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Ή πολιτεία είναι χτισμένη δίπλα στο ποτάμι. Αρχίζει 
άπ την αριστερή τον δχίΐη — έδώ είναι τό "/.άστρο μέ τίς φυ
λακές, ή μητρόπολη κι οΐ Ταμπακιάδες — απλώνει σ’ ένα ίσιωμα 
κι υστέρα σκαρφαλώνει απαλά στις πλαγιές του λόφου. Σ’ αυ
τούς τούς άκρο μαχαλάδες κάθεται ό φτωχόκοσμος καί δέν είναι 
πολλά χρόνια πού δώ δέν είχε σπίτια. Μόνο τό χειμώνα οί χω
ρικοί, κυνηγημένοι άπ τή φτώχια, τύ κρύο καί τά χιόνια κατέ
βαιναν άπ’ τά χωριά κι εστεναν άχυροκάλυβες, όίσπου νά πάρει 
ή άνοιξη καί νά γυρίσουν πίσω. Μέ τον καιρό, τό χωριό δέν 
τούς σήκωνε ούτε τό καλοκαίρι κι έμεναν μόνιμα στήν πόλη. 
Μερικοί έστησαν μικρομάγαζα, άλλοι καταπιάστηκαν μέ δουλιές 
τού ποδαριού κι οι πολλοί έγιναν μεηοκαματιάρηδες. Ετσι περ
νούν τά χρόνια κι όλα άλλάζουν, μαζί κι ή πολιτεία. ’Απ’ τά 
χωρυά έρχονται συνέχεια αγρότες καί φτιάχνουν καλύβια. Οί πιό 
πολλοί, (ίσοι δένονται, χαλνούν τίς καλύβες καί χτίζουν πέτρινα 
μικρά σπιτάκια. II πολιτεία όλο καί απλώνει καί σκαρφαλώ
νει κατά την κορφή τού λόφου. Σάν ήρι)αν οί πρόσφυγες έφτια
ξαν άπό την κάτω πάντα καί μιά γειτονιά ακόμα, τά ΙΙροσφυ- 
γίτικα.

Ή πολιτεία δέν είχε εργοστάσια. Οι έργάτες δούλευαν στις 
οικοδομές, στά καφενεία, στά μαγαζιά, στους γύρω μπαξέδες, 
στους κήπους καί στά λιοτόπια. Κι ήταν λίγοι.

Ό λόφος ύστερα από μ ικροσκαμπανε βύσματα κάνει ένα από
τομο πήδημα, άνεβαίνει λίγο κι έπειτα, σάν νά κουράστηκε, συ
νεχίζει ομαλά νοτιοανατολικά, φτιάχνοντας έτσι ένα βοτ»ναλάκι 
θεόγυμνο, σπαρμένο μέ σταχτιά κοτρώνια. Μόνο κατά τό βοριά, 
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δίπλα στό ποτάμι καί τό δημόσιο δρόμο, έχει λίγες άμυγδαλιέ; 
καί κυπαρίσσια. Στην * αψηλότερη κορφή ασπρίζει μοναχά τό εκ
κλησάκι τ Άη-Λιά καί στη διπλανή χαμηλότερη κορφούλα κα
μαρώνει ή στρατώνα μέ τόν δγκο της καί την κόκκινη κεραμι
δένια στέγη.

Κατά τό νοτιά κα} δύση, όντας άγναντεύεις απ' τόν "Αη-Λιά, 
βλέπεις μπαξέδες καί λιοτόπια καταπράσινα χειμώνα-καλοκαί- 
ρι. ’Ανάμεσα τους περνάει τό ποτάμι καί ποτίζει, τή γης πού 
δίνει άφειδώλευτα λουλούδια καί καρπούς. ΙΙέρα άπ τό ποτάμι 
αρχίζει ό κάμπος. Ίο ενα τό κομμάτι, τό κοντινό στην πόλη, πο 
τιστικό κι εύφορο καθαρό χρυσάφι μπορεί νά πεις — άνήκει 
στους προύχοντες τής πολιτείας. Τό δεύτερο είναι βάλτος καί 
τό τρίτο, τό ξερικό — κι ας τό χαϊδεύουν δυό ποτάμια από τις 
πάντες — ανήκει. στους αγρότες. Σάν τελειώνει ό κάμπος αρχίζουν 
λιμνοθάλασσες μ' ολόκληρο ασημένιο θησαυρό στόν κόρφο τους 
καί οτό βάθος, όταν ή άτμόσφαιρα είναι, καθαρή, προβάλλουν 
μερικά νησάκια.

Απ τό άλλο μέρος, κατά τό βοριά-άνατολή, απλώνει ή 
όρεινή περιοχή, τά κατσάβραχα όπως τά λένε. Στό βάθος ένα 
βουνό γυμνό, ψηλό καί περήφανο, κλείνει τόν ορίζοντα πέρα ώς 
πέρα. \\πό μακρύτερα, απ' άλλα βουνά καί κράκορα, αρχίζουν 
δυό ποτάμια. Περνούν μέσα από χαράδρες καί κλεισούρες, παίρ
νουν από τούτο τό βουνό τά νερά του. πού ξεπηδούν απ’ τά σπλά
χνα του γάργαρα καί κρυσταλλένια, άνταμώνουν στό δρόμο μ’ 
άλλα δυό ποταμάκια κι αμέτρητα λαγκαδάκια, πλαταίνουν καί 
τραβούν στή μάνα τους, τή θάλασσα. Άπό τόνα ποτάμι ως 
τ’ άλλο, κι απ' τό μικρό βουνό ιός τό μεγάλο, έγιναν τά γεγο
νότα πού θά ιστορήσουμε παρακάτω.

Αν ανεβείς οτού βουνού τήν κορφή, χειμώνα καιρό κι αφή* 
σεις τή ματιά νά σεργιανίσει στό καυκί μπροστά, θά νιώσεις μιά 
θλίψη καί μιά πίκρα νά γλιστρούν ιός τό τελευταίο κύτταρο του 
κορμιού σου κι ένα απαλό, ήρεμο κι απέραντο πόνο νά φτάνει 
ως τήν ψυχή σου· Μπορεί νά είσαι δεμένος μ’ αυτόν τόν τόπο 
αγάπες καί χαρές, πόνοι καί* καημοί, έλπίδες καί λαχτάρες — ο- 
πως των δέντρων οί ρίζες μέ τό χώμα. Μπορεί νά μ ή διστάζεις 
ούτε στιγμή νά δόσεις γι’ αυτόν δ,τι πολυτιμότερο εχεις κι δσε; 
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φορές χρειαστεί. Μπορεί . . . πολλά μπορεί. 'Όμως δέν μπορεί, 
κι ας μήν τό θές, νά μή θυμηθείς τού ποιητή τό στίχο: «Πά
ρε με μακριά . . .>.

Τό μεγαλύτερο μέρος είναι γυμνό, πού καί πού έδώ καί εκεί 
βλέπεις μικρά νησάκια ντυμένα στά χαμηλά μέ ρίκες, κουμα
ριές, σκίντα, μιτζούνες καί άλλα χαμόκλαδα, καί στά ριζά τού 
βουνού με έλατα καί κέδρα. Μιλιούνια είναι οί λόφοι, πολύμορ
φοι, ακανόνιστα σπαρμένοι. Ράχες καί ραχούλες, γυμνές καί ντυ
μένες καί κατάξερες. Ιΐλαγιές δμαλές, πλαγιές απότομε·; καί 
γκρεμοί αδιάβατοι, Νεροφαγιές καί σάρες, λαγκάδια βουβά, 
χαράδρες βαθιές, ποτάμια καί κράκορα. 1 Ιουθενά, μά πουθενά 
δέ βλέπεις μιά πιθαμή κάμπο νά ξεκουραστεί τό μάτι, νά χα- 
ρεϊ ό λογισμός. Κάπου βέβαια υπάρχουν καί μικρά ισιώματα 
καί μικρές πουλιάνες, μά δέ φαίνονται. Λές καί ντράπηκαν, λίς 
καί φοβήθηκαν καί κρύφτηκαν. Νομίζει; πώς τότε πού ή γης 
ήταν ζυμάρι ακόμα, τότε πού άρχιζε νά πήζει καί νά δένει, κά
ποιος δαίμονας μ' ενα τσεκούρι τήν καταμακελεψε καί τή γέμισε 
πληγές! Τό χειμώνα παίρνει ένα χρώμα σταχτί. σταχτόμαυρο, 
μαυρογάλαζο. Μόνο σάν πέφτει χιόνι σκεπάζουν οι πληγές καί 
ομορφαίνει. Τά χωράφια, σωστές λαγοκυλίστρε;, σκαρφαλώνουν 
στις πλαγιές καί οί τοίχοι, ζωνάρια τά ζωνάρια, πεζούλια τά πε
ζούλια, παιδεύονται νά κρατήσουν μιά χούφτα χώμα. Τά χω- 
ριουδάκια σκορπισμένα εδώ κι έκεΐ. Στό κέντρο ή έκκλησιά. τά 
μαγαζιά καί τό σχολειό, καί γύρω λίγα σπίτια. Τ’ άλλα, τά πολ
λά. μακριά τόνα άπ τ' άλλο, ώρες ολόκληρες, έκεϊ πού ό κάθε 
αγρότη; έχει. πέντε ζωντανά καί λίγα χωράφια. Χρονικίς, χωρίς 
αναπαμό, νύχτα μέ νύχτα, μέ τσαπιά καί μέ ϊυλιϊλετρα. πιότε- 
(X) μέ τά νύχια, παιδεύονται νά μαλακώσουν την πέτρα, νά τρί
ψουν τό μάρμαρο καί νά φτιάξουν μιά απλοχεριά χώμα. Τό μου
σκεύουν μέ ϊδρω, τό ζεσταίνουν μέ τήν πνοή τους κι άκούς απ’ 
τά βάθη τής ψυχής νά βγαίνει ή πιό κατανυχτική, ή πιό θερμή 
προσευχή, πού εκανε μέχρι τά σήμερα πιστός; «Άχ Θεέ μου 
βόηΟα νά βγάλω τό καλαμπόκι τής χρονιά; .. . <ος τόν ’Απρί
λη . . . υστέρα ζεσταίνει ό καιρός . . . θά βγει καί κανένα χόρτο. 
λ:γο γάλα, θά πιαστούμε κι άπό πρωιμιές». Καί τή λένε μικροί- 
τρανοί, καί τή λένε στό ξύπνιο καί στον ύπνο. Κι απ’ τό Χοέμ- 
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βρη αρχίζει τό όραμα τού καλαμποκιού. ’Απ' τήν 
πρωτοχρονιά κι ύστερα πολλά σπίτια δέ βάζουν γάστρα στη φω
τιά νά ψήσουνε ψωμί καί απ’ τό Μάρτη ούτε τέντζερη νά φτιά
ξουνε κουρκούτι. Σπέρνουν καί λίγα στάρια, μά ψωμί σταρ ίο ιο 
δέν τρώνε. Μιά οκά σιτάρι τ' άλλάζουν μέ μιάμιση οκά καλα
μπόκι. Ίο λάδι τό βάζουν στό φαί μέ τ' αδράχτι. Βλέπεις μιά 
•θράκα παιδιά γνρω-γύρω στη γωνιά νά κοιτάζουν λαίμαργα τήν 
τέντζερη, πού βράζει. Μπορεί νά έχει μέσα λίγο τραχανά, μπο
ρεί λίγο κουρκούτι, μά τίς περισσότερες φορές έχει λάχανα αλευ
ρωμένα. Αυτό είναι καί τό ψωμί, αυτό καί τό προσφάγι. Κι άκούς 
τόν άντρα: Γυναίκα! φέρε καί τό λάδι. Καί ή γυναίκα φέρνει 
τό λάδι, καί, χωρίς νά τής τό πουν, φέρνει, καί τ’ άδράχτι. Παίρ
νει. τό λάδι ό άντρας, ένα μπουκάλι μισοκάρικο μέ τόνα χέρι, 
τ' άδράχτι μέ τό άλλο, βουτάει τ’ άδράχτι μές στό λάδι κι ύστε
ρα τό φέρνει γύρα στό φαΐ. Αυτό είναι δλο. ’Έχουν καί λίγα 
ζωντανά, παίρνουν καί λίγο βούτυρο. Μά τό βούτυρο δέν είναι 
γιά φαΐ. Είναι γιά σαπούνι νά πλυθούν, γιά κινίνο όταν αρρω
σταίνουν, γιά κερί τής εκκλησίας, γιά κανένα μοτισαφίρη καί τίς 
περισσότερες φορές, δταν βρίσκονται στην ανάγκη — κι. αυτό 
γίνεται συχνά — νά λαδώσουν καμιά πόρτα.

Σ’ αυτόν τόν τόπο γεννιούνται άνθρωποι καί πεθαίνουν 
χωρίς νά γελάσουν. Γεννιούνται καί πεθαίνουν χωρίς νά ιρω- 
τευθαύν. ' Οχι. γιατί στέρφε ψε ή βρύση, έσβησε τής καρδιάς ή 
φλόγα, τού κορμιού ή ορμή, δχι. Μά δέ μπορούν. Σάν παίρνει 
δ Μάης καί ζεσταίνει καί ρίχνουν από πάνω τά κουρέλια* σά γε
μίζουν τά δέντρα καρπό καί βγει τό πρώτο ψωμί* αν κάποια 
έλπίδα γλιστρήσει καί χτυπήσει απαλά-γλυκά τής καρδιάς τήν 
πόρτα καί φύγει λίγο ή αγωνία... ε τότε! ! στή ρούγα καί στη 
βρύση ... στ’ αλώνια καί στήν έκκλησιά.. . θά δεις χαμόγελα 
καί σαϊτιές καί. τού κορμιού κυματισμούς ... καί θά μαντέψεις 
πώς ένας όλόκληΐρος θησαυρός άγάπης κρύβεται μές στά στήθια. 
Όμιος αυτά είναι πράγματα περαστικά. 'Έρχεται ή πείνα, κι 
αν δέν είναι ή πείνα θαναι ή αρρώστια, κι αν δέν είναι ή άσ- 
ρώστια, θάναι ή αγωνία, πού ποτέ δέν απολείπει, καί κόβει καί 
συντρίβει τά φτερά καί τήν δρμή.

*Άμα σ’ αυτά τά μέρη γεννιούνται τά ζωντανά — Αρνάκια. 

δ



κατσικάκια, μοσχαράκια εχ τί χαρά· τό πατούν ζώα κι άνθρω
ποι!! Μά όταν γεννηθεί ύ άνθρωπος;! κι ή μάνα κοιτάζει τό 
σπλάχνο της μέ καημό καί πόνο. Ό άνθρωπος έρχεται στόν 
κόσμο νά μοιράσει τή μπουκιά, τό κουρέλι, τό μισοισάρουχο, νά 
αυγατίσει τή φτώχια καί τή στενοχώρια.

(,)ί άνθρωποι παντρεύονταν από άνάγκη, θέλουν νά βγουν 
από τή φτώχια, άνταμώνουν δυό φτώχιες μαζί καί φτιάχνουν, 
όταν κάνουν καί παιδιά, μιά φτώχια πιύ μεγάλη.

Τό γαλάζιο χρώμα τ’ ουρανού δεν τό βλέπουν. Ποτέ δέν 
άφησαν τό μάτι νά πλανηθεί, νά ξεκουραστεί στό απέραντο γα
λάζιο χάος, νά ονειροπολήσει, νά αλητεψει στόν ουράνιο θύλο. 
Τόν ουρανό τόν κοιτάζουν πάντα μ' αγωνία, και τά χείλη πάν
τα μουρμουρίζουν Ικετευτικά: «Θεέ μοίυ βρέξε, Θεέ μου κράτα».

Τό χειμώνα οί άνθρωποι, χωμένοι ατά κουρέλια, σκελετοί 
από τήν πείνα, κουβαριασμένοι από τό κρύο, μοιάζουν μέ σκιά- 
χτρα. Τό ίδιο κι ό τόπος. Άπ’ τήν άνοιξη κι υστέρα καί δ τόπος 
καί οί άνθρωποι κάπως αλλάζουν.

Λένε πώς τόν παλιό καιρό ύ πάτερ-Κοσμάς Ικανέ μιά πε
ριοδεία. "Ηθελε νά δεΐ μέ τά Ιδια του τά μάτια μήπως ό πιστός 
ξώκοιλε απ' τύ δρόμο τού Θεού. Νά ακούσει μέ τ αφτιά του 
άν ή προσευχή του χριστιανού βγαίνει άπ’ τήν καρδιά ή απ' τά 
χείλη. Μαζί του, δπως πάντα, πήγαινε κι ό διάβολος. Καί σ' ολο 
τό δρόμο τόν πάλαι βε, όλο κι άλυχτούσε:

— ΙΙάτερ-Κοσμά! πάτερ-Κοσμά! δός μου ένα κομμάτι γης 
για νάναι δικό μου.

*() άγιος σούφρωνε τά φρύδια από παραξενιά, χαΐδευε 
τά γένια του, τά τραβούσε λίγο άπό γινάτι κι απαντούσε:

— "Ολη δική σου είναι!
— Δική μου καί δική σου... Ολα δικά μας είναι. Αλ

λά . . , εγώ θέλω ενα κομμάτι. καναδικό μου, νά μην εχεις έσύ 
νά κάνεις.

I Ιέρασαν βουνά καί. κάμπους, θάλασσες, ποτάμια καί κάποτε 
ξεμπάρκαραν καί σέ τούτα τά μέρη. Ανέβηκαν σέ μιά ραχού
λα. Ό άγιος άφησε τή ματιά του ήρεμη καί χαϊδευ^κή να περ
πατήσει όλη τήν ορεινή περιοχή, απ' τό ένα ποτάμι ώς τό άλ
λο, κι. άπ’ τό μικρό βουνό ιός τό μεγάλο. Οι άνθρωποι, μ’ όλο 



πού είχαν μάθει τον έρχομό τού άγιου, δέ σήκωοαν κεφάλι απ’ 
τό χώμα. Κι έσκυψε ό άγιος χαμηλά νά τού φέρει ή γής τού πι
οτού τήν προσευχή. Κι ακούσε κάτι σά βογγητό. κάτι σά θρήνο, 
κάτι σάν κατάιρα πούβγαινε άπ’ τού πιστού τά στήθια καθώς 
παράδερνε στή μέγγενη τού κόπου καί τού πόνου. ’Έσκυψε πιύ 
χαμηλά, πιό καλά ν' ακούσει. Κι ακούσε τά σπλάχνα τής γή; 
νά βογγούν καθώς τήν έσφιγγε ό δονλευτής στά δυό του χέρια. 
Κι έκανε ή ματιά του ένα γύρο από σπίτι σέ σπίτι, από καλύβι 
σέ καλύβι. Καί δέν είδε τή λεχώνα πού στράγγιζε, ξεράθηκε ό 
κόρφος της καί, δέν είχε γάλα νά δύσει στύ μωρό* δέν είδε τό 
παιδάκι πού χόρευε στύ τζάκι απ' τόν πυρετό. Λεν είδε τή 
17χρονη κοπέλα πού χώθηκε στό λόγγο γιά νά κρύψει τά κου
ρέλια της απ’ τό διαβάτη* δέν είδε τή χτικιασμένη πού έσκαβε, 
έφτυνε αίμα, βύζαινε καί τό παιδί* δέν είδε πώς οί ζωντανοί δέν 
ξεχώριζαν απ' τούς πεθαμένοι»;. Μά είδε πώς δέν έκαιγαν καν
τήλια, και πώς τά καντήλια δέν είχαν λάδι. Κι αναστέναξε ό 
δγιος. Κι ούτε ό διάβολος κατάλαβε άν ήταν από λύπη ή από 
θυμό. Εκανε μιά βόλτα ή ματιά του ακόμα, χαΐδεψε τόν τόπο 
απαλά, μπορεί καί τούς ανθρώπους, σήκωσε τό χέρι άργά, επι
βλητικά καί δείχνοντας δλο αυτό τό καυκί, είπε:

IIάρτο! δικό σου είναι.
Κι έτσι ό τόπος έγινε διαβολότοπος.
"Ετσι λεν τά παραμύθια. Έτσι μολογούν οί παλιοί που 

τ’ ακόυσαν από παλιούς κι αυτοί, καί. τούτοι απ' άλλους πιό πα
λιούς. Μά τυπάρχονν κι άλλοι πού λέν πώς δεν ήτανε έτσι. Λέν 
είχε χαράδρες, γκρεμούς, στεφάνια. Λέν είχε τόσες πληγές. Καί 
κατάντησε σκιάχτρο μέσα σέ λίγα χρόνια. Πήραν απ' τόν αγρό
τη ακόμα καί τό σάλιο. Κι αυτός, σά δέν έβλεπε πουθενά διέ
ξοδο, πουθενά σωτηρία, ρίχτηκε στή μάνα γής. Βάλθηκε ν’ άνα- 
στήσει λίγα φύτρα κι άπάνω στην πέτρα. Τής πήρε τό ντύμα, 
τή φορεσιά, τήν Αμορφιά της κι ήρθαν έπειτα οί νεροποντές καί 
τής πήραν καί τό χώμα. Κι έγιναν γής %ι άνθρωποι σκιάχτρα.

Σ αυτόν τόν τόπο ζούσε, δτάος έλεγαν οί κυράδες κι οί 
«τρανοί», <*μισοτσάρουχος λαός», «γιδολαός». Πάνω σ’ αυτόν 
τό «γώολαό» έπεσαν πρώτα οί ϊταλοί καί στό κατόπι οί. γέρμα- 
νοί κι έφεραν σκλαβιά καί πείνα, πού δέ ματάδε ό τόπος. Οί 
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γριούλες άνοιξαν τίς κασέλες κι έβγαλαν τά σάβανά τους, οί 
κοπέλες τά σεντούκια καί. ξεδίπλωσαν τίς προίκες τους, οί γέροι 
ξεντύθηκαν τίς κάπες τους καί τάδοσαν στους μαυραγορίτες 
γιά μιά οκά σκύβαλα. Απ' τό χωριό κατέβαιναν στις πολιτείες, 
ταξίδευαν σ' άλλα μέρη μακρινά νά βρουν δονλώ, απ' τήν πολι
τεία ανέβαιναν στά χωριά νά βρουν ψωμί... μά δέ φελούσε. 
Παντού είχε πείνα καί σκλαβιά. Καί φούντωνε ή πείνα καί κάλ
παζε ό χάροντας πάνω σέ βαρβάτο άλογο καί ταχύτερα απ' την 
πείνα καί τύ χάρο Ετρεχε δ τρόμος κι ή αγωνία. Στό πρόσωπο 
τού διπλανού, θές πρησμένο, θέζ σκελετωμένο» καθρεφτιζότανε 
ά καθένας καί τόν έπιανε τρεμούλα.

Καί ξύπνησε μές στόν άνθρωπο τ' αγρίμι καί πάλαιβε νά 
τόν νικήσει. Κι έβλεπες tnb μάτι τού πεινασμένου, σάν περνού
σαν από μπρος του ζωντανά, όταν δέν έβλεπε κανένας, τ' από
βραδα ή στις ερημιές, νά ζωντανεύει ό λύκος. Καί τή νύχτα ή 
πείνα έβαζε κάτω τή θέληση, τό θεριό τόν άνθρωπο καί πλήθν- 
ναν οί κλεψιές. Κάπου-κάπου φάνηκαν ληστές.

ΙΙηλιογούσηδες αρχίσανε νά σέρνονται πρός τόν καταχτητή 
κι οί καταχτητές δυνάμωναν τή μαυραγορά, δυνάμωναν τήν πει
νά, γιατί δσυ χαμηλότερα γλιστρούσε ύ κόσμος κι δσο περίσσευε 
ή προδοσία τόσο πιό ήσυχα διαφέντευαν τόν τόπο.

Βαρυχειμωνιά κι άγριοκαίρια δέρνανε τόν τόπο κι ή συνεί
δηση τ’ ανθρώπου κι ή ψυχή τού έθνους ζύγωναν κατά τον 
γκρεμού τά χείλη. Κι έκεϊ πού ή νύχτα έγινε θεοσκότεινη, γιατί 
ό ουρανός Εμεινε χωρίς αστέρια καί φεγγάρι, καί κεΐ πού νόμι
ζες πώς έσβησε μές στή στάχτη ή σπίθα, τ' αγέρι έφερε μιά 
λέξη μέ τρία γράμματα: ΕΑΜ. Στην αρχή τό κουτσομπόλεψαν 
στις ρούγες οί γριούλες, βάζοντας ή μιά στην άλλη νά πάρει 
ορκο πώς δέ θά τό πει παρέχει, έπειτα τό είπαν στίς εκκλησίες 
κρυφά-κρυφά, κατό; στους μύλους καί στά καφενεία, ιοσπου 
τό βροντολάλησαν τά χωνιά καί. τά τραγούδια απ' δλες τίς κόρ
η ές. Ζωντάνεψε ή ελπίδα, πούλεγες πώς έσβησε. Καί σάν άκοίμ 
στηκε ή πρώτη τουφέκια καί δευτέρωσε καί τρίτωσε ... έ! τότε 
έγινε πυρκαγιά καί πυρπόλησε τίς ψυχές τού κόσμου. Κι άρχισαν 
νά γίνονται πράματα απλά, τόσο απλά πού χτυπούσες τό κεφά
λι σου γιατί ό κόσμος νά μην τά στοχαστεί άπό τόσα χρόνια:: 



Γιατί ύέ μπορείς νά πεις πώς ήταν σπουδαία πράματα κάτι τέ
τια, σάν κι αυτά νά πούμε: Μαζεύονταν οί γυναίκες τού χωριού 
στην έκκλησιά ή κάπου άλλου, καί σηκώνονταν ή γριά Στάθαι- 
να: «Μωρέ γυναίκες! ντροπή καί γάνα μας... νά είμαστε τό
σες καί νάναι τά παιδιά μας άπλυτα»; (καί ποια ήταν τά παιδια 
μας: . . . από πού ήρθαν: πώς τά λέγανε; κανένας δέ ρωτούσε. 
Κι. όμως ήταν παιδιά μας). « Εσείς απ’ τόν Άη-Γιώργη νά πλύ
νετε τά σκουτιά . . . τώρα πο είναι καλός καιρός . . . νά στεγνώ
σουν. Εσείς απ’ τόν Πέρα Μαχαλά νά καθαρίσετε τό γέννημα, 
νά τύ πάτε στό μύλο. Πότε θά κάνουμε ψωμί; Μάς έδοσαν χα
μπέρι πώς εμειναν οί λαβωμένοι νηστικοί . .. Σεις ...» Οί γυ
ναίκες ντ ραβδίζονταν καμπόσο, καυγάδιζαν άλλο τόσο κι ύστε
ρα τραβούσαν εκεί πού τούς είχε πει ή γριά Στάθαινα. Στο 
διπλανό χωριό τήν έλεγαν Μαριώ καί στ* άλλο παραπέρα Αημή- 
τραινα ή Άγγέλω. Μαζεύονταν τήν Κυριακή κάτώ απ' τόν πλά
τανο, είτε στό σχολειό — κατά τόν καιρό — καί σηκώνονταν ό 
μπάρμπα Στέφο;—καί τέτιοι ήταν πολλοί—καί τόν ακουγες 
νά λέει: «Συναγωνιστές! Είπαμε νά ρίξουμε πέτρα στά παλιά. 
Νά ξεχώσουμε τό κακό ζακόνι. . . μά νά, δέ θέλουμε νά ξεκό
ψουμε ακόμα. Χθες χάθηκε τ' αρνί τής Γιώργαινας». Έοιαχνε 
λίγο τ' άσπρα μουστάκια του, έβηχε καί κοιτάζοντας τόν Στέλιο 
συνέχιζε: <· Στέλιο! εκεί κατά τή γειτονιά σου σά νά ακούστηκε 
ψές τό βράδυ βέλασμα. Γιά κοίταξε, μωρέ παιδί, μου, μή λάκισε 
τό έρμο κατά κεϊ; Λόσε χαμπέρι στ ή νοικοκυρά νά τό στμμαζέ- 
ψει». Ό κόσμος κοίταζε τό Στέλιο χαμογελώντας κι έκεϊνος 
— καλύτερα νά άνοιγε ή γης νά τόν καταπιεί — τραύλιζε: «Εί
παν τά λιανόπαώα πώς κάπου πήρε τό μάτι τους έν’ αρνί. . . 
Θά κοιτάξω». Κι άλλα τέτια. καί πολλά τέτια. Κι άπλωναν από 
χωριό σέ χωριό κι έφταναν ώς τά κράκορα ψηλά, εκεί πού κά
νουν οί άητοί φωλιές, κι. έφταναν καί έκεί πού ήταν οχτώ κα
λύβες. Καί τόσο γρήγορα ρίζωναν στήν ψυχή των ανθρώπων 
πού νόμιζες πώς αυτά γίνονταν άπό καταβολής κόσμου καί πώς 
δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτά. Καί πότιζαν τό διψασμένο χώμα 
κι όργωναν βαθιά τήν παρθένα γης κι άλλαζαν τό μυαλό καί 
τήν καρδιά. Κι έσβησε ή κλεψιά. Άφηναν τά ζωντανά στήν 
ερημιά κι ήταν σίγουροι πώς θά τά βρουν δποτε κι αν γυρίσουν: 
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μακριά μονο απ αγρίμια. Μάζευαν τό λίγο γέννημα, τό έριχναν 
στό παλιοκάλυβο, δξω στά χωράφια, καί κανένας δέν τό πείραζε. 
Κι άκουγες γυναίκα, ποίύ ιός τά χτές ντρεπότανε νά καλημερί
σει μπροστά σέ κόσμο καί κοσμάκη: «Μιαρέ συναγωνιστές! . . . 
ό Τσώρτσιλ είναι φίδι κολοβό. Θά μάς γελάσει...» Κι άλλος, 
ό χτεσινός τσομπάνος, απαντούσε: «Νάν καλά τ' άρματά μας». 
Σταμάτησαν οί εχθρητές, τά μίση, τά δικαστήρια, οί φαγ<ομά-

...
'Οσο τό ποτάμι κυλούσε στην παλιά του κοίτη κι δλα ήταν 

ήρεμα κι. ό κόσμος πέθνησκε βουβά, οί καταχτητές ΐ μ νησκαν στις 
βάσεις τους. ΙΙότε-πότε έβγαιναν, άρπαζαν ο,τι έβρισκαν, οκό 
τωναν καί μερικούς γιά νά μην ξεχάσει ό λαός πώς είναι σκλά
βος καί γύριζαν ξανά. Κι οί «τρανοί» βοηθούσαν τόν καταχτη
τή. Μά σάν είδαν από ψηλά πώς κάτω κεϊ στά χαμηλά κάτι 
δρχισε νά σαλεύει, νά κινείται, νά θεριεύει. . . σάν είδαν τό πο
τάμι ν’ αλλάζει κοίτη, σάν ακόυσαν τή βοή τής μπάρας νάρχε- 
ται από μακριά αναταράχτηκαν ντόπιοι καί ξένοι. Οί καταχτητές 
από μπροστά — πολυβόλα καί κρεμάλες καί φωτιά — κι οί. δικοί 
μας απ’ τίς πλάτες βάλθηκαν νά σώσουν τό «γιδολαό».

Μά τώρα άλλαξαν οί καιροί κι ήρθαν καινούργιοι χρόνοι. 
Άχολόγησαν οί ρεματιές καί τά φαράγγια άπ’ τό τραγούδι τού 
άγώνα, άπ’ τόν αχό της μάχης. Καί φάνηκαν τά στήθια τού 
λαού πιό σκληρά άπ’ τίς σκληρόραχες καί τά άγριοκράκορα καί 
πιό περήφανη ή τ|ιυχή του κι άπ’ τά βσι»νά του. Οί λαβωμένοι 
πέθνησκαν χαμογελώντας. Οί. ζωντανοί τούς έθαβαν, σκούπιζαν 
τά δάκρυα κι δδραχναν τ’ άρματα ξανά. Κι δσο σκληράινε δ 
αγώνας τόσο ανέβαινε κι ή παλικαριά κι δσο ζύγωνε ή μέρα 
τόσο φούντωναν κι οί έλπίδες κι εδεναν καρπό. Κι εγινε δ λαός 
λεύτερος λαός.

Κι ανέβαιναν στού βουνού τήν κορφή νιοί καί νι.έ< δλο φλό
γα, δύναμη κι δομή. Ανέβαιναν καί τ’ αετόπουλα ως καί εκεί
να πού μόλις περπατούσαν. Κι άνέβαιναν άντρες καί γυναίκες 
μεστωμένοι καί γέροι καί γριές διπλωμένοι άπό τά χρόνια, άκου- 
μπώντας στά ραβδιά τους. Κανένας δέν εμεινε πίσω δ&ω άπ* 
τούς λίγους πού είχαν περάσει πέρα απ’ τό ποτάμι. Ανέβαιναν 
στό βουνό νά δουν τόν ήλιο πού θ’ άνατείλει. νά χαιρετίσουν 
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τήν καινούργια μέρα πού ερχότανε. Κι έφτασαν κατάκορφα. 
Καί κάποτε, πέρα κεΐ πού ό ουρανός άκουμπάει στή γής καί 
τ' αστέρια κάθονται στις κορφές των βουνών καί φέγγουν, άρ
χισαν νά σκορπούν τά σκοτάδια. Τό χρώμα έγινε γαλάζιο, άσπρο- 
γάλαζο, κόκκινο, τριανταφυλλί. Ανατέλει ό ήλιος. ’Αρχίζει ή 
μέρα.

Τά στιβαρά μπράτσα ιών νέων άπλωμένα στόν αέρα έδει
χναν τήν ανατολή. Άνέμιζε τ' αγέρι τά μαλλιά καί ξεχείλιζε ή 
καρδιά από χαρά. Τά αετόπουλα, χαμογελώντας, μέ τό δάχτυλο 
στό στόμα, κοίταζαν άφωνα. Οί γέροι καί οί γριές έδειχναν μέ 
τά ραβδιά τους κι έκλαιγαν από χαρά. Κι έσφιγγε ό άντρας τή 
γυναίκα κι ή μάνα τό παιδί στην αγκαλιά. Κι άπό παντού, κι 
από κοντά, κι από μακριά, κι απ' τούς τάφους, άκούγονταν τό 
τραγούδι, ύμνος στόν καινούργιο κόσμο τής δουλιάς καί τής 
αγάπης.

Κι άξαφνα άστραψε, συννέφιασε, μαύρισε ή άταχτο λ ή, έγι
νε ό ουρανός μολυβί καί χάθηκε ν δ ήλιος προτού νά βγει. Μαρ
μάρωσε δ κόσμος· πάγιυσε τό χαμόγελο στ" «χείλη των παιδιών 
κρουστάλλιασαν τά δάκρυα καθώς κυλούσαν στά μαραγκιασμένα 
μάγουλα των γέρων έμειναν ασάλευτα τά μπράτσα τών νέων. 
Καί δέν τό χωρούσε ό νους ούτε ή καρδιά. Καί δέν μπορούσαν 
τ’ άχείλη νά προφέρουν μιά μονάχα φράση: <Ναναι άλή- 
θ ε ι α;!»



π
Κόντευε νά τελειώσει τό δεύτερο δεκαήμερο τού Μάρτη. 

’Εκείνες τις μέρες είχαν ερθει στόν τόπο μας οί έγγλέζοι, οί 
«σύμμαχοί.» μας. Μπήκαν στήν πολιτεία δπως θά εμπαινε εχτρός 
σέ φάλαγγα: μπροστά-μπροστά έτρεχαν οί μοτοσυκλέτες κι ακο
λουθούσε στό κατόπι ενα τμήμα σκωτσέζικο μέ τόν διοικητή του, 
τόν Τόμυ, πού κοίταζε δεξιά-άριστερά γεμάτος πόζα και περφά- 
νεια μέσα από να θωρακισμένο αυτοκίνητο. Επειτα ερχόταν ή 
εθνοφυλακή, από οπλισμένους έδεσίτες κι έκλειναν τό σχημα
τισμό οί ληστοσυμμορίες, μέ τό Μαραθόπουλο αρχηγό.

Στό βουναλάκι, λίγο πιό πέρα άπ’ τή στρατώνα, κατά τό 
μέρος τού νοτιά, κάθονταν ενα άπογευματάκι τρεις έλασίτες. 
Ό Πέτρο; ό Κορφιάτης, ίσαμε 25 χρόνων, ξαπλωμένος στη 
χλόη, διάβαζε μιά εφημερίδα. Δίπλα του ο Βασίλης ό Ανωγιά- 
της καθάριζε ένα τόμπσον καί πάνω σ' ενα βράχο στεκόταν ό 
Περαχωρίτης μέ τά ματια καρφωμένα στήν αψηλή καμάρα τού 
γεφυριού, πού φαινόταν ανάμεσα στους κήπους καί τούς μπα
ξέδες. Καί. δεν τά ξεζολούσε καθόλου άπό κεΐ, λές καί παιδευό
ταν νά διαβάσει κάτι πού ήταν εκεί γραμμένο, λές καί περίμενε 
άπό κει κάποια απάντηση σέ κείνα πού βασάνιζαν τό νού του 
Γιά μιά στιγμή έφερε τό χέρι στό κούτελο, σάν νάθελε νά σκου
πίσει τόν ιδρώτα, σάν νάθελε νά διώ-ει κάποια σκέψη, πού τόν 
τυραννούσε, καί μουρμούρισε:

<Σαοανταπέντε μάστοροι καί έξήντα μαθητάδες 
γιοφύριν έθεμελιώνανε . . .

άν δέ οτοιχιώσετε άνθρωπο γιοφύρι δέ στεριώνει».
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***** UUl »l* I. U^HUC Ul'lU, UttV ¥U IjtUV I] (UlUVlf|Ur| JUJU 
καρτερούσε τόλεγε καί τό ξανάλεγε τραγουδιστά-μουρμουριστά. 
Ό Βασίλης σήκωσε τό κεφάλι απ' τό αυτόματο καί στό στρογ
γυλό γεμάτο πρόσωπό του καί στά γαλανά του μάτια απλώθηκε 
?να φωτεινό χαμόγελο. Χαΐδεψε τήν πλούσια καστανόξανθη γε
νειάδα του καί ψιθύρισε:

• ΜΑν δέ στοιχιώσαμε κι. εμείς άνθρωπο;! Κι. οχι Εναν καί 
δυό. . . Κι όμως γιοφύρι δέ στέριωσε, Θανάση.

— Δίκιο έχεις Βασίλη, Εκανε ό I Ιέτρος γυρνώντας στην 
πάντα καί στηρίζοντας τις φαρδιές πλάτες του στό βράχο, μόνο 
πού τό τραγούδι μιλάει γιά τά μελλούμενα κι όχι γιά τά πεσω- 
σμένα.

— Λυτό . . . ξαναπέστο Πέτρο.
— Τόσες Ουσίες;! Τόσα κόπια;! Καί τόσες ελπίδες!! μουρ

μούρισε ό Θανάσης κατεβαίνοντας απ’ τό βράχο. Λέτε νά μήν 
είχε δίκιο ό κόσμος πού φώναζε: βάλτε χέρι στά καθάρματα! 
Τί τούς φυλάτε;! Κι εμείς μέ τό σταυρό στό χέρι λές καί κάνα
με αγιασμό κι οχι επανάσταση.

— Δέκα προδότες παραπάνω, άποκρίθηκε ό I Ιέτρος καί 
στά μάτια του φάνηκε μιά σκιά θλίψης, δέκα παρακάτω, δέν 
Εκριναν τήν υπόθεση. Καλά θά ήταν νά μη μάς βάλουν κάτω. 
9 Αλλιώτικα, κι ένας νά μήν Εμνησκε, θά φτιάχναν άλλους.

— Ποιος μιλάει γιά τούς δικούς μας, Πέτρο. Αυτούς τούς 
συγυρίζαμε κι αργότερα άν τούς έτρωγε τό πετσί τους καί σή
κωναν κεφάλι.

'Απ' τά προσφυγίτικα, κείνη τήν ώρα, ανέβαινε Ενα ζευ
γάρι: δ Αχιλλέας Παπαγεωργίου, ένας νεολαίος ως 18 χρόνων, 
μέ γλυκά καστανά μάτια καί σταράτο πρόσωπο κι ή Λενιώ ή 
Πανίδη, λίγο μεγαλύτερή του. Ό νεολαίος μιλούσε γρήγορα κι 
οί κουβέντες, καθώς στριμο)χνονταν ανάμεσα στ' άριά του δόν
τια, μπέρδευαν. Τά μαλλιά του ίσια καί μακριά, επεφταν 
μπροστά στά μάτια καί. τάδιωχνε προς τά πίσιο πότε αέ τό χέ.ρι, 
πότε τινάζοντας τό κεφάλι σάν πουλάρι. Σέ μιά στροφή του δρό
μου κοντοστάθηκε λιγάκι καί ρίχνοντας μιά ματιά στην πόλη 
Αναστέναξε:

— Έχ μωρέ! ποιος θά τόλεγε πώς θά πέσει τέτια πανού* 
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κΛ,α;’ ιίροχυε; απολυσαν τους προύότες άπ τη φυλακή και χοές 
έβαλαν br/.ούς μας . . . Τό φανταζόσουνα Λενιώ;

ΤΙ κοπέλα δέν απάντησε. Τό όμορφο πρόσωπό τη; είχε μιά 
πονεμένη έκφραση καί τά φωτεινά τη; μάτια, υγρά κι άνήσυχα, 
έψαχναν τά -σοκάκια καί τά γύρω σπίτια. 'Έριξε τις κοτσίδες 
της μέ μιά κίνηση πρός τά πίσω, έβρεξε τά φρυγμένα χείλη τη; 
μέ τή γλώσσα καί τραβώντας τό φόρεμα πού είχε κολήσει στήν 
πλάτη, πάνω σέ μιά νωπή πληγή άπό βούρδουλα, ρώτηξε:

— ΤΙ λές Άχιλλέα, θά τόν βρω τόν Περικλή απάνω;
— Που νά ξέρω, Λενιώ, απάντησε δ νεολαίος καί συνέχισε 

τήν κουβέντα του.
ΤΙ κοπέλα τούριξε μιά ματιά κακιωμένη καί στό μέτωπό 

της φάνηκε μιά χαρακιά. Βάδιζε αμίλητη καί συλλογιζότανε* 
<Νά δφυγε; . .. αν έφευγε δέ ·θά περνούσε νά μέ δει; . . . Δέ θά 
έστελνε χαμπέρι μέ κανένα; . . . ζ\έν έφυγε . . . Αλλά πάλι; . . . 
ΜΑν βρισκόταν μακριά κι άπό κεϊ τού είπαν: άντε Ιίερικλή φεύ
γα γιά τό εξωτερικό... κι αν τού είπαν νά μ ή μαρτυρήσει σέ 
κανέταν;! Λυτέ; οί. δουλιές δέ λέγονται... Αλλά νά είναι αλή
θεια τάχα πώς φεύγουν;»

— Λένε Άχιλλεα πώς μερικοί φεύγουν γι’ άλλου. Αι»τοί 
πού έχουν νταραβέρια ιιέ τή δικαιοσύνη. Νά είναι αλήθεια:

— Τ' ιίκουσα κι εγώ, Λενιώ, μ’ άν είναι άλή-Οεια δέν ξέρω.
— Ό Ιίερικλή; νά έχει τέτια νταραβέρια;
— Πού νά ξέρω;! 'Αλλά... καί ποιός δέν έχει σήμερα;
«Τί ρωτάω ή χαζή, μουρμούρισε ή κοπέλα, λές κι ό κό

σμος δέν έχει άλλη έγνοια άπ τόν καημό τό δικό μου!».
'Έφτασαν στό μέρος πού κάθονταν οί τρεις έλασίτες καί 

χαιρέτισαν. Ό Άχιλλέας κάθησε κι ή Λενιώ αφού έριξε ιιιά 
ματιά δλόγυρα ψάχνοντας τά βράχια, ρώτησε απογοητευμένη:

Μην είδατε, σύντροφοι, τόν Περικλή;
— Λώ καί λίγε; μέρες μαζί μας ήταν, άποκρίΦηκε ό ΙΙέ- 

τρο;. ’Έπειτα τόν χάσαμε. ’Άν ρωτούσε: τό κόμμα. . . ϊσως 
νά ξέρει.

Κάθησε σ’ ένα βράχο, άκούμπησε τ’ αναμμένο πρόσωπο 
στην απαλάμη τού χεριού της καί άμίλητη κάρφωσε τά αάτια 
πέρα στόν κάμπο.
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— ι ιατι Είσαι φουρκισμένη ζϊενιώ; ρώτηξε ό Θανάσης 
χαμογελώντας. ’Επειδή δέ βρήκες τόν αρραβωνιαστικό;

— Γιατί Θανάση; Μικρό τόχεις; εκανε κονεμένα καί τά 
μάτια της βούρκωσαν. Γιατί παλαίβαμε; Θά ξανασάνουμε λέγα
με. Θά χορτάσουμε ψωμάκι. . . Θά κάνουμε νοικοκυριό . . καί 
τώρα;

— Υπομονή Λενιώ. Θά φέξει καί γιά μας, μουρμούρισε 
ύ Βασίλης.

— Σέ παρακαλώ Βασίλη, άσε τήν πολιτική, μή μέ σκας. 
τόν έκοψε νευριασμένη,

— Καλά! Άφο‘0 θέλεις νά μή σέ σκάω! . . .
— ”Αν θά ήσουν εσύ κι έγώ Λενιώ, είπε ό Θανάσης, κάτι 

θά γινόταν. Έδώ είναι χιλιάδες . .. όλος ό λαός.
— Κι ό καθένας έχει τό δικό του πόνο, πετάχτηκε ξανά ό 

Βασίλης. Κι ό καθένας νομίζει πώς οί δικές του στενοχώριες 
είναι οί πιό μεγάλες. Ή Λενιώ θέλει νά κάνει οικογένεια. Καί 
δίκιο έχει. Κι αυτή κι ολα τά παιδιά καί τά κορίτσια. Τί καλύ
τερο άπ* αυτό; Μά κι έγώ πού έχω οικογένεια;! Ακόμα χειρό
τερα. Τά κουτσούβελα καρτερούν στό σπίτι. Ψωμί δέν έχουν. Γιά 
ρούχα καί παπούτσια; ποιός κάνει κουβέντα! Ή γυναίκα άρρω
στη. Κι αύριο μπορεί νά τά δεις νά γυρίζουν στους δρόμους 
διακονιαράκια. Καί νά μην μπορείς νά πας, έστω καί μιά φορά, 
νά τά δεις ...

— Καί γιατί δέν μπορείς; ρώτηξε γρήγορα καί ζωηρά ή 
Λενιώ. Μήπως θά φύγετε κι εσείς;

— ΧΑν φύγουν δλοι, άποκρίθηκε ό Θανάσης, τότε ποιός 
θά μείνει; Ό αγώνας . ..

— Πάλι άγώνας;
Ό Πέτρος άνασηκώθηκε, κάθησε διπλοπόδι καί στρίβον

τας τσιγάρο είπε:
— Καί τί θές νά κάνουμε Λενιώ; Νάξερες πόσο διψάει ή 

ψυχή μου γιά λίγη ησυχία καί γαλήνη;! Νάξερες πόσο λαχτα
ρούσα νά γύριζα σπίτι;! Νά θώ τούς γέρους. Ποιος ξέρει τί 
κάνουν οί καημένοι. Ν’ απλώσω τήν αρίδα μου σέ στρώμα ξέ 
γνοιαστος από τίς φασαρίες τού πολέμου. Νά κάνω νοικοκυριό 
πού λές κι έσύ... άλλα μάς άφήνουν; Δέ βλέπεις;
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- Καλά, κι ως πότε ΙΙέτρο;
— "Ωσπου νά νικήσουμε. Δέν έχουμε κι άλλο δρόμο . .
— Εσείς δέν έχετε. Μερικοί τά βόλεψαν κιόλας. Ο Μπα- 

νόπουλος άνοιξε μαγαζί. Τί θέλεις καί δέν έχει μέσα. Σάν καλά 
ή ΕΤΛ. ’Απ’ αυτόν ψωνίζει κι δ νομάρχης. Αντί μιά οκά τού 
ζυγίζει μιάμιση. Κατά λάθος βέβαια. Καί χαμογελάει ο νομάρ
χης. Κι όταν είναι γιά τά ρέστα τόν άκοΰς: * ’Άχ! ... Δέν έχω 
ψιλά... Δέν πειράζει... τά στέλνετε μέ τήν υπηρέτρια». Καί 
χαμογελάει ξανά ό νομάρχης. Αμ ό Βάγγος ό Οικονόμου; Οταν 
ήρθαν κι ό κόσμος είχε κηδεία αυτός μου σιάχτηκε, μου στολί
στηκε καί βγήκε κατά τό γιοφύρι σά νάθελε νά τούς καλωσο
ρίσει .. .

— Τί τά θέλεις αυτά Λενιώ, τήν έκοψε ό Πέτρος. Ό πό
νος σέ κάνει νά λές κουβέντες χωρίς νόημα ...

— Καί σά νά τά μπέρδεψε λιγάκι, μπήκε στή συζήτηση δ 
Άχιλλέας φτύνοντας τό χορταράκι πού μασούσε. ’Εγώ δέν ξέρω 
ποια νους έχει περισσότερο γ ινάτι, τούς ληστοσυμμορίτες καί τήν 
παρέα τους, τούς δικούς μας πού ξεκόβουν, είτε κείνους πσύ θά 
συνεχίσουν. Καί θάθελα Λενιώ νά τό ξεκαθάριζες.

Ή κοπέλα σφούγγιζε τά μάτια της μέ τό μαντήλι κι αφή
νοντας ένα χαμόγελο όπάντησε:

— Κι έσύ Άχιλλέα κάτι τέτια σκαλίζεις νά πιάσεις.
Κείνη τήν ώρα δίπλα στή στρατώνα φάνηκε ένας άντρας 

ψηλός καί ξεραγκιανός σά στέκα. ’Έκανε κάμποσες βόλτες, 
απλώνοντας μιά όργιά τά κανιά του καί χτυπώντας άπδ καταγής 
τά παπούτσια πού είχαν κάτι σόλες αλλόκοτες. Σφύριζε, σιγο- 
τραγουδούσε καί καθώς έριχνε πέτρες στίς άσφάκες καί σέ κάτι 
πουλάκια τιναζόταν καί φαινόταν κάτω από τό χιτώνιο ένα πι
στόλι. "Υστερα, αφού τράβηξε κάμποσες φωτογραφικές πλάκες, 
πήρε τό δρομάκι γιά τά Προσφυγίτικα.

— Εγγλέζος είναι, μουρμούρισε δ Θανάσης.
Μόλις κοντοζύγωσε κι έριξε μιά ματιά στην παρέα άλλαξε 

μέ μιας χρώμα καί άπ’τά γουρουνίσια μάτια του, δυό σχισμούλες 
δλο-ίίλο, πήδηξε μιά παράξενη λάμψη.

— Γειά σας! λεβέντες έλασίτες, χαιρέτισε μέ προφορά κα
θάρια ελληνική.
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— Γεια! τ απάντησαν συγκρατημένα.
"Εδειξε μέ τό χέρι τή δύση πού είχε βάφει πορφυρένια, 

επειτα τά ζερβά πού ήταν τριανταφυλλένια καί τά προσήλια πού 
είχαν άποσκιώσει κι είπε:

— Τί υπέροχο θέαμα! Τί όμορφη πού είναι ή δύση! Κι έχει 
ενα φωτισμό, θαύμα! Τί θά λέγατε γιά μιά φωτογραφία;

Καί καθώς τάλεγε αυτά ετοίμαζε τή μηχανή κι όλο τρα
βιότανε κατά τά βράχο. Ό Πέτρο; έσπρωξε τό τόμπσον κατά 
τήν άσφάζα κι απάντησε:

— Δέ χρειάζεται, μή χαλδτε τό φιλμ.
— Καλά. &κανε στενοχωρημένος. Όπως αγαπάτε! καί πήρε 

τήν κατηφοριάι
— Τί είναι; ρώτησε ό Βασίλης, έλληνας ή έγγλέζας;
— Κάπου τόν ςαναδα, απάντησε ό Αχιλλέας προσπαθώντας 

νά θυμηθεί. Νομίζω τόν είδα στην κατοχή. . . τόν είδα στην 
γκεστάπο . . . δέ λαθεύω . . . τόν είδα. Ήταν τότε πού οί γερμα- 
νοί έβαλαν σφαγή στό Γλυκοχώρι.

— Δηλαδή, μπορεί να ναι καί γερμανός!
— Κι δ,τι άλλο θέλεις, Βασίλη, άπάντησε ό Ιίέτρος, μόνο 

καλός άνθρωπος δέ φαίνεται νά είναι.
I

X- * »r
Ό ήλιος κρύφτηκε από ώρα στις μακρινές κορφές. Τύ σκο

τάδι απ' τίς άντικρυνές π?Λχγιέ; γλίστρησε στόν κάμπο, γέμισε 
τήν ποταμιά, τά χαντάκια, τούς κήπους καί σύρθηκαν απαλά 
κατά τίς κορφές. Μυριάδες αστέρια τρεμόσβηναν στόν ουρανό 
και στήν πολιτεία άναψαν τά φώτα. Οί μπαξέδες, οί κήποι, 
τ’ αγριολούλουδα — φέτος ή άνοιξη ήρθε πρώιμα — γέμιζαν 
τόν αγέρα μέ μοσκοβολιά. Στ αυλάκι τραγουδούσε ή νεροχελώνα 
καί τ' αγέρι τού βοι*νού τρέχοντος κατά τόν κάμπο χαΐδευε καί 
φιλούσε τά λουλούδια, τό νιό χορτάρι, κι άφηνε πάνω τους, σά 
μαργαριτάρια, στάλες-στάλες τή δροσιά.

Στά βράχια, τυλιγμένοι στό σκοτάδι, κάθονταν ακόμα δ Πέ
τρος κι ό Βασίλης. Βαριά ήταν ή καρδιά τους, βαριά ή ψυχή 
τους, βαριές κι οί κουβέντες, πού τάραζαν πότε-πότε τήν έρημιά 
τής νύχτας.
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15ασίληΙ νά ξυρίσεις τά γένια, νά παραδόσεις καί τό 
τόμπσον. Τί καρτερείς; λεν είδες εκείνον; Τ’ αυτόματο ήθελε 
νά φωτογραφίσει.

— Ο ντε τά γένια θά ξυρίσω, ούτε τό τόμπσον θά παραδό- 
σω, Πέτρο.

— Καί τί θά κάνεις;
— ΙΙάμε! Θά σου πώ ...
Σηκώθηκαν καί τράβηξαν κατά τήν κορφή. Στάθηκαν δίπλα 

στη στρατώνα. Κείνη τήν ώρα τό φεγγάρι πρόβαλε στόν ουρα
νό. Τά προσήλια λούστηκαν στ απαλό φως καί τά ζερβά, οί ρε
ματιές καί τά γούπατα βυθίστηκαν στό σκοτάδι. Μιά ασημένια 
σκόνη σκέπασε τή γης. Στό βάθος άστραφτε ή κάτασπρη κουκού
λα τού βουνού. Ό Βασίλης στάθηκε δίπλα στόν Πέτρο, έβαλε 
τό χέρι στήν πλάτη του καί τόν έσφιξε πάνω του. Οί δυό καρ
διές χτυπούσαν δίπλα-δίπλα, Αδερφικά.

— Πέτρο! *Αν καθήσω εδώ, αύριο κιόλας θάμαι φυλακή. 
Μέ κατηγορούν πώς πήγα στό χωριό 'Ασπροκκλησιά καί σκότω- 
τα έναν παπά. Τό χωριό ούτε στό χάρτη δέν τό είδα. Θά φύγω 
γιά τό βουνό εκεί πού μέ ξέρουν οί βρυσούλες καί τά λόγγα. 
Εκεί πού γνωρίζω τόν κόσμο καί τά μονοπάτια.

— Καλά, καί ποιόν ρώτηξες;
•—Μην ανησυχείς. Ξέρουν.
’Αγκαλιάστηκαν καί φιλήθηκαν.

Γειά χαρά σαν Πέτρο. Βλέπεις δέν ήταν νά χαρούμε 
τήν άκρφοπληρωμένη λευτεριά. Καλή αντάμωση. Αν ημερέψουν 
τά πράματα, θά δόσ*ω τό ντουφέκι, — τί νά τό κάνω; — θά ξυ
ρίσω καί τά γένια καί θαρθώ νά σέ βρω στήν πόλη, νά γλεντή
σουμε καί νά δουλέηιουμε αντάμα. Κι αν αγριέψουν; "Ελα σύ. 
Στό λημέρι, θάμαι.

— "Ωρα καλή Βασίλη.
Χάθηκε ό Βασίλης στήν κατηφοριά κι έσβησαν τά βήματά 

του στή στροφή τού δρόμοι». Ό Πέτρος στεκόταν εκεί δίπλα στό 
βράχο κι άπ’ τό μυαλό χείμαρος κυλούσε ή ζωή. ’Αριστερά καί 
χαμηλά ή πολιτεία, καί. μπροστά, οσο» έβλεπε τό μάτι καί πιό 
πέρα δσο έβαζε ό νούς, απλωνόταν ή πατρίδα. Χτες άχολογού- 
σαν τ' άρματα καί τά τραγούδια. Σήμερα ό κόσμος πάλαιβε νά 



κλείσει τί; πληγές. Στήν πόλη άλλος άνοιγε μαγαζί, άλλος έμπαι
νε παραγιός, άλλος έχτιζε τό σωριασμένο σπίτι. Άκούγονταν ακό
μα τά τραγούδια τ' αγώνα καί πότε-πότε έσμιγαν μέ βογγητά 
καί κλάματα. Ία βράδια ό κόσμος μαζευόταν νωρίς στά σπίτια, 
άμπάρωνε τίς πόρτες κι έβαζε καραούλια γιατί τή νύχτα γύριζαν 
στους δρόμους άνθρωποι μεθυσμένοι από ρακί, δικασμένοι γιά 
αίμα. Πότε-πότε έσκιζε τή νυχτερινή σιγαλιά καμιά κραυγή, κα
νένα ουρλιαχτό, κάποια τουφέκια.

Στά μεγάλα σπίτια άνθρωποι συνδυύ-συντρεΐς σκυφτοί, έπι
ναν καί σιγοκουβέντιαζαν. Άπ’ τό στόμα τους έφτυναν φαρμάκι 
καί σκέφτονταν πώς θά μπορέσουν τό λεύτερο λαό νά τόν κάνουν 
ξανά <γιδολαό>.

Στ’ άψηλότερο σπίτι τής πολιτείας μας, τό παλιό νομαρχια
κό κατάστημα, έμνησκε ό Τόμυ. Κάμποσες ώρες κύλησε απόψε 
η νύχτα πρός τά πίσω κι αυτός άγρυπνος σκεφτόταν κι δλο σκε
φτόταν. Μέ μιά κίνηση αργή τράβηξε κάποια στιγμή ενα μπου
κάλι άπ’ τή γωνιά τού τραπεζιού καί γέμισε ενα ποτήρι μέ κρα
σί. ’Έσπρωξε λίγο κατά τήν πάντα τό βάζο μέ τά λουλούδια 
καί βγάζοντας ενα τσιγάρο άπό ενα σκαλισμένο κουτί τ’ άναψε. 
Στήν άλλη γωνιά ένα χαρτάκι άσπριζε πάνα) σ' ένα χοντρό βι
βλίο. Τό πήρε ανόρεχτα. «Τόσοι, δαρμένοι... τόσοι στις φυλα
κές . . . Τόσοι στά κρατητήρια ... Τόσες γυναίκες «κουρεμέ
νες...». Τό διάβασε μιά δυό φορές, έμεινε κάμποση ώρα σκε
φτικός κοιτάζοντας πότε τά δαχτυλιδάκια τού καπνού, πού ανέ
βαιναν άργά-άργά πρός τό νταβάνι, πότε τό χαρτάκι καί τά 
πρόσωπό του γινόταν δλο καί πιό σκυθρωπό. Τό κούτελό του 
γέμισε ρυτίδες κι έδειχνε πώς τό μυαλό του τό βασάνιζαν άσκη
μες σκέψεις. Σηκώθηκε, έκανε λίγες βόλτες μέ τά χέρια πίσω 
καί κάθησε ξανά. Διάβασε μιά φορά ακόμα τό χαρτάκι κι ύστε
ρα, τσαλακώνοντας το μέ μανία τόριξε στό καλάθι. Μά σά νά 
μετάνοιωσε τό πήρε πάλι, καί τ(> ξέσκισε σέ μικρά-μικρά κομμα
τάκια βρίζοντας. Έπιε λίγο κρασί, χτύπησε τή γλώσσα, εγλειψε 
τά χείλη κι άφήνοντας τό ποτήρι μουρμούρισε: «Ζόρικος λαός. . . 
Λέ λέει νά σκύψει. . . Μά τί θά κάνει! . . .».

'Ανοιξε τό χοντρό βιβλίο σέ κάποια σελίδα κι άρχισε νά 
διαβάζει βαριεστημένα. Μά δσο προχωρούσε τόσο τό πρόσωπό 
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του ζωήρευε. 'Έπειτα, έσπρωξε τό βιβλίο, τράβηξε μιά βαθιά 
ρουφηξιά καπνού, άόειασε τύ ποτήρι ώς τόν πάτο καί γέρνοντας 
τύ κεφάλι στήν άπαλάμη έκλεισε τά μάτια καί βυθίστηκε σέ 
συλλογή. Παλιά χρόνια καί 'καιρούς τούφερνε πίσω ό λογισμός. 
Ήταν τότε πού στά Εφτάνησα κυβερνούσε ή πατρίδα του καί 
στις άντικρυνές στεργιές μιά χούφτα άνθρωποι πολεμούσαν γιά 
τή λευτεριά. Τίς νύχτες καί μέ τίς φουρτούνες καί μέ τήν κάλμα 
ί'φευγαν άπ’ τούς κόρφους τούς κρυφούς, απ' τά απόμερα λιμά
νια, απ' τούς έρημους κάβους βάρκες γεμάτες γυναικόπαιδα καί 
λαβωμένους. ΙΙήγαιναν γιά νά γλυτώσουν άπ’ τό μαχαίρι των 
βαρβάρων καί τούς καρτερούσαν τά μπουντρούμια καί οί κρε
μάλες των έγγλέζων.

ΤΙ οήη του έγινε ιλαρή, γαλήνια* *να χαμόγελο άνθισε 
στά χείλη. Ανοιξε τά μάτια κι άνασηκώνοντας τό κεφάλι ψι
θύρισε: Μαίτλαντ! Μαίτλαντ! ’Έπειτα θυμήθηκε άλλες σελίδες 
<ηρωικές», σελίδες πού είχε γράψει ή πατρίδα του σέ τούτα τά 
μέρη. Μιά γλυκιά μέθη κυλούσε στό αιμακαί στους αρμούς. Μιά 
νάρκη ένιωθε στό κορμί. Οί αναμνήσεις πλημμύριζαν τήν ψυ
χή μέ μιά ανέκφραστη χαρά καί τά χείλη μουρμούρισαν: Μαίτ
λαντ, Πάλμερστον» Σκόμπυ-Τσώρτσιλ.

Σηκώθηκε, πλησίασε τό παράθυρο καί τ' άνοιξε. ΤΙ νύχτα 
ήταν δροσερή καί ή πόλη κοιμόταν. Τ’ αγέρι στόν κήπο έπαιζε 
μέ τής λεμονιάς τά φύλλα, ανακάτευε τούς λεμονανθούς πού άνά- 
διναν μοσκοβολιά. Άνάσανε βαθιά, φούσκωσαν τά στήθια αγέρα, 
άρωμα και ικανοποίηση καί. τά χείλη μουρμούρισαν σιγά-σιγά:

«Κυβέρνα Βρετανία τά κύματα!»

Στά χωριά ό κόσμος παράδοσε μέ πίκρα τ’ άρματά του καί 
εσκυψε στή μάνα γης, γιατί οί καιροί έδειχναν φουρτούνα. Τά 
βραδάκια, σάν γύριζαν οί ζευγίτες απ'* τά χωράφια, σάν έκλειναν 
οί τσομπάνηδες τά ζωντανά, μαζεύονταν στό καπηλιό τό φτω
χικό, κάθονταν στό πεζούλι τής εκκλησίας καί κουβέντιαζαν γιά 
τό κακό πούπεσε στόν τόπο καί καρτερούσαν νάρθει κανένας 
απ’ τήν πόλη νά μάθουν νέα. Κάποτε-κάποτε ο! γριούλες κατάφερ- 
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vuv νά βγάλουν καμιά εφημερίδα κρυμμένη μέ; στόν κόρφο τους. 
Τότε στριμώχνονταν ό ενα; δίπλα στόν άλλο, σάν τά πρόβατα στή 
στρούγγα, ο πιό γραμματισμένο; διάβαζε κι άλλοι ακουγαν.

ΙΙέρα κατά τή δύση έσβηνε ό σάλαγος τής μάχη;, μαζί καί 
τό χαμόγελο κείνων πού έπεσαν γιά μάς. Καί κατά τήν ανατο
λή μιά βοή ολο καί δυνάμωνε, όλο καί ζύγωνε. Μιά μάχη Τε
λείωνε, μιά μάχη άρχιζε καί πάνω στό πεδίο τή; μάχης, προ
τού σηκώσουν τού; παλιού; λαβωμένους, οί καινούργιοι μαχη
τές έπαιρναν θέσει;.

() Πέτρο; έστεκε εκεί δίπλα στή στρατώνα κι όλα αύτά 
κυλούσαν άπ του μυαλού τή στράτα. Γύρω ερημιά κι αυτός 
μόνος; χωρίς ντουφέκι ... Ή μοναξιά γλιστρούσε στήν καρδιά 
κι ή πίκρα πότιζε τήν ψυχή. ’Ενιωθε ενα ρίγος νά περνάει 
σ’ όλο τό κορμί κι ενα πόνο δυνατόν νά του σφίγγει τήν ψυχή

Στήν πόλη άναψε τό τουφεκίδι σάν νά γινόταν μάχη. Τί
ναξε τό κεφάλι νά διώξει τις μαύρες σκέψεις καί πήρε τήν κα~ 
τηφοριά. Φτάνοντας στα Προσφνγίτικα τράβηξε γιά τό σπίτι 
τού Κτένα. Τό δωμάτιο ήταν βυθισμένο στό σκοτάδι. «Πού νά 
πήγε;» συλλογίστηκε, «κι έχω δυό-τρεϊς μέρες νά τόν δώ» . . . 
«νάφυγε;». Χτύπησε μιά, τίποτε. Λεύτερη φορά, πάλι τίποτε. 
Νέκρα βασίλευε. 'Ευχή δέν άνάσαινε. Μόλις κίνησε νά φύγει τού 
φάνηκε σά νάκουσε κάποιο σούρσιμο άπό βήματα στό πάτωμα. 
Ξαναχτύπησε φωνάζοντας:

- *Ε! Αγησίλαε μέσα είσαι;
— ΙΙοιός είναι; ακούστηκε στό παράθυρο.
— "Αιντε καημένε μέ τίς κότες κοιμήθηκες; Εγώ, ό Κορ- 

φιάτης. Καί σά δρασκέλισε τό κατώφλι ρώτηξε:
— Γιατί δέν έχεις φως;
— Δέν άναψα, έρχονται αύτά τά καθάρματα . . .
Άναι|>αν ένα κερί καί κάθησαν. Ο Πέτρος έστριψε ένα 

τσιγάρο, τράβηξε μιά ρουφηξιά καί κοιτάζοντας τόν ’Αγησίλαο 
κατάματα ρώτηξε:

Τί Ι'παθες; Μέρες έχω νά σέ δώ.
Εκείνο; έβαλε τά χέρια ανάμεσα στά γόνατα καί σκύβοντας 

μπροστά κοίταζε τό πάτωμα βουβός σά νά ντρεπόταν νά μιλήσει.
— Τί νά σου πώ Πέτρο! είπε κάποια στιγμή, άνασηκω- 
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νοντας τό κορμί του. Ή ζωή μου μαύρη ήταν πάντοτε. Μά αυ
τή τώρα... σέ τσακίζει ή αγωνία . . . Δέν μ’ είδες οτό παζά
ρι .. . Πού νά μ1 εβλεπες; Δέν κατεβαίνω. Μόλις έβγαινα στό 
δρόμο νάνου καί μέ διπλάρωναν οί αλήτες. «ΔοοολοοοφόνεεεΙ! 
ήρθε ή ώρα σου... Τοιμάσου σκυλί νά μεταλάβεις...». Μό
λις ξ έφυγα απ' αύτούς άλλοι πιό κάτω: « Απόψε είναι ή τελευ
ταία σου βραδιά προδότη!!», είπα κι εγώ: «'Άντε νά μή μέ βλέ
πουν. Δέ θά κατεβώ» ΤΙ πρώτη μέρα πέρασε ήσυχη. Μά τό 
βράδυ ήρθαν κι εδώ. Τό τί ξέρασαν;! . . Τό τί είπαν;! . . 'Έρι
ξαν πέτρες. . . ακαθαρσίες . . . «"Ας σβήσω τό φως, σκέφτηκα. 
Θά νομίσουν πώς δέν είμαι μέσα...».

— Σάν νά λέμε γιά νά μή σέ σκοτώσουν οί αλήτες αποφά
σισε; νά αύτοκτονήσεις. 'Έτσι τούς βγάζεις κι άπ τόν κόπο.

—- ’Εγώ, Πέτρο, δέ λέω πώς είμαι παλικάρι. Μά θέλω νά 
μέ πιστέψεις . . . δέν τό κάνω από φόβο . . . Αέ θελιό νά τούς 
βλέπω . · . Δέ θέλω νά τούς ακούω. Τούς σιχαίνεται ή ψυχή μου. 
ΙΙονάω. Τό καταλαβαίνεις;

— Καλά, καί πώς τά περνάς μόνος σου; Έγώ. νά σου πώ 
τή μαύρη αλήθεια, δέ θ' άντεχα.

— ΤΙ ψυχή μου τό ξέρει. Όταν τό κακό παραγίνεται κά
νω καμιά βόλτα στους δικούς μας. Πήγα καί στό Βάγγο ...

— ’Αλήθεια! τί γίνεται αυτός; Δέν τόν ξανάδα. Μήν Εγινε 
κι αυτός ασκητής;

— ’Όχι, απάντησε χαμογελώντας. Αυτός κάτι άλλο σκέ
φτεται. Θέλει νά χαρεί τή ζωή κι όχι ν' άσκητέψει.

— Δηλαδή; Καί ποιος δέ θέλει νά χαρεϊ τή ζωή;
Χτές έσκαζα μονάχος. ’Ήθελα παρέα, διψούσα γιά κου

βέντα. Κάτι θά ξέρει περισσότερο, σκέφτηκα. Γραμματισμένος 
είναι. . . στέλεχος . . .

— Λοιπόν;
— Λοιπόν. "Αρχισε απ’ τί; βαθιές σοφίες. Μιά κι ήξερε πώς 

έγώ πολλά δέ σκαμπάζω άράδιασε κουταμάρες — έτσι πιστεύω 
μέ τό σακί. «'Αριστερός όπορτουνισμός», «δεξιός οπορτουνισμός» 
καί βάλε μέ τό νού σου. Καί ξεκινώντας απ' τά παλιά, έφτασε καί 
στά δικά μας, τά τωρινά. «Ό Λένιν είπε νά Αποχωρούμε όταν 
μάς νικούνε . . . Λέν τά καταφέραμε μέ τά ντουφέκια, θά τά κα- 
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τεύουν τόν κόσμο σιύ ξύλο;... Πρέπει νά παραδεχτούμε πώς 
πήγαν καί άνθρωποι τζάμπα... Σκοτώσανε αθώου;. Γιατί νά 
μήν τούς περάσουν απ’ τό δικαστήριο;» ... Κι αφού είπε κάμπο- 
σα τέτια ρώτηξε: «Έ, τί λές; Λεν έχω δίκιο;». Δέν ξέρω αν 
έχεις δίκιο, τ' απάντησα. "Αμα θάχει συνέλευση ή ΚΟΒ πή
γαινε καί πες τα κι αυτή θά σου πει άν έχεις δίκιο ή δχι. Τώρα 
έδώ, στά δικά μας. Τί θά γίνει; Τί θά κάνουμε;

'Έκανε μερικές βόλτες στό δωμάτιο μέ τό κεφάλι σκυμμέ
νο καί τά μάτια καρφωμένα στά πάτωμα. Είχε τό ένα χέρι σταυ
ρωμένο πάνω στήν κοιλιά καί μέ τ’ άλλο χάώευε τύ πηγούνι. 
"Οπως μαντεύεις σκεφτόταν βαθιά. Στάθηκε λίγο στό παρά
θυρο, κοίταξε τό δρόμο βαθυστόχαστα, λίς κι άποφάσιζε κείνη 
τήν ώρα τύ μέλλον τής ανθρωπότητας, καί γυρνώντας στάθη
κε αντίκρυ μου. Έγώ καθόμουν σ’ ένα χαμηλό σκαμνάκι. wΑνοι
ξε τά πόδια, έσκυψε λίγο άπό πάνω μου καί μέ κάποια συγκα
τάβαση είπε τονίζοντας τίς συλλαβές:

— Τή ζωή "Αγησίλαε πρέπει νά τήν κυβερνάς κι δχι νά σέ 
κυβερνάει καί νά τήν άντικρύζεις άπ" τή φιλοσοφική πλευρά.

Δηλαδή;
Δηλαδή... Νά. .. ό κόσμος καμιά φορά κυνηγάει τό 

αύριο καί χάνει τό σήμερα. Απλώνει τά χέρια, σάν τόν πνιγ
μένο, ν' αρπάξει τήν ευτυχία κι δταν φτάσει στό τέρμα τότε 
βλέπει πώς κυνηγούσε μιά χίμαιρα* καί δίπλα στόν τάφο μετα- 
νοιώνει γιατί δέν έζησε έστω καί μιά χαμοζωή. Κατάλαβες;

— Σά νά λέμε, Βάγγο, νά τά διπλώσουμε καί νά βολευτού
με σέ καμιά γωνίτσα. Αυτό θέλεις νά πεις;

— ’’Όχι. τέτιο πράμα, έκανε αόριστα. Αυτό είναι άλλη υπό
θεση ,. Ό άγώνας είναι αγώνας κι ή ζωή είναι ζωή.

— Τί θάλεγες γιά μένα;
— Γιά σένα! . . γιά σένα . . . άν ήμουνα στη θέση σου θά 

πήγαινα στό χωριό. Μοναχογιός είσαι. Τά γερόντια δέν μπορούν 
πιά νά δουλέψουν. Έχεις κάμποσα χωράφια καί λίγο χέρσο τό
πο. Θά κάνεις μιά ήσυχη ζωή. Καί δώ είμαστε ... Κι από κεϊ 
μπορείς ν' αγωνιστείς.

— Κι έσύ;



βγω οεν καταυτοΛαςα υκυμα. iituu ν uyjiuw u.,tv γλι 
πού σταμάτησα.

— Αυτά μου είπε ΙΙέτρο. Τώρα σήκω νά στρώσω καταγής 
νά κοιμηθούμε γιατί πέρασε ή ώρα.

— "Ωστε έτσι ε; Καί τώρα τί θά -χάνεις; ρώτηξε δ Πέτρος 
σάν ξάπλωσαν. Θά πας στό χωριό;

— Στό χωριό; Ούτε πεθαμένος. Ούτε ή ψυχή μου.
— Γιατί; Τόσο τό βαρέθηκες;

Στόν ΕΛΑΣ, μέ τρία χωρ νανάκια μου, σάν δέν είχαμε 
μάχες καί πείνες, ολο γιά τό χωριό μιλούσαμε. Καί πλάθαμε 
όνειρα καί καταστρώναμε σχέδια. Τέτιος, πού λές, είναι ό άνθρω
πος. Σά φάει καί ξεκουραστεί καί σκορπίσει ή αγωνία δλα τά βλέ
πει χαρούμενα κι όμορφα κι αγαπάει καί τούς άνθρώπους καί 
τόν τόπο καί τή ζωή. ’Άς είναι.. . Είχαμε κανονίσει καί ποιες 
κοπέλες θά παίρναμε. Κανονίσαμε πού θά χτίζαμε τούς σταύλους 
καί τις αποθήκες τού κολχόζ. Μην τά ρωτάς. . . Λέγαμε νά 
πάμε στό χωριό καί νά μή φύγουμε ποτέ. ’Αλλά τώρα:!

— Γιατί τώρα;
— Εσύ ΙΙέτρο είσαι απ' τήν πόλη. Κι άπ τή ζωή τού 

χωριού, δσα κι αν είδες στόν ΕΛΛΣ, λίγα ξέρεις. Δέν ξέρω 
πώς τά περνούν πιό πέρα. Μά στά δικά μας τά μέρη ή ζωή 
είναι σκυλίσια. Ξέρεις τί πάει νά πει νά γεννιέται ό άνθρωπος, μά 
τό θεό σου λέω, μέσα στά χωράφια κι έκεϊ νά πεθαίνει: νά 
μ ή σηκώνει κεφάλι άπ’ τό χώμα* νά μή βρίσκει άνάπαψη ούτε 
στόν ύπνο· καί νά λιμάζει γιά ψωμάκι;! *0 πατέρας μου είναι 
ενα; άγιος άνθρωπος. Στό δρόμο άναμεράει νά μην πατήσει 
τά μερμήγκια. Κι όμως .. . ’Έπρεπε, βρέ Πέτρο, νάβλεπες τό 
βρακί του γιά νά καταλάβεις τή φτώχια μας. Κάποτε, ποιός 
ξέρει πότε, ήταν καινούργιο. Έπειτα άρχισαν τά μπαλώματα, 
τό ενα πάνω στ' άλλο, ώς πού χάθηκαν κι αύτά κι {μείνε ενα 
δίχτυ κρουστό, ολο κόιιπια καί κλωστές λιναρίσιες. ΤΙ κακο
μοίρα ή μάνα μου ντρεπόταν νά τ’ απλώσει στόν ήλιο καί τό 
στέγνιονε στή φωτιά. Είμαστε δυό άγόρια κι 2να κορίτσι. Τήν 
αδερφή μου τή λέγανε Χριστίνα καί μέ περνούσε δέκα χρόνια. 
"Ως τά 15 δούλευε, όλημερίς στά χωράφια. ’Απ’ τά 15 κι ύστε
ρα άρχισε νά δουλεύει καί τή νύχτα γιά νά φτιάξει τήν έρμη 

97



την προίκα. Νά ρθεϊ ό καλός της! . . . Νά τής χαρίσει τήν καρδιά 
του! . . . Λίγη στοργή! . . . Λίγη αγάπη! . .. ’Άσβηστος καημός 
κι άκαρπη λαχτάρα γιά τά κορίτσια τού χωριού. Πόσα καί πόσα 
όνειρα δέ μαράθηκαν προτού ν' ανθίσουν;! Πήγαινε στά έχού- 
μενα σπίτια, έγνεθε, λανάριζε, υφαινε . . . καί τής έδιναν μιά 
απλοχεριά μαλλί, λίγο γνέμα, γιά νά φτιάξει κι αυτή κάτι τό 
δικό της. Όταν ξεκινούσε ή μάνα μου τής έλεγε: «Εκεί πού 
θά πας κάτι θά σου δύσουν νά φας». ’Εκεί πού πήγαινε ντρε
πότανε νά γυρέψει, οί σπιτονοικοκυρέοι δέν τή ρωτούσαν κι 
έτσι δέν έτρωγε τίποτα. Δυό-τρεϊς ώρες πριν νά φέξει γύριζε 
στό σπίτι, κοιμόταν λίγο καί τό πρωί ξανά στη δουλιά. "Όταν 
έκανε πολύ κρύο καί δέν πηγαίναμε στά χωράφια ζαλικωνό- 
ταν ξύλα καί τά πήγαινε στην πόλη νά τά πουλήσει. Κι ενώ 
ή £{?μη ή προίκα δέν ανέβαινε — μέ ψέματα γίνεται δουλιά: 
ή νίχρη έλυωνε. Κάποια μέρα, Μάρτης μήνας ήταν, φύγαμε 
μόλις χάραξε. Ή μάνα κι ή αδερφή μου θά σκάβανε κάτι άκρες 
κι έγώ θά καθάριζα τό χωράφι απ' τις πέτρες γιά νά τύ οργώ
σουμε τήν άλλη μέρα. Τό πρωί έκανε κρύο, μά όχι καί πολύ 
δυνατό. Κατά τύ μεσημέρι τό γύρισε βορειοδυτικό, φαρμάκι. 
Σούπαιρνε τή μύτη σάν ξυράφι. Μαζεύτηκα στή ρίζα μιά; 
βαλανιδιάς καί τά δόντια μου χτυπούσαν τράκ-τοάκ. Ήρθε 
ή μάνα καί μΊ άναψε λίγη φωτιά γιά νά μήν ξεπαγιάσω. 
Σέ λίγο ήρθε κι ή αδερφή μου. ’Έτρεμε όλόβολη. "Έβηξε 
λίγο κι έφτυσε στή φωτιά ενα κομμάτι αίμα, καθαρό αίμα. Τύ 
θυμάμαι σάν νάταν τώρα-δά. ΤΙ μάνα γούρλωσε τά μάτια καί 
φώναξε: «Μωρή! τί είναι αυτό; Μήν τό πεις πουθενά καί χά
θηκες. Κανένας δέ σε παίρνει». Καί γυρνώντας κατά μένα, πού 
κοίταζα χωρίς καλά-καλώ νά καταλαβαίνω, μέ φοβέριξε μέ τό 
δάχτυλο: «Κι εσύ;... ’Ανάσα». Ή αδερφή μου έθαψε βαθιά 
τό μυστικό μαζί καί τό χτικιό. Αυτά γίνανε τήν άνοιξη. ΙΙέρασε 
τό καλοκαίρι κι ήρθε τό φθινόπΙωρο. Κάποιο βράδυ, περασμέ
να θά ήταν τά μεσάνυχτα, γύρισε στό σπίτι μέ δυνατό πυρετό. 
Κοιμόμαστε δίπλα-δίπλα καί σκεπαζόμαστε μ' ένα τραγίσιο 
σάισμα. Πήρε τό σκέπασμα καί ξύπνησα. Μυύριξε τή ζακέτα 
της καί βγήκε πνίγοντας τό βήχα. Πήγε στό καλύβι. Τό πρωί 
τή βρήκαμε πεθαμένη. Τά μανίκια τού φουστανιού της, καθώς 
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σφουγγιζόταν, καί τό τσιόλι ήταν ματωμένα. Καί καταγής στό 
χώμα, μιά γουρνούλα, λίγο— πολύ λίγο — αίμα. Ρίξαμε στό αί
μα λίγη στάχτη νά μην τό μαγαρίσουν τά σκυλιά, απλώσαμε τό 
τσιόλι οτή σκεπή της καλύβας γιά νά άεριστεΐ καί νά φύγει τό 
χτικιό καί τή βάψαμε. "Ετσι πάει ή αδερφή μου. Ό αδερφός 
μου, ό Κυριάκος, μέ περνούσε 5 χρόνια Τό χειμώνα, όταν οί 
νύχτες είναι μεγάλες, πήγαινε μέ τόν πατέρα καί ξεχέρσω
ναν λίγο-λίγο κρυφά νά μην τούς δει ανθρώπινο μάτι καί τούς 
προδόσει. Σκάβοντας έφτασαν σέ μιά γέρικη —θεόρατη βαλα
νιδιά καί τήν Εκοψαν. Όπως Εγειρε, ενα κλωνάρι άπ τήν απά
νω πάντα κόπηκε απότομα—σκοτάδι ήταν — καί τόν σκότω
σε, "Έτσι πάει κι ό αδερφός μου.

Έγώ πήγαινα στό σκολειό καί δέν είχα ούτε πλάκα, ούτε 
κοντύλι, ούτε φυλλάίχχ. "Οταν μούλεγε ό δάσκαλος διάβασε, είτε 
μέ ρωτούσε γιατί δέν Εχεις κοντύλι καί πλάκα. . . ήταν καλύ
τερα νάνοιγε ή γης καί νά μέ κατάπινε, "Ως τά 10 χρόνια φο- 
ρούοίΐ κατάσαρκα ενα φουστανάκι, αυτό ήταν ο/ό κι δλο. Τί
ποτε άλλο. Κάποτε, σ’ ενα διάλειμμα, δυό παιδιά, γιά νά παί
ξουν, μου σήκωσαν απότομα τό φουστάνι μπροστά σ’ ίί/xi τ’ άλ
λα φωνάζοντας: «*Ώ! 'Ό! δέν Εχει βρακί!! Δέν Εχει βρα
κί!!» καί τό πήραν υλα μαζί καί τόλεγαν σάν ποίημα, σάν τρα
γούδι. Κρύφτηκα σέ μιά γωνιά κι εκλαψα οσο δέν εκ2χιτ|·α σ’ δλη 
μου τή ζωή. Αυτή τή μέρα ποτέ δέν θά τήν ξεχασιό. ’Έτσι 
σιγά-σιγά άποτραβιόμουνα από τόν κόσμο, κλεινόμ,ουν στόν εαυ
τό μου, φοβόμουνα τούς άνθρώπους. 'Απ’ τήν πλατεία τού χω
ριού, Κυριακή-γιορτή, ντρεπόμουν νά περάσω. Δέν έμπαινα στά 
μαγαζιά καί στήν εκκλησία πήγαινα μέ τή μάνα μου στό γυ
ναικείο. Μά καί κεϊ δεν Εβρισκα ησυχία. Οί άλλες γυναίκες μέ 
κοροΐδευαν. «Κοριτσάκι είσαι;» μούλεγαν. Σάν έφτασα στά 
17- -18 χρόνια κι άρχισα νά καταλαβαίνω τόν κόσμο πίστει|κχ 
πώς είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος.

Μέ τήν κατάρευση πέρασαν άπ τό χωριό μας φαντάροι 
νηστικοί. Ό πατέρας μου κάτι τούς Εδοσε καί πήρε Ενα ντου
φέκι. ΤΙ μάνα μου σάν τόδε θύμωσε καί τόν ρώτηξε:

— Χριστιανέ μου τί τό θέλεις αυτό;
— Θά χρειαστεί, τής εϊπε μόνο καί τίποτα άλλο.
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Κι εγώ τότε δέν μπορούσα νά καταλάβω τί τό ήθελε. Ή
ταν τόσο ήσυχος! 'Όταν ακούστηκαν οί πρώτες-πρώτες ντου
φεκιές, τό εβγαλε απ' τήν κρυψώνα, μέ φώναξε παράμερα καί 
μούπε: «’Άιντε παιδί μου, πήγαινε... κοιτάχτε νά λευτερω
θείτε ... νά ζήσετε σαν άνθρωποι. .. αλλιώτικα μήν ξανάρ
χεσαι δώ ... τέτια ζωή ούτε ό εχτρός σου . . .».

Στά μάτια του έλαμπε κάτι σά δάκρυ καί τά χέρια του 
έτρεμαν. Μέ φίλησε καί σπρώχνοντάς με ξανάπε: «Πήγαινε 
έκεϊ πού είναι καί οί άλλοι, οί πατριώτες». Τότε Πέτρο κατά
λαβα πώς κάτω απ' τή μορφή τ' άγιου κρυβόταν ένας άνθρω
πος πού πονούσε καί ύπόφερνε, πού σκεφτόταν κι έλπιζε.

Στόν ΕΛΑΣ ένιωσα πώς είμαι άνθρωπος κι δχι μονάχα 
άνθρωπος, ά?λά κι άντρας. Λοιπόν, έτσι ήταν παλιότερα στό 
χωριό. Τώρα μαντεύεις τι θά είναι;

— Τότε, τί θά κάνεις; IΙου θά πας;
— Πάλι Πέτρο δέ μέ κατάλαβες. ’Άν ήταν ολο κι ολο τί 

θά γίνει τό δικό μου τό κορμί. . . λίγο τό κακό. Τό ζήτημα 
είναι πού θά πάμε σά λαός, σάν κίνημα. Σέ τούτο θέλω τή φώ
τισή σου.

— Άπό μένα Αγησίλαε καρτερείς φώτιση; Νομίζεις πώς 
εγώ είμαι καλύτερος άπό σένα; "Αμα μένω μοναχό; μέ πιάνει 
μιά τέτια απελπισία!. . . Νομίζω πώς άπό κάθε πόρο του κορ
μιού μου μπαίνει φαρμάκι. Λές κι ή καρδιά μου έγινε βρύση 
πού στέλνει πόνο ώς τό τελευταίο κύτταρο. Νομίζω πώς δλα 
πήγανε κατά διαβόλου, δλα χάθηκαν. Κι άν κλεινόμουν μέσα 
σάν κι εσένα, πίστεψε με, θά μούστριβε. 'Άμα βρίσκομαι μέ 
συντρόφους, τό Θανάση, τή Λενιώ, τόν Άχιλλέα, άλλάζουν τά 
πράματα. Παίρνω κουράγιο. Καί μου φαίνεται πώς ακούω 
κάποιον νά μου λέει: Θαρθεΐ κι ή σειρά μας νά γλεντήσουμε· 
δταν βρίσκομαι μέ τού; ληστοσυμμορίες, τότε ούτε μου περ
νάει ή ιδέα πώς μάς νίκησαν . . . Ρωτάς πού θά πάμε . . . αά 
ού ό ίδιος τάπες.

— Έγώ; Δέν είπα τίποτα.
— Δέν είπες; Λέν είπες πώς στό χωριό ούτε πεθαμένος 

δέ θέλεις νά πας. Τί θά πει αυτό; Δέν πιστεύω νά μή θές νά 
πας στούς δικούς* στό σπίτι πού γεννήθηκες* στήν πλατεία πού
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τήν παλιά ζωή. Κι άφου δέ θέλουμε νά πάμε πίσω, ούτε πε
θαμένοι, δέ μένει παρά νά πάμε μπροστά. Κι εδώ πού τά λέμε 
’Αγησίλαε μήπως μπορούμε νά κάνουμε κι άλλιώς; "Αν σκύ
ψουμε τή ράχη αυτοί δέ θά σταματήσουν νά μά; δέρνουν. Ού
τε θ’ άποστάσουν. . .

— Τί ν’ άποστάσουν; Σάν καί θά μας δείρουν μέ τά χέρια 
τους,

— Σωστά. Κι δπως τώρα είναι λυσσασμένοι μ* δσα είδαν 
τόσα χρόνια θά μά; λυόσουν.

4- * *

Ό Μαραθόπουλος εστειλε τό Ρίνη νά ειδοποιήσει τόν 
Τράμπα γιά τή συγκέντρωση καί γυρίζοντας στά πρωτοπαλί- 
καρά του, τό Δαροβόη καί τό Ρακαμπίνα, είπε:

—· ”Αιντε 1 Πάμε.
Βγήκαν καί πήραν τό δρόμο κατεβαίνοντας γιά τόν κινη

ματογράφο δπου είχαν μάζωξη οί. . . έθνικόφρονες. Σέ κάποια 
στροφή φάνηκε ό κάμπος πού άπλωνε πέρα μακριά ό>ς τή θάλασσα. 
Σταμάτησε λίγο, £βαλε τόνα χέρι στή μέση καί χτυπώντας τίς 
γυαλισμένες μπύτε; του μέ τό βούρδουλα κάρφωσε τά μάτια 
σέ κάποιο σημείο, σάν νά έψαχνε νά ξεχωρίσει, τά χτήματά του.

— Σά θυμάμαι, είπε, κουνώντας τό κεφάλι. . . "Οταν 
πρωτόρθα.. . τί ήμουν; 'Ένα; άξιωματικός μ’ ενα ψωρομισθό. 
Δέκα χρόνια πέρασαν άπό τότε. Πόσο γρήγορα πέρασαν! Σήμε
ρα, δ θεός νίϊναι καλά, κάτι έκανα. Δέν πήγαν χαμένοι οί κόποι.

— Κάτι κάνατε μονάχα; μουρμούρισε δ Δαροβόη;. "Αν εί
χαμε εμείς οτά εκατό ενα . . . ευχαριστημένοι θά είμαστε..

— Κι σείς θή φτιάξτε. Κι δχι σέ δέκα χρόνια· αέσα σ’ ενα 
χρόνο θά εϊσαστε οί πρώτοι νοικοκυρέοι. Τότε πού ήρθα έγώ ή
ταν δύσκολα τά πράματα, ενώ τώρα . .. δουλιά χρειάζεται μόνο.

— "Οσο γιά δουλιά... ,εκανε δ Ρακαμπίνας, άλλο τί
ποτα. Μόνο μήν πάνε οι κόποι μας χαμένοι.

Ό Μαραθόπουλος τούς κοίταξε λοξά, μιά τόν ίίναν μια 
τόν άλλον, σάν νά μήν καταλάβαινε τί ήθελαν νά πουν, σάν 
ν’ άκουγε ί'να πράμα πολύ παράξενο καί ρώτηξε:
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— Τί θέλετε νά πείτε;
Οί άλλοι δυο έσκυψαν τά κεφάλια χωρίς νά Απαντήσουν 

καί προχώρησαν.
Ύ) Ρίνης ανέβηκε Ι'ναν άνηφοράκο ύλ εστρεψε αριστερά 

κατά τό σπίτι τού Τράμπα. ’Απ’ τό αντίθετο μέρος τού δρόμου 
ερχόταν ό ΙΙαπα-Κλεισούρας. Τό πρόσωπό τον ήταν γαλήνιο, 
δλο.. . καλοσύνη. Τό και νούργιο ράσο γυάλιζε στόν ήλιο καί 
κάτω άπ’ τήν πλούσια γενειάδα,πού κατέβαινε ώς τό στήθος, ξε
πρόβαλε δ σταυρωμένος. Κρατούσε πατερίτσα στό αριστερό του 
χέρι καί μέ τό δεξί ευλογούσε τίς γριούλες.

Ό Ρίνης σάν τόν είδε ένιωσε ν' αναστατώνονται τά μέσα 
του. Τό ζαρωμένο πρόσωπό του, σπαρμένο μέ 5 τρίχες έδώ κι 
έκεΐ, ίκανε μιά γκριμάτσα καί τά μάτια του άστραψαν από μί
σος. «Φτού σου διάβολε, μουρμούρισε, δυό χρόνια πολεμάω τούς 
έαμίτε; καί δέν έφτιαξα δεύτερο βρακί. Κι εσύ, τραΐ. τά κάθον- 
τας γέμισες λίρες. Λεν έχουν δίκιο οί κουκουέδες; ' Αν ήξερα 
βρε γισουίτη πού τίς κρύβεις θά τόκανα τ’ ανάθεμα».

Ο παπάς καμαρωτός καί περήφανος περπατούσε κι έριχνε 
πλάγιες ματιές καρτερώντας νά τόν χαιρετήσει ό Ρίνης. Ετού
τος, σά ζύγωσε, μέ τόνα χέρι, τράβηξε τή σκούφια χαμηλά, ως 
τά φρύδια, μέ τ’ άλλο έσιαξε τά μαχαιροκούμ πουρά πού εϊχε 
στη μέση κρεμασμένα καί γυρίζοντας κατά τό άλλο μέρος έφτυ
σε στό πεζοδρόμιο. Φουρκισμένος έφτασε στό σπίτι τού Τράμπα 
καί χτύπησε τήν πόρτα δυνατά, μέ γινάτι. Βγήκε ή Τράμπαινα, 
μώ χοντρή-ψηλή γυναίκα, μ' ενα μεταξωτό φόρεμα άπό πάνω 
καί μιά μάλλινη χωριάτικη άργαλίσια φούστα, λίγο μακρύτεοη. 
από κάτω. Στά χείλη μαύριζε λίγο μουστάκι καί στό δεξιό ιιά- 
γουλο κοκκίνιζε μιά κρεατοελιά.

Να πεΐς τόν άντρα σου νά πάει στη συγκέντρωση· έκεΐ 
θα βρει καί. τό Μαραθόπουλο, τής πέταξε την κουβέντα κατά
μουτρα καί γυρίζοντας τίς πλάτες περιφρονητικά, έφυγε.

Εκείνη στάθηκε λίγο στήν πόρτα παρακολουθώντας τον, 
έπειτα τήν εκλεισε μέ: δύναμη κι ανέβηκε τή σκάλα μουρμουρί
ζοντας: «'Αλήτη! Ούτε καλημέρα δέν ξέρεις νά πεις».

Ό Τράμπας σκυμμένος στό πάτωμα μέ τό πουκάμισο ξε-
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κούμπωτο καί χωρίς σακάκι, ταχτοποιούσε τά γραμμάτια πού 
τάχε απλωμένα μπροστά του. Τά έβαζε κατά χωριό κι αλφαβη
τική σειρά. Τόσο άπορος ημένος ήταν πού δέν κατάλαβε τή γν- 
ναίκα του σάν μπήκε. Εκείνη έκλεισε την πόρτα πίσω τη; σιγά 
κι άκούμπησε τί; πλάτες ατό πορτόφυλλο. Σταύρωσε τά χέρια 
Απάνω στήν κοιλιά τη; vad στάθηκε έτσι νά τόν κοιτάζει παρα
πονεμένα. Μετά κούνησε μέ λύπη τό κεφάλι καί μουρμούρισα*

— Άχ άντρα! Άλλοι άραδιάζουν τί; λίρες καί σύ τά 
παλιόχαρτα.

Ό Τράμπας, χωρίς νά γυρίσει νά μην κοιτάξει, σφούγ
γισε τόν ιδρώτα πού έλαμπε στό κούτελο, Ισιαζε τό μουστάκι 
μέ τήν Ανάστροφη τού χεριού καί πατώντας τήν πένα πάνω 
σέ κάτι νούμερα πού είχαν ξεθωριάσει απάντησε:

—Μπίτ χαμένο τόχεις γυναίκα. Παλιόχαρτα είναι αύτά; 
Κοίταξε εκείνα εκεί... τά άνανέοχτα ν-ιόλα;. Θυμάσαι πώ; ξε
κινήσαμε; Μέ. 500 δραχμές. Εκείνο τό δάνειο τού μακαρίτη 
τού Αδερφού . . . θεός σχωρέστον . . . Δέ γλύτωσε θά πει; . . . 
Τί φταίμε εμείς: Γλυτώνει κανένα; άπό τέτια Αρρώστια. Τί 
λές; ‘Αλήθεια χρυσοχέρης ήταν... τΗρθε καιρός πού δέν είχε 
κανένας άλλο; περισσότερα άπό μά;. Βέβαια, ό πόλεμο; δέ μά; 
βοήθησε. Φταίει καί αυτό τό κάθαρμα ό Μαρ<ιθύπουλάς ... Α ύ- 
τός μέ χαντάκωσε. Άν μου πέσει στά χέρια: . . . Τά λέμε, Τώοα 
ίίμως θά δει; γυναίκα . .. οί τέτιες δουλιές δέ θέλουν άνεμο- 
μπουμπούλε; . . . θέλουν ησυχία.

— Μακάρι -άντρα . . . Καί σά νά θυμήθηκε εκείνη τή στιγ
μή συμπλήρωσε: ό Μαραθόπουλος είπε νά πας στή σιη'κέντρίό
ση. Εκεί θά τόν βρει;.

— Βρέ καλά λές! Κι έγ<υ τό ξ έχασα. Δέν αφήνουν τόν κό
σμο νά βγάλει κομμάτι, ψωμί.

- Τί συγκέντρωση έχετε;
Μήπως ξέρω κι εγώ; Νά! θά μιλήσει, λένε, ό έγγλέζο;. 
'Άμα είναι έτσι; φεύγα. Τά συμμαζεύω έγώ τά χαρτιά. 

Κι Αφού θά δει; τύν έγγλέζο πέστυυ νά σέ βάλει σέ καμιά θέση. 
Τά γραμμάτια δέ χάνονται. Αύτά τάχουμε καί τάχουμε. Νά, στήν 
Ουνόα νά σέ βάλει.
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— Στην Ούνρα; Στην Ούνρα θρονιάστηκαν οί Παναΐοι. 
Δέν χωράει άλλο. ψιθύρισε ό Τράμπας ξύνοντας τ' αφτί.

— Οί ΙΙαναΐυι; Απ’ δλες τίς μεριές θέλουν νά φάνε οί 
μονάντερυι ... Ο θεός νά τούς τό βγάλει από τά μάτια, μουρ- 
αούρισε ή Τράμπαινα καί σταυροκοπήθηκε.

Ό Εύριπίδης ό Πάνου χαιρέτησε τή γυναίκα του καί πήρε 
τύ καλντερίμι. Εκείνη τόν καμάρωσε απ’ τό παραθύρι ώς πού 
χάθηκε στή στροφή του δρόμου κι αφήνοντας ενα στεναγμό ανα
κούφισης. σά νά ξύπνησε από (κάποιο φοβερό εφιάλτη, ψιθύρισε: 
«Λόξα τώ θεό): δέξια ήρθαν». Ο Πάνου ενα; άντρα; ψηλό; 
μέ φαρδιές πλάτες, in; 45 χρόνων, μέ ρούσα μουστάκια, ρούσα 
μαλλιά καί γαλανά, λίγο ξεθωριασμένα μάτια, έμοιαζε, πιό πολύ 
μέ γερμανό παρά μέ ρωμιό. Er/ε μπαξέδες καί λιοτόπια λίγο 
πιό πέρα απ' τό γιοφύρι, σπίτια μέσα στην πόλη καί προπολε
μικά κρατούσε στά χέρια του τό μεγαλύτερο μέρος απ' τό χον
τρικό εμπόριο τής περιοχής. Μεγάλες μπάζες έκανε μέ τόν έλ- 
ληνοϊταλικό πόλεμο καί τώρα, δπως έλεγε ό κόσμος, έφερε λίρες 
μέ ουρά απ' τή Μέση 'Ανατολή. Κατέβηκε στόν κεντρικό δρόμο 
κουβεντιάζοντας μέ τόν εαυτό του: «Τά περιβόλια θέλουν δου- 
λιά ... τά σπίτια επιδιόρθωση .. . αποθήκες δέν υπάρχουν . . . 
άνθρωποι χρειάζονται. . . Τόσος καιρός πέρασε κι έγώ δέν άρ
χισα ακόμα ... Κι ό ’Αγραφιώτης άνοιξε κιόλας μαγαζί. Εχει 
καί τού πουλιού τό γάλα, δπως λένε. Μά νάναι αλήθεια: Πού 
θά τάβρισκε’,Α. Νά τάχε από παλιά; Λέν μπορεί... κουτσο
μπολιό θά είναι. 'Ο κόσμος τήν τρίχα τήν κάνει τριχιά...*. 
Έτσι συλλογιόταν μά πάλι δέν κατάφερνε νά σβήσει τή ζήλια 
πού είχε άνάψει μέσα του. ■ 'Αφού ό Αγραφιώτης άνοιξε μαγα 
ζί μπροστά από μένα τί άλλο θέλω; Αυτό φτάνει. Τώρα είναι 
οποίο; προλάβει τήν πιάτσα... Κι άν δέν εχει δσα λέει ό κό
σμο;, άν δέν εχει πολλά θά έχει λίγα. 'Ενώ έγώ ούτε άρχισα 
ακόμα . . . Άν φάνηκε πιό καπάτσος . . . χαλάλι του». Κι αντί 
νά πάει κατά τή συγκέντρωση τράβηξε κατά τό μαγαζί τ 'Α
γραφιώτη.

34



Ό ’Αγραφιώτης, προπολεμικά είχε τό καλύτερο μαγαζί τής 
πολιτείας. Σάν άρχισε δ πόλεμος θέλησε νά ξανοιχτεί μέ προ
μήθειες του στρατού κι άλλα τέτια* μά δέν κατάφερε νά προκό
ψει γιατί τονκοβε τό δρόμο ύ Πάνου. Μέ τήν κατάρευση δέν 
πρόλαβε νά φύγει. ΤΙ. κόρη του, ή Μάχη, μιά πολύ όμορφη κο
πέλα, στήν αρχή τάσιαξε μ εναν Ιταλό πού τραγουδούσε γλυκιές 
καντάδες, έπειτα πάλι μ' εναν ίταλά διαχειριστή, ώσπου ήρθαν 
οί γερμανοί στήν πύλη. Αυτή εμπασε κι όλο τό σπίτι στά δίχτυα 
τής γκεστάπο.

Ό Λ Αγραφιώτης σάν είδε τόν ΙΙάνου νά έρχεται από μα
κριά ένιωσε νά τόν ογκώνει τό γινάτι.

— Γαργαντούα! σφύριξε μέσα απ' τά δόντια, γύρισες! \έν 
μπόρεσε νά είσαι εδώ στήν κατοχή;! Κι έγώ θάβαζα τό χερά
κι μου.

Ό ΙΙάνου άνοιξε τήν πόρτα σά νοικοκύρης καί προχωρών
τας σάν άρχοντας, φώναξε μέ μιά μπάσα, δυνατή φωνή;

— Χαίρετε κύριε ’Αγραφιώτη!
--Καλωσορίσατε! Καλωσορίσατε! κύριε Πάνου, απάντησε 

κείνος δλος γέλιο καί ευγένεια. Πώς περάσατε στήν ξενητιά; 
Κι. άπλωσε. τά δυό του χέρια νά τόν χαιρετήσει.

() άλλος εδοκε τό χέρι καί τήν ί&ια ιόρα τό μάτι λαίμαργο 
κι άρπαχτικό έτρωγε τά ράφια μέ τά υφάσματα, τά σακιά μέ 
τά όσπρια, τούς τενεκέδες . .. τά βαρέλια . . . «’Έχει απ' ολα τό 
σκυλί», σκέφπηκε και χωρίς ν' απαντήσει στό χαιρετισμό είπε;

— Βλέπω τό κουρντίσατε κιόλας τό μαγαζί.
Τί νά γίνει κύριε Πάνου;! Κι οί φτίοχοί νά ζήσουν θέ

λουν, άποκρίθηκε χαμογελώντας καί στό γέλιο κρυβόταν είρο>- 
νεία καί φόβος καί κακία μαζί.

Ό Πάνου σήκωσε τό χέρι καί δείχνοντας ολόγυρα μέ μιά 
αργή κίνηση μουρμούρισε:

— ’Όχι δά καί φτωχοί! κάτι άλλο λέει τό μαγαζί. Φαίνεται 
πώς ή κατοχή δέν πήγε χαμένη.

— ΊΙ κατοχή;! Στήν κατοχή δέν είχαμε άδεια γιά εμπόρια. 
Ποιός είχε όρεξη γιά τέτια. Κοιτάζαμε νά γλυτώσουμε τό κεφάλι 
μας. Κοιμόμασταν τό βράδυ καί δέν ξέραμε άν θά ξημερώσουμε 
τό πρωί. Οί τέτιες περιστάσεις έχουν ψωμί, μά πρέπει νά είσαι 
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μακριά άπ’ τή φωτιά... Καί γυρίζοντας σ' έναν υπάλληλο φώ- 
ναξε:

— Φέρτε ενα κάθισμα στόν κύριο 1 Ιάνου.
— Ευχαριστώ. Δέ θά καθίσω. Πέρασα νά σας πάρα) νά 

πάμε στή συγκέντρωση. Δέ θά ρθεϊτε;
Πώς! δέ θαρθώ! Χρόνια καρτερούσαμε τή μέρα αυ

τή .. . Ακούς εκεί;! Θαρθώ.
Κοντά στήν πόρτα ό 1 Ιάνου έριξε ξανά μιά ματιά στό 

μαγαζί.
— Μπράβο! κύριε 'Αγραφιώτη. Είστε έξυπνο; άνθρωπο;. 

Εγώ ήρθα μ αδειανά χέρια, ένώ θά μπορούσα νά φέρω τού 
κόσμου τά πράματα.

- — *Ε! κύριε 1 Ιάνου. Μην κοιτάτε... \έ βγαίνει τίποτα, 
δέν έχει ό κόσμος λεφτά . . . Επειτα, άπό σάς κάτι άλλο καρ
τερεί ό τόπος. . .

— Τί; ρώτησε κοιτάζοντας τον στά μάτια μέ περιέργεια.
Νά! Νά μπείτε επικεφαλής. ΓΌ,τι θέλετε: δήμαρχος, 

βουλευτής καί υπουργός ακόμα μπορείτε νά γίνετε· γιατί όχι; 
καί νά τσακίσουμε τούς έαμοβουλγάρους, γιατί αλλιώτικα ό,τι. 
κι άν κάνουμε χαμένα θά πάνε.

— Χά! χά! καί ύπφργός έ; έστριψε λίγο τό μουστάκι χα
μογελώντας πονηρά καί ρίχνοντας μιά λοξή ματιά πρόσδεσε: 
Δέν υπάρχει πατριωτικότερο καθήκον απ' αυτό . . . μά έγιί), δυ
στυχώς, δέν κάνω ... Τό θέλει ή ψυχή μου άλλα. . . δέν μπορεί 
νιχ γίνει.

— Γιατί:
— Γιατί δέν έ/ιω τό κύρος πού χρειάζεται κύριε 'Αγρα

φιώτη.
— Mix τί λέτε κύριε Πάνου!... ΙΙοιός έχει πυρισαότεοο 

κύρος!...
— Ναί! ναι! ό κόσμος θά πει: όταν τά πράματα ήταν ζό- 

ρικα έπιασε τό Κάιρο καί τώρα θέλει νά γίνει τρανό; . . . ’Όχι! 
δέ γίνεται αυτό. Εσείς κύριε Αγραφιώτη είστε ό κατάλληλο; 
άνθρωπος . . · Ζήσατε μέ τό λαό καί στόν άσχημο καιρό. Μποός 
λοιπόν κι όλοι νά σέ- βοηθήσουμε. Καί μακάρι νά σέ. δούμε καί 
πρωθυπουργό.
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Ό Τόμυ μπήκε απ' τήν κύρια είσοδο τού κινηματογράφοι, 
καί πέρασε τό διάδρομο χωρίς νά ρίξει ούτε μιά ματιά στό ακρο
ατήριο. Σάν Εφτασε στό βήμα εκανε μιά λαφριά κίνηση τού κε
φαλιού γιά νά χαιρετήσει κι άρχισε τήν αγόρευσή του.

•— Ό μεγαλύτερος πολιτικός τής εποχής μας κι ό καλύτε
ρος φίλος τής Ελλάδας, ό κ. Τσώρτσιλ, στέλνει εγκάρδιο χαιρε
τισμό στό σύμμαχο ελληνικό λαό. Χάρη στή δύναμη τής κρα- 
ταιάς Άλβιόνος πού θριάμβευσε γιά μιά φορά ακόμα — καί δέ. 
μπορούσε ούτε υμΙ μπορεί νά γίνει, αλλιώς — ή χώρα σας είναι 
λεύτερη... Ξέρουμε πώς οί βάρβαροι καταχτητές άφησαν πίσω 
τους μόνο ερείπια καί γι' αυτό ήρθαμε στόν τόπο σας. Αλλιώ
τικα δέν υπήρχε κανένας λόγος γιά νά ρθούμε. ΤΙ Μ. Βρετανία 
από τότε πού υπάρχετε σάν έθνος, από τότε πού πολεμούσαν οΐ 
πρόγονοί σας, άπ τό Ναυαρίνο καί πιό παλιά ακόμα, σέ κάθε 
δύσκολη στιγμή, στάθηκε δίπλα σας χωρίς νά περιμένει κανένα 
υλικό όφελος. 'Έτσι θά γίνει καί σήμερα. Έτσι θά γίνεται καί 
στό μέλλον. ΓΓ αυτό νά εισάστε βέβαιοι . . .

Στά πρόσωπα των. . . έθνικοφρόνων ελαμπε ή χαρά. Οί 
άντρες παίνευαν τή ρητορικέ) του καί τη... δύναμη τής θέλη
σής του κι οί γυναίκες τήν αρχοντιά του καί τά πλούτη πού . , . 
έπρεπε νά Εχει.

— Ή Μ. Βρετανία, συνέχισε ό Τόμυ, θά δύσει στόν ελλη
νικό λαό τρόφιμα, ρούχα, σπόρους, εργαλεία, ζώα. Η Ούνρα 
από μέρες τώρα άρχισε κιόλας τίς διανομές.

Στό βάθος τής αίθουσας ήταν χωμένος <> Τζώρτζης. Είχε 
τίς αρίδες του απλωμένες μπροστά καί τά χέρια τεντωμένα σά 
φτερούγες όρνιου στις διπλανές καρέκλες έτσι πού επιάνε μιά 
σποριά τόπο. Κοίταζε τόν Τόμν περιφρονητικά καί σάν ακούσε 
τά τελευταία λόγια συμμάζεψε τά κανιά του καί μουρμούρισε: 
«’Απατεώνα! Καί τήν Ούνρα εγγλέζικη θέλει: νά τήν κάνεις!»

— Μά γιά νά Εχει αποτελέσματα ή βοήθεια χρειάζεται τά- 
3η, ησυχία καί ασφάλεια, δηλαδή χρειάζεται κράτος. Αλλιώτικα 
ή βοήθεια, γιά νά μήν πάει χαμένη, θά σταματήσει. Πρέπει όλοι 
νά βοηθήσετε, αριστεροί καί δεξιοί γιά νά δημιουργήσουμε τό 
κράτος. Εμείς ήρθαμε εδώ σά σύμμαχοι όλων τών έλλήνων και 
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δέ θέλουμε νά κερδίσουμε τίποτα από τούτον τόν τόπο εκτός άπ 
τήν αγάπη του λαού . . .

Ακούστηκαν τριξίματα καθισμάτων καί ψίθυροι. Ματιές 
διασταυρώθηκαν γεμάτες άνησυχία καί ερωτηματικά. ΤΙ αγόρευ
ση έπαιρνε κάποια διαφορετική στροφή κι έτσι άλλαζε κι ή 
άτμόσφαιρα.

Ό Τόμυ ανέβασε λίγο ακόμη τή φωνή του, έκανε ένα ημι
κύκλιο στόν άέρα μέ τό χέρι καί, χτυπώντας στό τραπέζι ελα
φρά μέ τύ δάχτυλο, πρόσθεσε:

— Οί αντιδικίες, οί προσωπικές εκδικήσεις κι άλλα τέτια, 
δέ συμβιβάζονται μέ τή δημοκρατία, τή δικαιοσύνη καί τόν πο
λιτισμό, δέ συμβιβάζονται μέ τίς αρχές πού φιλοδοξούμε νά βά
λουμε στά θεμέλια τού καινούργιου κράτους. ΤΙ συμμαχική πλευ
ρά ποτέ δέ θά έγκρίνει τά βάρβαρα μέσα καί θά επιθυμούσε νά 
σταματήσουν.. . Καί. στό πνεύμα αυτό τράβηξε κάμποσο ακόμα.

Οί έθνικόφρονες δυσαρεστήθηκαν απ’ τήν αγόρευση τον 
Τόμυ καί βγαίνοντας απ' τόν κινηματογράφο χωρίστηκαν πα- 
ρέες-παρέες, σκόρπισαν στήν πλατεία καί τούς δρόμους κι. άρχι
σαν νά συζητούν. Ό Μαραθόπουλος μπήκε στη συγκέντρωση 
άστράφτοντα; από χαρά καί βγήκε μέ τά μούτρα κατεβασμένα. 
Μετρούσε τά λόγια τού έγγλέζου άπ’ όλες τί; μεριές καί τό γι- 
νάτι ίίλο καί τούσφιγγε τό καρύδι. Αν γίνει αισό, Μονολογούσε 
τότε δλα πάνε στό διάβολο. Τί περιμένει αυτό τό γουρούνι: Νά 
πάμε στίς εκλογές καί. νά τού; νικήσουμε: Άλλίμονό μας! Τώ
ρα οί έαμοβούλγαροι. θά τύ πάρουν απάνω τους, οί δικοί μας 
θά μουδιάσουν . .. κι άιντε νά φτιάξεις χωριό. . . Βρέ παναθε- 
μά τον τί ήθελε καί τάλεγε; Βρε . . . τή μάνα του . . . εχει. γού
στο νάναι. κρυφοκουκουές.. .>.

Τήν ίδια ώρα τόν ζύγωσε ό Λαροβόης μέ τόν Ρακαμπίνα.
— Εμείς λέμε, είπε' ό πρώτος, τώρα πού είναι ακόμα νο>- 

ρ ;, νά βρίσκαμε καμιά τρύπα νά χωθούμε. Νά βγάλουμε κανέ
να καρβέλι. Στό χωριό δέν μπορούμε νά γυρίσουμε, δέ μάς ση
κώνει τό κλίμα. «’'Αρχισε κιόλας ή διαροή» σκύφτηκε σκασμέ
νος άπ τύ κακό του ό Μαραθόπουλος. Τού; ε’ριςε μιά βλοσυρή 
ματιά καί θέλησε'νά τούς βρίσει, μά οί. περιστάσεις δέ σήκω
ναν γι' αί’τό κατάπιε τή βρισιά μέ δυσκολία καί απάντησε:
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Μή βιάζεστε . . . μ ή βιάζεστε . . . δλα θά γίνουν, μόνο 
του σπανού τά γένια δέ γίνονται, καί γιά ν’ άποφύγει τή συζήτη
ση καμώθηκε πώ; εχει δουλιά κι ίφυγε.

Ό Τζώρτζης ακουμπισμένος σ' ενα δέντρο κοίταζε ολόγυ
ρα αδιάφορος. *0 Τόμυ πέρασε άπό δίπλα του περήφανα καί 
κορδωμένος κι έκανε πώς δέν τόν είδε. Ό άλλος τόν συνόδεψε 
μέ τό μάτι ώς τ” αυτοκίνητο καί χαμογελώντας ειρωνικά μουρ
μούρισε: «ξεπεσμένοι! άμα τό λιοντάρι, μαδήσει άπό τή φτώχια 
καί τά γηρατιά τό ρίχνει στόν πολιτισμό .. .». «Αγάπη λέει. . . 

Λμ. πώς; ... Τί νά σά; πρωτοθυμηθονν; Αντί νά πεις στους 
ληστοσυμμορίτες βαράτε στό σταυρό κι εμείς εδώ είμαστε . . . 
όμως λίγα είναι τά ψωμιά σας..

Τήν άλλη μέρα, στις 22 τού Μάρτη, ό Τόμυ φώναξε εναν- 
έναν τό Νομάρχη, τύ διοικητή τή; Εθνοφυλακής, τό Μαραθό- 
πουλο καί τόν παπα-Κλεισούρα στό γραφείο του. Κουβέντιασε 
μαζί τους, άστειει'τηκε, γέλασε — πράμα σπάνιο κι όπως μα
θεύτηκε τού; κέρασε κιόλας.

Στις 23 οί ληστοσνμμορίτες τό ρίξανε στό γλέντι. Στήν 
κεντρική πλατεία έστησε λημέρι ό Δαροβόης, ό Ρακαμπίνας κι 
άλλοι. ’Έβριζαν τούς έαμίτες, έδερναν μέ τις μαγκούρες όποιον 
ξεμονάχιαζαν κα! πετούσαν πρόστυχες κουβέντες στίς γυναίκες 
πού περνούσαν. ’"Ετρωγαν, έπιναν καί πυροβολούσαν. Τά ζου
μιά, τά ξύγγια καί τά κρασιά έτρεχαν στά γένια καί στά ρούχα 
κι ανακατεύονταν μέ τή λέρα καί τις ψείρες. 'Όσο έπιναν καί 
μεθούσαν τόσο περισσότερο ούρλιαζαν: «’Έεεεχ τ' έχ νά γίν, 
μώρ τί έχ νά γίνΗ Έεεεχ κεφάλια πού θά πέσουν», Πότε δυό, 
πότε τρεις χόρευαν σφίγγοντας τά μαχαίρια στά δόντια. Αγρί
ευαν τά μάτια, έτριζαν τά δόντια κι απειλούσε ό ένα; τόν άλλο. 
Πηδούσαν στόν αέρα. έκαναν στριφταλιόρες, κουδούνιαζαν τά 
συμπράγκαλα πού είχαν άρμαθιασμένα στή μίση καί καθώς πα
τούσαν στή γης κάρφωναν τά μαχαίρια στό χώμα είτε στά τρα
πέζια. Κατά τό μεσημέρι μέθυσαν σχεδόν όλοι. Σέ μιά γωνιά 
τής ταβέρνας ένα; ξερνοβολούσε. Κάποιος άλλο; ξεκίνησε άπ 
τό τραπέζι, τοικλά-τρικλά, νά πάει νά κατουρήσει, μά δέ μπορού
σε νά σταθεί απ' τό μεθύσι κι δπώς τραμπαλιζόταν κατουρούσε 
μιά τό< τοίχο, μιά κείνον πού ξερνοβολούσε, μιά τά πανταλό-
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νια του καί γελούσε χτηνώδικα. Στην άλλη γωνιά ένας άλλος 
ήταν ξάπλα τού τέντου καί τού μάκρον. "Απ’ τό στόμα έτρεχαν 
σάλια καί ξερατά, βαθιά απ' τά σωθικά έβγαινε μιά βόχα καί 
βρωμοκοπούσε ανθρώπινες μαγαρισιές. Ό Μαραθύπουλος γυρ- 
νούσε από παρέα σέ παρέα, έπινε κανένα ρακί, έπαιρνε κανένα 
μεζέ καί χτυπούσε τά «παιδιά» φιλικά στις πλάτες.

Τ’ απόγευμα ύ παπα-Κλεισούρας πήρε βόλτα τούς μαχα
λάδες. Στό ένα σπίτι έκανε αγιασμό, στ' άλλο έριξε τρισάγιο, 
στό παραπέρα διάβασε μιά ευχή. Τό στόμα έσταζε μέλι καί τά 
λόγια του δλο αγάπη: «Ειρήνη ύμίν αδελφοί», «'Αγαπάτε άλ- 
λήλους, τέκνα μου. ή ευλογία κυρίου έφ’ υμάς». ΙΙίσω του ζισν- 
τάνεψαν κι οί «χκακες» γριούλες κι οΐ «ψυχοπόνες» γειτδνισ- 
σες καί βγήκαν κι αυτές σιργιάνι. Στην Καλλιόπη μπήκε ή κυρά 
Σοφία. Τρεχαντήρι ή γλώσσα της κι άράδιαζε δλα τά νέα τής 
γειτονιάς χαρτί καί καλαμάρι. Καί κεΐ πού εκανε νά φύγει, κον
τέ/ στην πόρτα, σάν κάτι νά θυμήθηκε, γύρισε πίσω: < Κυρά 
Καλλιόπη μου! θά πας στή γιορτή: . . . Νά πας κυρά μου, νά 
πας . . . Αχ καί. αυτά τά παλιόσκυλα! . . . IIόσα δέν άκούν τ’ α
φτιά μου:! \Τά τούς κάψει ή κακιά αστραπή». Παρακάτω ή κυ
ρά Μαρία πέρασε απ' τής Λενιώς καί μέ μαλαγανιές καί στρι- 
φταχειλισματα άρχισε: «Λενιώ μου νά χαρεϊς τά νιάτα σου — καί 
τί νιάτα είναι αυτά! αν ήμουν άντρας θά ζουρλαίνομαν δό- 
σμον τό τηγάνι σου». Ι\Ί ύστερα στ 'αφτί έμπιστευτικά: «Αύριο 
τό παιδί μήν τό παίρνεις στή συγκέντρωση. Αστό σέ μένα. 
Ποιος ξέρει τί μπορεί νά γίνει. Πολλά λέει δ κόσμος». Στόν 
Λη-Σπυρίδωνα βγήκε ή Βαγγέλαινα, στούς Ταμπακιάδες ή'Αμα

λία κι ύστερα έπαιρναν τί: διαδόσεις οί έαμίτες καί τίς αποτε
λείωναν.

Στίς 24 τό πρωί τοιχοκόλησαν προκηρύξεις. «... "Ολοι 
οί κάτοικοι τής πόλε ως καί τών περιχώρων — οξω από τήν πό
λη δέν είχαν πάει ακόμα — καλούνται νά εορτάσουν έθνοπρε- 
πώς τήν εορτήν τής εθνικής μας παλιγγενεσίας. Εις τόν ιερόν 
ναόν τής Ευαγγελίστριας θά έκφωνηθή ό πανηγυρικός τής ημέ
ρας. Καλούνται δλοι οί πολίται νά συμμετάσχουν ... έλεγε δ 
νομάρχης.

<...Ή διατάραξες τής ησυχίας— έλεγε ό διοικητής τή: 
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εθνοφυλακής θά παταχθη άμειλίκτως. Τό κράτος του νόμου 
θά έπιβληθή. Δέ θά έπιτρ·έψωμεν αναρχικός έκδηλώσεις. Ανα
γορεύονται τά αντεθνικά άσματα. Κάθε πρόκλησις πρός τήν έτέ- 
ραν τ(7)ν μερίδιον θά τιμωρηθή αύστηρώς . . .».

Τ' απόγευμα Ξεχύθηκαν στούς δρόμους έπονίτικα κι έλα- 
σίτικα συνεργεία καί κύλησαν προκηρύξεις τού ΕΑΜ. Τήν ίδια 
(ορα απ' τά μπαλκόνια, απ' τό ρολόγι, τό κάστρο καί τούς γύρο) 
λόφους, άλλα συνεργεία με χουνιά χαλούσαν τόν κόσμο νά πάρει 
μέρος στη γιορτή. Οί αυλές, οί δρόμοι και τά παραθύρια γιό- 
μισαν άπό έαμικό κόσμο. Οί ληστοσυμμορίτες ήταν τύφλα στο 
μεθύσι κι. ή έθνοφυλακή έτρεχε πάνω-κάτω γιά νά διαλύσει τό 
πλήθος, μά τίποτα δέν μπορούσε νά κάνει. Μόνο αργά τ'ό βρά
δυ οσους αντάμωσε στ’ απόμερα σοκάκια τούς εδειρε. Έπιασε 
καί μερικούς.

Τήν άλλη μέρα οί επίσημοι — ό Νομάρχης, ενα τμήμα οκω- 
τσέζνκο, ενα τμήμα εθνοφυλακής, οι ληστοσυμμορίτες μέ τό Μα- 
ραθόπουλο καί λίγοι έθνικόφρονες» μαζεύτηκαν στήν έκκλησιά 
τής Ευαγγελίστριας. Οί άπλοι έδεσίτες δέν πήγανε, γιατί ή προ
παγάνδα τής δεξιάς τούς φόβισε.

Εκατό μέτρα αριστερότερα, στήν πλατεία των Πεύκων, άρ
χισε άπό νωρίς νά μαζεύεται ό κόσμος. Κατά τής 10 όλος ό χώ
ρος γέμισε. Μάνες μέ τά ,μωρά στήν αγκαλιά· παπούδες καί βά- 
βες κρατώντας τά έγγονάκια απ' τό χέρι· έπονίτες καί επονίτιο- 
σες αλλάζοντας χαμόγελα. κλείνοντας ραντεβού, κάνοντας παρά
πονα γιά τίς «παρασπονδίες», έλασίτες, έαμίτες όλο καί στριμώ- 
χνονταν στήν πλατεία. Οί φτωχογειτονιές ρήμωσαν. Στά περισ
σότερα σπίτια έβαλαν κλειδί.

Ό Πέτρος στεκόταν στή νοτιοανατολική γωνιά τής πλα
τείας. τήν πιό κοντινή στήν έκκλησιά. Κουβέντιαζε, αστειευό
ταν καί γελούσε. Μά άν πρόσεχες καλύτερα θάβλεπες πώς μ αυ
τά προσπαθούσε νά σκεπάσει- μιά άνησυχία, κάποια ταραχή καί 
συγκίνηση.

ΊΙ τελετή τελείωσε. Ίί πομπή—καμιά τρακοσαριά ίίλοι-δ-. 
λοι - πήρε τό δρομάκι δίπλα στήν πλατεία γιά νά πιάσει τόν 
κεντρικό δρόμο κι. άπό κεί νά γυρίσει κατά τό βοριά. Ό Πέτρος 
έριξε μιά ματιά ολόγυρα καί φώναξε: «'Άιντε καί μεϊς >. Ό κό

41



σμο; κατέβηκε ά<ρήνοντας στήν ουρά τούς επίσημους. Ό δρό
μος πλημμύρισε καί. τραντάχτηκε ό αγέρας άπ τά τραγούδια. 
11 φάλαγγα τράβηξε κατά τά γραφεία του ΕΛΜ. Σέ κάποιο 

μέρος ό Γέλης ό Φτεριώτης ξέκοψε άπ' τό πλήθος καί χώθη
κε σ' ενα πλαγινό δρομάκι. Ό Οικονόμου κούνησε τό κεφάλι, χα
μογέλασε ειρωνικά καί στό πιό πάνω στενό ξέκοψε κι αυτός μουρ
μουρίζοντας: «Τά στελέχη τό σκανε εγώ θά μείνω;». Οί μαύροι, 
δλο χολή, κοίταζαν μέσα άπ’ τά παντζούρια. *0 Τόμυ στεκό
ταν στό μπαλκόνι τής νομαρχίας καί τά μάτια του άπό γαλανά 
έγιναν θολά, τό πρόσωπό του άπό ξανθό κίτρινο. Μασούσε μέ 
μανία τό πούρο καί πότε-πότε πετοΰσε καί κανένα μισόλογο στό 
διοικητή τής εθνοφυλακής πούστεκε δίπλα του. ’Απ’ τό βάθος, 
τό βορεινό μέρος τού δρόμου, κατέβαινε βιαστικά ενα τμήμα 
εθνοφυλακής κατά πάνω στή φάλαγγα. Κι ή λαοθάλασσα, πολύ- 
βοη. ατάραχη, προχωρούσε. Σταμάτησε μπροστά στά γραφεία 
τού ΕΑΜ κι άρχισε τις φωνές καί τίς ζητωκραυγές.

Στό μπαλκόνι βγήκε ο Φτεριώτης κι είπε: δυό λόγια. "Άπό 
κάτω χάλασε <> κόσμος. ’Απ' τή μέση καί πίσω ούτε είχαν ακού
σει τί είπε ό ομιλητής. Καί, δέ χειροκροτούσαν τόν ομιλητή αλ
λά τό κόμμα τους, τή δύναμή τους, ίσιος καί τή λευτεριά πού 
χάσανε. Χειροκροτούσαν καί φώναζαν μέ πάθος, μέ πικάρισμα, 
άπό χαρά καί μίσος, μπορεί κι άπό φόβο γιά τύ μέλλον.

ΤΙ εθνοφυλακή ήρθε καί στάθηκε αντίκρυ. Τρεις ανέβη
καν στά γραφεία καί αφού σταμάτησαν «εύγενικ.ά> τόν ομιλητή 
τόν τράβηξαν μέσα. Ό επικεφαλής τού τμήματος ανέβηκε στό 
πεζοδρομία γιά νά φαίνεται καλύτερα, πήρε μιά βαθιά ανάσα 
ώσπου φούσκωσαν τά πνεμόνια, οί φλέβες κι ολο του τό πετσί γιά 
σκάσιμο καί φώναξε: * δ ι α λ υ θ ε ί τ ε, δ ι μ λ υ θ ε ϊ τ ε! 
αλλιώς θά χτυπήσω στό ψαχνό». Ό κόσμος δεν κουνήθηκε. Οί 
πολλοί ούτε πήραν χαμπάρι τί γινόταν. Μερικοί τραγουδούσαν, 
άλλοι κουβέντιαζαν κι άλλοι έπαιζαν μέ τά παιδιά τους. 'Ο αξιω
ματικός ούρλιαζε ξανά: «διαλυθείτε» καί ξανά κανένας δέν κου- 
νήθηκε. «Γεμίστε!» φώναξε οου μπορούσε δυνατότερα. Οί 
έθνοφύλακες γέμισαν σπριόχνοντας έπιδειχτικά φυσίγγιο στή θα
λάμη.

Ό Πέτρος ένιωσε τίς πλάτες του νά λυγάνε. Όταν τήν 
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προηγούμενη μέρα τόν φώναξε ό γραμματέας τού κόμματός και 
τσύδοσε εντολή νά μπει έπικεφαλής τής φάλαγγας είχε άντι- 
ρήσεις.

— Έγώ, σύντροφε γραμματέα, τού είπε. δέν ξανάκανα uui 
τέτια δουλιά. δέ θά τά καταφέρω.

Θά τά καταφέρεις Πέτρο, τ’ απάντησε ό γραμματέας, θά 
τά καταφέρεις. Υστερα δέ θά είσαι καί μόνος, θάναι μαζί σου 
καί ό Φτεριώτης.

— "Αμα είναι έτσι; δέχομαι. Έγώ θέλω έναν άνθρωπο πού 
νά τού κόβει καλύτερα από μένα καί νά μου πεϊ τί νά κάνω άν 
δυσκολευτούμε . . . Αλλά γιατί νά μήν είναι ό Φτεριώτης επικε
φαλής;

•— Γιατί; χαμογέλασε ό γραμματέας, γιατί τό Φτεριώτη 
απορεί νά τόν πιάσουν. Καταλαβαίνεις; Υπάρχει, καί τέτια πε
ρίπτωση.

Καί νά πού τά πράματα ήρθαν ανάποδα. Ό άξιωμαπκός 
φώναξε: , Επίσκοπόν». Φυσικά δέ χρειαζόταν σκόπευση, αλλά 
προσπαθούσε νά τρομοκρατήσει τόν κόσμο. Οί έθνοφύλακες έ
φεραν τά όπλα στόν ώμο, έγειραν τό κεφάλι πάνω στό κινητό 
ουραίο κι έσπρωξαν τό δάχτυλο στή σκανδάλη. Ό Πέτρος Επρε
πε ν’ αποφασίσει. Ή φάλαγγα κρεμόταν απ’ αυτόν. Ό πολύς κό
σμος δέν ήξερε ποιός είναι επικεφαλής καί περί με νε νά δεϊ τί 
θά κάνουν οί πρώτοι. Μά οί πρώτοι ήξεραν ποιος είναι. Εριξε 
μιά ματιά στό μπαλκόνι, έπειτα στην πόρτα μά ό Φτεριώτης δέ 
φαινόταν. Κοίταξε δίπλα του. Ό Αγησίλαος. ό Άχιλλέας, ό Θα
νάσης κι άλλοι πιό κεΐ κοίταζαν ϊσα μπροστά τά ίίπλα καί φαί 
νονταν ήρεμοι. "Ο άξιωματικός σήκωσε τό χέρι νά δόοει τό πα
ράγγελμα «πυρ*. Μέσα απ’ τά παντζούρια καί τά παράθυρα πα
ρακολουθούσαν οί Παναϊοι. κι άλλοι «έθνικόφρονες» καί μέ τά 
χέρια, μέ τά ποδάρα/, ακόμα έκαναν νόημα στην εθνοφυλακή νά 
χτυπήσει. Τά μάτια τού Πέτρον δάκρυσαν, τά χείλη τρεμούλια 
σαν καί τό πρόοΧηπο έγινε κίτρινο σά λεμόνι. Είδε τό χέρι τ’ α
ξιωματικού νά σηκώνεται κι ένιωσε ένα ρίγος νά τού παραλύει 
τό κορμί. "Εσφιξε τίς γροθιές, τίς σήκωσε λίγο πρός τό στή
θος, πήρε μιά βαθιά ανάσα καί προτού ό αξιωματικός κατεβάσει 
τό χέρι άρχισε:
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<Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψη 
τού σπαθιού τήν τρομερή 
σέ γνωρίζω άπό τήν δψη 
πού μέ βιά μετράει τή γή».

Ό κόσμος έβγαλε τά καπέλα καί στάθηκε προσοχή. Οι πρώ
τοι πήραν τόν ύμνο καί τόν έδοοαν στούς δεύτερους κι αυτοί 
στούς πιό πίσω. Τραντάχτηκε ό δρόμος καί βούιξαν τά σοκάκια. 
Οί έθνοφ υλακές κατέβασαν τά όπλα καί παρουσίασαν. Καί σάν 
τελείωσε ή πρώτη στροφή ό Πέτρος φώναξε:

Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν Ελλάδα. . .

Κι ή μάζα άκράτητη ξεχύθηκε μπροστά — Λαό; κι εθνοφυ
λακή ανακατεύτηκαν κι έγιναν ένα.

ΊΙ κυρία Πάνου πού παρακολουθούσε πίσω άπό τί; γρί
λιες έπεσε. συό πάτωμα σπαρταρώντας άπό σπασμούς κι ό 
Οικονόμου, πού κοίταζε άπό κάποιο άλλο παραθύρι, ένιωσε μιά 
στενοχώρια χωρίς κι αυτός νά ξέρει τό γιατ·.

* * *
II Πάναινα ξεκίνησε πρωί-πρωί γιά τά γραφεία τής ()Γ»ν- 

ρα. Βάδιζε νευρικά, σκόνταφτε καί παραπατούσε σά νά ήταν με
θυσμένη. Τό πρόσωπό τη; είχε μιά άγρια έκφραση κεχί τά μά
τια της σπίθιζαν δλο κακία. Πλήθαιναν καί βάθαιναν οί ρυτί
δες σάν νά γέρασε δέκα χρόνια μέσα σέ λίγες αέρες. "Ως τί; 
25 τού Μάρτη όλα πήγαιναν καλά. "Υστερα άπό κείνη τήν πα
ρέλαση . .. «τά σκυλιά πόσα ήταν! γέμισε ό τόπο;. Κι. άκου; 
εκεΐ νά μην φοβούνται ούτε τά ντουφέκια!* 'Επειτα ο! μέρες πού 
ακολούθησαν τή σακάτεψαν. Γουρσούζες ήταν οί άναθε ματισμένες 
Καλύτερα νά μην είχαν έρθει όλότελα. . . Καί κείνος ό χαζό; α
ξιωματικός! . . . ποιός τόν έβαλε ίπικεφαλής;! Ήθελε νά προειδο
ποιήσει .. . Δέ χτυπούσε ό βλάκα; στό σταυρό...». Ολοι τής 
έφταιγαν καί τά ρούχα της ακόμα. ΝΓ όλου; μάλωσε, καί μέ τούς 
δικούς της, έκτό; άπό τόν άντρα της. Μά νά πού έγινε κι αυτό. 
'Έτσι στά καλά καθούμενα μήπως αργεί τό κακό;! Ενα λόγο 
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αυτός δυό αυτή καί τό νερό μπήκε στ’ αυλάκι, ό καυγάς άναψε.
Κοντά στό γλυκοχάραμα δ άντρας της γυρίζοντας άπ’ τό 

άλλο πλευρό μουρμούρισε:
Τί εκανες έτσι, βρε γυναίκα, όλη τή νύχτα: Σάν τό σκου- 

λίκι στριφογύριζες. \έ μ" άφησες νά κλείσω μάτι. Μην είδες 
καμιά κουκουέδικη συγκέντρωση στόν ύπνο σου; Δέν κοιτάς μήν 
επαθες καί τίποτα;

— Δίκιο έχεις! άναψε κι αυτή. Στήν κατοχή μά; παράτησες 
κι έπιασες τή Μέση "Ανατολή. "Επρεπε νά ήσουν εδώ, νά δεις 
τό χάρο μέ τά μάτια» νά σου πώ καί γώ άν θά πάθαινες τίπο
τα ή δχι.

Βοέ γυναίκα, αυτά πέρασαν, τί τά θέλεις καί τ' ανακα- 
τεύεις.

Λές καί δέν ξανάρχονται; . . .
Πώς; Τόσο ευκόλα είναι; ντουφέκια δέν έχουν . . .

— Μ αυτό τό πλευρό νά κοιμάσαι! Νάξερες πόσα έχουν 
κρυμμένα;!

"Έπειτα οί έγγλέζοι. . .
— Βρέ αι’τοί δέ φοβήθηκαν τούς γερμανούς καί θά φοβη

θούν τόν Τόμυ; 'Όπως πάμε μεϊς;! .. .
— Πώς πάμε μεϊς;
— Νά! Άν κάνουν όλοι σάν και σένα θά ξανάρθουν εκεί

νες οί μέρες καί τότε όχι τό Κάιρο, μά ούτε ή "Αμερική δέ θά 
μάς γλυτώσει.

— Τί κάνω εγώ;
- - Κοιτάζεις τίς δουλιές σου καί παρέχει φούρνος νά μήν 

καπνίσει. Καλό είναι κι αυτό. Αλλά ... ό κόσμος πρώτα κοιτά
ζει τό κεφάλι κι ύστερα τήν τσέπη. Άν δέν περάσουμε αλυσί
δα σ’ αύτά τά σκυλιά . . .

— Ξέρεις γυναίκα πώς δέν είσαι στά καλά σου; Ετσι λέει 
κι (> Άγραφιώτης: 'Έμπα σι» I Ιάνου επικεφαλής, δήμαρχος, βου
λευτής καί πρωθυπουργός ακόμα νά τσακίσουμε τούς Ιαμίτες 
καί γώ νά κοιτάζω τό μαγαζί μου. Ως πού νά τούς τσακίσου
με αυτός θά ανοίξει καί δεύτερο καί γώ θά μείνω πανί μέ πανί. 
Καί τότε θαρθεί ή σειρά μου νά μέ τσακίσουνε. Άμ δέ γίνε 
ται αυτό γυναίκα.
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Μετά ούτε αυτή θυμόταν άκριβώς τί είπαν, Ελεγε ό ένας, 
ελεγε ό άλλος, Ελεγαν κι οί δυό μαζί ιύσπου τσακώθηκαν γιά 
καλά.

ΙΙήδηξε απ' τό κρεβάτι χωρίς νά βλέπει μπροστά της άπ’ τό 
γινάτι. Ούτε πλύθηκε. Μόνο έβαψε τά χείλη νευρικά έτσι πού ιό 
μισό εμεινε άβαφο, έβαλε πούδρα άλλου πολλή καί άλλου λίγη 
καί ξεφυσώντας άπ τό κακό της πετάχτηκε Οτό -δρόμο. Μά καί 
δώ δέν ήταν καλύτερα τά πράματα. Μόλις κατέβηκε στην κεν
τρική πλατεία περνούσε μιά παρέα έπονίτες καί έπονίτισσις. Γε
λούσαν, πειράζονταν, καί σιγ ο τραγουδούσαν. Αφησε μιά βοισι-i 
καί γύρισε άλλου νά μήν τούς βλέπει καί τότε τό μάτι έπεσε σέ 
μιά μεγάλη κόκκινη σημαία μ’ ενα σφωροδρέπανο πού άνέμιζε 
στά γραφεία τού ΕΑΜ δίπλα στις άλλες συμμαχικές σημαίες. 
«Φτού σου σατανά.’ Θά μέ τρελάνουν σήμερα!» ψιθύρισε καί τά- 
χυνε τό βήμα σά νά βιαζόταν νά κρυφτεί κάπου.

Στό γραφείο βρήκε τήν καθαρίστρια, μιά ήσυχη γριούλα, νά 
σκουπίζει, r·*

— Μωρή τεμπελχανου. φώναξε νευριασμένη αντί γιά καλή- 
μέρα, ακόμα σκουπίζεις; Δέ μπορούσες νά σηκωθείς γρηγορό
τερα;

Ή γριούλα τήν κοίταξε φοβισμένη καί βγήκε κάνοντας τό 
σταυρό της.

Εριξε τήν τσάντα της στό τραπέζι, τό καπέλο σ' ενα κα
ναπέ καί σωριάστηκε εξαντλημένη στήν καρέκλα. ’Ένιωθε τό 
κορμί της τσακισμένο, παράλυτο, σά ζυμάρι κι άς ήταν πρωί 
άκόιια. ΙΙονούσε πολύ καί αισούσε ακόυα περισσότερο καί κόντευε 
νά κλάψει απ’ τό κακό της.

Κείνη τήν ιορα ανέβαινε ό Τζώρτζης στή σκάλα. Στην Ούν
ρα εϊχε τό στέκι του, εκεί περνούσε τίς περσότερες ώρες του. 
εκεί αντάμωνε τούς ανθρώπους του. ‘Ίίφ-ερνε γύρα τούς διαδρό
μους, έπαιρνε σβάρνα τά γραφεία καί τέντωνε τ' αφτιά ν’ άρπά- 
ξεΐ νχιί τόν πιό ανεπαίσθητο ήχο, παιδευόταν νά τρυπήσει τό. 
ντουβάρια καί τίς πόρτες καί νά δει τί γίνεται από πίσω. ’Έρι
ξε μιά ματιά στό γραφείο τής κ. Πάνου, τή χαιρέτησε καί τρά
βηξε γιά τό δικό του. Οί επίσημοι τόν Τζώρτζη δέν τόν λογά
ριαζαν καί πολύ, δέν τόν είχαν σέ υπόληψη, νά πούμε, όπως τόν
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Τόμυ, μά ή %. Πάνου ? νιώθε γι' αυτόν κάποια συγγένεια, κάτι 
τήν έσπρωχνε κοντά του. Αυτό τό ενιωθε άπό παλιότερα. μά σή
μερα δυνάμωσε περισσότερο, θές ή τσακωμάρα μέ τόν άντρα τη; 
ήταν ή αίτιά, θέ; οί στενοχώριες* ήθελε νά βρει κάποιον πού νά 
τή νιώθει γιά νά του πει τόν πόνο τη; καί νά ξαλαφρώσει. Πή
ρε τήν τσάντα τη; καί κοίταξε στόν καθρέφτη, εβαλε πούδρα, 
κραγιόν καί. σηκώθηκε. Τήν ίδια (όρα μπήκε ό Μαραθόπουλο;.

— Θά ήθελα κ. Πάνου νά κουβεντιάσουμε, είπε αφού κα
λημέρισε.

— Παρακαλώ, καθ είστε κ. Μαραθύπουλε.
— Θά ήθελα νά μιλήσουμε γιά τά «παιδιά».

ΙΙοιά παιδιά; ρώτηξε ή Πάναινα σουφρώνοντας τά 
φρύδια.

- Νά, τά δικά μα; τά παιδιά. Δέν έχουν τίποτα. Τά έδυ
σαν δλα στόν αγώνα. Στά χωριά του; δέν μπορούν νά πάνε, 
γιατί θά τού; σφάξουν οί έαμίτες. Κι ούτε πρέπει νά πάνε? Μέ 
ποιόν θά μείνουμε έμεϊς εδώ αν φύγουν;

Καί γιατί νά πάνε στά χωριά κ. Μαραθόπονλε: 
Γιατί;! Πώς θά ζήσουν εδώ;

- Μ’ αυτοί πήραν απ' τήν Ουνρα περισσότερα απ' δ,τι 
πήραν όλοι μαζί οί άλλοι.

— Τί πήραν %. ΙΙάνου;! Τιποτένια πράματα* θέλουν νά 
πιουν καί κανένα ρακί. . . νά πάνε καί πουθενά . . . άμα πα- 
λαίβεις καί κινδυνεύεις κάθε στιγμή τσακίζουν τά νεύρα.. .

ΤΙ Πάναινα δσο τόν άκουγε τόσο νεύριαζε κι άν μπορούσε 
θά τού πέτο άσε τήν τσάντα στό κεφάλι.

— Καί τί Ιχουν κάνει ώς τά τώρα*, πρόφερε προσπαθών
τας νά πνίξει τήν οργή της.

— Μην είστε άδικη κ. Πάνου. 'Άν δέν ήταν αυτοί... 
νά σά; πώ τί έκαναν . . .

— Λεν είναι ανάγκη κ. Μαραθόπουλε. Λυτά τά ξέρω. 'Αλ
λά. Αλλά . . . τά γραφεία του; είναι ανοιχτά, αυτοί γυρίζουν 
στούς δρόμου; παρέες-παρέες σάν τότε πού είχαμε έαμοκρατία. 
τά τραγούδια του; δίνουν καί παίρνουν. . . Σταμάτησε λίγο, 
εσιαξε τό φουστάνι της, επαιξε λίγο μέ τό μολύβι καί πρόσθε- 
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σε: Γρατζουνίσατε μερικούς, δέ λέω, ματώσατε καί μερικέ: μύ
τες .. . καί τίποτα περισσότερο. Αύτά είναι χαϊδεύματα.

Ό Τζώρτζης ακούε τή συζήτηση. Τ' αφτί του έπαιρνε μ·- 
σέ.ς φράσεις. Ηθελε νά ζυγώσει καί νά κρυφακούσει μά δέν μπο
ρούσε γιατί ή πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Βρήκε μιά αιτία καί μπή
κε στό γραφείο.

— Συγνώμην, μήπως σάς έκοψα τήν κουβέντα;
'Οχι κ. Τζώρτζη άποκρίθηκε ή Πάναινα. Γιά τήν κα

τάσταση μιλούσαμε , . .
— Ή κατάσταση . . . φυσικά δέν είναι καλή. Σάν τά σα

λιγκάρια προχ-ωράμε. Οπου καί νάναι αρχίζει ό τρίτος παγκό
σμιος πόλεμος καί μεΐς δέν εχυυμε τίποτα.

— "Αφήστε τόν τρίτο πόλεμο κ. Τζώρτζη, έκανε ή ΓΙάναι- 
να απογοητευμένη, κι ας κοιτάξουμε τό σπίτι μας πού κοντεύει 
νά πάρει φωτιά κι απ’ τίς τέσσερες γωνιές. Άς κοιτάξουμε κα
λύτερα νά βάλουμε τάξη στόν τόπο μας . . .

— Ίο ίδιο λέω καί γώ κ. Πάνου. "Αμα ύ αρχίσει ό πόλε
μος τί νομίζετε αυτοί ΰά καθήσουν μέ σταυρωμένα χέρια; *Αν 
δέν τούς τσακίσουμε τώρα πού είναι γρήγορα, αργότερα -θά 
μάς κρεμάσουν. Κι υστέρα άν δέν τσακίσουμε τούς άλλου; πιό 
πέρα . . . πάλι χαμένοι είμαστε.

— Σ' αυτό δέν υπάρχει- άντίρηση, μπήκε στή συζήτηση <> 
Μαραθόπουλος.

"Ολοι συμφωνάμε, αλλά δαυλιά:! Λέν καταφέραμε νά 
προσαρμοστούμε ακόμα. Μερικοί νομίζουν πώς βρισκόμαστε στόν 
πόλεμο. Άπό δώ στρατός, άπό κεΐ στρατός, ρίχνεις κι δποιο\Γ 
πάρει δ χάρος. Καί τίς περσότερες φορές παίρνει τό μαχητή 
κι δχι τό διοικητή. Έδώ χρειάζεται νά διαλέξεις τό στόχο . . .

— Αυτό δέν είναι κάτι τό καινούργιο, κ. Τζώρτζη. Καί στό 
στρατό έτσι γίνεται.

— Δέ μέ καταλάβατε κ. Μαραθόπουλε. Εκεί εξοντώνει: 
πρώτα τούς μαχητές. Έδώ. . . Ας πάρουμε τή συγκέντρωση στις 
25 τού Μάρτη. Μπορείς νά τά βγάλεις πέρα μέ τίς χιλιάδες: 
'Όχι. "Ομως μέ. τόν ενανε . . . εκείνον . . . κι δχι χάϊδεμα . . .

— Νομίζετε κ. Τζώρτζη πώς δέν τό ξέρουμε αυτό: Μά δέν 
είναι καί τόσο είίκολο όσο τό φαντάζεστε.
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— Έξαρτάται πώς θά χώνετε τή δουλιά σας. Υπάρχουν 
κεντρικοί δρόμοι, υπάρχουν απόμεροι, υπάρχουν καί στενοσόκακα. 
Είναι, δουλιές πού γίνονται τή μέρα είναι κι άλλες που γίνονται 
τή νύχτα . ..

— Αυτό δέ σάς έλεγα ύλ έγώ; είπε ή Πάναινα.
— Κι 5μως κ. ΙΙάνου, τήν έκοψε απότομα ό Μαραθόπουλος, 

όλοι γιά κουβέντες είστε. Ό καθένας τή δουλιά του κοιτάζει. 
Κι ό άντρας σου, κι ό Αγραφιώτης, κι δ Τράμπας. Μ Εμεινα 
έγώ. Κι όταν σάς είπα νά δύσουμε κάτι στά παιδιά, παταχτή
κατε σάι νά σάς τσιμπήσανε σφήκες. Σάν καί θά τά δίνατε άπ’ 
τό σπίτι σας.

Σ’ αυτό δίκιο έχετε, εκανε ύ Τζώρτζης. 'Οποιος δου
λεύει πρέπει νά πληρώνεται.

Κουβέντιασαν κάμποσο πάνω οτήν πρακτική οργάνωση τής 
δουλιας κι. δ Μαραθόπουλος έφυγε γιατί, τόν ειδοποίησαν νά πάει 
στόν Τόμυ. 'Όταν έφτασε, ό έγγλέζος μιλούσε μέ. τό Νομάρχη.

— Δίκιο έχετε κ. Τόμυ, δλεγε ό Νομάρχης. Μά πρέπει νά 
καταλάβετε πώς δέν μπορούμε νά τούς γονατίσουμε όσο θά έχουν 
τά γραφεία άνοιχτά. Είναι οί βάσεις τους... Καταλαβαίνετε; 
Πρέπει νά ξεμπερδέψουμε μ' αυτά πρώτα . . .

— Καί μέ ποιόν τρόπο; ρώτησε φλεγματικά ό έγγλέζος.
— Νά τά κλείσουμε καί τελειώνει.. .
Ό Τόμυ άναψε ένα τσιγάρο, κοίταξε λίγο τή φλόγα τού 

σπίρτου σκεφτικά, τό έσβησε, τό έριξε στή σταχτοθήκη καί γυ
ρίζοντας στό Νομάρχη είπε:

Δέν υπάρχει νόμος, καί δέν μπορούμε νά τά κλείσουμε. 
— Τότε . . . νίπτω τάς χείρας μου . . .
— Λέν μπορούμε . . . Πρέπει νά βρούμε άλλον τρόπο, δημο- 

κρατικό, πολιτ ισμ ένο.
Μόλις μπήκε δ Μαραθόπουλος ό Νομάρχης έφυγε.
— ΙΙώς πάει ή δουλιά κ. Μαραθόπουλε: ρώτηξε ύ Τόμυ.
— Καλά, έκανε μασημένα. Μόνο πού τά «παιδιά» θέλουν 

νά φύγουν.
— Καί πού θά πάνε; ρώτησε ξηρά ό Τόμυ χωρίς νά μπο

ρεί νά κρύψει τήν ανησυχία του.
— Στά χωριά τους.
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— ΙΙοιά χωριά τους; Εκεί κυβερνάει τό ΕΑΜ ακόμα, κι αυ
τοί δέν έχουν τόσο καθαρή τή cpooXtix τους.

Μπά! Μπορούν κ. Τόμυ. Τούς διπλάρωσαν οί έαμίτες 
καί τούς είπαν: « Ελάτε στά χωριά, καί κανένας δέ σάς πείρά 
ζει. Νά ρίξουμε πέτρα πίσω».

— Καί γιατί, θέλουν νά φύγουν;
— Γιατί; Γιατί δέν τά βγάζουν πέρα κ. Τόμυ. Ούτε ενα 

ρακί δέν έχουν νά πιουν. Ή Ουνρα μέ τό σταγονόμετρο καί μέ 
χίλια παρακάλια . . . Τούς πήρε τό παράπονο κι αυτούς. «Τί ζη
τιάνοι είμαστε;» μου λένε, «θά φύγουμε».

— Μην ανησυχείτε κ. Μαραθόπουλε. Τά παιδιά» θά έχουν 
ρακί ύμ μπόλικο μάλιστα. Κι. ή Ουνρα. . ., έγώ θά κανονίσω 
αυτή τήν υπόθεση. Όμως . . . περσύτερη δαυλιά . . . Καί γιά νά 
είμαι πιό συγκεκριμένος περσότερη δουλιά ποιοτικά. Καί τώρα 
ένα άλλο: Τό Καναλάκι στη δική μας περιοχή υπάγεται:

— Όχι! στή γειτονική.
— Τότε στείλτε μιά ομάδα άπό έμπιστους άνθρώπους. Τρείς- 

τέσσερες φτάνουν. Νά κάνουν έλεγχο στ' αυτοκίνητα καί ιδιαι
τέρα νά προσέχουν γιά τύπο: «Ριζοσπάστη», «Ελεύθερη Ελλά
δα». Καταλαβαίνετε;

X- X- X’

Τήν ίδια μέρα πού γινόντανε τά παραπάνω, κατά τό άπυ- 
γευματάκι, ό ΙΙέτρος, αφού τελείωσε κάποια δουλιά πού είχε 
στούς Ταμπακιάδες, τράβηξε γιά τό ποτάμι. Στήν τσέπη κρα
τούσε ένα γράμμα. Τό έβγαζε, τό κοίταζε απ' όλες τίς μπάντες, 
καί τό ξανάχωνε μέσα. Σάν έφτασε στήν όχθη κάθησε καί τό 
διάβασε. Τούγραφε ή μάνα του:

«Παώί μου ΙΙέτρο,
Θάμπωσαν τά μάτια μας άγναντεύοντας τή στράτα. Ό γέρον

τας κάθε βράδυ, όταν έρχονται τά καράβια άπ’ αυτού, πάει στή 
Σκάλα καί καραολίζει τό πέλαγο, Κάποτε τού κάνω καί γώ συντρο
φιά. Κι άμα θολώνει ή μέρα καί δέ βλέπουμε άλλο γυρίζου
με. Μά δέ μάς κάνει καρδιά νά μπούμε, στό σπίτι. Ρήμωσε παι
δί μου. Σά νά μην είχε ποτέ κόσμο! Τή μέρα έτσι ζι έτσι. Κου
βεντιάζουμε μέ σάς, μέ τίς φωτογραφίες σας, τά ρούχα τά 
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βιβλία σας δ,τι μάς αφήσατε φεύγοντας. 'Αλλά τή νύχτά;! Μάς 
σκώνεται ό νους. Καθόμαστε στό πεζούλι καί δέν Εχουμε όρεξη 
ούτε γιά κουβέντα. Βλέπουμε τούς γονιούς νά διαβαίνουν μέ τά 
παιδιά τους καί μεϊς σάν έρμοι, κούκοι. Γιατί ΙΙέτρο μου δέν 
έρχεσαι; Τί δουλιά κάνεις αυτού; Ελα παιδί μου νά σέ δούμε. 
"Αν δέν Ερθεις... κάνε όπως καταλαβαίνεις . . . γράψε μας κα
νένα γράμμα... Καί πρόσεξε ΙΙέτρο μου. ΙΙολύ κάκεψε ύ κό
σμος. Δυσκολευόμαστε καί άπό ψωμί παιδί μου. Πήγα έκεί πού 
δούλευε ή μακαοί.τιοα ή ’Αλίκη, στους αργαλειούς. Μέ ρώτηξαν 
πόσα χρόνια εχω, τούς είπα λιγότερα καί πάλι δέ μέ πήραν. Ό 
γέροντας άνοιξε μιά τρύπα δίπλα στό σπίτι κι έφτιαχνε μύλους, 
κλειδαριές, τρόχαγε μαχαίρια. . . Ήρθαν παιδί μου οί χίτες 
καί δέν άφησαν τίποτα. Γιατί νά σου τά λέω καί νά πικραίνε
σαι κι έσύ . . . Μά δέν εχω καί σέ ποιόν νά τά πώ νά ξαλαφρώσω. 
"Εχεις χαιρετίσματα κι απ' τή γειτονοπούλα μας. Σωστή γυναί
κα εγινε... Ναρχόσουνα ΙΙέτρο μου, μεγάλωσες τώρα...».

*0 Πέτρος δίπλωσε τό γράμμα, τόβαλε στό φ·άκελλο καί 
κάρφωσε τά μάτια άκίνητος στό νερό. Ό νους του πέταξε στύ 
σπιτάκι του κι όλη ή ζωή πέρασε απ’ τό νού του. «Καημένοι 
γέροι, μουρμούρισε, πόσα δέν τραβήξατε κι εσείςI . . . Ώσπου 
νά μάς μεγαλώσετε παλαίβατε μέ τή φτώχια. Ύστερα . . . δέ σάς 
ελλειψε ούτε στιγμή τό καρδιοχτύπι καί τά δάκρυα»... «Καί 
τώρα μείνατε δυό γέροι μοναχοί, χωρίς παιδιά καί χωρίς ψωμί 
ν’ άγνατεύετε τά πέλαγα, τίς στράτες . .. Πόσο ανάποδος δ κό
σμος ... Ό άνθρωπος ούτε τά παιδιά του δέν μπορεί νά χά
σει ., .».

Τό ποτάμι κυλούσε τά κρύα καί καθαρά νερά του αδιάφορο 
μπροστά στους πόνους καί τούς καημούς του ανθρώπου. Τρα
βούσε τό δρόμο του σιγοτραγουδώνταζ καί σιγοκουβεντιάζοντας 
μέ τίς όχτες καί τούς βράχους. Χάιδευε τίς ρίζες τού κάστρου, 
φιλούσε τά φύλλα μιας άγριοσυκιάς, πού Εσκυβε άπό πάνω του, 
έκανε ενα γύρο ζώνοντας τό φρούριο, πού τούκοβε τό δρόμο, κι 
ύστερα λεύτερο ξανά τραβούσε γιά τή θάλασσα. Μιά βαριά μυ
ρουδιά άνάδιναν τά φύλλα τής συκιάς κι Εσμιγε μ’ Ενα λεπτό 
άρωμα πού σκορπούσαν τ' Αγριολούλουδα Τό βουνό μέσα άπ τό 
κανάλι Εστελνε τή δροσερή πνοή του κι αντίκρυ μέσα στις ελιές
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άσπριζαν μερικά σπιτάκια. Κι ό Πέτρο; σκεφτότανε τό σπίτι του.
«Νά πήγαινα. . . Μά πώς νά φύγω σ' αυτή τήν άνεμομπου- 

μπούλα;! Τί θά πει τό κόμμα; Αέ θά πουν οί σύντροφοι πώς 
θέλω νά ξεφύγω; Μά καί κεΐ θά δουλέψω ... Μά καί πως νά 
πάω μ* αδειανά τά χέρια; . . . Νά είχα κάτι νά τούς πήγαινα . . . 
"Υστερα βάσανα θά τούς κουβαλήσω. Γιά μένα θά τραβούν κι 
αυτού;. Νά πήγαινα καί νά γύριζα Εανά . .. Γνάι λίγες μέ
ρες...».

Απ' τό δρόμο τού ρολογιού κατέβαινε ό 'Αγησίλαος.
— Τί νέα ’Αγησίλαε: ρώτηξε μόλις εκείνο; έφτασε καί χαι

ρέτησε.
— Ό γραμματέας ειδοποιεί πώς τό βράδυ εχει άχτίφ. Νά 

πας κι εσύ.
— "Αλλο:
— Τίποτα άλλο. Ό σωφέρ ό ΤΙλίας μου είπε πώς ίχει ενα 

γράμμα γιά σένα απ' τό σπίτι σου. Τού είπα νά μου τό δόσει 
καί δέ θέλησε. "Εχει, λέει, εντολή από τή μάνα σου νά τό δόσει 
στά χέρια σου,

— Τό πήρα 'Αγησίλαε.
— Τί σου γράφουν; Είναι καλά;
() 1 Ιέτρος τούδοσε τό γράμμα κι ό Αγησίλαος αφού τό 

διάβασε καί τό γύρισε πίαω είπε:
— Καί δέν πας Πέτρο νά τούς δεις:
— Σ’ αυτόν τύ χαλασμό! ... μ' αυτές τίς δυσκολίες! .. .

’Άν περιμένεις νά τελευόσουν οί δυσκολίες. νά τελειώσει 
ό αγώνας . . . γιά νά πας νά δεις τούς γέρους .

Καί τί θά πει τό κόμμα; Τί θά πουν οί σύντροφοι; Λέ 
θά πουν πώς θέλω νά ξεφύγω;

Οταν Πέτρο είναι γιά κανένα δικό σου ζήτημα γίνεσαι, 
παιδί, Γό κομμά θά πει εκείνο πού είναι σωστό νά πει. Πήγαινε 
κο.ί Εαναλα. Καί δέν είναι ανάγκη νά στενοχωριέσαι μήν . . . τε
λειώσει ό χαλασμός . . . καί δέν προλάβεις νά τόν σιάξεις εσύ.

Ο Πέτρος σκέφτηκε κάμποσο, πάλαιψε λίγο μέ τόν εαυτό 
του κι. αποφάσισε νά πάει νά βρει τό γραμματέα προτού Αρχίσει 
τύ άχτίφ καί νά τού μιλήσει. «Τό κόμμα θά καταλάβει τήν κα- 

52



τάστασή μου καί δέ θά μέ παραξηγήσει», μουρμούρισε ςεκινων- 
τας γιά τά γραφεία.

— "Ελα Πέτρο, Εκανε ύ γραμματέας, σάν τόν είδε νά μπαί
νει. Τί νέα; Κανένα καινούργιο ξυλοδαρμό έχουμε;

— Ξυλοδαρμούς, όσους θέλεις σύντροφε γραμματέα. Μά τώ
ρα γιά κάτι άλλο ήρθα· καί σταμάτησε σά νά δίσταζε.

— Λέγε, τί σταμάτησες:
— Νά! Κάτι ατομικό, δικό μου, ήθελα .. .
— Τόσο τό καλύτερο* άκούω.
Κείνη τή στιγμή ειδοποίησαν τά γραμματέα νά πάει στά 

γραφεία τού ΕΛΜ γιά κάποια δουλιά. Στό μεταξύ άρχισαν νά 
μαζεύονται, γιά τό άχτίφ κι έτσι δέν πρόλαβαν νά μιλήσουν.

Ό γραμματέας, σά γύρισε, Εκανε έλεγχο άν ήρθαν όλοι, 
τούς κοίταξε εναν-εναν χαμογελώντας κι άρχισε:

— ’Ανάλυση τής κατάστασης σύντροφοι δέν πρόκειται νά 
κάνω, γιατί όλοι σας τήν Ξέρετε. Πολλούς άπό μάς, είναι αλή
θεια καί μένα τόν ίδιο, ή αντίδραση μάς ξάφνιασε. Λεν περιμέ
ναμε μιά τέτια έ’ςέλιξη απότομη, γρήγορη καί τραγική — άν θέ
λετε — γιά τήν Ελλάδα. Φυσικά, άπό τά κάτω, άπ τό λαό, έρ
χονταν, άπό παλώτερα ακόμα, σήματα κινδύνου. *0 κόσμος έλε
γε: «θά μάς γελάσουν οί έγγλέζοιΐ». «Δέν έχουν μπέσα τά σκυ
λιά!», <Τί τά φυλάμε τά φίδια στόν κόρφο μας!». Καί τώρα 
στό ϊδιο τό πετσί μας δοκιμάζουμε τούς «συμμάχους» μας πού 
φάνηκαν χειρότεροι απ’ τούς εχθρούς μας. "Ας μάς γίνει μάθη
μα γιά άλλη φορά. ΙΙρέπει νά πούμε πώς αυτά πού γίνονται δέν 
είναι πράματα παράξενα, ούτε άνεπάντεχα, άσχετο άν εμείς δέν 
τά περιμέναμε γιατί, μάς έλειπαν οί γνώσεις καί ή πείρα. Μπρο
στά μας έχουμε εμφύλιο πόλεμο, άγριο, δπως άγριοι είναι δλοι 
οί εμφύλιοι πόλεμοι, μονόπλευρο γιατί χτες παραδύσαμε τά όπλα 
καί. σήμερα δέν μπορούμε νά τά· πάρουμε ξανά, καί μπορώ νά 
πώ καί ϊδιόρυθμο. Λέω ιδιόμορφο γιατί ή αντίδραση δέ σύντρι- 
•ψε τίς δυνάμεις τής επανάστασης μέ μιά δική της δυναμική άνο
μέ τρησ η. Μόλις έβαλε τό ενα πόδι στήν εξουσία, μόλις αρπάχτη
κε, θά λέγαμε, μέ τά δόντια άπό μιά άκρούλα μέ τή δύναμη των 
έγγλέζων. Πίσω της έχει τίς «μαύρες» μέρες πού ό λαός με τό 
αιμίΐ του, μέ τό σπαθί, του άπόχτησε τή λεύτεροι κι Εχτισε τό
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luu και μπροστά εχει ενα Λαο άοπλο, μά ανίκητο καί πρέ
πει νά τόν υποτάξει. Τό ταξικό μίσος πού στά χρόνια αύτά δε
καπλασιάστηκε, ό κίνδυνος καί δ φόβος μήπως ξανάρθουν οί πα
λιέ; μέρες τής δίνει τή λύσσα καί τή δραστηριότητα πού βλέπε- 
τε καί πρέπει νά είμαστε όλότελα σίγουροι πώς δέ θά σταματήσει 
μπροστά σ’ δποιοδήποτε έγκλημα. Μέ λίγα λόγια σύντροφοι πάνε 
νά μάς γονατίσουν. Μόλις περνούμε τόν κάβο κι εϊτε μά; ρίχνουν 
στό πέλαγο, είτε μπαίνουμε στό λιμάνι. Πρέπει, γιά τό συμφέρο 
τής πατρίδας μας νά κερδίσουμε τή μάχη αυτή. Τό όπλο ά; εί
ναι ή συμφιλίωση. Χρειάζεται νά πείσουμε τόν απλό κόσμο τή; 
δεξιάς πώς κανένα συμφέρο δέν έχουν ν’ αρχίσει τό ντουφέκι» 
νά τούς δύσουμε νά καταλάβουν πώς οί. συνέπειες θά είναι τό 
ίδιο οδυνηρέ; γιά δεξιούς κι αριστερούς, άν καταφέρουν καί 
σπρώξουν τή χώρα στόν ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο. Είναι ανάγκη 
ν’ απομονώσουμε τούς Εγγλέζους καί τήν εθνοπροδοσία άνοίγον- 
τα; έτσι τό δρόμο γιά μιά ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. ΙΙρέπει 
ν ά-^χοκουμπαιθούμε . . . Νά κινήσουμε άν είναι δυνατό δλον τόν 
κόσμο. Θά χωρίσουμε τήν πόλη σέ τομείς. Ό Πέτρος θά πάρει 
τού; απάνω μαχαλάδες ... Ό Χρηστός θά πάρει . . .

Οσο προχωρούσε ό γραμματέας τόσο μετάνοιωνε ό Πέτρο; 
γιά τήν απόφαση πού είχε πάρει. «Δέ θά τού πώ τίποτα — συλ
λογιζόταν— θά φύγω μαζί μέ τού; άλλους καί μέσα στή φασα
ρία θά τό ξεχύσει».

Τώρα σύντροφοι, είπε δ γραμματέας σάν τέλειωσε. μπο
ρείτε νά φύγετε και νά μείνει μόνο ό Πέτρος.

• Γιά λέγε Πέτρο, τί ήθελες νά μου πεις; ρώτηξε σάν έμει
ναν μόνοι.

Τίποτε σύντροφε γραμματέα. Ενα δικό μου ζήτημα . . . 
"Ασήμαντο. Μετάνοιωσα κιόλας . .. Δέν αξίζει τόν κόπο . . .

- Τί είναι αυτό τό ασήμαντο πού σ' εκανε νά μετανοιώ- 
σεις κιόλας;

Ύ) Πέτρος προσπάθησε νά ξεφύγει, .μά σάν εΐδε πώς δ 
γραμματέα; έπέμενε. τούδοσε τό γράμμα. Εκείνος τύ διάβασε, 
έπειτα τό δίπλωσε μέ προσοχή, τό εβαλε στό φάκελλο καί κρα
τώντας το άπό τήν άκρη μουρμούρισε κουνώντας άργά τό κε- 
({άλι:
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να... καί τί γυρεύουν; Λίγη χαρά. Νά δουν τό παιδί τους... 
Σταμάτησε λίγο κοίταξε τό γράμμα απ' δλες τίς μεριές καί πρό- 
στεσε: πεινούν κιόλας Πέτρο.

— Έτσι φαίνεται, εκανε ό Πέτρος, χαμηλώνοντας τά μάτια 
του σά νά ντρεπόταν.

;—Πώς δμως νά γίνει σ’ αυτή τήν κοσμοχαλασιά;
- - Νά. γιαυτό μετάνοιωσα σύντροφε γραμματέα, απάντησε 

ζωηρά ό Πέτρος. Λέ θά πάω. Αμα σιάξουν τά πράματα . . .
— Αμα σιάξουν τά πράματα;* ΙΙόγε; ρώτηξε χαμογελών

τας ό γραμματέας.
— Αργότερα . . .
— Τέσσερις μέρες σου φτάνουν Πέτρο; Μιά νά πας, μιά 

ναρθεΐς καί δυό νά μείνεις έκεϊ. Διήμερο άδεια δπως λένε στό 
στρατό.

• Τίποτε δέ βγαίνει σύντροφε γραμματέα, ίσα-ίσα πού β<< 
στενοχωρηθούν κι αυτοί κι έγώ, Λέ θά πάω.

*0 I Ιέτρος βγήκε άπ’ τά γραφεία, πέρασε τήν οδό Αναρ
γύρων καί μπήκε σ' δναν απόμερο δρόμο. Στό τέλος απ' αυτόν, 
στρίβοντας δεξιά, βρισκόταν τύ σπίτι, του. Περπατούσε αργά, μέ 
σκυμμένο τό κεφάλι. Ό νους του έφερε γιά μιά στιγμή στή μνή
μη τούς γέρους. Τούς είδε νά κάθονται βουβοί καί λυπημένοι 
στό κατώφλι καί νά ψάχνουν μέ τά μάτια τούς διαβάτες. Κι 
υστέρα, αργά, έπειτα απ' τά μεσάνυχτα, όταν νεκρώνει ή κίνη
ση στους δρόμους, νά σηκώνονται τσακισμένοι καί νά μπαίνουν 
στό σπίτι μουρμουρίζοντας: «Ούτε απόψε». «Θά τούς γράψω 
αύριο κιόλας, σκέφτηκε». Κι ό νους του γύρισε στά λόγια τού 
γραμματέα καί στή δουλιά πού άνάλαβε.

Στό σοκάκι αυτό βρισκόταν ένα σπίτι γκεσταπίτικο. Έκρί. 
πάντα υπήρχε κίνδυνος καί κάθε; βράδυ ποι» περνούσε' πρόσεχε. 
Ποτέ ομκυς δέν είχε αργήσει δπως απόψε. Κι υστέρα δέν είχε 
καί τό νοΰ του. Τό μυαλό του άλλες σκέψεις τό παίδευαν. «Εί
μαστε, συλλογιζόταν, τέσσερις φορές περσότεροι. Αν κινηθούν 
όλοι, τότε, τέσσερες έαμίτες μπορούν νά μιλήσουν σ' εναν έδεσί- 
τη. “Εχουμε μέ τό μέρος μας καί τύ δίκιο. Τούς δίνουμε τό χέ
ρι. Τούς προσφέρουμε άγάπη, συμφιλίωση καί. εΙρήνη. Γιατί νά 



μη οεχτουν; και Οικο τους συμφέρον είναι νά συχύοει ύ τόπος. 
Κι άμα πάμε στις έκλογές . . . Καλώ είπε ό γραμματέα;. Δέν 
πρέπει νά μας ρίξουν στό πέλαγο. Νά μή γίνει τό χατήρι τού 
Τόμυ . . .>.

Τήν ωρα πού γίνονταν τό άχτίφ κάποιοι παρακολουθούσαν 
απ’ τ’ άντικρυνό σπίτι. Καί σάν τελείωσε και σκόρπισε ό κό
σμος βγήκαν από μέσα ό Ρίνης κι ύ Γούλας. Πέρασαν τόν κεν
τρικό δρόμο κι έστριψαν στό σκοτεινό σοκάκι κατά τήν όδό 
'Αναργύρων. I Ιερπατούσανε σιγώ καί κουβέντιαζαν.

— Πόσα «κομμάτια*; ρώτηξε ό Γούλας.
— Λυό. Άπό ενα ύ καθένας, απάντησε ό Ρίνης.
— Κρίμα! Τί είναι δυό κομμάτια;... Άλλα τί νά γίνει;’ 

Αίγα. λίγα. Δός τό δικό μου.
— Δέν μέ πλήρωσαν. "Υστερα απ’ τη δουλιά μου είπαν. 

Καί καταλαβαίνεις ... αν δέν πετύχουμε, τρίχες θά πάρουμε. 
Καί ξέρεις; αυτή ή δουλιά έχει ψωμί.

— Ποιός πληρώνει; οί δικοί μας ή ό έγγλέζος:
— Διάβολος ξέρει ποιός πληρώνει. Οί δικοί μας, ο έγγλέ- 

ζος, ή κάποιος Τζώρτζης . . . Αλλά γιατί ρωτάς; Τά λεφτά τά 
Ιδια είναι.

Ρωτάω γιατί θά μάς γελάσουν Ρίνη. Σάν καί νά μήν 
τούς ξέρουμε! . . . Κι ναι κι ή δουλιά τζάμπα . . . είναι κι αυτό, 
νά πιαστείς κορόιδο! Έπρεπε νά σέ πληρόχτουν προκαταβολικά. 
1 ιατί νά μάς έχουν αυτοί στό χέρι καί νά μήν τούς έχουμε έμεϊς ; 
Κρίμα' Σ είχα καί γιά έξυπνο. Άλλη φορά . . .

Ο Ρίνης, χαμογέλασε μέσα στό σκοτάδι. Μέ τό ενα χέρι 
χαΐδευε το μουστάκι, του καί τ’ άλλο τόχωσε στόν κόρφο νά δει 
άν είναι καλά φυλαγμένα τά «κομμάτια».

Εφτασαν στο γκεσταπίτικο σπίτι, έριξαν μιά ματιά μπρός- 
πίσω μην τους βλέπει κανένας καί χώθηκαν στό κούφωμα τής 
αυλόπορτας. Κάποια στιγμή στό δρόμο άκούστηκαν βήματα. X) 
Γούλας κύλησε στό θυροστόμι κι έριξε μιά ματιά στό δρομάκι.

*- *Ερχεται, ψιθύρισε.
— Λυτός είναι; Γιά πρόσεξε φαίνεται κανένας άπό πί

σω του;



— Οχι. Στή γωνιά, έκει που γυρίζει ο ορομος. στε- 
6νό.

— Λυτός είναι, θά χτυπήσεις έσύ. Έγώ ΐΐά φυλάξω τό 
δρόμο μ ή μάς φύγει κατά πάνω. ΙΙρύσεςε. Μιά και στόν τοπο. 
Σπρώξε τύ μαχαίρι (ος τό μανίκι κι ύστερα . . .

Τά βήματα ζύγωναν. Ό Πέτρος τίποτε δέν υποψιαζόταν. 
Είχε ξεχώσει πώς κόντευε σέ σπίτι επικίνδυνο. Συνέχισε τήν ίδια 
κουβέντα πού είχε αρχίσει δταν βγήκε απ’ τά γραφεία: «Πρέπει 
νά κινήσουμε ολο τόν κόσμο. Νά μιλήσουμε καί στους ληστάσιηι- 
μορίτες. Τί νά κάνουμε;! Γιά τό συμφέρον τού λαού πρέπει ...-■. 
"Εφτασε σ’ ενα βήμα απόσταση.

Ό Γούλας τράβηξε μιά κώμα πού γυάλισε μις στό σκοτάδι. 
Τή σκούπισε άπ' τό πανταλόνι του καί τή δοκίμασε λυγώντας 
εην μέ τά δάχτυλα. Χούφτωσε τό μανίκι τού μαχαιριού, εκανε 
ενα βήμα μπροστά καί σήκωσε τό χέρι ψηλά.

Τό θυρόφυλλο, πού τό κρατούσε μισάνοιχτο μέ τήν πλάτη 
γιά νά κρύβεται στό κούφωμα, ετριέξε. Ό θόρυβος, τ' αλαφρό 
κείνο τρίξιμο συνέφερε τόν Πέτρο. ’Έριξε μιά ματιά κι είδε τή 
σκιά πάνω απ’ τό κεφάλι του. Ενιωσε μιά ανάσα κοφτή νά τού 
καίει τό πρόσωπο. Δέν είχε τίποτα στά χέρια καί χωρίς νά τό 
σκεφτεϊ, γρήγορα-γρήγορα σήκωσε τό πόδι καί τόν κλώτσησε. 
Τότε πετάχτηκε μπροστά ό Ρίγη;. Ό Πέτρος έκανε μεταβολή καί 
τόβαλε στά πόδια. ’Απ’ τήν άλλη πάντα ανέβαιναν δυό. Ποιοι 
ήταν; 'Από πίσω έτρεχαν ό Ρίνης καί ό Γούλας. Τί νά έκανε; 
Σ ένα βομβαρδισμένο σπίτι μέ μιά προσπάθεια, πού τή δυνάμω
σε ό κίνδυνος, ανέβηκε τό χαλασμένο ντουβάρι. Τήν ίδια ώρα 
έφτασαν άπό πίσω οί άλλοι. Ακούσε νά χτυπάει τό μαχαίρι στόν 
τοίχο κι έπειτα, καθώς έτρεχε μές στό σκοτάδι, ένιωσε νά πέ
φτουν πέτρες πάνω του κι ολόγυρά του. Στό σπίτι είδε ^πώς είχε 
μιά μαχαιριά στό πόδι ξώπετσα καί δυό χτυπήματα άπό πέτρες 
στό πλευρό καί στήν πλάτη. < Λεν είναι τίποτα, μουρμούρισε. 
Φτηνά τή γλύτωσα*.

Τό πρωί πονοίσε κι ό γιατρός αφού τού εδοσε οδηγίες τί 
τά κάνει πρόστεσε:

— Δέν είναι σοβαρά, δμως γιά μιά βδομάδα δέν πρέπει 
νά περπατήσεις γιατί τό πόδι -μπορεί νά σού ανοίξει ιστορίες.



— Τί λέτε γιατρέ; Είναι ανάγκη αύριο κιόλας νά βγώ. ’Έ
χω δουλιά.

— ’Ανάγκη ξανάγκη, αύριο δέ θά τό κουνήσεις.
«νΑς λέει», σκεφτηκε, «δλοι οί γιατροί τέτιοι είναι. Τά 

μεγαλοποιούν. Αύριο...». Μά καί τήν άλλη, καί τήν τρίτη τά 
ίδια. Τήν τετάρτη μέρα ειδοποίησε τόν 'Αγησίλαο καί τόν 'Αχιλ- 
λία ναρθυύν γιά νά μιλήσουν. "Ολες τίς μέρες τίς είχε περά
σει ανήσυχα, μά τούτη ήταν ή χειρότερη. Κάθε τόσο κοίταζε 
τό ρολόι, τό κουνούσε καί τόφερνε στ' αφτί γιατί νόμιζε πώς 
χάλασε καί δέν πήγαινε καλά. ’Έβγαινε στύ παράθυρο Εριχνε 
μιά ματιά στόν ήλιο. Μά καί κείνος φαινόταν ακίνητος, λές καί 
σταμάτησε τό δρόμο του, λές καί βάλθηκε νά τόν νευριάσει. Τό 
βραδάκι εβαλε ενα καθισματάκι στό παράθυρο καί άκουμπώντας 
στό πρεβάζι καρτερούσε. Οί ώρες τώρα περνούσαν πιό αργά. 
Στην πόλη άναψαν τά φώτα κι έσβηναν σιγά-σιγά οί θόρυβοι. 
Μά τά παιδιά δέ φαινότανε πουθενά. «Γιατί αργούν; σκεφτόταν. 
Μήν έπαθαν τίποτα; 'Αλλά κι οί δυό; Τί παράξενο:I νΑν έρχον
ταν μαζί μπορεί νά τούς χτύπησαν . . .». "Οσο περνούσε ή ώοα 
τόσο νεύριαζε. «Πέρασαν τέσσερες μέρες, μονολογούσε, κι εμείς 
ούτε σκεφτήκαμε τί θά κάνουμε. Τί λόγο θά δύσουμε στό κόμμα: 
Εγώ φταίω πού νά μέ πάρει ό διάβολος. 'Επρεπε νά τούς είχα 

φωνάξει, από νωρίτερα. 'Αλλά ποιος τό φανταζόταν. 'Έλεγα θά 
σηκωθώ . . . Μά άν δέν Ερθουν κι απόψε . . . Τότε θέλουμε σκό
τωμα

Κάποια ώρα ακούστηκε άπ’ τό μέρος τής αυλής ή εξώπορ
τα νά τρίζει καί σέ λίγο μπήκε ό Αγησίλαος.

— Γιατί άργησες ’Αγησίλαε, ρώτηξε νευριασμένος. ’Εξά
παντος στή Χρυσούλα θά ήσουνα.

- I ιατι δχι Πέτρο; Ή αγάπη σκορπάει τίς πίκρες καί δί
νει καινούργια δύναμη στόν άνθρωπο. Δίνει φτερά στην ψυχή, 
λαμπικάρει, το μυαλό »χαί γεννάει αψηλές καί χαρούμενες Ιδέες. 
Ο άνθρωπος βγαίνει άπ τό καβούκι του καί θέλει νά π.ε τάξει 

ολο και ψηλότερα, ν άγναντέψει δλο καί μακρύτερα... καί 
ν' αγκαλιάσει τό σόμπαν. . . Είδες σά γυρίζεις από κανένα ραν
τεβού πόσο ανάλαφρα περπατάς; Νομίζεις πώς δέν πατάς στή 
γής. Πιστεύεις πώς δλος ό κόσμος Εγινε γιά σένα. Τί τά θές, 
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ή φύση στον άνθρωπο.

— *Ασε βρέ "Αγησίλαε τή φιλοσοφία. ΊΊταν ανάγκη, σέ 
ρωτάν), στό θεό σου, νά πας τέτια ο'ιρα; ”Ας πήγαινες νωρίτερα. 
'Αφού τύ ήξερες πώς είχαμε δουλιά. . .

— Μ ή βιάζεσαι ΙΙέτρο καί πιό πολύ μ ή θυμώνεις. Νά πώς 
έγιναν τά πράματα: Χτύπησαν τό σπίτι τού ΙΙαπα. Στήν αρχή 
έσπαζαν τά τζάμια, έπειτα αποπάτησαν στήν πόρτα κι έριξαν 
τίς ακαθαρσίες άπ’ τά παράθυρα. Καί, σά δέ βρήκαν αντίσταση, 
μπήκαν μέσα καί τούς μακέλεψαν στό ξύλο. "Εμπηξαν οί άν
θρωποι τίς φωνές καί. τρέξαμε νά τούς γλυτώσουμε. Φεύγον
τας πέρασα κι άπ τή Χρυσούλα. Αυτό είναι ολο κι δλο.

Σάν κι έγώ τί είπα; Πέρασες άπό κεΐ καί κάθησες έναν 
αιώνα.

- "Εναν αιώνα;! 'Οχι. Δέν είχε μέρος νά καθήσω: ορθός 
στάθηκα. Η Χρυσούλα ήταν ξάπλα στό κρεβάτι. Τήν έδειραν 
καί τήν κούρεψαν σά γίδα. Είναι καί νά κλαϊς είναι καί νά 
γελάς. Στά πόδια τού κρεβατιού καθόταν ή μάνα, στό κεφάλι 
ή βάβου κι όπως καταλαβαίνεις, θέση δέν είχε γιά μένα. Γι' αυ
τό είπα μιά καλησπέρα κι έφυγα.

— Τί εγινε μέ τά γραφεία τού ΕΑΜ; κάτι πήρε τ' αφτί 
μου νά λένε στό δρόμο.

— Χθες, όπως τά ξέρεις, έφυγαν άπ’ τό παλιό σπίτι. Ό 
ίδιοχτήτης κουβάλησε άμμοχάλικο κι ασβέστη στούς διαδρόμου; 
κι άρχισε νά κάνει έπιδιορθώσεις. Φαντάζεσαι πιστεύω τήν ει
κόνα. Σκαλωσιές, πάγκοι, κοπάνες, εργάτες, νερά, καί βάλε μέ 
τό νοΰ σου. Τήν ώρα πού κουβαλούσαμε ό σπιτονοικοκύρης μ’ ενα 
φιδίσιο γέλιο έλεγε στό γραμματέα τού ΕΑΜ. «Μά γιατί φεύ
γετε: Καθείστε. Δέ θά βαστάξει ή επισκευή περσότερο άπό δυό 
μήνες. Γιά τό δικό σας τό καλό τό κάνω. Να μήν πέσει...». 
Από κεΐ πήγαμε στό Χούτα. Μαζεύτηκε ο κόσμος σ ενα δωαά- 
τιο. στοίβαξαν τά πράματά τους σ' ένα άλλο καί. βολεύτηκαν τά 
γραφεία.

— 'Έ. ε. κι ύστερα;
- Νά! Σήμερα τό πρωί βρέθηκαν μέσα δυό «άνταρτόπλη- 

χτες» οικογένειες μ δλα τά συμπράγαλά τους κι δλα τά κούτσου
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βελά τους. Μιά διμοιρία ολόκληρη: σκυλιά, γάτες, κότες, γου- 
ρουνάκια . . .

— Δέν κάνατε καμιά διαμαρτυρία;
— Πώς;’Πήγαμε καί στόν έγγλέζο καί στό Νομάρχη.
— Τί σάς είπαν;
— 1 Ιού νά σου τά μολογάω! Ό Τόμυ έγινε άλλος άνθρω

πο:, τελείως αγνώριστος. Μά τό σταυρό σου λέω. Λυτός ό πράος, 
ό ήσυχος, δ ήρεμος, αγανάχτησε, άστραψε καί βρόντηξε. - Κανέ
νας, μά κανένας απολύτως, φώναξε, δέν έχει τό δικαίωμα νά 
βγάζει μιά έθνικοαπελευθερωτική όργάνωση απ' τά γραφεία της» 
καί χτύπησε τό χέρι στό τραπέζι. Ναι, ΙΙετροι, έγινε κι αυτό. 
«Λέ μάς έβγαλαν άπ’ τά γραφεία, είπε ό επικεφαλής, έβαλαν οι

κογένειες μέσα». Καί τότε νάβλεπες! τά χέρια του έπεσαν πα
ράλυτα. Κάλμαραν τά νεύρα του, καί τό πρόσωπό του πήρε μιά 
κονεμένη· πικραμένη έκφραση, δ ίδιος ό Χριστός στό Γολγοθά. 
«Τώρα, ψιθύρισε* έγώ τί. μπορώ νά σάς κάνω:! ΤΙ Μεγάλη Βρε
τανία δέ θά καταδεχτεί ποτέ νά κάνει μιά ελληνική οικογένεια 
νά στενοχωρηθεί έστω καί γιά λίγο». Είδες τί ενδιαφέρον έ;

— Ό Νομάρχης;
— Αυτός είναι ρωμιός έκατό στά εκατό. Γέλασε αυθάδι

κα ζι είπε: «Καί γιατί νά φύγετε; Καθειστε. καί σείς. Κανένα; 
δέ σάς διώχνει. Ο νόμος σας δίνει τό δικαίωμα νά έχετε γρα
φεία».

— Τί άλλα νέα;
Λύσσαξαν Πέτρο. Καί πάλι λίγο είναι. Τούς μοιράζουν 

ρακί αβέρτα, ρούχα, τρόφιμα τής Ουνρα καί τούς άμολούν. Καί 
δε μπορώ νά καταλάβω, καλά, τρέλα τούς έπιασε; εμείς είμαστε, 
αντίπαλοί τον; καί θέλουν νά μάς εξοντώσουν γι’ αυτό βάζουν 
ανθρώπους, τούς πληρώνουν γιά νά μάς ξεμπερδέψουν. Τά γρα
φεία είναι οι βάσεις μας καί θέλουν νά τά κλείσουν. Κι. αυτό 
τό καταλαβαίνω. Τά τραγούδια μας... Δίκιο έχουν. "Οταν 
V άχούν θυμούνται τόν καιρό πού δ λαός τούς έβαλε τή μύτη 
στό χώμα. Κι ο λαός, απ’ τήν άλλη μεριά, αμα τά τραγουδάει 
θυμάται πως κάποτε νίκησε. Κι αφού νίκησε μιά φορά μπορεί 
νά νικήσει τή δεύτερη. Τί τούς φταίνε άμως τ' άψυχα πράματα: 
"Οσα γεφυράκια έφκιαξε δ ΕΛΑΣ γύρω άπό τήν πόλη μέ τό
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σήμα του τ’ ανατίναξαν. Άνάσκαψαν τό νεκροταφείο που είχε 
τά θύματα τού αγώνα* ξερίζωσαν τίς τριανταφυλλιές, τά λου
λούδια κι δ,τι άλλο είχε φυτέψει ή ΕΠΟΝ στό παρκάκι. . . Λύ
τη είναι ή πολιτική κίνηση. Τώρα νά σοϋ πώ καί λίγα γιά τήν 
κοσμική. Παντρεύονται οί γεροντοκόρες Πέτρο... Παντρεύτη
κε ή Παρασκευή τού Λέζα. Τόβαζες μέ τύ νού σου;

— Κάποτε "Αγησίλαε λές τόσο γνωστικές κουβέντες πού 
μούρχεται νά σέ φιλήσω. Κάποτε λές τέτιες χαζομάρες πού . . . 
Τι οέ νοιάζει σένα ποιός παντρεύεται καί ποιός δέν παντρεύε
ται: από πότε Εγινες κουτσομπόλης; Λέ λές τίποτα άλλο;

— θά πούμε καί τί; κουβέντες πού θέλεις έσύ ΙΙέτρο. Τί 
βιάζεσαι; Ό Άχιλλέας δέν ήρθε ακόμα. Εχουμε 7Λ δλη τή νύχτα 
μπροστά μας. 'Έπειτα τό λίγο γέλιο καί τό κέφι ξεκουράζει τά 
ν;ύρα.

— Τί σχέση Εχει τό κουτσομπολιό μέ τό ’Ξεκούρασμα: . . .
— Νά σου πώ. . . Έδώ έχουμε μιά εξαιρετική περίπτωση. 

Ή Παρασκευή είναι 44 χρόνων. Αυτό είναι σπουδαίο προσόν. 
Επειτα είναι ή πιό άσχημη γεροντοκόρη, αυτό είναι, σπουδαιό

τερο απ’ τό πρώτο, καί τό πιό σπουδαίο είναι πώς Εχει λεφτά 
κι είναι μαύρη, κατάμαυρη . . .

— Αυτό μάς χρειαζόταν ακόμα . . . Νά ανακατεύεις τήν πο
λίτικοι καί στό γάμο.

— Τ’ ανακατεύει ή ζωή χωρίς νά μάς ρωτάει. Τήν είδα 
πού περνούσε, καί καμάρωνε σά γύφτικο σκεπάρνι. Φορούσε ενα 
πράσινο μεταξωτό, άνοιξη βλέπεις, ψηλό τακούνι, καπέλο, καί 
βάλε μέ τό νού σου. Μ’ Ενα κάρο πούδρα καί μπογιές γέμισε κά
μποσες χαράδρες. Μούριξε μία περήφανη ματιά — ξέρεις πώς 
είναι απ' τύ χωριό μου — σά νά μούλεγε: Είδες φτωχέ Κτενά- 
κό; Είδες κακομοίρη: Παντρεύτηκα.

—- Σου εΐπα ’Αγησίλαε, τί τά θέλεις αυτά; Ας κάνει ύ 
κόσμος τή δουλιά του. Ζημιά δέ μας κάνει. Τό σωστότερο είναι 
νά χαρούμε καί δέν έχουμε, κανένα δικαίωσα νά κουτσοβο
λεύουμε.

Αγησίλαος Εβγαλε, τήν τραγιάσκα του καί τήν πέταξε 
στό τραπέζι ξεφυσώντας: «Ούφ». "Επειτα σά νά μήν Εδινε προ
σοχή στις παρατηρήσεις τού Πέτρου συνέχισε:
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— ’Έτσι πού λες ΙΙέτρο, Καί στό πλευρό της βάδιζε ένας 
ψηλός, δμορφος λεβέντης, ό πρόεδρος τού Λαϊκού Συμβουλίου 
καί μέλος τής Νομαρχιακής Επιτροπής τού ΕΑΜ Χριστοδούλου.

-Φτού! πετάχτηκε ό Πέτρος. Σκλαβώθηκε γιά νά γλυτώ
σει τίς φασαρίες. Ού νά χαθεί!!

Είδες; Καί δέ μ' άφηνες νά μιλήσω;! Κι ενα ακόμα καί 
σταματάω. Ό γραμματέας τής ΕΤΑ Ρεψελάκης άνοιξε μαγαζί 
μέ τόν γκεσταπίτη Τρυφωνίδη. Κι ύστερα μου λές πώς αυτά δέν 
έχουν σχέση μέ τήν πολιτική. Καί ξέρεις τί μ απάντησε όταν 
τού είπα κάτι απ' όξω απ' όξω;

“ Τί;
«Εφαρμόζουμε τή γραμμή τού κόμματος, τή συμφιλίωση».
Στό δρόμο άκούστηκαν βήματα καί σέ λίγο μπήκε ό ’Αχιλ- 

λέας.
— Γιατί άργησες Άχιλλέα; ρώτηξε ό Πέτρος.

Είχαμε μάχες γιά τά γραφεία Πέτρο. Πέντε επιδρομές 
μάς έκαναν σήμερα.

— Σας τά πήραν;
— Μπά. τούς κυνηγήσαμε/ δέν έχουν ψυχή; "Όμως έδώ που 

τά λέμε δέν είμαστε σίγουροι. ΙΙιάνουν τά γύρω καφενεία, στή
νουν καραούλι, κι όταν βλέπουν πώς λιγοστεύει ό κόσμος ξε
μπουκάρουν. Μπορείς νά κρατας τού; έπονίτε; όλη μέρα στά 
γραφεία; Καί πόσες μέρες θά γίνει αυτό;!

— Μήπως έφερες «Ρίζο>:
— Πού νά τόν Εβρισκα; Τόν καίνε στό δρόμο.
— Είδες αναποδιά:’ έκανε δ Αγησίλαος. Τίς καίνε εξω άπ' 

τή δική μας περιοχή, αλλιώτικα . . .
— Τί Οές νά πεις: ρώτηξε ύ Άχιλλέας.
— Νά! 'Όταν πήγαμε στόν έγγλέζο γιά τά γραφεία τού 

Είπαμε καί. γιά τίς εφημερίδες. «Τί νά σάς κάνω: μάς είπε: λυ
πούμαι πολύ . . . αλλά ... 'Άν ήταν στήν περιοχή μου: ούτε φύλ
λο δέ θά καταστρεφόταν .. .».

— Καλά σύντροφοι, είπε ό Πέτρος. Ας κουβεντιάσουμε 
τώρα γιά τή δουλιά μας. Τό κόμμα μάς έδοκε τούς άπάνώ μα
χαλάδες. Θά βάλουμε όλες τίς γριούλες κι όλους τούς γέρου; 
νά πάνε στίς αυλές καί τά σπίτια των έδεσιτών καί ν’ ανοίξουν 

62



κουβέντα γιά τή συμφιλίωση ... Οί δικοί μας πρέπει νά πη
γαίνουν στά μαγαζιά καί τά καφενεία των δεξιών . .. ’Εσύ Άχιλ- 
λέα θά πεις στους έπονίτες καί στις έπονίτισσες νά κάνουν παρέα 
μέ τά έδεσιτόπουλα, νά πάνε μαζί περίπατο, νά ύργανιόνουν μα
ζί γ?νέντια . . . θά κάνουμε επιτροπές . . . θά μιλήσουμε στους 
ληστοσυμμορίτες ...

— Εμείς Πέτρο; ριότηζε ό ’Αγησίλαος.
- — Εμείς ’Αγησίλαε.
— Θά μαζέψουμε ξύλο καί γιά τόν άλλο κόσμο. Έγώ θά 

πρύτεινα έσύ νά πας σ αυτούς πού σούστησαν καρτέρι.
- - Γιατί τί) λες αυτό Αγησίλαέ;
— ’Από κάτι καθάρματα τί θά βγει βρε ΙΙέτρο; Έγώ θάλεγα 

καλύτερα νά οργανώσουμε ομάδες καί μερικούς σάν τό Ρίνη, 
ιό Γούλα. νά τούς κάνουμε γιά τό στρώμα έτσι πού νά μή ση- 
κμοθούν τό λιγότερο γιά 6 μήνες. Επειτα . . . πώς νά σου τό 
πώ; Νά τρώμε ξύλο;! "Ως πού θά πάει αύτή ή υπόθεση:

- Δηλαδή δέ συμφωνάς μέ τή συμφιλίωση;
— Λέν είπα τέτιο πράμα. Μέ τούς έδεσίτες, ποιός εχει άντί- 

ρηση! Νά δουλέψω μέ τήν ψυχή μου. ’Αλλά γιά λίγα καθάρ
ματα . . .

Τό κόμμα Αγησίλαε δέ λέει τέτιο πράμα. ’Αντίθετα· 
λέει ν’ αποφεύγουμε κάθε πρόκληση.

- Πρόκληση;! ΙΙοιός προκαλει;! Εμείς;!
*— Καί γώ θά συμφωνούσα μέ τόν Αγησίλαο είπε δ Άχιλ- 

λέας. Μά, μιά καί τό κόαμα λέει έτσι, ας κάνουμε κι αύτή τήν 
απόπειρα καί βλέπουμε.

'Όλες οί οργανώσεις τής πόλης κινήθηκαν δραστήρια καί 
μαζικά. Τό κόμμα εστειλε στην ύπαιθρο τό Θανάση Περαχωρί- 
τη κι από κεί κατέβηκαν οί αγρότες κατά χιλιάδες. Πέρασαν 
στούς δρόμους τής πύλης καί τραγούδησαν έαμικά τραγούδια. 
Παρουσιάστηκαν στις αρχές, δ ιαμαρ τηρήθηκαν γιά τήν τρομο
κρατία καί ζήτηξαν σπόρους, εργαλεία, ζώα. νΑλλες επιτρο
πές, οργανωμένες άπ τά χωριά ακόμα, άντάμωσαν τούς ληστο



συμμορίτες, τούς μίλησαν, τού; κέρασαν, έφαγαν κιόλας μαζί 
τους. "Ολα αυτά άρχισαν νά έπιδρούν καί σέ μερικούς έ/θνι- 
κόφρονες. Ό ’Αγραφιώτης οσο εβλεπε πώς οί έααίτες πάνε 
στό μαγαζί του καί ψωνίζουν τόσο ξεχνούσε τήν άλλη δαυλιά. 
Κάποτε ή Μάχη του εκανε σχετική νύξη καί κείνος τής απάν
τησε:

— Άκου νά σου πω κόρη μου, ή καλύτερη δουλιά είναι 
τό μαγαζάκι. 'Άμα αυτό πάει καλά! ... Καί. νά σου πώ τήν αλή
θεια; καλύτερα νά ησυχάσουμε.

— Γιατί: ρώτηξε εκείνη παραξενεμένη,
— Νά σου πιο γιατί: άν τούς ζορίσουμε καί πάρουν ξανά 

τά ντουφέκια ενα; θεός ξέρει ποιος θά νικήσει. Καλά τή γλυ
τώσαμε τήν πρώτη φορώ.

— Κι άν πάμε στις εκλογές καί κερδίσουν αυτοί;
— Τά νύχια τους νά φαν στις εκλογές δεν κερδίζουν. Τί νά 

κάνεις τά ντουφέκια! Έκεϊ εχει ζόρι. Καί πέ τίς κάλπες ξέ
ρουμε νά τί; μαγειρέψουμε. Θά ψηφίσουν κι οί πεθαμένοι, κα- 
μιά δεκαριά φορές οί δικοί μας . . . γι' αυτό καλύτερα νά συχά- 
σουμε.

Ό Τράμπας έστησε τό στέκι του στήν έξοδο τής πύλης, 
ο' ένα καφενεδάκι, έπαιρνε καί κανέναν μαγκουροφόρο μαζί του 
καί ρίχτηκε μέ τά μούτρα ν' ανανεώσει τά γραμμάτια. Ό πα- 
πα-Κλεισούοας πού κρατούσε χαφιεδικό δίχτυ πείσμωσε καί για
τί ή βουλιά του περνούσε σιγά-σιγά στό κράτος καί γιατί δέν 
τούδοσαν πολλά απ' τήν Οδνρα. Κι. οί ίδιοι οί ληστοσυμμορίτε; 
ρεμπέλεψαν. Στήν αρχή τούς μοίραζαν αβέρτα ρακί καί τρόφιμα 
μ αυτό βάσταξε λίγες μέρες. ’Έπειτα ήρθαν στήν παλιά κατά
σταση. Λίγο άπ’ αυτό καί περσότερο απ' τή λαϊκή πίεση άρχι
σαν νά δείχνουν απροθυμία. Οί αρχές, οί κορυφές τή; «έθνι- * 
κοφροσύνης» ανησύχησαν. Μά περσότερο άπ’ όλους ό Τζώρ
τζη;. Σάν τό λαγωνικό μυριζόταν άπό μακριά τόν κίνδυνο. 
Πήγαινε στήν ΙΙάναινα καί τίς δβαίε φωτιές καί κείνη στόν 
Πάνου. Πήγαινε στό Μαραθόπουλο καί τσύλεγε πώς σέ λίγο 
θά καταντήσει -στρατηγός» χωρίς στρατό. Λέν άφηνε πόρτα 
πού νά μήν άλυχτήσει.

’Έτσι ύστερα άπό κόμπασες συζητήσεις καί πήγαινε-ελα

64



στάση καί νά πάρουν μέτρα. Δυό φορές έκαναν απόπειρα κι άπύ- 
τυχαν. Τήν τρίτη φορά άνάλαβε δ Πάνου καί δ Μαραθόπου- 
λος νά φέρουν έκείνους πού κλωτσούσαν.

Στόν Τράμπα έστειλαν τόν παπα-Κλεισούρα γιά νά τύν 
ειδοποιήσει. Τον βρήκε οτήν έξοδο τής πόλης νά κουβεντιάζει 
μ ένα χωρικό. Κρατούσε ενα γραμμάτιο στό χέρι καί τούλεγε: 
«Άκου καί μένα, Θύμιο. Πάλι μαζί θά ζήσουμε. Έγώ θά σέ 
βοηθήσω. Πόσα ήταν... Δέ βάζω τόκο.. . ’Έλα δσο είναι 
καιρός . . . Αύριο θά ζητήξα) καί τόκο. Δόσε καί κάτι.. . κα
νένα άρνί , , . λίγο βούτυρο . . . "Ελα, υπόγραψε . . .>.

Δίπλα στόν Τράμπα στεκόταν δ Ρίνης. Κοίταξε λοξά, 
έστριβε τό μουστάκι κι έκανε: χμ-χμ. Ό χωρικός αντιστέκονταν, 
μά σάν είδε τό Ρινη νά χαϊδεύει τό μαχαίρι καί κατάλαβε πώς 
μπορούν νά γίνουν καί. χειρότερα υποχώρησε. Πάνω σ αυτά 
έφτασε ό παπα-Κλεισούρας.

— Κύριε Τράμπα! νά σάς πώ.
Εκείνος τούριξε μιά ματιά καί σά νά μάντεψε, φώναξε, 

ενώ τά μάτια του πετούσαν σπίθες:
- Ωχ βρέ αδερφέ!.έχω δουλιά.
— Μά σάς θέλει δ κ. Μαραθόπουλος. Είναι ανάγκη.
Ό Τράμπας κρατώντας τό χωρικό απ' τό μανίκι μήν τού 

φύγει, μέ γαλυφιές, μαλαγανιές καί χαμόγελα τόν τραβούσε 
κατά τό καφενείο γιά νά βάλει υπογραφή στό γραμμάτιο καί 
πότε-πότε έριχνε άγριες ματιές στόν παπα-Κλεισούρα κάνοντάς 
τον νόημα νά φύγει, Ό Τράμπας τραβούσε τό χωρικό κι ό χωρι
κός ένα αρνάκι. Σάν έφτασε στήν πόρτα τού καφενείου τό έδεσε 
σ’ ένα δεντήάκι καί μπήκε μέσα. Σάν υπόγραψε καί βγήκε τ’ άρ
νί εΐχε εξαφανιστεί.

Λίγο αργότερα πήγε ό ίδιος ό Μαραθόπουλος. Ό Τράμπας 
είχε έναν άλλον χωρικό αγκαλιασμένο καί κουβέντιαζαν σάν πα
λιοί φίλοι.

— Λαμπράκη! τούλεγε, νά φροντίσεις στό χωριό γιά κεί
να τά χρέη. Κάτι θά σου δόσω καί σένα. Φοόντισε καί γιά τά 
χωράφια ώς πού ν’ άνεβώ κι ίγώ. 'Όργωσε τα.

Μιλούσε καί τά μάτια του, σάν αστρίτης, καραούλιζαν τό 
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άκρη τού ματιού επιασε τό Μαραθόπουλο ν’ ανεβαίνει, καμαρω- 
τά-καμαρωτά. Γύρισε τήν καρέκλα καί οι πλάτες του ήρθανε 
κατά τύ δρόμο. Ό Μαραθόπουλος έφτυσε μέ σιχασιά καί προ
χώρησε. Ό Τράμπας, μιά καί δέν έπαιρνε άλλο νά γυρίσει τήν 
καρέκλα, Εβαλε απ’ τό μέρος τού δρόμου τό χέρι καί άκούμπησε 
τό κεφάλι στην απαλάμη. Ό Μαραθόπουλος ξανάφτυσε κανά 
δυο φορές ακόμα καί γύρισε άπραχτος.

Στόν ’Αγραφιώτη πήγε ό Πάνου. Τό μαγαζί ήταν γεμά
το. Ο ίδιοχτήτη; μιλούσε μέ κάποιον πελάτη καί καμώθηκε πώς 
δέν τόν είδε. Ό Πάνου γιά μιά στιγμή σκέφτηκε νά γυρίσει, 
μά δέν τόν άφησε τό φιλότιμο καί τράβηξε Ισα κατά πάνω τον.

— Κύριε Αγραφιώτη! θάθελα νά μιλήσουμε, τού είπε από
τομα, χωρίς νά τόν χαιρετήσει.

— Πολύ ευχαρίστως, τ απάντησε στον ϊδιο τόνο. Μά τώ
ρα βλέπετε εχώ δουλιά. Περιμένετε, παρακαλώ, στό γραφείο μου.

Ό Πάνου κάθησε κάμποσο καί σάν είδε πώς άδικα εχανε 
τόν καιρό του, έφυγε βρίζοντας μέσα του.

— ΜΑμ πώς, Εκανε ό 'Αγραφιώτης, έσεϊς μονάχα -θέλετε 
νά ζήσετε κι οί δλλοι νά πεθάνουν;

Τέλος, αντί γιά σύσκεψη, άποφάσισαν νά κάνουν ενα γλέν- 
τι στό σπίτι τού Πάνου καί κεΐ νά τά πουν. Στό γλέντι ήταν 
κι ο Τόμυ κι ο Τζώρτζης, ό Νομάρχης, ό διοικητής τής Εθνο
φυλακής κι άλλοι. ’Έφαγαν κι ύστερα τό έριξαν στό κρασί. 
Μερικοί ήρθαν στά κέφια κι άλλοι τά ξεπέρασαν. Κατά τά με
σάνυχτα σηκώθηκε δ Πάνου κι ήπιε στήν υγεία των συμμά
χων κι ύστερα ό Τζώρτζης, αφού ευχαρίστησε μ’ ενα σωρό κα
λά λόγια τούς οικοδεσπότες καί ιδιαίτερα τήν κ. Πάνου, πέρα
σε. στήν πολιτική.

— Σε λίγο θά τελειώσει, δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 
είπε. Αυτό θά πει πώς δ μεσότοιχος θά φύγει από τή μέση καί 
οι δυό στρατοί θά πέσουν ό ένας πάνω στόν άλλον. Τό τί θά 
Ακολουθήσει δ καθένας τό καταλαβαίνει. Λυτό τό ξέρουν καί 
οί δικοί μας έαμοβουλγάροι! Έχω θετικότατες πληροφορίες δτι 
έτοιμάζονται νά πάρουν ξανά τά όπλα. Καί θάθελα νά ρωτήσω: 
τί κάνουμε, εμείς; είμαστε έτοιμοι;
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φεϊα τους άνοιχτά, οί οργανώσεις του;... τά τραγούδια. . . 
πρέπει νά παραδεχτούμε πώς δέν είμαστε Ικανοί γιά τίποτα.

— Δίκιο έχετε είπε δ Μαραθόπουλος. Λύτες οί δουλιές 
χρειάζονται κοινέ; προσπάθειες. Όλοι πρέπει νά βοηθήσουμε 
ενώ έμεϊς; ο ένας τραβάει δώθε, ύ άλλος κείθε, ό ένας εχει τά 
γραμμάτια, λές καί θά χαθούν, ό άλλος τό μαγαζί του . . . Γί
νεται χωριό έτσι; Έγώ λέω ολοι μαζί...

— Ό καθένας έχει καί τή δουλιά του γιά νά βγάλει τό 
Λ|χ.υμί. κ. Μαραθύπουλε τόν έκοψε ό Αγραφιώτης. Έγώ έχω 
ιό μαγαζί μου. . . έσύ είσαι καπετάνιος. .. πέρα άπ' τή δουλιά 
μας νά βοηθήσουμε... ΙΙοιύς έχει άντίρηση;

— Κι αυτός τό έκανε ρόιδο, είπε ό Τράμπας χαμογελώντας. 
Τά παλικάρια του γιά κότες κάνουν.

— Βέβαια, βέβαια! δέν κάναμε τίποτα, πετάχτηκε ό Ρα- 
κτχμπίνα; μισομεθυσμένος. ‘Όλες οί μπάρες απάνω μας πέφτουν. 
Σάς κούντρισαν οί κότες οί δικές μας. Τά δικά σας δέν τά βλέ
πετε, κλέφτες!

Ό Μαραθόπουλος κρατώντας τό Ρακαμπίνα άπό τά χέ
ρια προσπαθούσε νά τόν καθησυχάσει. Ό Τόμυ κοίταζε περι
φρονητικά κι δ Τζώρτζης εκανε νευρικές κινήσεις.

— Νά πεις ποιος είναι κλέφτης, είπε ό Πάνου, ξέροντας 
πώς δ ’Αγραφιώτης είχε κάνει, κάποια λοβιτούρα.

— Ναι! Θά πώ! φώναξε ό Ρακαμπίνας. Ποιόν σκιάζομαι. 
Εσείς τρώτε άπ’ τήν Ούνρα καί μέ τίς δυό μασέλες καί σέ 
μάς λέτε: πάρτε απ’ τούς έαμίτες.

ΤΙ Πάναινα τά χρειάστηκε.
— Δίκιο έχεις καπετάνιο μου, είπε μέ φωνή γλυκιά-γλυκιά. 

Ποιόν θά φοβηθείς; Έσύ ούτε τό χάρο δέ φοβάσαι. ’Ονομά
τισε δμως . . . ποιος είναι: καί τούριξε ενα βλέμμα γεμάτο τρυ
φερότητα,

Ό Ρακαμπίνας κάλμαρε καί μουρμούρισε:
— Νά. ο ’Αγραφιώτης, μιά νύχτα κουβάλησε άπ’ τήν Ούν- 

ρσ ενα κάρο.
— Ή Ούνρα, εκανε ό Πάνου άργά-άργά, είναι γιά δλον τόν 

κόσμο. νΑν έγινε ένα τέτιο πράμα! ... τί νά πώ . . .
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— Βέβαια κ. ΙΙάνου. τά δικά μου είναι καρύδια καί βρον
τάνε .. . έγώ δέν πήρα ούτε τό 1/100 άπό οσα μέ πήραν οί 
έαμίτες. Ενώ εσείς;!

— Νά μέ συγχωρεϊτε! Ούτε βελόνα δέν καταδέχομαι...
— Ούτε λόγο;,’ Μόνο πού ή κυρία σας!...
Ό καυγάς τραβούσε άσχημο δρόμο. Πάνω σ’ αυτό ακού

στηκαν ριπές στήν πόρτα. "Οπως φαίνεται ήταν δουλιά τού Μα- 
ραθόπουλου πού φώναξε μέσα στή φασαρία:

— ΊΙσυχία!! ' Ακόυσαν φαίνεται τίς φωνές μας κι. έρχονται 
νά δουν τί γίνεται. Θ' άνεβούν κι είναι ντροπή μας . . .

Τά πράματα κάλμαραν καί γιά νά μήν ξαναρχίσει δ καυ
γάς ό καθένας άπόφευγε νά μιλήσει γιά τό ζήτημα τής συγκέν
τρωσης.

Οί
χτηκαν 
ρούσε ό 

έπίσημοι, δ Τόμυ, δ Νομάρχης, δ Τζώρτζης, τραβή- 
στή γωνιά νά πιουν καφέ. Τό Τζώρτζη δέν ιόν χω4 
τόπος.

— Τ’ ακούσατε; ελεγε χαμηλόφωνα. Αυτά πού είπε ό Ρα-
καμ πίνας δέν είναι δικά του. Ό Κορφιάτης του τάπε. Τού; 
εϊδα προχθές νά πίνουν καί νά κουβεντιάζουν σά νά ήταν πα
λιοί φίλοι. Στό μαγαζί τ’ ’Αγραφιώτη πάνε καί ψωνίζουνε οί 
έαμίτες. Τό κόμμα τους στέλνει γι αυτό καί κλωτσάει ό ’Αγρα
φιώτης. Στά σπίτια κάνουν επισκέψεις καί στούς δρόμου; γυ
ρίζουν έαμίτες καί έδεσίτες παρέα. Λίγο άκόμα καί χαθήκαμε. 
Χάνουμε καί τούς ανθρώπους τού Μαραθόπουλον.

— Καί τί προτείνετε; εκανε μέ ύφος ακατάδεχτο δ Τόμυ.
— Δέν είδατε πού τρώγονται σάν τά σκυλιά; συμπλήρω

σε ό Νομάρχης.
— Πρέπει νά παραδεχτούμε πώς οί πολίτες δέν μπορούν 

νά λύσουν τέτια ζητήματα. "Αδικα παιδευόμαστε μέ τόν ’.Αγρα · 
φιώτη καί τόν Τράμπα . . . Τό κράτος πρέπει. ..

— Σωστά! απάντησε πειραγμένος ό Νομάρχης, μόνο πον 
δέν έχουμε άκόμα κράτος... Κάντε μιά πρόταση κ. Τζώρτζη.

Ό Τζώρτζης έσκυψε τό κεφάλι καί κάρφωσε τά μάτια στό 
πάτωμα χωρίς νά μιλάει.
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— Αιντε κ. ιςωρτςη, εκανε ο ιομυ χωρίς να κρυμπ ιυν 
ειρωνικό τόνο πού είχε ή φωνή του.

— Νά πάρουμε μαθήματα απ' αΐιτούς. ’Όταν δυσκολεύ
τηκαν ζήτηξαν ενίσχυση απ' τό χωριό.

■ Τό χωριό; Καήκαμε!
— Ιίοιός εϊπε απ' τό χωριό; Απ’ άλλες περιοχές. Ναρθούν 

ξένοι, άγνεστοι, νά μήν τού; κρατάει τίποτε, ούτε συγγένεια, 
ούτε φόβος . . .

— Λέν μπορεί νά γίνει αυτό, έκανε ό Τόμυ κι έφυγε.

* I

Λίγε; μέρες αργότερα, κατά τίς 9 τό πρωί, μιά φάλαγγα 
αυτοκίνητα σταμάτησαν στήν είσοδο τή; πόλης. ’Έφεραν τό 
< Τάγμα τού Θανάτου» ντυμένο μέ καινούργιε; εγγλέζικες φορε
σιές. Κανένας δέν ήξερε από πού κρατούσε ή σκούφια τους, αά 
τό τί σκέπαζε τό χακί ό καθένας τό μάντευε. Κατέβηκαν γρή- 
γορα-γρήγορα απ' τ' αυτοκίνητα καί χωρίστηκαν σέ τρία τμή
ματα. Τό ένα τράβηξε στά γραφεία τού ΕΑΜ, έδειραν δσου; 
βρήκανε μέσα, έσπασαν τά τραπέζια καί τίς καρέκλες, έβγαλαν 
τά παντζούρια απ' τά παραθύρια, έκαναν θρύψαλα τά τζάμια 
κι έσκισαν τή σοβιετική σημαία. Τά μάζεψαν (ίλα αυτά κι. όσα 
χαρτιά βρήκαν μέσα, τά σώριασαν στό προαύλιο καί τούς έβα
λαν (μυτιά. Τό δεύτερο πήγε στό τυπογραφείο καί δέν άφησαν 
τίποτα ορθά. Τό τρίτο στά γραφεία τή; ΕΠΟΝ πού κείνη τήν 
ώρα ήταν γεμάτα από έπονίτες καί αετόπουλα. Στά δυό μεγα
λύτερα δωμάτια χόρευαν καί στό πιά μικρό, δεξιά, καί στό μπαλ
κόνι έπαιζαν τ αετόπουλα. Στό αριστερότερο έκαμναν πρόβεζ 
γιά μιά θεατρική παράσταση. Όί έπονίτες δέν πρόλαβαν νά κλεί
σου ν τήν εξώπορτα. Εκείνοι δρμησαν στό ισόγειο κι άρχισε ή 
συμπλοκή. Παιδιά καί κορίτσια υπεράσπιζαν τήν ψυχή του; καί 
πάλαιβαν παλικαρίσια μ' ολα τά μέσα. Μά οί άλλοι ήταν γυμνα
σμένοι σέ τέτιες έπιδρομέ; κι δλο τά στρίμωχναν στή σκάλα. Τόν 
'Λχιλλέα τόν χτύπησαν μέ πέτρα καί έτρεχε τό αίμα. Μιά; κο
πέλα;, τής Βασιλικής, τής ξέσχισαν τό φόρεμα κα! φαινόταν τό 
κορμί. Τό Νίκο, ενα γερό παιδί, τόν χτύπησαν στή μύτη καί



στό κεφάλι. Οί έπονίτες δυσκολεύτηκαν μά δέν παραδίνονταν.
Ή είδηση πώ; ήρθε τό «Τάγμα Θανάτου» διαδόθηκε σάν 

αστραπή σ' δλη τήν πολιτεία. Ό Πέτρο; πού βρισκότανε στό 
Προσφυγίτικα πήρε δσους βρήκε καί ετρεξε, πέρασαν μέσα από 
σπίτια, πήδηξαν μάντρες καί έφτασαν στά γραφεία τή; ΕΠΟΝ 
απ' τήν πίσω πάντα.

— Βαστάτε παιδιά! φώναξε ένας έπονίτης, έρχονται έλα
σίτες I

ΤΙ ομάδα τού ΙΙέτρου ρίχτηκε απ' τά πλευρά. Οί ίπονίτε; 
πήραν κουράγιο, έκαναν αντεπίθεση καί τούς έριξαν κάτω απ' τή 
σκάλα. Στό υπόγειο γινόταν σωστή μάχη. Κάποιος άρπαξε τόν 
Αγησίλαο άπ τό πουκάμισο καί σήκωσε τή γροθιά ϊσα νά τού 
τή φέρει στή μύτη. Εκείνο; γιά μιά στιγμή φοβήθηκε καί γούρ
λωσε τά μάτια, μά σάν είδε τόν κίνδυνο ολοζώντανο, εσκυψε τό 
κεφάλι καί γυρίζοντας το κατά τήν πάντα χτύπησε τόν αντίπαλο 
στά σαγόνια. Μιά κουτουλιά ακόμα καί μιά κλωτσιά καί κείνος 
ξάπλωσε φαρδύς-πλατύς κρατώντας ολο τό μπροστινό μέρος άπ' 
τό πουκάμισο τού Κτένα . ..

Τήν <6ρα πού στό ισόγειο γινόταν μάχη άπό τό δρόμο έβα
λαν σκάλες στό μπαλκόνι. Τ' Αετόπουλα έμπηξαν τίς φωνές καί 
τά κλάματα. Μέ τά χεράκια τους κρατούσαν τήν ταμπέλα τής 
ΕΠΟΝ, μέ τά πόδια κλωτσούσαν καί ξεφώνιζαν ζητώντας βοή
θεια. Στό δρόμο έφτασαν κάμποσοι έαμίτες κι άρχισε καί κεϊ ή 
συμπλοκή. Οί τρομοκράτες πέταξαν τήν ταμπέλα κάτω, κλώτση- 
σαν τ' αετόπουλα καί πήδησαν μέσα. Οί έπονίτες δέν αντεξαν. 
Μόλις τούς πήραν τίς πλάτες αναγκάστηκαν νά πηδήξουν τό 
ντουβάρι τή; αυλής καί σκόρπισαν στις γύρω γειτονιές.

Ύό ίδιο βράδυ εγινε κι ή πρώτη δολοφονία στην πολιτεία 
μας. "Ένας έαμίτη·; κουβέντιαζε μ’ ίναν έδεσίτη. Οι ντόπιοι 
ληστοσυμμορίτες εδειξαν στού; ξένου; τόν έαμίτη. Εκείνοι, δέ: 
δέν κατάλαβαν καλά, θές τό ϊδιο τούς εκανε, χτύπησαν καί τού; 
δυό μέ μαγκούρες. Τή νύχτα δ ένας, ό έδεσιτης, πεθανε

"Οταν τήν άλλη μέρα πήγαν οί έπονίτες νά στάξουν τάγρα- 
* φεία του; δέν τούς άφησε ό ίδιοχτήτης. Ψάχνοντας κάπου βρή

καν ενα χτίριο ενός έαμίτη πού είχε μόνο τοίχους καί οκεπή. 
Κορίτσια καί αγόρια καί αετόπουλα, μέρες όλόκληρες, μέ κουβά



δες, μέ τσουβάλια, μέ καλάθια κουβαλούσαν χαλίκι καί άμμο 
άπ τό ποτάμι* σέ κάποια αποθήκη, εγκαταλειμμένη απ' τούς 
γερμανούς, βρήκαν τσιμέντο* τόσοφάτισαν, τόπάτωσαν, τ' άσπρι
σαν. Μέσα άπό χαλάσματα ξετρύπωσαν τζάμια. Έφεραν άπ τά 
σπίτια τους άλλος τραπέζι, άλλος κάθισμα, άλλος τραπεζομ Ιντή
λο. άλλος βάζο γιά λουλούδια καί σέ 15 μέρες έκαναν τά έγκαί- 
νια. Κάτασπροι ήταν οί τοίχοι καί τά τραπεζομάντιλα. "Λστοα- 
φταν τά χρώματα καί μοσχοβολούσαν τά λουλούδια. Μαντολίνα, 
φλάουτα, κιθάρες, κέφι καί τραγούδια καί χοροί. Νιάτα χαρά καί 
δμορφιά περίσσια.

Στις 1 ή^ώρα, τή νύχτα, τελείωσε τό γλέντι — καί τέτιο 
γλέ.ντι δέν ξανάκανε ή ΕΠΟΝ — καί στίς 3 μιά έκρηξη συγκλό
νισε τή γειτονιά καί ακούστηκε ώς τούς άκρομαχαλάδες. Τάγρα
φεία έγιναν ένας σωρός άπό πέτρες, ασβέστες, τσιμέντα, ξύλα . . .

1- >{· *
"Υστερα άπ1 τήν επιδρομή μιά επιτροπή άπό τόν ΙΙέτρο, 

τι) Θανάση κι άλλους πήγαν στόν Εγγλέζο νά διαμαρτυρηθούν 
Στό διάδρομο, έξω απ' τό γραφείο του Τόμυ, ό Βάγγος ό Οικο
νόμου, πού ήταν επικεφαλής, είπε στούς άλλους σιγά-ψιθυριστά:

— Μεϊντε έσεΐς εδώ. Θά πάω εγώ μέσα κι άν χρειαστεί σά; 
φωνάζω.

Αυτό δεν άρεσε στόν ΙΙέτρο· εριξε μιά ματιά στό Θανάση 
καί κείνος, μισοκλείνοντας τά μάτια καί γέρνοντας λίγο τό κε
φάλι πρός τά πίσω, τού Εκανε νόημα νά μ ή δεχτούν.

— Καί γιατί νά μείνουμε εδώ Βάγγο; ρώτησε ί> Πέτοος. 
*Αν ήταν γιά τό διάδρομο δέν καθόμασταν καλύτερα στά γρα
φεία, άκόμα καί στά σπίτια μας;

— Καί τί θά κάνετε νά ρθεΐτε;
• —Λέν ξέρω. Γιά νά μάς στείλει τό κόμμα θά πει πώς 

χρειάζεται νά πάμε δλοι μέσα.
— Καί τί θά πείτε; Εκανε νευριασμένο; ό Βάγγος.
— Τίποτε. "Ετσι νά τόν δούμε καί νά μάς δει.
’() Βάγγος δάγκωσε τά χείλη άπό θυμό, έριξε μιά γινατω- 

μένη ματιά στόν ΙΙέτρο, κάτι σιγομουρμούρισε πού δέν ακούστη
κε καί μπήκαν δλοι μαζί. r() Τόμυ, πού είχε μάθει πώς ήρθε 



έαμική επιτροπή, στεκόταν, όπως πάντα, αλύγιστος, μποζάτος. 
Έκανε μιά κίνηση νά χαιρετήσει καί. κανένας δέν κατάλαβε άν 

κινήθηκε τύ κεφάλι ή μονάχα τά φρύδια. Ό Βάγγος άπλωσε τύ 
χέρι μά κείνος δέν τό . . . είδε. Τό χέρι τρέμοντας στύ κενό άρ
χισε νά κατεβαίνει σιγά-σιγά κι ό Βάγγος μέ μιά φωνή πού έτρε
με αλαφρά μίλησε χωρίς νά τόν χαιρετήσει.

«Ό ελληνικός λαός, άρχισε, ποτέ δέ θά ξεχάσει τούς αιώ
νιους δεσμούς πού συνδέουν τή χώρα μας μέ τή χώρα σας. Πάν
τα θά θυμάται μέ ευγνωμοσύνη τό τί χρωστάει στή μεγάλη ποο- 
στάτρια, τήν 'Αγγλία. Κι είναι βέβαιος πώς καί τώρα δπως και 
παλιότερα θά σταθεί στό πλευρό του,..».

"Όσο ο Βάγγος προχωρούσε τόσο τό πρόσωπο τού έγγλέζου 
γινότανε αίθριο, κάποια στιγμή χαμογέλασε κιόλας, κι ΰταν ύ 
Οικονόμου τελειώνοντας τό λόγο είπε: «πιστεύουμε πώς ή συμ
μαχική πλευρά θά βάλει τέρμα στά έκτροπα απ' οποία πάντα 
κι άν παρουσιάζονται καί θά έχει τήν άμέριστη ευγνωμοσύνη τού 
λαού»,ο Τόμυ άπλωσε τό χέρι νά τόν άποχαιρετήσει καί νά τού 
ύποσχεθεϊ πώς δλα θά πάνε καλά. Μά δέν πρόλαβε γιατί μπήκε 
στή συζήτηση ό I Ιέτρος κι έτσι τύ χέρι, τού έγγλέζου τώρα, 
εμεινε ξεκρέμαστο στον αέρα.

— Μιά στιγμή κύριε Τόμυ. Θά ξέρετε ίσιος πιύς ό έλληνι- 
κύς λαός είναι απ' τούς πρώτους-πρώτους συμμάχους τής Μ. 
Βρετανίας. ' Αν θυμόσαστε, δέν πέρασαν πολλά χρόνια άπό τότε, 
όταν οί γερμανοί έφτασαν στά παράλια τής Μάγχης καί στό 
Λονδίνο άκουγύνταν άπ’ τήν άντικρυνή δχτη ή χιτλερική μπότα 
εμείς πολεμούσαμε τόν κοινό εχθρό στά ελληνικά καί τά αλβανι
κά βουνά. ν Επειτα ήρθανε τά χρόνια τής σκλαβιάς, γιά μάς, τά 
χρόνια τής σκληρής δοκιμασίας καί. τής ηρωικής αντίστασης Τού 
/χιού μας. τά χρόνια τού κοινού αγώνα. Δέ θά σάς πώ πόσες 
θυσίες έδοκε τούτος ό τύπος. Φτάνει νά κάνετε μιά περιοδεία, οχι 
μακριά, εδώ κοντά στην πόλη, κι αν δέ δείτε τούς τάφους, ατο
μικούς καί ομαδικούς, θά δείτε εξάπαντος τά καμένα χωριά. 
Δέ θά σάς τό πώ αυτό γιατί δέ σκεφτόμαστε νά βγάλουμε, τίς 
θυσίες μας στή δημοπρασία. Πιστεύω όμως πώς ύ ελληνικός λαός 
έκανε τό χρέος του απέναντι στους συμμάχους καί στόν έγγλέζι- 
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κο λαό. Τί εκανε δμως ή Αγγλία απέναντι στό σύμμαχο ελληνι
κό λαό;

Ό Τόμυ άναψε έ'να τσιγάρο καί κοιτάζοντας τόν ΙΙέτρο 
άπ" τό κεφάλι ώς τά πόδια, σά νά τόν μετρούσε είπε:

— ΤΙ ’Αγγλία βοήθησε τή χώρα σας νά λευτερωθεί, γιατί, 
δσο κι άν πολεμήσατε, καί κανένας δέ σκέπτεται νά αμφισβητή
σει τίς συμμαχικές υπηρεσίες τής Ελλάδας — πρέπει δμως νά 
είμαστε καί δίκαιοι απέναντι στήν ιστορία, — δσο κι άν θά πο
λεμούσατε, μονάχοι σας δέ θά μπορούσατε νά λευτερωθείτε άπ’ 
τό γερμανικό φασισμό.

— ·ΜΑν αυτό πού γίνεται στόν τόπο μας, ό όμαδικάς διωγ
μός καί ή ομαδική έξόντωση είναι λευτεριά, τότε δέν ξέοω τί 
ούι πράμα είναι ή σκλαβιά. Δικαίωμά σας φυσικά είναι νά λέτε 
πώς μάς φέρατε τή λευτεριά. Γιά μάς δμως ή έγγλέζικη αυτή 
«λευτεριά» δέν διαφέρει άπ’ τή γερμανική σκλαβιά, γιά νά μήν 
πώ πώς είναι καί χειρότερη.

*0 έγγλέζος μάσησε λίγο τό τσιγάρο καί δάγκωσε τά χεί
λη. Τά μάτια του θόλωσαν καί στό πρόσωπο άπλώθηκε μιά χλω
ράδα.

— Βέβαια! Γίνονται καί μερικές αταξίες γιατί είμαστε 
ακόμα στήν αρχή, απάντησε ψυχρά. Μ Αλλωστε, γι’ αυτές δέ 
φταίει ή συμμαχική πλευρά. Στή συγκέντρωση τού κινηματο
γράφου προειδοποίησα καί τίς δυό παρατάξεις . . .

— Γιατί, κ. Τόμυ, άνακατεύετε καί τίς δυό παρατάξεις; 
Εσείς ξέρετε καλά τί κάνει ή μιά καί τί κάνει ή άλλη. Κι εμείς 
πάλι ξέρουμε, καί τά μωρά άκόμα τό ξέρουν, πώς αυτοί γύρισαν 
στόν τόπο μας μέ τά δικά σας καράβια, τά δικά σας κανόνια, 
κι δ,τι κάνουν, τό κάνουν μέ τίς δικές σας πλάτες. Ό ελληνικός 
λαός ξέρει πώς εσείς φταίτε γιά δλα αύτά .. .

— Ό ελληνικός λαός δέ συμφωνάει μέ δσα λές . . αύτά 
είναι δικές σου απόψεις. Μήν άνακατεύεις τό λαό . . .

— Κι άπό πού τό ξέρετε; εκανε δ Πέτρος μ" απορία.
— Αλίμονο άν δέν ξέρουμε τά αισθήματα καί τίς διαθέ

σεις τού σύμμαχου καί φίλου έλληνικοΐί λαού. 'Έπειτα . . . Ιίοιό; 
είναι επικεφαλής τής επιτροπής σας;

— Έγώ! πετάχτηκε δ Οικονόμου.



— Νά λοιπόν! Ό κύριος Οικονόμου δέ συμφωνεί μαζί σου. 
Καί γιατί λοιπόν ό λαός νά συμφωνάει μέ σένα 74 όχι μέ τόν κ. 
Οικονόμου αφού μάλιστα είναι κι Επικεφαλής σας; Έγώ εχω 
κάθε λόγο νά πιστεύω τό δεύτερο.

Ό Πέτρος γιά μιά στιγμή τάχασε μέ τίς δικολαβίες τον 
ίγγλέζου. Στό πρόσωπό του ζωγραφίστηκε ή αμηχανία καί τό 
Υινάτι. Τά νεύρα του άναήκιν. Μά γρήγορα έπιβλήθηκε κι είπε.

■— Εσείς πιστέψτε 8,τι θέλετε. Εμάς δμως μάς έστειλαν 
οί Οργανώσεις μας, μάς εστειλε δ λαός καί ζητάνε νά σταματή
σετε τήν τρομοκρατία. Λν πάλι δέν μπορείτε νά επιβάλετε τήν 
τάξη — κάτι τέτιο θελήσατε νά πείτε γρηγορότερα — πέστε ανοι
χτά κι επίσημα: εμείς δέν επεμβαίνουμε στά έσωτερικά σας καί 
τά παρέκει είναι δική μας δουλιά. Σέ 24 ώρες . . .

— Ξέρετε τί θά γίνει τότε; τόν έκοψε δ έγγλέζος ζωηρά. 
Θ’ ανάψει ό εμφύλιος πόλεμος πράμα πού δέ θά τό επιτρέψει ή 
Μ. Βρετανία γιατί φέρνει ευθύνη γιά τήν ησυχία τής χώρας, 
γιατί υπόγραψε τή Βάρκιζα καί ξέρει νά σέβεται τήν υπογρα
φή της.

— Δέν υπάρχει τέτιος φόβος. 'Άμα τραβηχτείτε στήν πάν
τα — καί καλύτερα ακόμα θά ήταν άν πηγαίνατε στά σπίτια 
σας —δέ ιΤ αρχίσει ό έμφύλιος πόλεμος, αλλά θά σταματήσει, ο 
μονόπλευρος έμφύλιος πόλεμος. Θά συμφιλιωθούμε μέ τόν τίμιο 
κόσμο τής δεξιάς — συμφιλιωμένοι είμαστε κιόλας — καί θά χτί
σουμε τά σπίτια μας.

— Καί θά τά καταφέρετε μονάχοι σας; Δέ σάς χρειάζεται 
ή βοήθειά μας; εκανε ό Τόμυ προσπαθώντας νά τραβήξει άλλου 
τή συζήτηση.

— Τέτια βοήθεια σάν τή δική σας δέν μάς χρειάζεται. Δί
νετε τρόφιμα καί ρούχα, καί πιό πολύ ρακί, στους ληστοσυμμο
ρίας γιά νά σακατέψουν τόν κόσμο. Δίνετε καί καμιά κονσέρβα 
καί κανένα ζευγάρι άρβύλες στό λαό γιά νά τού πάρετε τή λευ
τεριά- Μά γι’ αυτή τή λευτεριά ό λαός έδοκε τό αίμα του, τά 
παιδιά του . . . μπορεί νά τήν αλλάξει μέ τίς κονσέρβες; 'Άλλο 
πράμα είναι ή βοήθεια των συμμάχων λαών. Λύτη τή θέλουμε 
καί τήν παραθέλουμε . . . Μά κείνο πού ενδιαφέρει τό λαό τώ

74



ρα-δά είναι νά σταματήσει ή τρομοκρατία. Σ αυτό θεΛουμε μια 
συγκεκριμένη Απάντηση γιά νά ξέρουμε τί. θά πούμε . . .

— Ή συμμαχική πλευρά είναι υπέρ τής γαλήνης καί τή; 
ησυχίας τού τόπου.

— Δηλαδή νά πούμε πώ£ θά πάρετε πραχτικά μέτρα . . .
— Νά πείτε πώς ή συμμαχική πλευρά θά βοηθήσει νά συγ

κροτηθεί ελληνικό κράτος, κράτος δημοκρατικά, κράτος δικαίου.
Κι εκανε μιά υπόκλιση δείχνοντας πώς ή συζήτηση τελείωσε.
Στό δρόμο ό Οικονόμου περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά 

απ' τούς άλλους, μοναχό; του. Έσφιγγε τά δόντια καί μασούσε 
τά χείλη νευρικά. Άλαφριές χαρακιές στριμώχνονταν γύρω στά 
μάτια καί στό κούτουλο. Μιά μελαγχολική Εκφραση απλωνόταν 
στό πρόσωπό του καί ενα νεύρο κάτω απ' τό μάγουλο, πρός τό 
μέρος τού αφτιού, εκανε τίκ-τάκ. Μέ μισόκλειστα μάτια καί ύφος 
σοβαρό κοίταζε πέρα μακριά καί φαινόταν πώς δέν εδοσε ση
μασία στό Επεισόδιο. Μά δέ βάσταξε καί πολύ ή ηρεμία του. Γύ
ρισε, κοίταξε αυστηρά τόν Πέτρο καί τόν ρώτησε:

— Δέ μου λές Κορφιάτη, ποιός σού Εδοσε Εξουσιοδότηση 
νά μιλήσεις;

— Κανένας.
— Τότε γιατί μίλησες;
— Καί σένα ποιός σού εδοσε εξουσιοδότηση νά βρίσεις τό 

λαό καί τό κόμμα;
•—Ποιός; Έγώ;
— ’Εσύ βέβαια.
— Ψέματα λές!
Ό Πέτρος σά νά κατάλαβε τόν κατήφορο πού έπαιρναν 

καί προσπαθώντας νά επιβληθεί στά νεύρα του είπε:
— Γιατί νευριάζεις Βάγγο; Δέν είπες πώς είμαστε εύγνώ- 

μονες; Δέν είπες νά σταματήσουν’ τά έκτροπα απ’ δπου κι αν 
προέρχονται: . . .

— Βρε χαζέ, δέ φταις εσύ, στους διπλωμάτες, βρέ κουτορ
νίθι, μιλούν μέ διπλωματική γλώσσα.

Τώρα Αρπάχτηκε κι ό Πέτρος.
— Καί γώ σού λέω νά μή βρίζεις. Κόντεψε τή γλώσσα σου, 



κι άν δέ σου τόλεγε ή περδικούλα. . . ας μήν έρχόσουν. Τόκόμ
μα θά εστελνε άλλον.

— Δέ μου τόλεγεεε! ε;! Έγώ βρέ ψευτοπαλικαρά ποτέ δέ 
φοβήθηκα στή ζωή μου.

— ΙΙοτέ δέ φοβήθηκες γι' αυτό στόν ΕΛΑΣ δέ σκραπών ί
σες ντουφέκι.

— Βέβαια! βέβαια! Έγώ δέν είμαι παλικάρι σάν κι εσένα 
πού δριξες τόν κόσμο στήν προβοκάτσια στίς 25 τού Μάρτη καί 
καλά πού δέ χτύπησε ή έθνοφυλακή, αλλιώτικα θάβλεπες πόσο 
θά στοίχιζε στό λαό ή παλικαριά σου . . .

Τά μάτια τού ΙΙέτρου θάμπωσαν. Τά τσίνορα, τά χείλη καί 
τά χέρια τά τσάκισε τρεμούλα. Τό πρόσωπο κιτρίνισε. 'Έκανε 
ενα βήμα ίσα κατά πάνω στόν Οικονόμου. Μπήκανε οί άλλοι 
στή μέση καί τούς χώρισαν.

λ >·-

Ό Βάγγος δλη σχεδόν τή νύχτα δέν μπόρεσε νά κοιμηθεί 
Στό μυαλό του στριφογύριζαν πότε τά λόγια τού γραμματέα, πού 
τού είπε τό απόγευμα δταν τόν φώναξε στά κομματικά γραφεία, 
πότε μαύρες κι απαισιόδοξες σκέψεις. Τίς έδιωχνε απ' τή μιά 
γωνιά μά κείνες στή στιγμή φύτρωναν ξανά σέ μιά άλλη πιό 
πέρα, χόρευαν, τόν νεύριαζαν καί τόν τυραγνούσαν. Παιδεύτηκε 
ώς τά ξημερώματα στριφογυρίζοντας στό στρώμα καί δέ θά αύ- 
χαζε, δέ θάκλεινε καθόλου μάτι, άν δέν Επαιρνε μιά απόφαση: 
«θά γυρίσω, σκέφτηκε κι ο,τι γίνει μ' αυτούς ας γίνει καί μέ 
μένα. Ο,τι μπόρα μάς πάρει, άς μάς πάρει δλους μαζί». Έτσι 
ξαλάφρωσε λιγάκι καί κοιμήθηκε κοντά νά φέξει.

Τό πρωί ξύπνησε μέ καλή διάθεση.· Ξυρίστηκε, πλύθηκε, 
συγυρίστηκε μέ προσοχή καί ξεκίνησε γιά τά γραφεία. Δέκα 
βήματα μακρύτερα απ' τό σπίτι του είδε μέσα άπό ενα παράθυ
ρο ένα νεαρό ζευγάρι ν αγκαλιάζεται καί νά φιλιέται. 'Έσκυ
ψε σά νά ντράπηκε κι άμέσως μέ τρόπο, κρυφά καί διψασμένα 
ξανακοίταξε. < Όλη τή νύχτα γλεντούσατε μουρμόύρνσε κ.α! πά
λι.... Υπάρχουν άνθρωποι πού γεννήθηκαν τή μέρα κι άνθρω
ποι πού γεννήθηκαν τή νύχτα. Έγώ οπωσδήποτε γεννήθηκα τή 
νύχτα». Τό θέαμα τού χάλασε τή διάθεση καί τό κέφι άρχισε

76



rv> vvw. w -v 'rv'r j - ζ_-«v w · -, v> . -. --~*· w -.· —
σταυροδρόμι δυό μαγκουροφόροι χτυπούσαν έναν έαμίτη. ’Έριξε 
μιά κλέφτικη ματιά κι έστριψε στήν πάροδο μουρμουρίζοντας: 
<Τί γυρεύει ή αλεπού στά παζάρι:». Προχωρώντας έφτασε στόν 
κεντρικό δρόμο, μόλο πού δέν ήθελε νά περάσει άπ τήν αγορά 
γιατί μές στόν πολύ κόσμο μπορούσε ν" ανταμώσει κι ανθρώπους 
ανεπιθύμητους. Καί σά νά τά συνταίριαζε ό διάβολος καί νά 
έπαιζε μαζί του, μόλις πάτησε τό πόδι στό δρόμο, δυό συμμαθη
τές του, Αξιωματικοί τής εθνοφυλακής, κατέβαιναν γελαστοί, 
κομψοί, εύθυμοι κι. αεράτοι. Εσκυψε νά μήν τόν δουν κι έκανε 
πώς μάζευε τήν κάλτσα του. Λέν έστριψε καθόλου πρός τό μέ
ρος τους μά τούς ακούσε νά γελούν μέ τήν... κατάντια του κι 
ένιωσε νά τού καίνε τό σβέρκο οί ειρωνικές ματιές τους. Φυσικό; 
ύστερα απ’ αυτά δέν είχε όρεξη γιά τά γραφεία καί τράβηξε γιά 
τό ποτάμι. 'Εκανε κάμποσες βόλτες στήν δχτη καί μόλο πού εδώ 
ήταν έρημιά αυτός δέ βρήκε ήσυχία. <™Ας πάω, σκέφτηκε, στού 
Πετρίδη να πούμε καμιά κουβέντα, θά σκάσω μοναχός...».

— Καλημέρα κυρά-Είρήνη, χαιρέτησε τή μάνα τού Πετρί
δη πού άνοιξε τήν πόρτα. Απάνω είναι ό Χρηστός;

— Καλημέρα Βάγγο μου! καλημέρα! Λέν είναι άπάνω.
— Πού πήγε;
— Πού ξέρω παιδάκι μου:! δλη τή μέρα χάνεται: επιτροπές, 

γραφεία, Οργανώσεις ... Τί τά θέλετε αυτά Βάγγο μου, δέ βλέ
πετε πού σάς έβαλαν κώτω;! Λέν κοιτάζετε νά βρείτε καμιά θε
σούλα . . . νά νοικοκυρευτείτε. Τά λέω τού Χρήστου ... μά δέ 
μ ακούει. Τά λέω καί σέ σένα Βάγγο κι άν θέλεις πές του κι. 
εσύ κανένα λόγο καί κοιτάχτε παιδί μου μ ή σάς βάλουν φυλακή.

Ή κυρά-Είρήνη μπήκε στήν κουζίνα γιά νά τού ψήσει ένα 
καφέ κι δ Βάγγος, πού τά λόγια της τόν πίκραναν πιό πολύ, 
έσκυψε πάνω στό τραπέζι καί. μονολογούσε: <Κώτω μάς έβα
λαν . . . κι ούτε ξανασηκώνουμε κεφάλι . . . Καί τώρα έχει καί 
φυλακή . . . Οί γυναικούλες έχουν περσότερο μυαλό από μάς».

ΤΙ Πετρίδαινα τούφερε τόν καφέ κι άπιθώντας τό δίσκο 
στό τραπέζι ρώτηξε:

— Βάγγο μου! δέ σκέφτεσαι γιά παντρειά; Κοιτάχτε παιδί 
μου δσο είναι καιρός. Θά σάς πάρουν τίς καλές κοπέλες, αυτές
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λάθηκαν μέ τούς αξιωματικούς τής εθνοφυλακής κι οί δικές μας 
•άκόιια.

Κείνη τήν ώρα μπήκε ό Πετρίδης κι ή μάνα τον) άποτρα- 
βήχτην-ε. Εκείνος έβαλε μερικά πράματα στό ντουλάπι καί γυ
ρίζοντας ρώτηξε;

— Μπά;! Πώς έτσι πρωί Βάγγο; Κι εχεις κάτι μούτρα σά 
νά σου σκότωσαν τόν πατέρα.

— Τί, καλό εχω καί νάμαι χαρούμενος:
— θά κρατάε.ι τό χθεσινό επεισόδιο μέ τόν Κορφιάτη, φαί

νεται.
— Δέ φταίει ό Κορφιάτης Χρηστό. Αυτός κουτάβι είναι. 

•Φταίτε εσείς, ή Περιφερειακή πού τού δύσατε αέρα. Θυσιάζεις 
ολο τό μέλλον σου καί βγαίνει ένας αγράμματος, ένας έργατά- 
7-ος καί σου τινάζεται.

— Μά καλά . .. δέ μιλήσατε γι' αυτό μέ τό γραμματέα 
:χ·θές; Λεν τό ξεκαθαρίσατε;

— Μιλήσαμε. Καί γι’ αυτό καί γιά πολλά άλλα.
— Έ1 Καί τί σου είπε;
— Μου είπε πώς θά νικήσει ή έπανάσταση. Αύτό τό ξέ

ρουν καί οί κότες. Μά πότε δμως 9ά νικήσει; Σ’ ενα χρόνο, σέ 
δυό, σέ έζατό, σέ χίλια; Λυτό κανένας δέν τό ξέρει. Ούτε ό 
•γραμματέας ούτε κι όλοι οί σοφοί τού κόσμου.

— Φυσικά δέν τό ξέρει. Σάν κι είναι προφήτης ό γραμ
ματέας.

—' Τότε, τί έπανάσταση καί πράσινα άλογα:! ’Άν είναι νά 
γίνει όταν θά πατήσουμε τά 40 . . . Καλύτερα ας μή γίνει δλό- 
τελα. Ή έπανάσταση πρέπει νά γίνει τώρα, πού είμαστε νέοι, νά 
χαοούμε τή ζωή, όσο είναι καιρός.. . Είδες εκείνα τά τσιόκια. 
τούς συμμαθητές μας, τό Στρατάκη καί τό Μενέλη; Λοχαγοί! 
Τ άκούς; λοχαγοί! Τά έχουν δλα. "Ολα! Γαλόνια, λεφτά, δόξα, 
-κοπέλες... καί μεϊς;! Αέρα κοπανιστό. "Αμα νικήσει ή έπανά
σταση σου λένε . . . Πότε ί)ά νικήσει; Τ’ Άγιου Ποτέ.

— Μά ή έπανάσταση Βάγγο δέν είναι γιά μάς μονάχα. Εί
ναι γιά ολον τόν κόσμο καί γιά τί; έρχόμενες γενιές.
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— *Ας φροντίσουν άλλοι γιά τόν κόσμο καί γιά τί; ερχό
μενες γενιές.

— Ποιοι άλλοι; Ααα δλοι πούνε έτσι;!
— Δέ θά πουν δλοι έτσι. Τί θά κάνει δ Κορφιάτης; Εργά

τη; είναι. Θέλει δέ 'θέλει θά χορέψει καί θά πει καί τραγούδι. 
Ενώ έμεϊς μπορούμε Ύά ταχτοποιηθούμε, νά βρούμε καμιά θέση 
υπαλλήλου, νά πάμε στό Πανεπιστήμιο καί νά γίνουμε επιστή
μονες. Καί άπό κεί νά βοηθήσουμε:. Κι αμα ζυγώσει ή έπανά- 
σταση εδώ είμαστε. Σάν καί θά πάμε κλέφτες;

— Δέ θά ήταν άσχημο Βάγγο νά βολευτούμε κάπου χωρίς 
φυσικά νά ξεκόψουμε άπό τό κόμμα. 'Όμως ... σά δύσκολο τό 
βλέπω, απάντησε δ Πετρίδης καί βυθίστηκε σέ συλλογή.

— Δέν πρέπει νά ξεκόψουμε... μουρμούρισε ύστερα άπό 
κάμποση σιωπή ό Βάγγος σάν νά απαντούσε στόν ίδιο τόν εαυ
τό του. Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Μά δέν πρέπει νά εχουμε αύ- 
ταπάτες. ΤΙ βαλίτσα μπορεί νά πάει μακριά κι ίσως ό δρόμος 
τη; νά είναι μακρύτερος απ’ τό δρόμο τή; ζωής μας.

— Ποιός μπορεί νά τό ξέρει αυτό Βάγγο;
Ό Οικονόμου γύρισε στό σπίτι τ’ άπόγευμα. Έπιασε τό 

παράθυρο, άκούμπησε τό κεφάλι στό χέρι κι ώρα πολλή κοίταζε 
πέρα τά βουνά άφηρημένα, πονεμένα. Τό μέλλον ήταν αβέβαιο 
καί σκοτεινό. Λύση συγκεκριμένη δέ φαινόταν πουθενά. Ήθελε 
κάτι νά γίνει. Μά πώς; ’Ήθελε νά ξεκόψει άπ’ τόν αγώνα. Ξέ
κοψε κιόλας. Κι ύστερα τί θά βγει; Νά γυρίσει πίσω; στούς 
συντρόφους; Κυνηγητά, φασαρίες, ξύλο, φυλακή κι Γχει ό θεός. 
Νά πάει μπροστά; Πού: «'Μπρος βαθύ καί πίσω ρέμα» μουρ
μούρισε.

Τό βραδάκι, είχε κρυφτεί πιά ό ήλιο;, βγήκε στό άντικρυ- 
νό παραθύρι ή Μάχη τ’ ’Αγραφιώτη καί χάζευε μέ τού; διαβά
τες. Ό Βάγγος τής εριξε μιά ματιά καί τραύλισε: «Τί όμορφη 
πού είναι!». 'Όταν σκοτείνιασε, ή κοπέλα κατέβασε τήν άρα- 
χνουφαντη κουρτίνα τού παραθυριού, άναψε τό φως, πέταξε τά 
ρούχα κι άρχισε νά κάνει γυμναστική. Ό Βάγγος έμεινε μέ τό 
■στόμα ανοιχτό. «Ποιός θά είναι, δ τυχερός νά σέ γλεντήσει:!» 
ψιθύρισε ξανά.

Τ’ άλλο πρωί βγήκε ή Μάχη στό παράθυρο μέ τί; πλάτες
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— vw.prv.A, rujmu. v/ νΐΜίνυμυυ της εριςε: μια Λαιμαρ- 
γη-κρυφή ματιά. Εκείνη επιασε τή ματιά του, «ντράπηκε», συμ
μαζεύτηκε καί τού χαμογέλασε. Μέ μιας δ κόσμος άλλαξε. Ό 
κάμπος γέμισε λουλούδια, τό δάσος τραγούδια, δ ουρανός άστέ- 
ρια. Υπάρχει στόν κόσμο ευτυχία. Κι αφού υπάρχει, γιατί νά 
μήν υπάρχει καί γι' αυτόν; Γιατί τάχα; Μήπως δέν αξίζει; "Αν 
δέν έρχονταν τά πράματα ανάποδα... ποιός ξέρει τί θά ήταν 
τώρα ... II κοπέλα είναι όμορφη, έχούμενη, έξυπνη, δπως τήν 
ήθελε. Κι άρχισε νά κάνει σχέδια, νά πλάθει όνειρα. Ή ζωή 
το ν χαμόγελό ύσε.

Η Μάχη ήταν συμμαθήτριά του καί τήν άλλη μέρα, αφού 
παραφύλαξε νά είναι μόνη της, χτύπησε τήν πόρτα τού σπι
τιού της.

— Μέ συγχωρεΐτε δίς Μάχη, εκανε, σιάχνοντας τό σα
κάκι. Ετοιμάζομαι, νά δόσω εξετάσεις τό φθινόπωρο, άν ανοί
ξουν τά σχολειά. Μέσα στήν άναστάτίωση πού μάς εφερε ό πό
λεμος έχασα όλα τά βιβλία μου. ’Άν μπορούσατε νά μου δίνατε 
τήν τριγωνομετρία σας, γιά λίγες μέρες.

— Καλέ τί λόγος! Έλατε μέσα! Ελάτε! Βιάζεστε:
— "Όχι!
Κουβέντιασαν ώρα πολλή γιά τά περασμένα. Ή Μάχη άφη

σε τίς τυπικότητες καί πέρασε στόν ενικό.
— Τί χρόνια ήταν εκείνα Βάγγο! Γεμάτα ξενοιασιά, χαρά 

καί απλότητα. Ούτε εχθρητες, ούτε μίση. "Ενα κοπάδι χαρούμενα 
πουλιά μέ τίς πιό αγνές καί τίς πιό τολμηρές ελπίδες. Αυτός ό 
πόλεμος τ’ άνακάτεψε δλα. Πόσο άλλαξε ό κόσμος* "Αλλοι από 
δώ. . . άλλοι από κεϊ — καί τρώγονται σάν τά σκυλιά.

Κι ό Βάγγος ττκ είπε τά όνειρά του, τά σχέδιά του, τις 
σκέψεις του.

— Βάγγο! Ό πόλεμος τά φταίει δλα. "Αν δέν ήταν αυτός 
θά ήσουν σήμερα ένας επιστήμονας. 'Αλλά ποτέ δέν είναι 
αργά.

Έτσι ό Οικονόμου τή μιά μέρα έπαιρνε βιβλία, τήν άλλη 
τά πήγαινε καί τόν περσότερο καιρό βρισκόταν μέ τή Μάχη. 
"Ωσπου κάποια μέρα αποφάσισε καί κείνη νά διαβάσει γιά νά 
δύσει εξετάσεις.
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— Δέν κάθεσαι Βάγγο νά διαβάσουμε μαζί; Είμαι πιό αδύ
νατη καί θά μέ βοηθήσεις.

Κι ο Βάγγος δέν έφερε άντίρηση.
"Ενα βράδυ δλοι είχαν φύγει κι. έμεινε έρημο τό σπίτι. Μιά 

ατμόσφαιρα χλιαρή καί βαριά;, μεθυστική άπ τή μοσκοβολιά πού 
ερχόταν απ' τό «περιβόλι τούς τύλιγε. Άπ’ τό ραδιόφωνο ξεχύ
νονταν οί γλυκές-παθητικές νότες κάποιου βιολιού. Κάθονταν δί- 
πλα-δίπλα στό ντιβάνι. Ένιωθε τή θέρμη του κορμιού τη; νά 
τόν αναστατώνει. Τό βιβλίο ανοιγμένο σέ μιά καρέκλα κοίταζε 
παραπονεμένο χωρίς ν' αλλάζει σελίδες. Επειδή εκανε ζέστη άνα
ψε έκείνη καί. πέταξε δ,τι είχε παραπανήσιο. Θάμπωσαν καί 
υγράθηκαν τά μάτια τού Βάγγου. 'Ένα τρεμούλιασμα πέρασε 
απ' τά χείλη κι απ' τά ματόφυλλα. Άρχισαν ν' ανοιγοκλείνουν 
τά ρουθούνια του καί ενα γλυκό-ήδονικό ρεύμα κύλησε στους 
αρμούς. Κάτι σάν μαγνήτης, μιά ακατανίκητη δύναμη τόν τρα
βούσε. Δειλά άπλωσε τό χέρι καί κείνη μέ μισόκλειστα βλέφαρα 
πρόφερε: έλα...

’Έπειτα, αφήνοντας ι-ναν ηδονικό αναστεναγμό ψιθύρισε:
— Θά τόχω παράπονο γιατί δόθηκα σ’ £ναν άντρα τής αν

τίθετης παράταξης.
— Μάχη! Είσαι, ή θεά Αφροδίτη. Μήν τόχεις παράπονο. 

Έγώ ήμουν ένας ιδεολόγος .. .
— Τί ψεύτης! εκανε ναζιάρικα τήν ώρα πού συμμαζευόταν, 

’Ήσουν!... Γιατί τώρα δέν είσαι;

Λίγες μέρες αργότερα μαθεύτηκε πώ; έσπασαν τό Βάγγο 
στό ξύλο καί στις άκρογειτονιές διαδόθηκε πώς πέθανε κιόλας.

Εκείνη τή μέρα ό IΙέτρος είχε ραντεβού μέ τόν Ρακαμπίνα 
σ* ενα έαμικο σπίτι. Ό σπιτονοικοκύρης, αφού τούς κέρασε, 
άφησε τό μπουκάλι μέ τό ρακί οτό τραπέζι κι εφυγε.

— Χρηστό! κι άλλες φορές κουβεντιάσαμε, άρχισε ό Πέ
τρος. Θά πεις πώς ήταν στό πόδι, στά πεταχτά, μά κουβεντιά
σαμε. Τώρα έρχομαι, επίσημα άπ’ τό κόμμα νά μιλήσουμε.

Ό Χρηστός σκούπισε τά χείλη μέ τό λεριασμένο μανίκι, 



δσιαξε τά μαχαιροκούμπουρα, εστριψε λίγο τό μουστάκι καί ρώ
τηξε:

— "Απ' τύ κόμμα ε; Καί γιατί θά μιλήσουμε;
— Γιά τήν κατάσταση. Δόσαμε τά ντουφέκια γιά νά ειρηνέ- 

ψει δ τόπος ...
— Τά όπλα σάς τά πήραμε δέ ιιας τά δύσατε.
— Κι αντί ειρήνη;! Μάς σπρώχνουν νά σκοτιίισει ό αδερ

φός τόν αδερφό ... Γιά πού τραβάμε; Γιά τόν έμφύλιο πό
λεμο . . .

— 'Ο θεό; νά δόσει.
— Νά δόσει; . . . "Ας δόσει ει ει. . . Τί θά κερδίσει δμως δ 

φτωχό; ό κόσμο;! Τί θά κερδίσεις εσύ, ό καπετάν Ρακαμπίνας! 
Θά σκοτώσεις πατριώτες, συγγενείς, χτεσινούς φίλου»;, ανθρώ
πους σάν καί σένα, ώσπου νιχ τήν πληρώσεις καί σύ. *Ά; πούμε 
πώς τή γλύτωσες. ΙΙοιό θά είναι τό κέρδος σου; Τόσα χρόνια 
οπλισμένο; έδεσίτης καί δέν εχεις τίποτα. ’Ενώ ό Ζερβά; καί με
ρικοί άλλοι θησαύρισαν. Ψέματα λέω, γιά αλήθεια,

Ό Ρακαμπίνας δέν άπάντησε. ΊΕσκνψε πήρε τό ρακοπότηρο 
καί τ’ αδειασε ιός τόν πάτο.

— "Αμα σάς ξεζουμίσουν θά σας πετάξουν στά σκουπίδια. 
Θά γυρίσεις ξανά στό χωριό σου φτωχότερος άπ’ δ,τι ξεκίνησες. 
Καί θά ντρέπεσαι νά κοιτάς τόν κόσμο στά μάτια. 0ά βλέπεις 
τά ορφανά καί τίς χήρες καί θά λές: γιατί τόκανα αυτό; Νομί
ζεις πώ; σά; έχουν σέ υπόληψη: Άκούτε: «καπετάνιο μου» «κα
πετάνιο μου» καί δέν καταλαβαίνετε πώ; τούς πατάει τό σαμά
ρι. "Αμα φτιάξουν κρατικό μηχανισμό . . .

— Κορφιάτη! τόν εκοψε ό Ρακαμπίνας, είπες κάμποσα σω
στά, μά είπες καί 'κάμποσα χαζά. Μάθε το πώς μάς έχτιμούν γιά 
τήν παλ»καριά· μα;. Έχ! νάξερες τί γυναίκα γλέντησα ψές! Καί 
γιατί νομίζεις; Γιατί ήθελα νά σφάξ|ω ενα δικό σας.

Ό Πέτρο; τούδοσε τό ποτήρι γεμάτο τσίπρο και τσούγκρι
σαν. Ό Ρακαμπίνας τό κατέβασε μέ μιας. Τά μάτια του άστρα
ψαν καί γούρλωσαν άπ’ τό σπίρτο.

— Αλήθεια; ρώτηξε ό Πέτρος.
— Αλήθεια καί άπ’ αλήθεια.
— Καί ποιόν;
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— Τόν Οικονόμου. Θά τόσφαζα σάν κατσίκι. Μπήκε στή 
μέση έ κείνο τό κοπέλι, ύ Τζώρτζης. Νά λογάριαζα έγώ τέτιους;! 
Ετσι νά έκανα θά γινόταν καπνός. "Ας έχει χάρη τής Μάχης. 

Έ! ρέ γυναίκα! μπήκε ανάμεσα, μούπιασε τά χέρια καί τά γένια 
μου τής γαργαλούσαν τό λαιμό. Γεμάτη νάζια μέ τράβηξε στό 
ιδιαίτερο νά μέ ήσυχάσει. ..

Ό Πέτρος τού εβαλε ξανά ρακί κι δταν εκείνος τύ κατέ
βασε τόν ξαναρώτησε:

— Και πότε έγινε αυτό,
— Ψες.
— Που;
— Στό σπίτι του Πάνου. Είχαμε γλέντι.
Τό βράδυ ό Πέτρος σάν αντάμωσε τόν ’Αγησίλαο, τόν ρώ- 

τηξε:
— Τί. εγινε μέ τόν Οικονόμου; Έμαθες τίποτα;
— Τόν έκαναν τόπι στό ξύλο, μά δέν μπορώ νά καταλάβω 

γιατί τον έδειραν.
— ΠοιοΙ λές νά τόν έδειραν;
— Ποιοι ακριβώς δέν ξέ.ρο). Μά. ποιός άλλος; Λυτοί. Καί 

τί γύρευε τέτια ώρα στό δρόμο . . .
— ΧΑν γύριζε από κανένα γλέντι;
— Άπό ποιδ γλέντι θά γύριζε; Πουθενά δέν έγινε χτέ; 

βράδυ γλέντι.
— Έαμίτικο δέν έγινε. Σκέψου δμως καί πιό πέρα!
fO ’Αγησίλαος σκέφτηκε λιγάκι, εξυσε λίγο τό πηγούνι του 

καί άξαφνα, σά νά φωτίστηκε, μουρμούρισε:
— Στού Πάνου είχαν γλέντι. Καί τί διάβολο γύρευε αυτός 

εκεί;
— Ήταν καί ή Μάχη τ’ ’Αγραφιώτη.
*— Τί δουλιά έχει αυτός μέ τή Μάχη: Νάναι γυναίκα στή 

μέση: Καί νά μήν είναι τίποτα άλλο;
— Ποιός ξέρει! Ήταν καί δ Τζώρτζης.

Περίεργο πράμα!! Καλά . . . άν πέρασε μέ τό μέρος τους 
γιατί νά τόν δείρουν;

— Λέν ξέρω. Πέρνα άπό κεϊ αύριο. Κάτι θά μάθεις.
Ό ’Αγησίλαος τήν άλλη μέρα έκανε μιά βόλτα στή γειτο



νιά τού Οικονόμου γιά νά μάθει λεπτομέρειες άπ τό έπεισόδιο. 
'Αφού πέρασε άπό μερικούς μπήκε στήν αυλή τού σπιτιού. Ή 
σπιτ ο νοικοκυρά είχε -μπουγάδα.

— Καλημέρα κυρά-Μαρία, τί κάνεις;
— Καλημέρα παιδί μου ’Αγησίλαε. Νά! μπουγάδα έχω. Τί 

νά κάνω; Πάρθηκα άπ' τή μέση καί κάτω. Μέ σακάτεψαν οί 
αναθεματισμένοι. Μόλις τό γυρίζει λιγάκι στό νοτιά . . . χίλια 
μαχαίρια μέ σφάζουν. Είναι καί τό νερό μακριά .. .

— Νά σέ βοηθήσω κυρά-Μαρία.
— Δέ χρειάζεται παιδί μου Αγησίλαε. Θά τά μουντζώσω 

μονάχη μου.
'() Αγησίλαος πήρε τούς τενεκέδες κι ετρεζε στή βρύση.

— Νά είχες πού νά τούς άδειάσω, είπε σά γύρισε, θά σού- 
φερνα μερικές στράτες.

— Δέ χρειάζεται Αγησίλαε. Φτάνει κι αυτό. Ευχαριστώ.
Ό’Αγησίλαος, σά γέμισε ενα κιούπι, έκατσε στό σκαλοπάτι, 

καί βγάζοντας τό μαντήλι σφούγγιζε τό ίδρωμένο πρόσωπό του.
— Κουράστηκες παιδί μου, κουράστηκες. Νά εύκαιρουσα νά 

σού έκανα εναν καφέ, ας είναι καί κριθαρ ίσιος.
— Δέ θέλω καφέ κυρά-Μαρία. Δέ θά καθήσω. Πέρασα νά 

δω τί κάνει ό Βάγγο ς.
— Τόν σακάτεψαν παιδί μου, τόν σακάτειραν. Στάθηκε, 

κοίταξε λίγο γύρα νά δει μήπως ακούει κανένας καί συαπλήρω- 
σε: Καλά τό κάνανε. Τί γύρευε σ’ αυτό τό πτ .. . ό θεός νά μέ: 
σχωρέσει.

— Πηγαίνει κυρά-Μαρία;
— Άκούς πηγαίνει! Έκεΐ ςημεροβραδιάζει.
— Καί τί είπε ό γιατρός; Είναι άσχημα;
— ΓΙοιός γιατρός; Τού είπα νά φωνάζω τό γιατρό, τό δικό 

μας καί δέ θέλησε. Δέν ήρθε γιατρός. Ξέρω κιόλας . .. ψες, μό
λις σουρούπωσε, ήρθε ένας. Μπά! . . . Δέν ήταν γιατρός αυτός. 
Δέν τόν ξανάχω δει.

— Τί άνθρωπος ήταν;
— Μηδά τόν είδα καλά! Είχε σουρουπώσει. Ψηλός ήτανσά. 

λελεκι καί άδύνατος, κοκαλιάρης . . .



Ό 'Αγησίλαος χαιρέτησε τη σπιτονοικοκυυά καί μπήκε στό 
δωμάτιο.

— Γειά σου Βάγγο! φώναξε χαμογελώντας. Τί είναι αυτά; 
Πώς πας;

Ό Βάγγος δέν ήθελε νά δει ύ ασήμαντος Κτενάς τήν κα
τάντια του καί άπ’ τήν αρχή κατσούφιασε καί κουμπώθηκε. Τρά
βηξε τήν κουβέρτα &ς τό λαιμό καί κρύβοντας τό δεμένο χέρι 
άπό κάτω άποκρίθηκε:

— Λεν είναι τίποτα. Θά περάσει Αγησίλαε. Καί γιά ν' ά- 
πομακρύνει τή συζήτηση άπ’ τή δική του υπόθεση ρώτηξε γρή- 
γορα-γρήγορα: Λεν πήγες στό χωριό; Δέ σ' είδα αυτές τίς μέρες 
καί νόαισα . . .

— Δέν πήγα Βάγγο. Τί νά κάνω στό χωριό;
— Καλά έκανες. "Οπου καί νάναι θά συχάσουν τά πράμα

τα. Μπάρα είναι καί θά περάσει. Θά ανοίξουν οί δουλιές καί θά 
βρεις . . . άν καί δώ πού τά λέμε έγώ σου βρήκα δουλιά. Δέν 
ξέρω αν θά συμφωνήσεις ...

— Τί δουλιά:
— Καλή δουλιά. Καλός μισθός . ... Ανεξάρτητος, αφέντης 

θά είσαι. .
— Δηλαδή;
— Νά! Φύλακας . .. έπιστάτης σ’ ενα μπαξέ. Κάθεσαι κάμ

ποσο καιρό κα! άν δέ σ' αρέσει ή βρεις άλλου, φεύγεις. Σάν καί 
θά πας μέ συμβόλαιο!

— Σέ ποιανού μπαξέ;
— Στ’ 'Αγραφιώτη. Αυτοί δέν ήθελαν. Μά είπα τής Μά

χης καί .. . τετραπέρατη γυναίκα, στό άψε-σβήσε τούς κατά- 
φερε.

Τά μάτια τού ’Αγησίλαου σπιθοβόλισαν γιατί ό Βάγγος, 
προσπαθώντας ν' άπομακρύνει τή συζήτηση απ’ τόν ξυλοδαρ
μό, επεφτε μέσα χωρίς νά τό υποψιάζεται.

— Ωραία δουλιά μου βρήκες Βάγγο! Νά μ ή βασκαθεΐς, 
μά τό θεό. Θά πάω φύλακας κι υστέρα θά βάλει ή Μάχη τούς 
μαγκουροφόρους νά μέ σακατέψουν, όπως εκανε καί μέ σένα. 
’Άς λείψει...

Ό Βάγγος θύμωσε, ξέχασε τούς πόνους καί προσπάθησε 



νά σηκωθεί. Μά δέν τά κατάφερε. Έπεσε στύ κρεβάτι, δάγκω
σε τά χείλη, σούφρωσε τό πρόσωπο απ’ τόν πόνο καί φώναξε, 
ενώ τά μάτια του αστραφαν από οργή:

— Εμένα; . . . ’Εμένα; ... Ή Μάχη; . . .
— Ή Μάχη βέβαια. Άμ ποιός; Έγώ;
— Μωρέ ξυπνάκια ή Μάχη εβαλε τά στήθια της γιά μέ

να .. . κι αύτή θά μου έκανε μιά τέτια ατιμία! Εμένα μέ χτύ
πησε ό Γούλας, ο Βίκτορας, κι ένας άλλος. Τούς γνώρισα.

— Σάν κι είπα γώ πώς σέ χτύπησε αύτή μέ τά χέρια της;! 
"Αλλους έβαλε.

Εγινε σιωπή. Ό ’Αγησίλαος σκυμμένος χαμηλά πρός τό 
πάτωμα έπαιζε μέ τήν άκρη τής κουβέρτας νευρικά. ’Έπειτα 
ανασηκώθηκε, στήριξε τίς πλάτες στήν καρέκλα καί χιορίς νά 
κοιτάξει τόν Οικονόμου στά μάτια ρώτηξε άργά-άργά καί ψι
θυριστά:

-Καλά βρέ Βάγγο, τί γυρεύεις εσύ σ' αυτά τά χαφιεδό- 
σπιτα;

— Ποια χαφιεδόσπιτα;
— Του Πάνου καί τ’ ’Αγραφιώτη.
— Έγώ στ’ Αγραφιώτη μόνο πάω. Στον Πάνου πήγα προ

χτές τό βράδυ γιατί μέ παρακάλεσε ή Μάχη νά τή συνοδέψω.
— ’Έστω. Καί μέ τή Μάχη τί νταραβέρια έχεις;
— Τί οέ νοιάζει; Νά! Τήν άγαπώ καί μ’ αγαπάει.

— Ή Μάχη; Εσένα; Είσαι μέ τά σωστά σου Βάγγο;
— Χά! χά! χά! γέλασε μέ τό ζόρι. Λ μ τί νόμισες; Μου 

τάδοσε όλα.
— Σάν τί είχε καί σούδοσε;
— "Ολα, δλα. Τήν καρδιά της, τήν αγάπη της, τό κορμί 

της , . .
— Χαρά στό πράμα . . .
— Ζηλεύεις έ:
’Ακολούθησε ξανά σιωπή. Τό πρόσωπο τού ’Αγησίλαου έγι

νε τώρα σοβαρό. Στό καθαρό μέτωπό του φάνηκε μιά χαρακιά 
καί στά μαύρα μάτια του άπλώθηκε μιά πονεμενη έκφραση.

— Καλά βρέ Βάγγο, δέ ντράπηκες;
— Γιατί; 'X
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— Δέν Ενιωσες άηδία, φρίκη .. .
— Βρέ άφού είναι ή πιό όμορφη κοπέλα τής πολιτείας μας.

- νΑν πρόσεχες όμως τά χέρια της Φάβλεπες νά στάζουν 
αίμα, δικό μας αίμα. Βάγγο, Βάγγο! θά τρίζουν τά κόκαλα των 
Φυμάτων άπ τήν προσβολή!

— "Ετσι κάντε εσείς, όποιος δέν είναι δικός μας είναι χα
φιές. Κι, Επειτα Φέλετε καί συμφιλίωση. "Ας κοπεί αυτή ή συζή
τηση. Έγώ αγαπάω τήν κοπέλα καί γι' αυτό πάω στό σπίτι της. 
Καί τίποτε άλλο.

— 'Έπειτα, δέ σου κάνει εντύπωση γιατί, ο1 άπαράτησε ή 
παρέα σου όταν ζύγωσες εκεί πού σου είχαν στήσει καρτέρι.; 
ΙΙοιός ήταν μαζί σου;

— Μαζί μου ήταν .. . κανένας δέν ήταν. Καί άς τελειώνει 
ή συζήτηση. Καί γιά νά μαλακώσει τά πράματα πρόστεσε: αυτή 
ή συζήτηση δέ βγάζει σέ καλό. "Ας κουβεντιάσουμε καλύτερα 
τίποτα άλλο. Τί σκέφτεσαι έσύ νά κάνεις; Δέν κοιτάς νά βρεις 
καμιά δουλιά;

— Βρήκα Βάγγο!
— Τί δουλιά; Τί σου δίνουν;
— Γιά τήν ώρα τίποτα. ’Αργότερα θά πληρωθώ, δλα μαζί.
— Κατάλαβα. Δουλιά του κόμματος κάνεις. Δέ λέω, καλά 

κάνεις, αλλά ώς πότε; Θάπρεπε νά βρεις καί καμιά δουλιά γιά 
τό -ψωμί σου.

— Που νά τή βρω; Ό πατέρας μου δουλεύει 57 χρόνια καί 
ψωμάκι δέ χόρτασε. Ό παπούς μου περισσότερα άπό 70 καί πέ- 
Φάνε λιμαομένος. Βλέπεις; Λυτός ό δρόμος δέν Εχει ψωμί καί 
πρέπει κάποτε νά σταματήσει αυτό τό βιολί.

— Δίκιο, δίκιο, αλλά Εχει καί κινδύνους.
— ’Έχει βέβαια, μά καμιά φορά Ερχονται τά πράματα Ετσι 

καί μαυρίζουν στό ξύλο εκείνους πού κάθονται ήσυχα καί πεθαί
νουν γρηγορότερα εκείνοι πού φοβούνται.

Σηκώθηκε νά φύγει καί σάν Εφτασε στήν πόρτα, τήν ώρα 
πού τήν άνοιγε, γύρισε πρός τά πίσω καί πρόστεσε;

— Βάγγο, καλά θά ήταν νά φύγεις άπ’ αυτήν τή φιδοφω- 
λιά δσο είναι καιρός. Εμείς σέ καρτερούμε καί θά χαρούμε όταν 
Φαρθεις.
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ΤΙ Λενιώ ή Πανίδη ήταν &π τό χωριό Βρυσούλα, χτισμένο 
στά πόδια τού βουνού, κάμποσες ώρες μακριά άπ' τήν πολιτεία. 
Τόν πατέρα της τόν Ελεγαν Κώστα καί τή μάνα της Κατερίνα. 
Τ' αντρόγυνο είχε άποχτήσει ενα κορίτσι, τή Λενιώ, καί τέσσερα 
αγόρια μικρότερα άπ’ αυτή. Τά δυό, τά μεγαλύτερα, όπως γίνε 
ται μέ πολλά χωριατόπουλά, πέθαναν προτού άκόμα κλείσουν τά 
τρία χρόνια. 11 φτώχια τους μετρημό δέν είχε, κι άπό πάνω 
απ' τή φτώχια, σά νά μήν έφτανε αυτή, είχαν καί τή γκρίνια, 
τή φαγωμάρα καί τό ξύλο. Ό Πανίδης άμα έπιανε καμιά δεκά
ρα έπινε καί σά γύριζε στό σπίτι έδερνε τή γυναίκα καί τά κου
τσούβελα. Στήν αρχή αυτό γινόταν μόνο δταν ήταν μεθυσμένος, 
αργότερα, σάν άπό συνήθεια, τούς έδερνε κι όταν είχε κάποια 
στεναχώρια καί αυτές, δπως ό καθένας καταλαβαίνει, ποτέ δέν 
Ελειπαν. Αγάπη ανάμεσα τους καί προτού παντρευτούν καί στις 
πρώτες μέρες τού γάμου δέν υπήρχε καί μέ τόν καιρό, δσο με
γάλωνε ή φαμίλια κι ή φτώχια τόσο προχώρησε ή έχθρα καί τό 
μίσος. Ό δεσμός των παιδιών σέ τίποτε δέν ωφέλησε.

Στή γερμανική κατοχή ή γυναίκα πήγε μέ τόν Ε\ΕΣ, όχι 
γιατί κάτι πίστευε, αλλά γιατί είχε εναν αδερφό κάπως ευκατά
στατο άπό κεϊ. Ό άντρας επειδή μισούσε τή γυναίκα κι επειδή 
πίστευε πώς κι άπό τό ΕΑΜ πληρώνουν πήγε μέ ήδ ΕΑΜ. ’Αρ
γότερα δταν είδε πώς πληρωμή δέν έχει κι άντίς πληρωμή τού 
ζητούσαν καί θυσίες, εμεινε έαμίτης στά χαρτιά κι δταν τού δι
νόταν ευκαιρία καί τού δίνανε καμιά δεκάρα πήγαινε κι απ' τήν 
άλλη μεριά. Μέσα σ' ενα τέτιο περίβολον φτώχιας, γκρίνιας καί 
φαγωμάρας, χωρίς καμιά στοργή καί ζεστασιά, μεγάλωσε ή Λε- 
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νιώ. Μέ χίλιες δυσκολίες κατάφερε νώ τελειώσει τύ δημοτικό 
σχολειό κι ύστερα πέρασε στή βαριά δουλιά τού χωραφιού.

Κάποια μέρα χειμωνιάτικη, μουντή καί κρύα, πού ό βοριάς 
λυσσομανούσε κι έκανε τά γυμνά κλαδιά των δέντρων νά σκού
ζουν, τό έλατόδασο νά βογγάει καί τά μπονχαριά των σπιτιών νά 
σφυρίζουν, πού κυνηγούσε τά συννεφάκια κι έκείνα έτρεχαν στόν 
ουρανό κι άπ’ τό βουνό ξεπετιούνταν άλλα, χωρίς τελειωμό, σά 
νά θέλαν νά φτάσουν τά μπροστινά κι ή γής ήταν παγωμένη, δυό 
πιθαμές τό κρύσταλλο, κι ό κόσμος είχε μαζευτεί στά σπίτια για
τί ήταν δυνατό τό κρύο, ή Λενιώ καθώς γύριζε άπόνα χωριό, 
δπου είχε πάει γιά δουλιά τής δργάνωσης, έμαθε πώς ό ΕΛΑΣ 
θά παράδινε τά δπλα καί θά διαλυόταν. Τό μυαλό της δεν μπο
ρούσε νά μαντέψει μέ σιγουριά τό τί θά γινόταν ύστερα, μά 
ένιωσε μιά πίκρα δυνατή νά τής ποτίζει τήν ψυχή, καί π&ρσό- 
τερο ή καρδιά, καί λιγότερο τό λογικό, τής ψιθύρισε: «Λενιώ! 
δσα έβαζες μέ τό νού σου δυό χρόνια τώρα ξέγραψτα! σβηστά’ 
ΊΙ ζωή όπως ήταν καί παλιά έτσι θά μείνει, άν δέ γίνει καί χει
ρότερη >. Κι ό πατέρας της άπ’ τό τζάκι, σά νάθελε νά της πει: 
ναι, έτσι θά γίνει, τής φώναξε, μόλις μπήκε στό σπίτι: «Κείνα 
τά παλιά αστα. ’Οργανώσεις και κουροφέξοίλα δέν έχει τώρα. 
Νά κοιτάξεις τά χωράφια καί τά γίδια». 'Έτσι περνούσαν οί μέ
ρες κι ήρθαν στιγμές πού τήν έπνιγε τόσο ή στεναχώρια πού 
έφτανε &ς τήν Απελπισία. Μά πάλι. . . στήν καρδιά της, όπως 
καί σέ κάθε άνθροιπινη καρδιά κι όταν ακόμα γύρω δλα είναι 
μαύρα κι άραχλα, πολύ βαθιά τρεμόσβηνε μιά άμυδρούτσικη ελ
πίδα κ<χί τής απάλυνε τόν πόνο: «Αφού παράδοσαν τά όπλα . . . 
θαρθεϊ , . . Καί τότε, αμα θά είμαστε οί δυό, θά δούμε τί θά 
κάνουμε, θά δούμε άν θά στήσουμε νοικοκυριό. . . άν ή ζωή θά 
μάς χαμογελάσει.. .».

Καί καρτερούσε νά γυρίσει στό χωριό της δ Περικλής ό 
Λαγκαδιώτης, ό Αρραβωνιαστικός της. Καί τά μάτια της πάντα 
θλιμμένα, πότε άπ’ τ’ άγνάντιο, πότε άπ” τή βρύση, πότε άπ’ τόν 
'Άη-Λι,ά έψαχναν τούς δρόμους κι έτρωγαν τίς στράτες. Καί 
κυλούσανε οί μέρες κρύες κι άχαρες. Πέρασε δ Φλεβάρης πού 
τής φάνηκε πώς ήταν χρόνος, μπήκε ό Μάρτης, άλλοι Αντάρτες 
γύρισαν στά χωριά τους κι δ Περικλής δέ φαινόταν πουθενά.
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Χίλιες δυό υποψίες περνούσαν άπ’ τό μυαλά της καί. τή βασάνι
ζαν. Μπορεί νά τραυματίστηκε . . . μπορεί καί νά σκοτώθηκε.. . 
μπορεί καί νά τόν ίίπιασαν γιατί στις πολιτείες είχαν αρχίσει οί 
συλλήψεις. "Ώσπου κάποια μέρα, στά μέσα τού Μάρτη ήταν, μιά 
γειτόνισσα τής κουφοψιθ όρισε: «Νά είναι αλήθεια μυρή Λενιώ; 
λένε πώς πολλοί, οσοι σκότωσαν προδότες, άκόμα καί γερμανούς 
καί. Ιταλούς, φεύγουν γι' άλλο κράτος, γιά νά μήν τούς πιάσουν. 
Μπορεί νά γίνει ενα τέτιο πράμα; Τό πιστεύεις έσύ;». Τή Λε
νιώ τήν έζωσαν τά φίδια, σάν τ’ ακούσε. "Ολο τό αϊμα έφυγε 
άπ τό πρόσωπο απότομα καί τά γόνατά της λύγισαν. <Μ ήπιος 
γι' αυτό δέν ήρθε;». Τρεις μέρες δέν τή χωρούσε ό τόπος· ούτε 
φαΐ, ούτε ύπνος. Kcxi τήν τέταρτη αποφάσισε νά πάει στήν πόλη 
μήπως τόν ανταμώσει κι άν δέν τόν Ανταμώσει μήπως μάθει άπό 
κανέναν τί έγινε. Στήν πόλη έψαξε έδώ κι εκεί καί παντού, ρώ
τηξε τόν έναν καί τόν άλλο, μά κανένας δέν μπορούσε νά τής 
δόσει .μιά είδηση συγκεκριμένη καί στό τέλος, όπως τήν όρμήνε- 
ψε κι ό Πέτρος, πήγε στό κόμμα.

— Πήγαινε Λενιώ στό χωριό, τής είπε ό γραμματέας, προ- 
σπαδεΐστε νά κρατείστε τίς δργανόκτεις καί νά δόστε κουράγιο 
στόν κόσμο, Δουλέψτε γιά τή συμφιλίωση. "Οσο γιά τόν Περι
κλή; άν είναι νά πάει πουθενά θά σέ ειδοποιήσει.

Μόλις γύρισε άπ’ τήν πόλη άνοιξε τήν κασέλα, δταν έλει
παν οί. άλλοι καί κάτι έβγαλε άπό μέσα. "Υστερα κρύφτηκε στό 
αχούρι κι έφτιαξε ένα δεματάκι, πού τόσερνε πάντοτε μαζί της.

Τιή μέρα τ' "Αγιου-Γιωργιαυ έσπρωξε τά γίδια, καμιά 
εικοσαριά όλα-δ λα, στό λόγγο καί κάθησε στό πεζούλι τής 
βρύσης. Τό νερό γάργαρο καί κρουσταλλένιο άνάβλυζε άπ’ τή 
γης, πηδούσε άπό μιά ελατίσια κάνουλα τραγουδώντας κι ανά
μεσα άπό χορτάρια καί χαλίκια κυλούσε στήν πλαγιά. Ό γέ- 
ρο-πλάτανος άπό πάνω κουνούσε αργά καί ράθυμα τά κλωνάρια 
καί τά φύλλα του θρόιζαν σάν κάτι νά ψιθύριζαν. Λίγο πιό πέ
ρα άρχιζε τό δάσος: έλατα καί κέδρα καί που καί πού κανένα 
λάβρο καί πουρνάρι. Κάτω στή χαράδρα, σέ μιά λωρίδα ίσιου 
τόπου, (ραινόταν τό χωριό. Τά στάρια ανέβηκαν ίσαμε μιά πιθα
μή, τά δέντρα έβγαλαν καινούργια φύλλα καί φούντωσε ύ λόγ
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γος. Ή γης πρασίνισε καί ιό νιό χορτάρι σκέπασε κάμποσες πλη
γές της.

Ί1 Λενιώ κοίταζε τό χωριό, πέρα τά βουνά1, τή φύση γύρω 
καί τό πρόσωπό της ήταν θλιμμένο. Ό νους της γύριζε στά πε
ρασμένα. *Ηταν καί τότε τ’ "Αγιου-Γιωργιού, σ' αυτή ακριβώς 
τή βρυσούλα. Ό κόσμος είχε πάει κείνη τή μέρα, πριν δυό χρό
νια τώρα, στό πανηγύρι, ψηλά στά ριζά τού ρσυνου. Λύτη δέν 
πήγε γιατί παπούτσια δέν είχε όλότελα καί τό φόρεμά τη; ήταν 
λυωμένο-μπαλωμένο. ’’Ένιωθε μιά πίκρα νά σταλάζει στήν 
καρδιά της καί στά μάτια ανέβαιναν πότε-πότε δάκρυα. Μήπως 
τήν άλλη Κυριακή 9ά είχε; ’Όχι! 'Όλες τίς Κυριακές κι δλες 
τίς γιορτές εδώ, στό λόγγο 0ά τίς περνούσε. Κι έτσι ποιός θά 
τήν έβλεπε καί ποιός θά τήν έπαιρνε. ’Έπειτα άπό κάμποσον 
καιρό θά καταντούσε μιά γεροντοκόρη κακιά καί ζαρωμένη, πού 
θά χαΐδευε στά κρυφά καί μέ λαχτάρα τά ξένα παιδάκια. "Αν πή
γαινε στό πανηγύρι, ποιός ξέρει κάποιος . . . Μπορεί νά έρχον
ταν κι αντάρτες πού φάνηκαν, όπως έλεγαν, στά γύρω βουνά: 
άλλά πάλι.. . . κι άν τήν έβλεπαν;! ΙΙοιό τό όφελος;! Μέ τί θά 
παντρεύονταν;! Μιά βελέντζα, δυκ δλλαξιές ρούχα κι ένα σεντού
κι παλιό, προίκα τής μάνας, μπορεί καί τής βάβως, κι άν τής 
τό δίνανε κι αυτό. Καί ποιος χαζός θά τήν έπαιρνε μ’ αυτά; 
Καί ποιός θά φρόντιζε; «Δέν υπάρχει ζωή γιά μάς, συλλογιόταν: 
άν κάνουν τίποτα οί αντάρτες. . . καί δούμε, κι εμείς θεού πρό
σωπο ».

Χτύπησε ή τρίτη καμπάνα. Οί κοπέλες τώρα απ' τό γυναι
κείο θά κοίταζαν — αδιάφορα τάχα — τά παλικάρια καί κείνα 
θά ρίχνανε κλέφτικες ματιές πρός τά πίσώ. Κι άν έρχονταν οί 
αντάρτες! . . . ΙΙάλι οί. αντάρτες ήρθαν στό νού της. ΌλοΊ λε
βέντες, με τά δίκωχα στραβά, μέ τ' αυτόματα στις πλάτες . . . 
Κι αυτή στή βρύση, ξυπόλητη, μ' ένα φουστάνι. . . Τούριξε μιά 
ματιά γεμάτη πίκρα. Στήν πλαγιά τά γίδια — δικά της καί ξέ
να— Χαλούσαν τά κυπριά ανοιξιάτικα. Τά πουλάκια τραγουδού
σαν καί ψάχνανε νά βρουν τόπο γιά φωλιά. Καί γιά τήν κοπέλα 
δέν έχει άνοιξη καί δέν μπορεί νά βρει φωλιά. Σ' ένα χαμόκε- 
δρο, εκεί μπροστά, μιά φωλιτσα φτιαγμένη μέ πούπουλα, φχε
ράκια καί χορταράκια καί μέσα τρία αυγά μικρούτσικά, πρασι
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νωπά, μέ μαύρες βούλες, Λυό πουλάκια πέταξαν λίγο γύρω άπ’ 
τή φωλιά χαρούμενα κι. έπειτα τό ενα κάθηοε στ5 αυγά. Μέ τή 
μυτίτσα του συγύρισε τ9 αύγουλάκια, χαΐδεψε τά φτεράκια του 
καί μέ τά ζωηρά ματάκια του κοίταζε ολόγυρα. Τ' άλλο, τό σερ
νικό, κάθησε σ' ένα κλαδί, κι άρχισε νά τραγουδάει. Τραγουδού
σε στήν καλή του πού ζέστανε τήν καινούργια ζωή, τραγουδού
σε τήν καινούργια ζωή πού σέ λίγο θά άνασταινόταν. Ή κοπέλα 
κοίταζε μέ 7*αχτάρα κι έτρεμε στή σκέψη πώς αύτή δέ θά νιώσει 
νά σκιρτάει στά σπλάχνα της ή καινούργια ζωή, πώς δέ θά σφί
ξει στον κόρφο της καρπό. Ή γής σκεπασμένη μέ χλόη καί λου
λούδια, ό λόγγος δίπλα στό μαβί, παλιό χρώμα, ντύθηκε τήν και
νούργια άνοιχτόχρωμη φορεσιά. Κι αύτή;! Τά πόδια της σκα
σμένα απ’ τή δουλιά καί τήν ξυπολησιά, τό φόρεμα λυωμένο-χι- 
λιομπαλωμένο ... Οί γουστερίτσες πράσινες-σταχτιές μέ τά στρογ
γυλά ματάκια τους έτρεχαν άπό πέτρα σέ πέτρα, χαίρονταν τόν 
ήλιο, τήν άνοιξη, τίς δμορφιές. Οί πεταλούδες πετούσαν άπό 
λουλούδι σέ λουλούδι. Οί μέλισσες βούιζαν ... κι ό άνθρωπος;!!

Τά γίδια, γιά μιά στιγμή πρόγγιξαν στό λόγγο καί μέσα 
απ' τά ελάτια ξεφύτρώσαν αντάρτες. Βάδιζαν ύ ένας πίσω άπ’ 
τόν άλλο, φορούσαν τά δίκωχα στραβά κι είχαν αυτόματα στις 
πλάτες. Ταράχτηκε ή Λενιώ, κοκκίνησε καί ντράπηκε. Καλύτερα 
θάτανε ν' άνοιγε ή γής νά τήν καταπιεί. Θέλησε νά φύγει, νά 
χωθεί στό λόγγο καί νά κρύψει καί τά πόδια καί τό φουστάνι. 
Μά δέν πρόλαβε, μόνο πρόφτασε νά σκεπάσει τά πόδια μέ τήν 
ποδιά της.

Μπροστά-μπροστά βάδιζε ένα; λεβέντης, ψηλός, λυγερός. 
Απ' τό δίκωχο ξεπετιούνταν μιά τούφα σγουρά μαλλιά κι έλα
μπαν τά μάτια του. Στ’ αναμμένα πρόσωπά τους έτρεχε ιδρώτας.

Γειά-χαρά σου έπονίτισσα, χαιρέτησε ο επικεφαλής.
ΤΙ Λενιώ σηκώθηκε γιά νά χαιρετήσει καί τότε τά πόδια 

της, πού τάκρυβε μέ προσοχή νά μήν τά δουν, φάνηκαν. Ταρά
χτηκε, ντράπηκε τιόρα πιό πολύ.

— Γειά σας! τραύλισε καί σά συνήρθε λίγο ρώτηξε: Κι άπό 
που ξέρετε πώς είμαι έπονίτισσα;

— Τύ καταλάβαμε, ξανάπε δ επικεφαλής. Δύσκολο δέν εί
ναι . .. "Ολες οί όμορφες- κοπέλες είναι ίπονίτισσες.
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Ή κοπέλα εγινε κατακόκκινη. ’Έσκυψε τά μάτια στή γης 
καί μέ τό πόδι Εσκαβε τό χώμα. Κι δμως Ενα γλυκό κύμα πέρα
σε στό κορμί, ετρεξε στύ αίμα καί θάθελε νά ξανακούσει κείνα, 
τά λόγια.

Κάθησαν μέσα στά χαμόκλαδα γιά νά μ ή φαίνονται, άπ’ τό 
χωριό κι Εβγαλαν φαΐ νά φάνε. Ξεχώρισαν ενα μερτικό καί τή; 
εδοσαν κι αύτηνής.

— Δέ θέλω, δέν πεινάω, μουρμούρισε.
Ό επικεφαλής τήν κοίταξε στά μάτια αυστηρά καί πρό- 

στεσε:
— Άπό πού νομίζεις πώς είμαστε εμείς; Λές νά μήν ξέ

ρουμε πώς οι. αδερφέ; μας είναι νηστικές καί ξυπόλητες; Πάρε 
κι. άσε τί; ντροπές. 'Εφαγαν, κουβέντιασαν λίγο, κι Επειτα τή; 
ζήτηξαν νά τούς βοηθήσει νά περάσουν τό ποτάμι γιά νά ρι
χτούν στ άντικρυνά χωριά.

— Έγώ ξέρω δυό πόρους, απάντησε ή κοπέλα. Μά τή μέ
ρα δέν μπορείτε νά περάσετε γιατί είναι κοντά στό γιοφύρι καί 
•θά σάς ίδούν τά φυλάκια. "Αν είναι γιά τή νύχτα σάς περνάω. 
*Άν πάλι βιάζεστε, τότε πρέπει νά τραβήξετε χαμηλότερα.

Τό βράδυ τούς πήγε στό ποτάμι. Τελευταίος Εμεινε δ Επικε
φαλής καί τήν ώρα πού Εμπαινε στό νερό τη; Εσφιξε δυνατά τό 
χέρι. ’Ένιωσε Εναν πόνο γλυκό νά κυλάει σ’ ολο τό κορμί κι 
ήθελε νά μήν τελείωνε ούτε τό σφίξιμο, ούτε ό πόνος. Κι δταν 
προχώρησε δυό βήματα τόνε ρώτηξε:

— ’Άν μέ ξαναχρειαστεΐτε, συναγωνιστή, ξέρετε πού Οά 
μέ βρείτε;

— Ξέρουμε.
— Καί πώς μέ λένε;
— Ξέρουμε, Λενιώ, ξέρουμε.
’Έμεινε εκεί στήν όχθη, στό σκοτάδι, (όρα πολλή καί κοίτα

ζε τήν απέναντι πλαγιά. Ή καρδιά της δέν τήν άφηνε νά φύγει. 
Σά γύρισε στό σπίτι ό πατέρας της τήν Εδειρε. Μά ά; ξαναγινό
ταν μιά φορά ακόμα καί άς τήν ξανάδερνε.

Άπό τότε τό σπίτι δέν τή χωρούσε. Παντού, καί στόν ύπνο 
καί στό ξύπνιο, Εβλεπε αντάρτες. 'Όταν άρχισαν οί επιχειρήσεις 
κι ή ΕΠΟΝ ρώτηξε ποιες κοπέλες θέλουν νά πάνε νοσοκόμες, 



ή Λενιώ βγήκε πρώτη λές καί φοβόταν μτρώος μετανοιώσουν. 
Στό πρόχειρο νοσοκομείο όπου τήν έστειλαν, ζούσε μ’ εναν κα
θημερινό qόβο καί μιά κρυφή λαχτάρα. Γινότανε μάχες καί δέν 
ήξερε κι αυτή καλά-καλά τί νά ευχηθεί. νΑν ερχόταν μ' ενα χέ
ρι, μ" ενα πόδι . . . Αυτή καί πάλι θά τόν αγαπούσε. Τότε, ίσως, 
καί περσότερο. Μά . .. δπως καί νάναι. . . άνάπηρος καλά δέν 
εΐναι. Μά νά μήν τραυματιστεί καθόλου . . . πάλι άσχημα γι' αυ
τήν. Νά μήν τόν ξαναδεΐ;! Ούτε μιά φορά! Νά τραυματιζόταν 
λίγο, τόσο δσο χρειαζόταν ναρθεϊ στό νοσοκομείο. Ούτε περσό
τερο ούτε λιγότερο. Καί πάλι μετάνοιωνε.

Κι ό λεβέντης της τραυματίστηκε καί μάλιστα πολύ βαριά. 
Σά ζήτηξαν αίμα έτρεξε γρήγορα καί ή καρδιά της χτυπούσε 
ανάκατα. «’Άν δέν κάνει τό αίμα μου» συλλογιζότανε. Έπειτα 
στάθηκε πάνω απ’ τό κεφάλι του μέρα-νύχτα, σά μάνα, 
σάν αδερφή, καλύτερα σάν κοπέλα π’ αγαπούσε μ’ δλη τήν ψυχή 
της καί τόν άνάστησε. Κι ακολούθησαν οί ευτυχισμένες μέρες. 
Αυτές οί μέρες στό νοσοκομείο ήταν δλες κι δλες.

— "Αμα λευτερωθούμε Λενιώ, τής έλεγε, σάν κάθονταν αρ
γά τά βράδια καί κουβέντιαζαν, ή ζωή θά ναι χαρούμενη. Λέ 
θά πεινάμε . . . Λέ θά μάς φαρμακώνει ή αγωνία . . . Λέ θάχει 
πολέμους. Θά ζεί ο κόσμος αγαπημένος. Θά όμορφήνει τότε κι 
δ τόπος . . .

Άπ' τό νοσοκομείο χώρισαν. *0 Περικλής τράβηξε γιά τόν 
ΕΛΑΣ κι αυτή πέρασε στις οργανώσεις. Στή χάση καί στή γιό- 
μιση τού φεγγαρισυ αντάμωναν στά σταυροδρόμια τού αγώνα. 
Τόσο λίγο δσο νά χαιρετιστούν, τόσο λίγο δσο γιά νά πουν μέ 
τά μάτια δσα θά ήθελαν χρόνια καί χρόνια νά τά πουν μέ τό 
στόμα. Καί πάλι χώριζαν:

’Άιντε παιδί μου Λενιώ κι αύριο δλη ή ζωή θάναι δι
κή μας.

— Περικλή, νά προσέχεις . ..
Καί δέν ής>θε ή λευτεριά, καί καλύτερα θάταν νά πούμε 

ξανάρθε ή σκλαβιά.
Αυτά σκεφτόταν σήμερα ή Λενιώ κεΐ στή βρυσούλα δίπλα, 

έσφιγγε τό δεματάκι στήν ποδιά καί καρτερούσε. Λέν μπορεί, 
θαρθεί. Είναι σίγουρη γΓ αυτό. Τό κόμμα τής τό είπε: «'Άν 

•94



είναι νά πάει κάπου...». Θαρθεϊ γιά μιά στιγμή κι έπειτα θά 
φύγει. Καί θά σβήσει κι αύτή ή απαντοχή καί ποιός ξέρει πότε 
θά ξανανταμώσουν. Κι δμως λαχταρούσε νά τόν δεί.

*0 ήλιος κουρασμένος απ' τήν πορεία τής μέρας ώκούμπηοε 
στις μακρινές κορφές. Συννεφάκια στόν ουρανό έπαιζαν κυνηγη
τό. Ό λόγγος βούιζε καί μοσκοβολούσε δ κέδρος. Η βρυσούλα 
μουρμούριζε καί τά έλατα κουνούσαν θλιμμένα τίς κορφές τους. 
II κοπέλα σηκώθηκε μέ βαριά καρδιά: «Ούτε κι άπόψε» μουρ- 

Ηούρισε.
Τά έλατοβέλονα καί τά ξερόκλαδα έτριξαν δπως τότε, δυό 

χρόνια πίσω. Μιά γίδα τσίλωσε τ' αφτιά της φοβισμένη καί χτύ
πησε τό πόδι της στό χώμα. Βγήκε μέσα άπό τό δάσος καί. χωρίς 
νά πει λέξη άνοιξε τήν αγκαλιά του, τήν έσφιξε δυνατά στά 
στήθια του καί τή γέμισε φιλιά.

— Λενιώ! παιδί μου. Ή αγάπη καί ή ευτυχία μας είναι 
δεμένη μέ τόν αγώνα. Πάει αυτός καλώ; κι εμείς. Δέν ξέρω πό
τε θά ξανανταμώσουμε. Μά ξέρω πώς ποτέ δέ θά σέ ξεχώσω, 
ούτε στή χαρά, ούτε στή λύπη. Κάνε κουράγιο κα! πάλαιβεμ δλη 
τήν ψυχή σου, μ’ δση δύναμη έχεις νά ξανανταμώσουμε. Μά άν 
έρθουν τά πράματα Ανάποδα. . . κι άν ή δίκιά μας αγάπη δέ 
δύσει καρπό... τότε νά καρπίσει ή Αγάπη χιλιάδων παιδιών καί 
κοριτσιών.

Έβγαλε τό δεματάκι. Μιά φανέλα είχε μέσα, δυό ζευγά
ρια κάλτσες, βασιλικό, γαρούφαλα. .. καί τής κοπέλας τήν 
καρδιά.

— Περικλή πάρε κάτι. . . δέν έχω τίποτα άλλο ή έρμη . . . 
άν μπορούσα νά σούδινα τήν ψυχή μου . . .



IV

Ό Θανάσης κουβέντιασε κάμποσο μέ τό γραμματέα του 
κόμματος κι υστέρα ξεκίνησε γιά τό χωριό του, τό Παλιοχώρι, 
πού βρισκόταν λίγες ώρες όξω απ’ τήν πόλη. Σ’ ολο τό δρόμο 
συλλογιζόταν τήν καινούργια δουλιά πού άναλάβαινε, τίς δυσκο
λίες πού θάβρισκε.. . ’Έφτασε τό βραδάκι, κι οί γέροι σάν τόν 
είδαν λαχτάρησαν άπ" τή χαρά τους. ΤΙ μάνα Εκλαψε λίγο κ" ύ
στερα σκοτώθηκε νά γιορτάσουν τόν ερχομό του. ’Έσφαξε μιά 
κότα, Εβγαλε λίγο τυρί καί λίγο βούτυρο, πού τά φύλαγε γιά 
ώρα «ανάγκης», καί βάλθηκε νά κάνει πήτα. Ό γέρος ολο καί 
ρωτούσε νά μάθει τί γίνεται στήν πόλη κι άν είναι αλήθεια τά 
όσα μολογοΰσε ό κόσμος. ΙΙότε-πότε μουρμούριζε: «Τί. είναι αύ
τά πού γίνονται στό ντουνιά;! Αντί νά πάμε καλύτερα πάμε 
χειρότερα! .. Ή γριά μπαιτόβγαινε, τέντωνε τ" άφτί ν’ αρ
πάξει καμιά κουβέντα καί πότε-πότε πετούσε κι αυτή κανένα 
λόγο: «Νά φανέ τό κεφάλι τους τά σκυλιά . . . καλά Εκανες Θα
νάση μου -κι ήρθες . . . νά είμαστε δλοι μαζί..

’Αργά γύρισε άπ’ τό μαγαζί δ άδερφός του δ Νίκος 10 χρό
νια μικρότερος απ' αυτόν. Ό Θανάσης άπλωσε τό χέρι νά τόν 
χαιρετήσει καί ψιθύρισε χαμογελώντας:

— Μωρέ μπράβο! σωστός άντρας Εγινες.
Κείνος τόν κοίταξε λοξά καί πρόφερε περιφρονητικά μέσα 

άπ’ τά δόντια:
— Έγώ δέ χαιρετάω προδότες.

Ή μάνα τάχασε σάν τάκουσε. Μαρμάρωσε έκεϊ όπως στε
κόταν δρθή καί τό χέρι πού κρατούσε τήν πετρόβεργα Εμεινε 
στόν άέρα τρέποντας.
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— Νίκό, τραύλισε, τ’ αδερφού σου λέ; Ιτσι;
— Λυτός δεν είναι αδερφό; μου.
Ή γριά άψιωσε:
— Καί. ποιός είναι αδερφός σου; Γιά έλα στά καλά σου, 

λέω γώ . . . Δέν ξέρει; τί τσαμπουνά; . . .
Ό γέρο; σκεφτικό; κοίταζε τή φωτιά πού άναβε στό τζάκι. 

Τσούγκρισε τά δαυλιά μέ τή μασιά, τράβηξε κάμποσε; γραμμού
λες πάνω στή στάχτη καί γυρίζοντας τό άσπρόμαλλο κεφάλι κα
τά τό γιό του ρώτηξε άργά-άργά:

• — Λέ μου λές παιδί μου στά σοβαρά μιλά;;
— Καί βέβαια στά σοβαρά.
— Καί τότε ποιός είναι αδερφό; σου; r() Ρίνης; ό Γού

λας: . . . ΙΙοιό; στά δασκάλεψε αυτά! Γ'κοτζάμ άντρα; καί νά 
πιστεύει; δ,τι σου λένε! ! Κρίμα! έκανε ύ γέρο; κουνώντας αργά 
τό κεφάλι του.

— Νίκο! εΐπε ό Θανάσης, τόσον καιρό είχαμε ν’ ανταμώ
σουμε καί τώρα, μόλις είδες τόν αδερφό σου, αντί νά χαρεις» 
χωρίς νά ξέρει; τί έκανα αυτόν τόν καιρό, μέ λέ; προδότη για
τί έτσι σου είπαν έκεϊνοι πού ζούσαν αγκαλιά μέ τού; γερμανο- 
ϊταλούς, έκαιγαν τά χωριά μα;, πρόδιναν στους καταχτητές, κρέ
μαγαν πατριώτες. "Όταν έφυγα ήσουν παιδί, ενώ σήμερα είσαι 
άντρα;. Μά τί νά σου πώ;! Πίστεψε με, τότε σκεφτόσουν καλύ
τερα. Τί άνθρωπισμό μπορεί νά έχει δ Μαραθόπουλος κι ή πα
ρέα του πού σέ βάζουν νά μισήσεις τόν αδερφό σου, πού σέ 
σπρώχνουν νά τόν σκοτώσεις . . . Τόβαλες μέ τό νού σου τ! μπο
ρεί νά γίνει; Έγώ άπό δώ, εσύ άπό κεί μέ ντουφέκι, καί στή 
μέση οί γέροι. . . Καί γιατί; Γιά ποιανού συμφέροντα; . ..

- — Καλά σου λέει, φώναξε ό γέρο; ατ’στηρά, βόλτα στό νού 
σου καί μ ή σέ κοροϊδεύει ό ΜαραίΙ ύπουλος.

ΊΙ μάνα έστρωσε τό σουφοά δίπλα στό τζάκι, εβαλε τό φαΐ 
καί κάνοντας τό σταυρό τη; μουρμούρισε σάν προσευχή:

— ?'Αχ παιδάκια μου! αμα υπάρχει αγάπη σ' ενα σπίτι δλα 
τ’ απαντάει, δλα τά υποφέρει . . . καί τή φτώχια . .. καί τήν άρ- 
οώστια... Θυμηθείτε πόσο αγαπημένα ήμασταν παλιότερα. Σά; 
ζήλευε ό κόσμο;. Σένα τά λέω Νίκο μου. ’Άκου καί μένα, τή 



μάνα σου, καί κάτσε φρόνιμα. Καί σύ Θανάση μου μήν πας 
πουθενά. Λ; κοιτάξουν άλλοι τί; οργανώσεις . . .

Καί τήν άλλη μέρα, Ξακουσμένη, συγύριζε Ενα σακουλάκι. 
’Έβαλε μέσα λίγο ψωμί, δυό αυγά βρασμένα, ενα κρε.μύδι καί 
δυό κεφάλια σκόρδα καί τήν ωρα πού τάδινε στό γιό της νά πάει, 
γιά άλλα χωριά καί τά μάτια της τόν χαΐδευαν γεμάτα λαχτάρα 
καί στοργή τούλεγε:

• Ώρα καλή παιδί μου! "Ωρα καλή! Νά προσέχεις Θα
νάση μου αυτού πού πας. Αφού δέ μ άκου;;.' IΙστέ νά μή γεν
νιόνταν ή δόλια ή μάνα... Όλο φαρμάκια είναι.,..

Πέρασαν κάμποσες μέρες άπό τότε. Ό Θανάσης γύριζε άπό 
χωρώ σέ χωριό γιατί άπύ μέρα σέ: μέρα καρτερούσαν ναρθούν 
οί ληστοσυμμορίτες καί ή εθνοφυλακή. Ό Νίκος ολυ καί χανό
ταν στήν πύλη κι έμειναν οί γέροι στό χωριό νά όργώσουν καί 
νά σπείρουν τά χωράφια. Κάθε μέρα προτού χαράξει φ-όρτωναν 
οπό γαϊδουράκι τό σπόρο, τό ζυγό καί τό φαΐ, Εβαζαν μπροστά 
τό ζευγάρι καί τραβούσαν για τά χωράφια. ’Έτσι ζοΰσαν πικρα
μένοι κι ανήσυχοι, τή μέρα στα χωράφια, τό βράδυ μοναχοί στό 
σπίτι, ιός εκείνο τό πρΐωινό, πού θά τό θυμάται γιά πολλά χρό
νια τό χωριό.

Ό μπάρμπα-Μήτρος άποβραδύς ακόμα ένιωθε μιά ταραχή 
— κάποιο μισόλογο είχε ξεφύγει πριν δυό μέρες τού Νίκου — 
καί τή νύχτα ξύπνησε μόλι; πέρασαν τά μεσάνυχτα. Κι ως τό πρωί 
δέν μπόρεσε νά κοιμηθεί. Οσο στριφογύριζε στό στρώμα κι οσο 
Εσφιγγε τά μάτια τόσο αγρίευε ό νους. Ή σκέψη έτρεχε στά 
παιδιά του: στό Θανάση κι απ’ τό Θανάση στό Νίκο καί πάλι 
στό Θανάση. «Αυτού που γυρίζει, συλλογιζόταν, μπορεί νά τού 
στήσουν καρτέρι... Παλιανθρώπους καί στά χωριά έχουν κι 
απ' τήν πόλη μπορούν νά στείλουν. Καί. τί θά τούς δυσκολέψει 
νά τόν δείρουν, ακόμα καί νά τόν σκοτώσουν;! Καί τί τούς 
φταίει; ... τί κακό τούς έκανε:! . ..». Κι άπ” τό σήμερα δ νους 
του πήγαινε στό χτές κι. απ' τό γιό του άπλωνε καί πιό πέρα,; στό 
ΕΑΜ, στόν ΕΔΕΣ, ατούς ίταλούς και τούς γερμανούς. « Προδό
τες! μουρμούριζε. 'Από πού προδότες; . . . 'Άν ήταν προδότες 
γιατί τούς κρέμαγαν καί τούς ντουφεκούσαν οί γερμανοί; . . 
Κι. ό φόβος κι ή ανησυχία τού σφίγγαν τήν καρδιά. Μά όσο κι 
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λογίστηκε πολλές φορές, καί τίς νύχτες πού ξαγρυπνούσε, καί 
στό χωράφι, όταν άφηνε τό ζευγάρι νά ξανασάνει καί νά καπνί
σει ενα τσιγάρο, ποτέ δέν ένιωσε ντροπή γιά τό Θανάση. Καί 
κάποτε-κάποχε μιά φωνή τού ψιθύριζε: «Λίκιο έχουν . . . καλά 
κάνουν... κι έσύ άν ήσουνΚι άπ τό Θ ανιίση πέρασε στό 
Νίκο. «Τούκατσε μεράκι νά γίνει αξιωματικός κι αυτοί, οί πα
λιάνθρωποι ... τό γελούν. Μά φταίω κι έγώ. Γιατί νά πάω μέ 
τόν Ε ΛΕΣ; . . . γέροντα; άνθρωπος . . . Τί ήθελες νά σου κάνει 
τό μαξούμι ...» καί θυμήθηκε μιά σκηνή άπ’ τήν κατοχή. Τότε 
ό Θανάσης έλειπε κι ό Μαραθόπουλος όλο καί πιπίλιζε τό μυαλό 
τού Νίκου πώς άν πάρει ντουφέκι δλα θά ναι δικά του. Μά ό μι
κρός δέν τολμούσε νά πάει κι όσες φορές ζήτηξε: απ' τό γέρο δέν 
τόν άφησε ώσπου μιά μέρα τού είπε ύρθά-κοφτά:

— Νά καθήσεις αυτού πού είσαι. Ληστή δέ θά σέ φτιάξω. 
Κι έσύ έδεσίτης δέν είσαι; ρώτηξε αυθάδικα ό νεαρός.

— Εγώ; έκανε παραξενεμένος ό γέρος. Σκέφτηκε λίγο, σού
φρωσε τά 6ασιά του φρύδια καί συμπλήρωσε: Εγώ; . . . 'Έδοσα 
τό λόγο μου . . . 'Ύστερα άλλο είναι νά είσαι έδεσίτης κι άλλο 
είναι νά πάρεις ντουφέκι καί νά γίνεις . . . δηλ. πόρτο χαμπά
ρι... δέ θά πας πουθενά.

Θυμήθηκε ό γέρο; τή σκηνή εκείνη καί ξαναπε μέσα του: 
«Ναι έτσι είναι.. . . δπως βλέπουν τά παιδιά . . . έτσι κάνουν . 
Φταίω, φταίω. . . Καί τώρα ... Νά μή μου τό χρωστάει ή τύ
χη νά τόν δώ μέ τόν Ρίνη καί τόν Γούλα νά γυρίζει οπλισμέ
νος . . . ’Άν είναι νά ρθει μιά τέτια μέρα καλύτερα νά μέ κάψει 
ό θεός .. .». *

Αύτά σκεφτόταν απόψε ό γέρο;, τέτια σκεφτόταν κι άλλες 
βραδιές σάν τήν αποψι νή ... Ή γριά, ένα μικρό κουβαράκι, κοι
μόταν δίπλα του καί καθώς γύρισε τεντώθηκε λιγάκι κι άρχισε 
νά ροχαλίζει. Τή σκούντησε ψιθυρίζοντας νευριασμένα: «γριά! 
γριά! πώς σέ κυλάει ό ύπνος;! Πού νά είναι τά παιδιά σου;».

Μά άδικα τήν κακολογούσε. Λύτη ή κακομοίρα πονούσε 
περισσότερο άπ" αυτόν. Κι όλε; τίς νύχτες ξαγρυπνούσε καί ζά
ρωνε κάτω άπ' τό σκέπασμα νά μήν κάνει φασαρία καί Ξυπνήσει 
τό γέρο πού ήταν κουρασμένος απ’ τό γωράφι. Τό ίδιο έγινε κι 
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απόψε, μονο που ξαγρύπνησε άποβραδύς καί τήν πήρε ό -ύπνος 
μόλις ξύπνησε ύ γέρος.

Λάλησαν μιά φορά τά κοκόρια, λάλησαν vid δεύτερη κι ή 
νύχτα αργά κυλούσε. Σηκώθηκε, κατέβηκε στήν αυλή κι εριξε 
μιά ματιά στ' αστέρια πού ένα-ενα έσβηναν στόν ουρανό. Γλυκό - 
χάραζε στήν ανατολή. Τό σκοτάδι τύλιγε άκόμα τό χωριό καί 
μόνο δώ καί κεϊ έφεγγε κανένα παραθύρι. Πήρε λίγα προσανάμ
ματα καί μπήκε Ξανά στό σπίτι. 'Άναψε τή φωτιά καί τραβών
τας τό σκέπασμα τής γριά; φώναξε:

— Γριά! έ γριά! σήκω, Ιφεξε, έγώ θά πάω στύ σέμπρο ν<7. 
πάρω τό βόδι καί σύ φόρτωσε τ.ό γαϊδούρι. .. νά πάμε στό Βαρ- 
κό μήν τό μουντζώνουμε ιός τό βράδυ . . .

II ήρε τό ραβδί του καί βγήκε. Τώρα τά περισσότερα παρα
θύρια των σπιτιών ήταν φωτισμένα καί στούς δρόμους σάλευαν 
σκιές. Τό χωριό τσακισμένο απ’ τήν κούραση τής προηγούμενης 
μέρας πήρε μιά ανάσα τη νύχτα καί τώρα ξυπνούσε ν' αρχίσει 
μιά καινούργια μέρα δουλιας. Ζευγίτες πότιζαν τά καματερά τους 
κι άλλοι ετοίμαζαν τά γαϊδουράκια. Οί γυναίκες έφτιαχναν τό 
λίγο φαΐ καί τά παιδιά, αγουροξυπνημένα, άλλα έσκουζαν στό 
παραγώνι καί άλλα ετοίμαζαν τά ζωντανά νά. τά βγάλουν στή 
βοσκή.

Κόντευε νά φτάσει στήν πλατεία ΰταν κόπηκαν τά σκυλιά 
στόν πέρα μαχαλά καί σέ συνέχεια πλήθυναν τά άλυχτίσματα σά 
νά προχωρούσαν πολλοί άνθρωποι κι απ' τίς δυό άκρες τού χω
ριού. Τά παιδιά σταμάτησαν νά κλαϊνε κι οί γυναίκες παράτη
σαν τό φαγητό. Στούς δρόμους, τά παραθύρια, άπό παντού, πρό- 
βαλαν οί χωρικοί καί ρωτούσανε ύ ένας τόν άλλον: Τι είναι: Ό 
μπαρμπα-Μήτρος στάθηκε λίγο στήν πλατεία, άφουγκράστηκε κι 
άντίς νά πάει στύ σέμπρο γιά τύ βόδι γύρισε κατά τό σπίτ» 
ΤΙ γριά σάν ακούσε τά σκυλιά έσπρωξε τό γαϊδουράκι στ" αχού
ρι καί ξεκίνησε νά βρει τό γέρο.

Μήτρο! τί έπαθαν τά σκυλιά; ρώτηξε σάν τόν αντάμωσε 
δίπλα στή βρύση. Έτσι έκαναν όταν έρχονταν οί γερμανοί. Καί 
σέ λίγο πρόσδεσε: πού νά είναι τά παιδιά;

ΤΙ έθνοφυλακή κύκλωσε τό χωριό κι έβαλε φυλάκια στά 
γύρω ύψωματάκια. Στήν πλατεία έφτασε ενα τμήμα έθνοφυλα- 
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κής καί κάμποσοι Ληστοσυμμορίτες μέ τό Μαραθόπουλο καί έστη
σαν τρία πολυβόλα. Λίγα λεφτά άργότερα αναστατώθηκε δ κό
σμος. Ή καμπάνα άρχισε νά χτυπά δαιμονισμένα κι άπ’ τίς γύ- 
ρω ραχούλες καί τούς λόφους όκούγονταν ριπές σά νά γινόταν 
μάχη. Ό ντελάλης καί μερικοί ληστοσυμμορίτες πέρασαν απ’ τίς 
γειτονιές καί. ειδοποίησαν τόν κόσμο νά μαζευτεί στήν πλατεία. 
Κείνη τήν ιορα έφτασε κι. ό Θανάσης τρεχάτος άπ’ τό γειτονικό 
χωριό. Ως πού νά σκάσει ό ήλιος, ή πλατεία γέμισε. Οί χωρι- 
"/-οί, παρέες-παρέες, άλλοι στέκονταν κι άλλοι, έκαναν βόλτες 
συζητώντας.

Κάποια ώρα βγήκε ό Μαραθόπουλος άπ’ τό καφενείο, ανέ
βηκε στύ πεζούλι κι έβγαλε λόγο. Μίλησε γιά πολλά καί διάφορα, 
γιά τήν πατρίδα, τούς συμμάχους, τό κράτος καί τούς προδότες 
καί στό τέλος φώναξε:

— Οί αριστεροί — αριστερά, οΐ δεξιοί — δεξιά.
Θ κόσμος ανόρεχτα καί σιγομουρμονρίζοντας βρισιές τράβηξε 

κατά τίς άκρες. Τό κέντρο άρχισε ν" άριώνει. Ό Θανάση; στεκό
ταν καταμεσίς στήν πλατεία αναποφάσιστος, σάν νά μήν ήξερε τί 
νά κάνει. ’Έριξε μιά ματιά ολόγυρα, τό μυαλό του μέ μιας φω
τίστηκε, κατάλαβε τόν κίνδυνο καί φώναξε:

— Χωριανοί! 11ου πάτε; θέλουν νά χωρίσουν τούς έαμίτες 
άπ' τούς έδεοίτες καί νά τούς χτυπήσουν . . .

Ο κόσμος κοντοστάθηκε, δίσταζε, φοβόταν νά γυρίσει πίσω. 
Μες τό πλήθος άρχισαν οί συζητήσεις, οϊ μικροκαυγάδες, οί άντι- 
ρήσει-... Κι έπειτα, οΐ πιό τολμηροί, γύρισαν κατά τό κέντρο. 
Ξεσηκώθηκε άπό παντού σαματάς, φασαρία καί κακό. ’Άλλος άπό 
δώ, άλλο; άπό κεΐ, κι ολοι μαζί, κι άπ’ τίς δυό μεριές φώναζαν: 
«Λέν έχουμε τίποτα νά χωρίσουμε . . . Άπ’ τό ίδιο χωριό είμα
στε .. . Ελάτε! δέν κάνει νά προχωρήσει τό μίσος ανάμεσα μας . . . 
Γιώργο! τί. στέκεσαι; ’Άγγελε! φώναξε καί τούς άλλους! Νίκο! 
Χρηστό! μή φεύγετε, δέν καταλαβαίνετε τί θά γίνει;! . . .» Τούς 
πρώτους τούς ακολουθούσαν άλλοι, πιό πολλοί τώρα, καί στό τέ
λος ετοεξαν δλοι σά νά φ.οβήθηκαν νά μείνουν στις άκρες. ΙΙύ- 
κνωσαν καί στριμώχτηκαν ό ένας κοντά στόν άλλον.

Άπ’ τή μάζα βγήκε ό μπαρμπα-Μήτρος ζύγωσε τό Μαραθό- 
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πουλο, έβγαλε τή σκούφια του, καί χαιρετώντας μέ μιά βαθιά υπό
κλιση είπε:

— Πατριώτες! Μή μάς χαλάτε τό χωριό. 'Αφήστε μας νά 
όργώσουμε καί νά σπείρουμε τά χωράφια μας . . .

Πίσω ζύγωσαν κι άλλοι, γέροι, γριές, γυναίκες καί. απ' τίς 
δυό παρατάξεις.

— Πάτε στό καλό σας κι αφήστε μας ήσυχους, παρακάλεσή 
ένας. ’ ; · '· · ·'1

— Πολλά τραβήξαμε απ' τούς γερμανούς, δέν μπορείτε νά 
μάς κάνετε καλό, μή μάς κάνετε κακό, ενα; δεύτερος.

— Μή μάς βάζετε φωτιά στό χωριό, φώναξε ένας απ' τή 
μάζα.

— Καλώ σας λένε, φώναξαν πολλά στόματα.
— Φτάνουν τά μίση καί τά αίματα . . . βούιξε τό πλήθος.
ΤΙ μάζα ολο κι έπαιρνε κουράγιο, όλο καί τρικύμιζε, ολο καί 

ζύγωνε.
— Νά παραδύσετε τού; «εκτελεστές», ούρλιαζε ό Μαραθό

πουλος κίτρινος απ' τή λύσσα του.
— Δέν έχουμε, ξεχύθηκε μιά φωνή άπό έκατοντάδες στόματα 

καί τράνταξε τόν άέοα.
— Παραδόστε τά δπλα!
— Λέν έχουμε! Τά παραδόσαμε.’ βούιξε ξανά.
Ό Μαραθόπουλος τάχασε. Δάγκωνε τά χείλη του κι έτρεμε 

ολόκληρος. Δέν ήξερε τί νά κάνει κι. έριξε μιά ματιά ολόγυρα σά 
νά γύρευε βοήθεια άπό κάποιον.

— Βάρα στό ψ·αχνό, τού ψιθύρισε ό Τζώρτζης, περνώντας 
δίπλα του, αλλιώς χάθηκες. Ετοιμάζονται, νά σέ χτυπήσουν.

Τό πρόσωπο τού Μαραθόπουλου φωτίστηκε κι ένα σατανικό 
χαμόγελο χαράχτηκε στά χείλη του.

— Μπρος! πάτε στά σπίτια σας, φώναξε, αφού δέν έχετε 
τίποτα.

Ο κόσμος άλάλιαζε άπό χαρά. "Οσοι ήταν στήν άκρη σκόρ
πισαν κιόλας. Ό Θανάσης δέν πρόλαβε τό κακό. Φώναξε δσο μπο
ρούσε: «Χωριανοί! Μ ή φεύγετε! Νά φύγουν αυτοί πρώτα». Τήν 
ίδια όμως ώρα δ Μαραθόπουλος έκανε νόημα στά πολυβόλα καί 
ή φωνή του σκεπάστηκε άπ’ τό κροτάλισμά τους.
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II άντίδραση άπό μέρες ετοίμαζε τήν επιδρομή στό Πα?αο- 
χώρι καί πήρε δλα τά μέτρα νά μή μαθευτεί. Ό Τόμυ είχε πολύω
ρη συνεργασία πρώτα μέ τό Νομάρχη, ύστερα μέ τό διοικητή τής 
εθνοφυλακής καί στό τέλος φώναξε τό Μαραί)ύπουλο.

— Εσείς κ. ΑΙαραθόπουλε — όπως ξέρετε — θά εϊοαστε 
έπικεφαλής τής επιχείρησης καί θάθελα ν’ άκούσω τό σχέδιό 
σας. Άν πάλι δέν εϊσαστε έτοιμο; σάς δίνω προθεσμία ώς αύ
ριο τέτια ώρα,

— Όχι’ κ. Τόμυ, δέ χρειάζεται. Τά έχω σκεφτεϊ δλα ώς 
τήν τελευταία λεπτομέρεια.

Ό Εγγλέζος τόν άκουγε μέ προσοχή καί κοίταζε μιά 
τό σχεδιάγραμμα πού έφτιαχνε ό Μαραθόπουλος σ' ένα χαρτί, 
μιά ένα χάρτη πού είχε μπροστά του καί πότε-πότε κάτι ση- 
μείωνε σ” ένα μπλόκ.

— Άντίρηση στό σχέδιο, δέν μπορεί νά ύπαρχει κ. Μαρα- 
θόπουλε. Όμως. . . σάν κάτι νά του λείπει. . ·. Σά νά του 
λείπει ό σκοπός . . .

Ό Μαραθόπουλος άφησε τό μολύβι πάνω στό τραπέζι, τρά
βηξε λίγο τό γιακά τού χιτωνίου του πού έτσι άξαφνα τόν στέ- 
νεψε καί κοιτάζοντας τόν Τόμυ μέ αμηχανία ρώτηξε:

— Δηλαδή; Δέ σάς κατάλαβα.
— Νά τί θέλω νά πώ. Κάνουμε μιά επιχείρηση. Γιά πΟιό 

σκοπό τήν κάνουμε; Αυτό πρέπει νά καθορίσουμε πρώτα γιατί 
άπ' αυτό θά έξαρτηθούν μιά σειρά άλλα πράγματα: ή έκταση 
πού θά πάρει, τά μέσα πού θά χρησιμοποιήσουμε κτλ.

— Μά ό σκοπός είναι ξεκάθαρος. Νά πάρουμε τά όπλα 
πού έχουν κρυμμένα . . . νά άνακαλύ-ψουμε τούς εκτελεστές . . .

— Βέβαια! είναι, κι αυτά. ΊΊΙ, γιά νάμαι πιό ακριβής, 
αυτά είναι οί αιτίες, είναι, τ’ αδύνατα σημεία τού αντιπάλου 
πού πρέπει νά τά εκμεταλλευτούμε, δπως θά λέγαμε στή στρα
τιωτική γλώσσα. "Οπλα δμως δέν εχονν δλοι, ούτε όλοι είναι 
εκτελεστές . . . Σταμάτησε λιγάκι, τράβηξε μιά ρουφηξιά καπνό 
καί κοιτάζοντας τον μ' ένα βλέμμα διαπεραστικό συνέχισε: Ό 
σκοπός μας είναι νά δείξουμε πώς φτιάξαμε κράτος, πώς έχου
με στά χέρια μας δύναμη καί σ1 αυτή πρέπει, νά υποταχθούν 
δλοι. καί κείνοι πού έχουν δπλα κι εκείνοι πού δέν εχονν, καί 
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κείνοι πού έκτέλεσαν κι εκείνοι πού δέν έκτέλεσαν. Πρέπει νά 
καταλάβουν πώς ή δύναμη αυτή θά έπιβληθεΐ μέ άμείλιχτη 
σκληρότητα σ’ εκείνους πού θά δυστροπήσουν. . . πρέπει νά 
νιώσουν πώ; τέλειωσε ή περίοδος τής αναρχία; κι άρχισε ή 
περίοδος πής δημοκρατικής κρατικής ζωής. "Αμα αυτό τό πε- 
τύχουμε τ άλλα, καί τά δπλα κι οί εκτελεστές . , , είναι εύκολη 
δουλιά. ’Απ’ τήν πρώτη αναμέτρηση τού νόμου μέ τήν ανομία, 
τήν πρώτη κρατική μας έμφάνιση στήν ύπαιθρο θά έςαρ- 
τηθεΐ, σέ μεγάλο βαθμό, ή παραπέρα πορεία μας. ’Άν βγουν 
αυτοί νικητές δύσκολα θά προχωρήσουμε. "Ο,τι θά κάνουν στό 
I Ιαλιοχώρι, κι άλλα πιό πολλά άκόμα, θά κάνουν καί στ' αλ- 
λα χωριά. Αύτά δέν κρύβονται, θά μαθευτούν καί στό τελευταίο 
κουτσοχώρι. Άλλωστε οί ίδιες οί οργανώσεις τους θά τά δια- 
δόσουν. Ή επιχείρηση έχει μεγάλη σημασία καί χρειάζεται 
καλή προετοιμασία, μυστικότητα καί μεθοδικότητα στις κινή
σεις μα; κι όταν φτάσουμε στήν εκτέλεση ταχύτητα κι. αποφα
σιστικότητα. Γι αυτό, φυσικά, βάλαμε εσάς επικεφαλής.

— Ευχαριστώ κ. Τόμυ.
Μέ μιά τέτια εντολή έφτασε ό Μαραθόπουλος στό ΙΙα- 

λιοχώρι.

Κλείσανε τόν κόσμο στά σπίτια τους κι. οποίος έκανε νά 
ξεμυτίσει ακόμα καί στό παραθύρι τόν πυροβολούσαν οί περι
πολίες πού γύριζαν στούς δρόμους. ’Έπιασαν ίσαμε 60 άτο
μα — άντρες, γυναίκες καί νεολαίους - καί τού; χώρισαν σέ 
τρεις κατηγορίες. Στήν πρώτη έβαλαν τά στελέχη, στή δεύτε
ρη τά μέλη τού κόμματος καί στήν τρίτη τόν υπόλοιπο κόσμο. 
Τήν πρώτη ομάδα τήν πήγανε στό σχολειό, δξω άπ τό χω
ριό σ' ένα λοφίσκο, τή δεύτερη στό μεγάλο καφενείο, δίπλα στήν 
πλατεία καί τήν τρίτη σέ μιά άποθήκη κοντά στήν έκκλησιά.

Ό Μαραθόπουλος φώναξε πέντε, τούς άρχι.δήμιοι*;, καί 
τού; έδοκε οδηγίες:

— 'Ολοι αυτοί χωρίς καμιά εξαίρεση, είναι ένοχοι. ’Έ
χουν δπλα. ’Άν μερικοί, δπως είναι οί γυναίκες καί οί γέροι, 
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δέν έχουν, πάντως ξέρουν που υπάρχουν Αποθήκες. Καμιά δε
καριά είναι δολοφόνοι έθνικοφρόνων. πολιτών. Βάλτε λοιπόν 
τά δυνατά σας, τήν τέχνη σας.

Στήν τρίτη ομάδα, είχαν μαζέψει τον απλό κόσμο, γυ- 
ναΐκες, παιδιά, γέρους. Τούς έριξαν σέ μιά γωνιά τή; αποθή
κης καί τραβώντας εναν-εναν άπ’ τό σωρό τούς βασάνιζαν 
μπροστά στους άλλους. Στό καφενείο τούς έκλεισαν ο’ ένα ιδιαί
τερο, πίσω άπ3 τόν μπεζαχτά, κι άπό κεΐ έπαιρναν δυό-δυό, 
τούς έφερναν στή μέση τού πλακόστρωτου καί τούς έδερναν. 
Στό σχολειά τούς έμπασαν όλους μαζί σέ μιά αίθουσα. Άπό 
μπρος τους πέρασαν οί. βασανιστές κι ό καθένας διάλεγε τό 
θύμα του. Ενας ψηλός, μέ τετράγωνες πλάτες, μαύρα-άγρια 
μάτια, γεμάτος χειροβομβίδες καί μαχαίρια, στάθηκε μπροστά 
σ1 ένα νεολαίο, ψηλό, παχύ, μέ χοντρό λαιμό καί κατακόκκι- 
νο πρόσωπο·. Τόν κοίταξε άπό απάνω ως κάτι» κι είπε: «Έγώ 
θέλω νά γονατίσω αυτόν τόν μπουγά» καί πιάνοντάς τον άπ’ 
τό γιακά πρόστεσε: «ελα! θά περάσουμε καλά». Τόν τράβη
ξαν σέ μιά άλλη αίθουσα, τόν έγδυσαν και ρίχνοντας τον στό 
πάτωμα τούδεσαν χέρια καί πόδια. Ό βασανιστής, χωρίς νά 
πεΐ τίποτα, άνάσυρε τό βούρδουλα άπ τό ζωνάρι, εφτυσε τά 
χέρια καί κάνοντας ενα ημικύκλιο στον αέρα τόν κατέβασε 
μ' ορμή στό γυμνό κορμί φωνάζοντας: «δπλα!». Λυτό συνεχί
στηκε κάμποση ώρα ρυθμικά: ανεβοκατέβαζε τό βούρδουλα κι 
επαναλάμβανε τήν ίδια λέξη: «όπλα». 'Όπου έ’πεφτε ό βούρδου
λας γινόταν μιά αύ/χικιά κόκκινη. Υστερα παραπέρα, παρα
πάνω, παρακάτω, ώσπου κοκκίνησε δλο τό κορμί, μαύρισε κι 
άρχισε νά πετιέται τό αίμα. Ό νεολαίος μούγγριζε, μάζευε τό 
σώμα του καί σπαρταρούσε σάν τό ψάρι, στό καμάκι χ^)ρίς νά 
βγάζει ούτε λέξη άπ’ τό στόμα του. Ό βασανιστής, δταν κουρά
στηκε κι είδε πώς δέ βγαίνει τίποτα πέταξε τό βούρδουλα, γύ
ρισε τό νεολαίο ανάσκελα, εβγαλε τό πιστόλι, καί ζυγώνοντά; 
το στό πρόσωπο φώναξε: «Λέγε. . . τό χριστό σου, . . . τήν πα
ναγία σου! Λέγε καί σούφαγα τήν καρδιά, σκυλί! . . Όπλα!». 
Ό νεολαίος πού άντεξε στό βούρδουλα φοβήθηκε τό πιστόλι. 
Τά μάτια του τρεμούλιασαν καί. τάκλεισε νά μή βλέπει. Εκεί
νος τούδοσε μιά κλωτσιά ουρλιάζοντας: «’Άνοιξε τά μάτια πα- 

I
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λιόσκυλσ». '(> νεολαίος τρέμοντας τ' άνοιξε. Δυο δάχτυλα άπό 
πάνω ήταν η κάνη. «Έγώωω δέν . .. δέν. . . δέν . . . έχω, τραύ
λισε. "Λααλλοι έεεχουν».

— ΙΙοιός; Ιίοιός; λέγε σκυλί γιατί σου τήν άναψα.
— Ό .. . ό .. , ό . . . Αθανασίου

• "Αλλος! άλλος! λέγε . . . τό σταυρό σου! Γρήγορα!
- Ο . .. ό . .. Χριστόδουλος ...

— "Αλλο; καί σ’ έφαγα...
— Ό λΐενίδης . ..
'Απάνω ο" αυτό ό νεολαίος λιποθύμησε.
Σέ λίγο έφεραν καί τούς τρεις αυτούς. Ό ένας ήταν έδε- 

σίτης, ό άλλος ένα γεροντάκι καί μόνο ό τρίτος έλασίτης.
Στή διπλανή αίθουσα ό άρχιδήμιος ένας κοντούτσικος, μέ 

στραβά ποδάρια, χαλασμένα δόντια καί μάτια κίτρινα σάν κλού
βιο αυγό, αφού βασάνισε ένα μέλος τού λαϊκού συμβουλίου καί 
δέν έβγαλε τίποτα, έβαλε έναν νά καθήσει στύ στήθος του, ένα 
δεύτερο στά πόδια του κι ένας τρίτος έπασε καί κρατούσε τό 
ένα χέρι. Αυτός άναψε μιά λαμπάδα κι άργά-άργά άρχισε νά 
καίει τά δάχτυλα. Τό θύμα σπαρταρούσε, βογγούσε κι ό δή
μιος φώναζε:

— Λέγε δολοφόνε! Λέγε ποιός σκότωσε τόν έθνικόφρονα 
πολίτη Τασούλη.

Στήν αρχή τσίριξαν τά νύχια καθώς καίγονταν κι όταν 
άρχισε νά μυρίζει καμένη σάρκα κι δ πόνος έφτασε ώς τήν 
ψυχή εκείνος φώναξε: «Έγώ τόν σκότωσα».

Τήν ίδια ώρα έβγαλαν άπ’ τό καφενείο δυό μέ όπλα στίτ 
πλάτες. Τούς πέρασαν άπ’ όλους, καί δείχνοντας τους έλεγαν: 
«Βλέπετε». Αυτοί τά παράδοσαν καί θά πάνε στά σπιτάκια 
τους καί κανένας άπό δώ κι εμπρός δέ θά τούς πειράξει», καί 
γυρίζοντας στούς συναδέλφους των πρόσθετον: «Νά τά καλά 
τά παλικάρια πώς κάνουν τή δουλιά τοτς. , . "Όχι σάν κι 
εσάς... κορύιδα!».

Τήν ώρα τον χαλασμού πέρασε άπ’ τήν πλατεία ένα τζιπ 
καί τράβηξε σέ μιά ραχούλα πιό πέρα απ’ τό σχολειό. ΙΙήδη- 
ξε άπό μέσα ό Τόμυ, περπάτησε λίγο καί στάθηκε νά καμαρώ
σει τή φύση. Άπ.’ τά πόδια τού λόφου άρχιζε ό κάμπος; Τά 
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χωράφια άλλα φρεσκοργωμένα μαύριζαν κι άλλα πρασίνιζαν 
σκεπασμένα απ’ τίς πρωιμιές. Απ’ τή μιά άκρη ώς τήν άλλη 
δεν έβλεπες ούτε άνθρωπο, ούτε ζωντανό. Μόνο κάπου, έκεϊ 
στά δεξιά, καμιά δεκαριά προβατάκια στό μαντρί καρτερού
σαν τόν τσοπάνο νά τά βγάλει στή βοσκή. Ό ουρανό; γαλά
ζιος, ή γή πράσινη καί στό βάθος άστραφτε ή άσημένια θά
λασσα. Άπ1 τό σχολειό τό καφενείο καί τήν αποθήκη ανέβαι
ναν βογγητά καί θρήνος. Στά σπίτια οί μάνες, οί γυναίκες 
καί τά παιδιά εκλαιγαν βουβά γιά κείνους πού βασάνιζαν. 
Στούς δρόμους γύριζαν ληστοσυμμορίτες, έβριζαν, χαχάνιζαν 
πυροβολούσαν καί άπ τίς αυλές καί τούς κήπους τούς άλυ- 
χτούσαν τά σκυλιά. Δώ καί κεΐ γαϊδουράκια φορτωμένα καί 
ζευγάρια ζεμένα στό ζυγό έστεκαν δεμένα στό φράχτη άπ τό 
πρωί. Στά κατώγια μούγγ ρίζαν νηστικέ; οί αγελάδες καί στά 
μαντριά βέλαζαν τά γιδοπρόβατα. Γύρω στό χωριό φύλαγε ή 
έθνοφυλακή καί πυροβολούσε όταν έβλεπε καμιά κίνηση, κι ό 
Τόμυ στεκόταν εκεί στό ύψωμα καί καμάρωνε μέ γαλήνια όψη 
καί καθαρή ματιά τίς ομορφιές τής άνοιξης.

Σέ λίγο έφτασε ό Μαραθόπουλος καί στό κατόπι ό Τζώρ· 
τ:η;’

— "Ολα πάνε καλά, άνάφερε δ Μαραθόπουλος, κι ώς τό 
βράδυ έχουμε καιρό. Δυό παράδοσαν . . . δπλα . . . δυό μαρτύ
ρησαν πώς είναι. . . έκτελεστές . . .

— Σωστά, μπήκε στήν κουβέντα δ Τζώρτζης. Μά κάτι 
σά νά ξεχύσαμε. ’Εδώ οί έαμίτες άρπαξαν περιουσίες . . . αυ
τές δέν έφυγαν άπ τό χωριό καί θά έπρεπε νά βρεθούν.

— Λυτό θά τό κάνουν τά δικαστήρια, οΐ αρχές... μουρ
μούρισε δ Τόμυ.

— Σωστά... μά δέν μπορούν τά δικαστήρια νά καταπια
στούν μέ τόσες δουλιές. Κι. ώς πού νά αρχίσουν . . . αυτοί θά 
τά ξεκοκαλίσουν. Γιατί νά μήν ψάξει ή έθνοφυλακή:

Ό Τόμυ τούριξε μιά ματιά άκατάδεχτη καί δέν απάντη
σε. Μόνο σάν έφυγε ό Τζώρτζης γυρίζοντας στόν Μ«ραθύπου
λο ρώτηξε:

— Τί λέτε: υπάρχουν κλεμμένα πράματα στό χιοριό:
— «’Άν υπάρχουν!! Καί. πολλά μάλιστα...
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Ίότε, καλά είναι νά κάνετε μιά ερευνά, προσέχτε όμως 
μ ή γίνει κα μιά αδικία.

I ύρισε καί μπήκε στό τζιπ. Τ’ αυτοκίνητο μούγγρισε, 
εκανε ενα πηδηματάκι καί γλίστρησε πάνω στό δρόμο. ΙΙέ- 
ρασε μέσα απ τό χωριό καί σά βγήκε στόν κάμπο άνοιξε δλη 
τήν ταχύτητα. Ία χωράφια δεξιά-άριστερά, οί. λόφοι καί οί 
ράχες, τά τηλεγραφόξυλα καί τά καλυβάκια, πού ήταν σκορ
πισμένα στόν κάμπο, έφευγαν πρός τά πίσω σά νά φοβόνταν 
τό πέρασμά του. Μπροστά φαινόταν ή πολιτεία καί πίσω θρη
νούσε τό χωριό.

Οσοι ληστοσυμμορίτες καί έθνοφύλακες δέν είχαν δου- 
λιά κι δσοι φύλαγαν στά γύρο) ύψωματάκια ρίχτηκαν στό πλιά
τσικο. Δίπλα στήν πλατεία δυό ήρθαν στά χέρια καί παραλί
γο νά ντουφεκιστούν. Ό ένας έβγαλε λίγα προβατάκια απ’ ένα 
μαντρί, ένας άλλος απ' τό άντικρυνό καλύβι ίίλλα τόσα καί κεί
να δπως ήταν νηστικά έτρεξαν στό δρόμο κι έσμιξαν. Και τώ
ρα δέν ήξεραν πόσα είναι τού ενός καί πόσα τού άλλουνού. Μιά 
γριούλα τραβώντας ένα γουρουνάκι πήγαινε κρυφά-κρυφά πί
σω άπό ένα σπίτι νά τό κρύψει. "Ενας ληστοσυμμορίτης πή- 
δηξε τό φράχτη καί. τ' άρπαξε απ' τό πόδι. Εκείνος τραβούσε 
τό γουρούνι καί ή γριά έσφιγγε καί τραβούσε τό σχοινί. Ύ) 
ληστοσυμμορίτης έδοσε μιά κλωτσιά τής γριάς, τήν έριξε στό 
χώμα καί παίρνοντας το τό γουρούνι έφυγε, ΊΙ γριά σηκώθηκε, 
ετρεξε λίγο απο πίσω του κι άρχισε να καταργιεται και να 
παρακαλάει τό θεό νά ρίξει φωτιά νά τόν κάψει. Σ' έναν κή
πο ένας ληστοσυμμορίτης κρατώντας μιά βουνιά άναμμένη έτρε
χε σέ μερικά μελίσσια. 'Απ' τήν άλλη άκρη ερχόταν κάποιος 
άλλος. Ενα σκυλί τόν κυνηγούσε από πίσω κι όταν κείνος θέ
λησε νά τρέξει, τόν δρπαξε απ' τό παντελόνι καί τόν έριξε 
καταγής. Ό πρώτος έφτασε νωρίτερα καί αναποδογυρίζοντας 
τά μελίσσια μέ κλωτσιές τό ένα κοντά στό άλλο φώναξε: έγώ 
τά χάλασα, δικά μου είναι. Μιά κοπέλα κρατώντας στήν αγκα
λιά της ένα μπόγο μπήκε στήν αυλή ένός έδεσίτικου σπιτιού 
νά τόν κρύψει. Ένα; έ Ονο φύλακα; τήν έφτασε. ΊΙ κοπέλα άφη
σε τό μπόγο στό χώμα καί πέφτονας άπό πάνω τόν σκέπασε μέ 
τό κορμί. της. Ό έθνοφύλοτκας τήν κλωτσούσε καί τραβούσε τά 
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γουρουνιών καί γαυγίσματα σκυλιών, φωνές καί κλάματα, σταυ- 
ροπαναγίες καί κατφρες κι άπ’ τό σχολειό, τό καφενείο καί 
τήν αποθήκη θρήνος,

Τ’ άπογεματάκι ξεκίνησε γιά τήν πόλη μιά φάλαγγα άπό 
48 άνθρώπους. Μπροστά-μπροστά βάδιζε ό Παπαδημήτρης, 
ένας 70ηντάρης γέρος. Μόλις έσερνε τά πόδια άπ' τό ξύλο καί 
τά χρόνια. Τά μαλλιά καί τά γένια του είχαν πήξει μές τό 
αίμα. Τό ράσο, άπ9 τή δεξιά μεριά, τό είχαν σκίσει άπό πάνο> 
ως κάτω. Πίσω βάδιζε ό Θανάσης ό ΙΙεζΜχχωρίτης μέ σπασμένο 
τό ενα χέρι, σέ συνέχεια δυό γυναίκες, μετά ενα παιδάκι ιός 
16 χρόνων, πού βογγούσε κι έγερνε δεξιά-αριστερά κι ύστε
ρα δλη ή φάλαγγα. Οι έθνο φύλακες πού τούς συνόδευαν, λυσ
σασμένοι γιατί δέν είχαν πάρει μέρος στό πλιάτσικο, τούς 
έσπρωχναν, τούς χτυπούσαν μέ τά κοντάκια καί τίς άρβύλες 
καί τούς έβριζαν: «Έαμοβούλγαροι! κλέφτες! δολοφόνοι! προ
δότες!». \. · ^* . ·· ' ''

Άπ' τό χωριό, μέσα απ’ τά σοκάκια καί τά χωράφια έρχον
ταν ληστοσυμμορίες κι έθνοφύλακες σκόρπιοι. Ένα; είχε στις 
πλάτες ένα μεγάλο μπόγο ρούχα, ένας δεύτερος σαλαγούσε πρό
βατα, ένας τρίτος έσερνε μιά αγελάδα .. . Ό ένας είχε τά στή- 
fl ια φουσκωμένα, ό άλλος τό πανταλόνι. Τελευταϊος-τελευταΐος 
βάδιζε ένας άγγομαχώντας. Στή μιά πλάτη είχε ένα ασκί μέ 
μέλι καί μέ τό χέρι τραβούσε ένα γουρούνι. Στήν άλλη πλά
τη είχε κρεμασμένο τό ντουφέκι καί μέ τό χέρι κρατούσε πα- 
ραμάσκαλα μιά λαγίνα βούτυρο. Τό γουρούνι δέν πήγαινε ούτε 
μπροστά ούτε πίσω καί τ’ άσκί δλο καί γλιστρούσε. ’Άφηνε 
τή λαγίνα γιά νά σιάξει τ' άσκί έπεφτε τό τουφέκι. ’Έκανε 
νά σιάξει τό τουφέκι ξέφευγε τ' άσκί. 'Έτρεχε Ιδρώτας στό 
πρόσωπο, στά χέρια καί ανακατευόταν μέ τό μέλι, τό βούτυρο 
καί τή λέρα... Καί. προχωρούσαν σκόρπιοι, μουστριμένοι καί 
λερωμένοι άπό βούτυρο, γάλα καί μέλι .. . "Οσοι είχαν λιγότερα 
προσπαθούσαν ν’ αρπάξουν άπό κείνους πού είχαν περισσότερα, 
κι δσοι δέν πρόλαβαν ν’ αρπάξουν έβριζαν τούς άλλους «κλέ
φτες».

Στήν είσοδο τής πόλης είχαν συναχτεί ίσαμε <50 άνθρώ- 



ποι, οί < άγαναχτισμένοι συγγενείς». Μόλις ζύγωσε ή φάλαγ
γα άρχισαν νά ουρλιάζουν: «Δολοφόονοιοιοι!!! Καθάρματα! Μα; 
σκοτώσατε τ αδέρφια. Κρεμάλα! Τουφέκι!» κι έκαναν νά χυμή- 
σουν κατά πάνω τους. Καί νά τούς ξεσκίσουν. Μά . . . ή εθνο
φυλακή μπήκε στή μέση, συγκρότησε τούς «άγαναχτισμένους 
-συγγενείς» καί. . . υπεράσπισε τούς . . . εγκληματίες.

Στό τμήμα μεταγωγών ή διαδικασία δέ βάσταξε πολύ. Τό 
έγκλημα, ό μηνυτής καί οι μάρτυρες είχαν ετοιμαστεί άπό νω
ρίτερα. "Ελειπε τό όνομα, τό χωριό καί ή ηλικία τού κατηγο
ρουμένου. Τά συμπλήρωσαν γρήγορα-γρήγορα καί τούς έστει
λαν στή φυλακή.

* ϋ- >ϊ·

Τ) Πέτρος παιδεύτηκε ολη μέρα νά βρει ενα δρομολόγιο 
πού νά δίνει κάποια εγγύηση γιά ν' ανεβεί στά πάνω χωριά μά 
■δέν τά κατάφερε. Ή διαδρομή ήταν μακρινή καί επικίνδυνη. 
Στούς δρόμους πού φέρνουν από τήν πύλη στην ύπαιθρο άνε- 
βοκατεβαιναν έθνοφύλακες καί. μαγκουροφόροι. Οί πρώτοι κατέ
βαζαν τούς «εγκληματίες», κι οί δεύτεροι κουβαλούσαν τά λά
φυρα. Τύχαινε πολλές φορές ν' ανταμώνουν στό δρόμο οί άν
θρωποι μέ τό βιό τους: γελάδες, κατσίκια, αρνιά. . . έσμιγαν 
■στή στράτα, ανακατεύονταν καί βάδιζαν μαζί: τά ζωντανά γιά 

σφυρί, οί άνθρωποι γιά τή φυλακή. Τά κοίταζαν μέ λαχτά
ρα κι αγάπη, τά χαΐδευαν, αναστέναζαν καί κατάπιναν τά δά
κρυα.

Στήν πόλη οί ίθνοφύλακες παράδιναν τούς κρατουμένους, 
•οί ληστοσυμμορίτες πουλούσαν τά λάφυρα καί αντάμωναν» στί; 
ταβέρνες. Μά πολλές φορές πατούσαν τή συμφωνία. «Στρατό; 
δέν είστε; έλεγαν στούς έθνοφύλακες. Έ! είστε υποχρεωμένοι 
νά φυλάτε καί νά μεταφέρνετε τούς -κρατούμενους. . . 'Αφή
στε μας ήσυχους. \έ σάς δίνουμε τίποτα. Τά παράπονα στό 
δήμαρχο». Καί τότε άλλαζαν βρισιές, γροθιές καί κάποτε καί 
μαχαιριές. Κι ύστερα, σάν τελείωναν τά παλιά, έπαιρναν Ξα
νά τό δρόμο γιά τήν ύπαιθρο. Στά γιοφύρια καί. τά υποχρεω
τικά περάσματα έβαλαν η υλάκια. Σ αυτούς π’ ανέβαιναν έκα
ναν έλεγχο στίς ταυτότητες κι όσους θεωρούσαν ύποπτους τού;
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άπό κανέναν. Άπ" αυτούς πού κατέβαιναν άρπαζαν βούτυρο, 
τυρί, κατοικία, αρνιά. Κι ό κόσμος πού τά πήγαιναν στήν πό
λη νά τ αλλάξουν μέ καλαμπόκι γύριζαν μ αδειανά χέρια. 
Δέ γλύτωναν ούτε οί έδεσίτες.

Νύχτωσε κι ό 1 Ιέτρος ακόμα δέν είχε πάρει απόφαση. 
«Άς πάω, σκύφτηκε, στό σπίτι τ’ ’Αγησίλαου νά κουβεντιάσω 

καί μ’ αυτόν..1.».
Ό 'Αγησίλαος άργησε νά γυρίσει. 'Ηρθε ύστερα άπ τά 

μεσάνυχτα τσακισμένος απ' τίς τρεχάλες.
— Λέν έφυγες; ρώτηξε μόλις μπήκε.
— Γιατί ρωτάς; έκανε ό IΙέτρος νευριασμένος. Δέν έφυ

γα. Θά φύγω. Φαντάζομαι τί λές: φοβήθηκε. Φυσικά . . . υπάρ
χει καί φόβος . . , 'Αλλά . . . ό φόβος φόβος, κι ή εντολή 
έντολή.

Βέβαια υπάρχει καί φόβος ΙΙέτρο, μόλο πού έγώ δέν 
ίϊχα αυτό στό νού μου. ’Ίσα-ισα ήθελα νά σού πώ νά μ ή βια
στείς. Νά τά μετρήσεις καλά καί τότε νά ξεκινήσεις. Νά προ
σέξεις, γιατί ό Άχιλλέας μέσα σέ 10 μέρες δυό φορές άπότυχε. 
Μόλις τώρα τόνε φέρανε . . .

— Τόν επιασαν πάλι;
— Όχι. Τόν έφεραν ένας γεροντάκος καί μιά γριούλα κα

βάλα σένα γαϊδουράκι. Τόν βρήκαν σέ μιά ρεματιά σακατεμέ
νο άπ1 τό ξύλο. Όπως πήγαινε απ’ τό ενα χωριό στό άλ
λο έπεσε πάνω σ' αυτούς καί καταλαβαίνεις τί έγινε . . . ’Έφα
γες;

— ’Όχι.
Ό 'Αγησίλαος άνοιξε τό ντουλάπι καί πήρε λίγο ψωμί 

'Άπλωσε μιά εφημερίδα πάνω σ’ ένα καθισ ματάκι καί βγά
ζοντας λίγες ελιές απ' τήν τσέπη του μουρμούρισε:

— Δέν έρχεσαι νά πάρεις μιά μπουκιά;
Ό IΙέτρος έριξε μιά ματιά καί χαμογελώντας πικρά είπε:
— Καλά λές. Είναι τόσο πολύ τό δείπνο σου ... θά χορ

τάσεις εσύ, θά χορτάσω κι έγώ κι απ' τά περισσεύματα...
— Θά χορτάσουν «πεντακισχίλιο-ι» συμπλήρωσε ό Αγησί

λαος.



Ο ΐίετρος εκοβε βόλτες πάνω-κάτων στό δωματιάκι κι έκα
νε τό πάτωμα νά τρίζει. Στόν ενα τοίχο έπεφτε ό ίσκιος του 
πού πότε μεγάλωνε καί πότε μίκραινε. Στόν άλλο ζωγραφιζό
ταν τό κεφάλι τού Κτένα καί διακρινόταν καθαρά τά σαγό
νια του καθώς μασούσαν τό ψωμί.

— Σέ ποιο χωριό σκοπεύεις νά πας;
— ΙΙού άλλου; Στή Βρυσούλα. 31 Αν δέ βρω τή Λενιώ! ... 

τί θά κάνω μοναχός.
— Άπό ποιό δρόμο λές νά πας;
— Δώ είναι ό κόμπος. Άπ5 δλες τίς μεριές τά μετράω 

καί λύση δέ βρίσκω.
'Ο Αγησίλαος τίναξε τά τρίμματα απ' τήν εφημερίδα στήν 

απαλάμη, τά έριξε στό στόμα καί σάν τά κατάπιε μουρμούρισε:
— Δέν πας στό ποτάμι;
— Τό ποτάμι; Τό ποτάμι . .. τό σκέφτηκα καί γώ. Μά θά- 

χει νερό ιός τή μέση.
— Μπορεί νά βρεις καί παραπάνω. Αλλά... τί. νά σου πώ; 

Καλύτερα βρεμένος παρά δαρμένος.
— Άν ήταν τό ξύλο μοναχά... Σέ κλείνουν μέσα καί δέ 

βγαίνεις ούτε στή δεύτερη παρουσία . . . άν δέ σέ ξεκάνουν. "Ως 
τό χωριό Ποταμιά θά πάρω τό ποτάμι άπό κεΐ καί πάνω αναγ
καστικά πρέπει νά πάρω τό δρόμο . . .

— Άπό κεϊ καί πάνω δυό ώρες είναι, υστέρα θά βρεις; καί 
κόσμο καί τά μάτια κλειστά δέ θά τάχεις . . . απάντησε ό Αγη
σίλαος πού είχε ξαπλώσει στό μεταξύ.

Ό Πέτρος συνέχιζε νά κάνει βόλτες καί άπό μέσα του υπο
λόγιζε τό δρομολόγιο.

— "Ο μπαρμπα-Στέφος άπό ποιό χωριό είναι Αγησίλαε: 
ρώτηξε κάποια στιγμή καί σάν δέν πήρε απάντηση γύρισε καί 
κοίταξε. «Πεθαμένος είναι, μουρμούρισε, αποκοιμήθηκε κιόλας». 
Τράβηξε στή γωνιά, ξεκρέμασε άπόνα καρφί, τό σακίδιο — μέσα 
είχε ενα ψωμί — τό έριξε στήν πλάτη καί βγήκε στό δρόμο. 
Περπατώντας πότε μέσα στό νερό καί πότε άπ έξω, πότε πάνω 
σέ ντρόχαλα καί πότε στόν άμμο, ξημέρωσε μακριά απ' τήν πόλη. 
Τ’ απόγευμα έφτασε στό χωριό Ποταμιά. Πιό χαμηλά απ' τό 
χωριό, άνταμώνουν δυό μικρά ποτάμια, κυλούν καμιά 500ριά 
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μέτρα, κι ύστερα χύνονται στό μεγάλο ποτάμι, ψηλότερα απ τη 
σμίξη έχει δυό γεφύρια. Ό δρόμος τής πόλης περνάει, άπό τό 
πρώτο κι υστέρα άπό -καμιά ΙΟΟστή μέτρα χωρίζεται στά δυό. 
ΊΙ μιά διακλάδωση συνεχίζει καί περνώντας στό δεύτερο γεφύρι 
τραβάει, βορειοδυτικά. ένώ ή άλλη στρίβει βορειοανατολικά. Τό 
δεύτερο δρόμο θά έπαιρνε ό Πέτρος.

Βγήκε απ’ τό ποτάμι καί. ανέβηκε σ' ενα ύψωματάκι νά κα- 
ραουλίσει. ΊΙ μαγιάτικη μέρα ήταν πολύ ζεστή καί στό δρόμο δέ 
φαινόταν τίποτε, ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο, μόνον ψηλά στήν 
ανηφόρια, κοντά στόν Άη-ΝΊκόλα, ανέβαιναν τέσσερις. "Από 
μακριά φαινότανε νά είναι γυναίκες. <Πρέπει νά τίς προλάβω, 
σκύφτηκε. Λυτές ξέρουν πού εχετ. έθνοφυλακή καί πού δέν έχει». 
Τάχυνε τό βήμα καί τίς έφτασε κοντά στ' άγνάντιο. Απ’ τό βά
ρος τό πολύ είχαν διπλώσει στά δυό κι όπως έσκυβαν απ' τήν 
κούραση καί τό φορτιό τό κεφάλι κόντευε ν αγγίζει τίς πέτρες 
τού δρόμου. Ό ιδρώτας έτρεχε ποτάμι καί απορούσες πώς άπ’ 
τό στραγγισμένο τους κορμί έτρεχε τόσο νερό. Κοντανάσαιναν 
καί πότε ή μιά καί πότε ή άλλη σφούγγιζαν τόν ιδρώτα μέ τήν 
ανάποδη τής ποδιάς τους καί αναστέναζαν άπό καρδιά.

— Γειά σας πατριώτισσες, χαιρέτησε ό Πέτρος.
— Γειά σου πατριώτη.
•— "Άπό πού με τό καλιό;
— Απ' τό χαμό, παιδάκι μου.
— Καί γιά πού ώρα καλή;
— ΙΙάλι γιά τό χαμό.
— Τί έχετε αυτού:
— Σάν τί άλλο νάχουμε;! φαρμάκι... καλαμπόκι.
Κι είχε ή φωνή τους τόση πίκρα καί. τόσο παράπονο πού 

σ’ άγγιζε ώς τήν ψυχή.
Καί νά ήταν ολο δικό μου;! είπε ή μιά αναστενάζοντας. 

Άπ’ τίς 25 οκάδες μόνο οί 7 είναι δικές μου.
Ανέβηκαν στ' άγνάντιο κι άκούμπησαν νά ξαποστάσουν.

Ζωή είναι ετούτη;! μουρμούρισε μιά μεσόκοπη κοιτάζον
τας στό δρόμο καί σφουγγίζοντας τό πρόσωπό της μέ τήν απα
λάμη.
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άλλη τής δάγκωσε τά χείλη κάνοντας της νόημα νά σωπάσει.

Κείνη τήν ώρα, στό δρόμο πού κατέβαινε άπ' τά πάνω χω
ριά, φάνηκε ?να τμήμα, έθνοφύλακες μέ ληστοσυμμορίτες. Ό 
Πέτρος δέν τούς είδε γιατί τό φρύδι καί μερικά δέντρα τούκρυ- 
βαν τό δρόμο.

— Εθνοφυλακή! ψιθύρισε ή νιότερη άπ" όλες. Γιά κάποιον 
φαίνεται θά ψάχνουν, Αλίμονο στόν κοσμάκη!

Ό I Ιέτρος μόλις πρόφτασε νά κρυφτεί στις τούφες.
— Γειά σας! φώναξαν έκεϊνοι, σάν ήρθαν.
— Γειά σάς.
— Ποιόζ πέοασε άπ' εδώ:r - X *
— Κανένας! Κάτω εκεί στήν ποταμιά άνταμιοσαμε μιά γυ

ναίκα, ενα παιδάκι κι ενα γαϊδουράκι. Άλλου τ|η»χή δέ βρήκαμε.
— IΙον πήγαινε κείνος πού ερχόσαστε μαζί;
— ’Έφυγε μπροστά. Δέν μπορούσαμε νά τόν φτάσουμε.
— Ποιός ήταν;
— Πού νά ξέρουμε:! Σαλαμάγγα μάς είπε πώς τόν έλεγαν. 

Ψέματα: αλήθεια:!
— Νά σάς πιστέψουμε;
— Νά μας πιστέψετε.
— ’Εσείς τί είστε;
— Γυναίκες . . . Φτωχές.
— Γυναίκες; .. . Φτωχές; ... Τό σταυρό σας έαμοβουλγά- 

ρες ..." Σφάξιμο μέ τό στουρνάρι θέλετε σκύλες. Ταυτότητες!
— Λέν εχουμε. Άπό τότε πού έφυγαν οί γερμανοί τίς πα

ρατήσαμε. Λέγαμε δέ Οτι μάς χρειαστούν.
'Έβρισαν κάμποσο, απείλησαν καί συνέχισαν τύ δρόμο. Σά 

γύρισε ό Πέτρος είδε τά πρόσωπα των γυναικών πανιασμένα. 
Τό ξάναμμα τού δρόμου είχε σβήσει, προστέθηκε τώρα κι δ πό
νος. Κοίταζαν μέ παράπονο τή γύρω φύση. "Ολόγυρα, μπροστά 
καί πίσω, κορφές καί διάσελα. Σέ κάθε κορφή καί μιά μάχη. Σέ 
κάθε διάσελο κι ένας νεκρός. Μπορεί νά ήταν αδερφός, μπορεί
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— Άιντε νά ξεκινήσουμε, είπε ή μεγαλύτερη.
— Στό χωριό εχει έθνοφυλακή, είπε ή μεσόκοπη, κοιτάζον

τας τόν ΙΙέτρο. Τό στόμα σας κλειστά. Καί στό γεφύρι μπορεί 
νά γυρέψουν ταυτότητες.

— Ευχαριστώ, συντρόφισσες, μουρμούρισε ό Πέτρος. 'Έχει 
κανένα μονοπάτι νά λοξοδρομίσω; Γιά τή Βρυσούλα θέλω νά 
πάω.

’Απ’ αυτού θά βγεις. 'Όμως . , . άδικα παιδεύεστε .. .
— Γιατί συντρόφ ισσα;
— Γιατί; ρωτά; γιατί;! Τότε πού ήταν νά κάνετε κομάν

το .. . κατάρα ήταν... νά μ ή δούμε καί μεϊς οί μαύροι άσπρη 
μέρα!

— Τί επαθες μωρή Φώτω; τήν εκοψε ή άλλη. Τό κορμί 
σου σέ τρώει; Δέν μπορώ νά καταλάβω τί εχει; σήμερα.

Ό Πέτρος τίς βοήθησε νά σηκωθούν, τίς παρακολούθησε 
Λς πού χάθηκαν στήν κατηψοριά κι ύστερα πήρε τό μονοπάτι.

* «■ *

Δίπλα στή βρυσούλα αντίκρυ στή; Λενιώ; τό σπίτι, καθό
ταν ό Πέτρο; τό βραδάκι. Ό ήλιο; κρύφτηκε στις μακρινές κορ
φές καί άπ τί; δουλιές γύριζε δ κόσμος. ’Απ’ τά χωράφια έρ
χονταν οί ζευγίτες κουβαλώντας στήν πλάτη τό ζυγό ή τ’ αλέτρι 
ή καί κανένα ξύλο γιά τή φωτιά. Κεντούσαν μέ τή βουκέντρα τά 
καματερά καί σέρνανε κι αυτοί καί κείνα βαριά τά βήματά του»,. 
Άπ1 τό βουνό καί τίς γύρω πλαγιές ροβολούσαν τά κοπάδια, 
ΰσα είχανε γλυτώσει, κατά τά μαντριά. Άκούγονταν κουδούνια 
καί. κυπριά, μουγγανητά καί βελάσματα. "Ενα; τσομπάνος μόλις 
κάθησε στό στρουγγολίθι καί στ' άλλο μαντρί, πιό πέρα, άρμε
γαν. Γαλάζιος ανέβαινε δ καπνός απ’ τά μπουχαριά. Οί νοικο
κυρές ετοίμαζαν τό φτωχικό. Στή βρύση καί τό μύλο πηγαινοέρ
χονταν κοπέλες. Χτύπησε εσπερινός. Σταυροκοπήθηκαν οί γέροι 
πού καθόταν στό πεζούλι καί δυό βάβες μπήκαν στήν έκκλησιά
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κερί ν’ ανάψουν. Τά χελιδόνια σπαθίζανε τόν αγέρα, παίζοντας 
κυνηγητό, ό κορυδαλλό; ξανοιγότανε τ' άψήλου καί στή ρεματιά 
σφύριζε ό κότσυφας. Τ’ αηδόνι σκορπούσε τίς τρίλλιες του στή 
φυλλωσιά κρυμμένο καί ό τρνποφράχτης έπαιζε κρυφτό στις τού
φες. Κουνιόνταν ό λόγγος απ' τή μουσική. Μοσχοβολούσε ό αγέ
ρας. Γλυκό, ήσυχο καί απαλό έπεφτε τό σούρουπο κι ερχόταν 
ή νυΖΤ<< βάλσαμο νά χύσει, στά κουρασμένα νεύρα. 'Αχόρταγα 
κοίταζε ύ Πέτρος κι άνοιγαν τής καρδιάς τά φύλλα κι αγκάλια
ζαν τού κόσμου τήν απεραντοσύνη κι έστησε ό λογισμό; κουβέν
τα: «'Άν υπήρχε λίγη γαλήνη.,, λίγη λευτεριά... λίγο ψω
μί... Κι. άν δέν έφτανε ή αγάπη . . . κι άν δέν έφτανε ή χαρά, 
κι άν δέν έφταναν οί καρποί τής γης . . .». Κι έπειτα δ νους πέ- 
ταξε τ' άψήλου κι άπανω άπό βουνά καί κάμπους, πάνω άπό σύ
νορα καί νόμους, άγνάντεψε μακριά, έκεΐ πού ζούν άλλοι λαοί .. .

Μέσα άπ’ τό λόγγο σαλαγώντας λίγα γιδάκια ξετρύπωσε 
ένα παιδάκι μαύρο κι άχαοο τόσο πολύ πού μετρούσες τίς φλέ
βες στό λαιμό του. Μόλις δρασκελούσε. «Καλησπέρα μπάρμπα , 
είπε, μέ μιά φωνούλα αδύνατη. Ό Πέτρος τού χαΐδεψε τά μαλ- 
λάκια καί τούδοσε λίγο ψωμί. Αστραψαν τά ματάκια του κι 
ένα χαμόγελο ευγνωμοσύνης έσκασε στά χείλη.

— Άδερφάκι τής Λενιώς είσαι:
— Ναι. ' i
— Καί πού είναι ή Λενιώ; στό σπίτι;
— νΟχι! Πήγε στήν πόλη νά πουλήσει μιά γίδα καί νά 

πάρει καλαμπόκι. Τρεις μέρες δέ φύγαμε ψωμί.
— Καί πότε. θαοθεϊ:
— Δέν ξέρω* σήμερα πήγε.
Τό παιδάκι μέ τό κοπαδάκι έφυγε κι ό ΙΙέτρος σκεφτότανε. 

«Αυτήν τήν ώρα θά έφτασε στήν πύλη. Αύριο ως πού νά πουλή
σει. τή γίδα καί. νά. πάρει καλαμπόκι, πάει ή μέρα. Μεθαύριο θά 
ξεκινήσει γιά δώ. . . Τί νά κάνω; Νά περιμένω δυό μέρες μέ: 
οτό λόγγο;»,

Στό διπλανό χωριό, στήν αντίθετη πλαγιά καί χαμηλά στή 
ρεματιά, καθόταν ό Άνανίας. «Καλός έαμίτης ήταν παλιότεραΧ 
σκέφτηκε. Ποιος ξέρει τώρα τί γίνεται; Θά πάω κι αν δώ τίπο
τε τό ύποπτο, νύχτα είναι, φεύγω».
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Μέ τόν Άνανία κουβέντιασε κάμποσο κ' ύστερα άπ’ τά με
σάνυχτα σηκώθηκε νά φύγει.

— Πού θά πας τέτια ώρα; Δέν κοιμάσαι, έ.δώ καί τό πρωί, 
προτού φέξει, φεύγεις.

— Θά φύγω μπαρμπα-Άνανία. Πρέπει ν’ ανταμώσω καί 
κανέναν άλλον. Καί νά μέ σχωράς γιατί δέ σ' άφησα νά κοιμη
θεί;. Δέν μπορούσα νά κάνω ύλ ά/Λιώς. Θά ξανάρθω. Πρέπει 
κάτι νά κάνουμε. ΊΙ γυναίκα σου...

— Δίκιο έχει ύα αύτή. Τί νά κάνει ή κακομοίρα;! Φοβάται.
•— Δίκιο έχει . . . μά έγώ θά ξανάρθω.
Τήν άλλη μέρα καί τή νύχτα προσπάθησε ν’ ανταμώσει 

δυό-τρεϊς ανθρώπους μά δέν τά κατάφερε. Μόνο τήν τρίτη μέρα, 
τό πρωί, γυρίζοντας στό χωριό Βρυσούλα, αντάμωσε έςω στά 
χωράφια τό Χρηστό Νάκο πού είχαν κάνει μαζί στόν ΕΛΑΣ.

Στή βρυσούλα έφτασε μετά τό μεσημέρι. Καραούλισε λίγο 
κ ύστερα χώθηκε μέσα στά κέδρα καί. τίς φτέρες κι αποκοιμή
θηκε. Σηκώθηκε άργά τό βραδάκι, έπιασε ένα ύψωματάκι καί 
περίμενε νά νυχτώσει. Θά κατέβαινε στό χωριό, θά περνούσε 
άπ’ τό σπίτι τού Πανίδη, θά ρωτούσε γιά κάποιον <εθνικόφρο- 
να» κι έτσι θ' αντάμωνε τή Λενιώ.

Θά ήταν καμιά πήχη δ ήλιος πάνω άπό τή δύση σάν είδε 
μιά παρέα γυναίκες φορτωμένες νά έρχονται άπό τό δρόμο τής 
πόλης. Ή μιά ξέκοψε άπ’ τίς άλλες καί μπήκε στό σπίτι τού 
ΙΙανίδη. «Ήρθε» ψιθύρισε ολος χαρά. Δέκα λεφτά αργότερα 
βγήκε ή Λενιώ καί τράβηξε γιά τή βρυσούλα.

Πόση χαρά ένιωσαν σάλΓ άντάμωσαν! Αγκαλιάστηκαν καί 
τά μάτια τής κοπέλας βούρκωσαν.

— Άπό πού κατάλαβες Λενιώ κι ήρθες;
— Πήγα στό κόμμα νά τούς πώ τί γίνεται εδώ καί απ' τό 

γραμματέα έμαθα πώς έφυγες. Σάν ήρθα μου είπε τ' άδερφάκι 
μου πώς αντάμωσε έναν τέτιον-πάντιον άνθρωπο.

— Πώς πάει, ή ζωή σας;
— Γιά τή ζωή μας, ΙΙέτρο, μή ρωτάς. Χειρότερη δέν 

παίρνει.
— Τί κάνει δ κόσμος; Κρατάει;
— Οί πολλοί, μ' δλα τά μαρτύρια πού τραβάνε, κρατάνε.
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5Απ' τό ξύλο λυγάει άπό κανένα;. Κάπου παρουσιάστηκαν καί 
προδοσίες. Μερικοί τά βάζουν μέ τό κίόμμα. «Δέν επρεπε, λένε, 
νά παραδόσουμε τά ντουφέκια. Καλύτερα νά πεθαίναμε πολεμών
τας, παρά νά μάς σφάζουν σάν κατσίκια».

— Πώς αντιμετωπίζουν τήν τρομοκρατία;
'Εδώ ΙΙέτρο είναι δυσκολότερα τά πράματα. Λέν τό λέω

νά σ' απογοητέψω. Μά πρέπει νά είσαι κατατοπισμένος. Τύ ενα. 
χωριό, όπως ξέρεις, είναι μακριά άπ' r άλλο. Κι ιός πού νά 
πάρει χαμπάρι τύ ένα τί γίνεται, στό διπλανό, κείνο τό ρήμαξαν 
κιόλας. Καί τά σπίτια τού κάθε χωριού σκόρπια κι αυτά. Πώ; 
νά μαζέψεις τόν κόσμο καί πώ; νά τούς κινήσεις καί πού νά 
πάνε νά διαμαρτυρηθούν; 'Έπειτα γελιόνται. Νομίζουν πώς είναι 
μπόρα κι άμα κρυφτούν θά περάσει καί ·θά γλυτώσουν. '.Αλλοι, 
πάλι λένε: «Έγώ δέν έκανα τίποτα. Μόνο πού ήμουν εαιιίτης, 
έλασίτης καί πολέμησα του; γερμανούς . . . Δέν μπορεί νά μέ 
πειράξουν. "Οσο γιά τύ γείτονα; Ποιός ξέρει;! Κάτι θά έχει 
κάνει». Γι’ αυτό δταν ξεκληρίζουν τό γείτονα κοιτάζουν άπό 
μακριά. Κι όταν έρχεται ή σειρά τους τό γείτονα τόν έχουν ξε
κάνει κιόλας. Μ' δλα αυτά, δπου είχαμε όργανώσεις καί κινήθη
καν τά στελέχη, αντιμετώπισαν τήν κατάσταση όλοι μαζί.

— Όργανώσεις;
— Εχουμε καί δέν έχουμε. Οταν έρχεται τό κύμα τά σα

ρώνει δ/χχ. Μόλις προσπεράοει αρχίζουμε ξανά απ' τήν αρχή, 
μά κάθε φορά καί λιγότεροι. Πες καλύτερα πώς δέν έχουμε τί
ποτα γιά νάσαι μέσα.

- Πώς πάει ή συμφιλίωση;
— Οί έδεσίτες, οί τίμιοι, άνθρωποι, αυτά πού γίνονται δέν 

τά θέλουν. Βοηθούν δσο μπορούν τούς έαμίτες: τούς κρύβουν τά 
πράματά τους, ΐό γέννημα, τά ζώα, τά ρούχα . .. Μά νά σηκω
θούν μαζί μέ τού; έαμίτες καί νά φωνάξουν ^ά σταματήσει το 
κακό δυσκολεύονται. 'Αφού δυσκολεύονται καί φοβούνται οί ϊδιοι 
οί έαμίτες. Σέ μερικά χωριά κάτι έγινε, μά όχι καί σπουδαία 
πράματα.

Κείνη τήν ώρα βγήκε, ή ΙΙ/ανίδαινα όξω άπ’ τό σπίτι, έβαλε 
,,·>··. · _ <Ί·/___  *___----------------Λ-.



— Τί γίνεται ·μέ τούς κυνηγημένους;
— Ζητάνε άπ’ τό κόμμα νά τούς βρει δουλιά στ!; μεγάλες 

πόλεις καί νά φύγουν γιά κεΐ. Εμείς, όπως είχαμε πάρει από
φαση, τούς είπαμε νά πάνε καί κάχως 9ά τά βολέψουν.

— Σά νά μήν κάνατε καλά Λενιώ.
— Γιατί Πέτρο; Ξέρεις τί ζωή κάνουν; . . . Μέσα στύ λόγγο 

ζοίιν σάν τ’ αγρίμια . . .
"Π ΙΙανίδαινα έμπηξε ξανά τίς φωνές.
— Θάθελα Λενιώ νά καθόμαστε κάμποσο καί νά κουβεν

τιάζαμε γιά νά δούμε τί μπορούμε νά κάνουμε.
— Τώρα Πέτρο δέν έχω καιρό. Ακου; τήν ΙΙανίδαινα. 

Μπορεί νά σηκώσει όλο τό χωριό στό πόδι. Λέν ήθελα νά σου 
μιλήσω γιά τή ζωή μου. Μά πρέπει νά ξέρεις τί μπορώ νά κα
νό) καί τί μπορείς νά περιμένεις άπό μένα. Τίς καθημερινές δου
λεύω καί τίς γιορτές πάω στά πράματα. Γιά νά κάνω μιά στάλα 
δουλιά στήν οργάνωση παρακαλάω τίς άλλες κοπέλες καί μου 
φυλάνε τά γίδια ή περιμένω τή νύχτα νά κοιμηθούν καί. τότε 
φευγιό. Μά μέ πήραν χαμπάρι καί δέ μ' άφήνουν νά δρασκελί
σω. Μέσα-μέσα μέ δέρνουν κιόλας. Γι’ αυτό άμα κοιμηθούν 
θά ρθώ-

Ό ΙΙέτρος τήν κοίταξε άπό πάνω ώς κάτω καί ενα αίσθη- 
μα στοργή; πλημμύρισε τήν καρδιά του.

— 'Όλη τή μέρα, είπε κουνώντας τό κεφάλι, περπατούσες 
φορτωμένη . . . αύριο θά πας στή δουλιά . . . κι απόψε νά μεί
νει; άυπνη; Νά μήν έρθεις Λενιώ. Νά κοιμηθείς καί νά ξεκου
ραστείς λιγάκι καί μαζί θ' ανταμώσουμε τήν Κυριακή τό πρωί 
στόν Ξεροπλάτανο. Φέρε καί τά γίδια κατακεΐ. Καί μπροστά 
στους Πανίδηδες νά μή στέκεσαι σά σκλάβα, μέ σταυρωμένα 
χέρια.

—■ Έσύ πού θά πας;
— Σέ κανένα άλλο χωριό. Μήπως άνταμώσο) κανέναν; Ό 

μπαρμπα-Στέφος τί γίνεται;
— Καλά είναι, βράχος στέκει. "Όμως έσύ νά μήν πας που

θενά μονάχος. Τή μέρα δέν μπορείς νά κινηθείς, τή νύχτα, έκτος 
— f r *.t-------  Χ.ΓΛ



— ΙΙοιά Μαρθούλα;
— Τό κορίτσι τ’ Άλέξη πού σκοτώθηκε στόν 'Άη-Νικόλα.
— Μ' αυτά είναι μωρά.
— Δέν είναι καθόλου μωρό, είναι δεκάξι χρόνων κι αξί

ζει για είκοσι έξι.
— Καί τί θά μου κάνει αυτό;
— Θά πηγαίνει μπροστά, έκατό-διακόσια μέτρα, κι άν δει 

τίποτα θά βήξει . . . μέ κάποιο τρόπο θά σ' ειδοποιήσει . . .
— Δηλαδή νά βάλω ενα παιδί, πρόχωμα;
— Δέν είσαι στά καλά σου ΙΙέτρο. Τό κορίτσι θά τό δεί

ρουν ενώ εσένα άν σέ πιάσουν θά σέ ξεκάνουν.
— Εννοια σου: Αυτοί ςεκανουν καί κοριτσάκια μικρότερα 

κι άπ/ τή Μιχρθούλα.
— 'Έστω! . . . Αν θέλεις νά γίνει, δουλιά πρέπει νά φυ

λαχτείς. ’Εσύ θά είσαι τό στήριγμα. Οί άλλοι; θά κρύβονται, 
θά βγαίνουν, θά φεύγουν, θά πιάνονται. . . Ένώ έσύ δέν πρέπει 
νά πάθεις τίποτα.

Τό ίδιο βράδυ ό I Ιέτρος, μέ σύνδεσμο τή Μαρθούλα, πήγε 
στό χωριό Ελατός κι αντάμωσε τόν μπαρμπα-Στέφο καί τίς 
επόμενε; νύχτες ήρθε σέ ίπαφή μέ μερικούς άλλους συντρόηους. 
Σέ δέκα μέρες μέσα συγκρότησαν μιά επιτροπή κι έκαναν τήν 
πρώτη συνεδρίαση. Πήραν μέρος ό I Ιέτρος, ή Λενιώ, ό μπάρ- 
μπα-Στέφος, ό Χρηστός ό Νάκο; κι ή Μαρθούλα. Στήν άρχή 
είχαν άντιρήσεις γιά τή μικρή, μά υστέρα άπό επιμονή τής Αέ
ναο; τή δέχτηκαν. Τό σοβαρότερο θέμα τής συνεδρίασης ήταν ή 
κατάσταση τών κυνηγημένων καί σ' αύτό μίλησε ό μπαρμπα Στέ- 
ηος. Είπε πώς πήγε σέ τρία χωριά, πώς αντάμωσε μερικούς μέ
σα στά λόγγα καί τίς σπηλιές, διηγήθηκε γιά τή ζωή τους πού 
«είναι χειρότερη άπό τού σκυλιού» καί τελειώνοντας ποάστεσε: 
«Λέν πάνε καλά. Έμενα δέ μέ πολυακούν καί γέροντας είμαι 

καί γράμματα πολλά δέν ξέρω. Έγώ λέω νά ρθεί μιά-δυό φορές 
κι δ Πέτρος. Νά τούς δει νά τούς μιλήσει. .

Γιαυτό τρεις μέρες αργότερα ό ΙΙέτρο; μέ τόν ·μπάριιπα- 
Στέφο μέσα άπό ενα απόμερο μονοπάτι τραβούσαν γιά τό βου
νό. Πέρασαν τό ριζό μέ νύχτα, γιά νά άποφύγουν τόν κόσμο καί 
μόλις χάραξε Ιπιασαν τό γυμνό πού ήταν έρημο ακόμα γιατί δέν
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«ιχαν ανεβεί οί στάνες. 'Έφτασαν στήν ψηλότερη κορφή, όταν ο 
ήλιος είχε ανεβεί κάμποσο, καί κάθησαν νά πάρουν μιά ανάσα. 
Ό μπάρμπα-Στέφος σφούγγισε τόν ιδρώτα πού έτρεχε στό πρό
σωπό του, έβγαλε τή σκούφια νά δροσιστεΐ τό κεφάλι του καί 
μουρμούρισε αναστενάζοντας:

— Γέρασα ό καημένος, γέρασα! Γιατί ό άνθρωπος δσο ζεϊ νά 
μήν είναι νιός κι υστέρα νά πεθαίνει;!

— ’Έτσι είναι ή ζωή μπάρμπα-Στέφο, κάποτε ήσουνα κι 
έσύ νιός · ..

— Ναί! ijuovv Πέτρο. Μου φαίνεται πώς ήταν χτες. Πό
σο γρήγορα περνούν τά χρόνια. Σά νερό φεύγουν;! Καί τί κα
τάλαβα; 'Όλο βάσανα καί στεναχώριες... ’Έλεγα, δταν ή
μουν σάν κι εσένα, νά κάνω χωράφια καί ζευγάρια. ’Αλλά .. . 
όργωσα κι όργωσα . .. ’Άν τάβαζα τό ενα δίπλα στ’ άλλο εναν 
κάμπο θάφτιαχνα πού νά μήν μπορεί ούτε τό μάτι νά τόν περ
πατήσει. Τί τό οφελος; Ψωμί δέ χόρτασα. ’Έλεγα νά κάνω κο
πάδια μέ κουδούνια καί κυπριά ψιλά καί. χοντρά . . . Λυτές τίς 
πλαγιές πού βλέπεις καί τίς κλεισούρες καί. τά γούπατα . . . άπ’ 
τήν κορφή ιός τό ποτάμι, εεε κάτω-κεί, τά περπάτησα καί τά 
Εαναπερπάτησα, νύχτα καί μέρα. Μ' ’έδειρε τό ξεροβόρι κι οι 
νεροποντές, μ’ έφαγε τό δρολάπι κι ή κάψα. Ξέρω τό κάθε 
λιθάρι, τήν κάθε τούφα, δλες τίς σπηλιές, δλα τά περάσματα 
κι αυτά τά βλογημένα πάνα* άπό 25 δέν ανέβηκαν ποτέ. Κι άν 
ήταν δλα γαλαρία κάτι πάει κι έρχεται. Μά πού; τέσσερα-πέν- 
τε ζυγούρια, ένα κριάρι, τρεις παλιοπροβατίνες, άν έμνησκε καί 
καμιά στέρφα, άν τσαγκάδευε καί καμιά, τί άπόμνησκαν νά 
κρατήσεις κονάκι; ΤΙ ζωή τού χωριάτη ... ή δική μας ή ζωή...

— Μήπως κι ή δική μας μπάρμπα-Στέφο είναι καλύτερη, 
’Εσύ δλα τά χρόνια τά πέρασες στό χωράφι. Ό πατέρας μου 
οτό σιδεράδικο κι άπ’ τή φτώχια δέν κατάφερε νά γλυτώσει, 
ή μάνα μου σκεύρωσε στις ξενοδουλιές.. . ή αδερφή μου πέ- 
θανε πάνω στους άργαλιούς. . . εγώ ως τά 15 πούλαγα τσιγά
ρα στούς δρόμους, έπειτα 1 2 χρόνια λαντζ ιερής, κι απ' τά
17 οτό έργοστάσιο, ωσπου μπλέχτηκα στόν άγώνα ... ό αδερφός 
μου . . . Στό ίδιο καζάνι βράζουμε δλοι, κι εμείς κι εσείς . . .

— Δίκιο έχεις Πέτρο. Μά σάν κι εμάς δέν είστε. Έχετε
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τή στεγνά σας* κοιμάστε σέ στρώμα καί προσκέφαλο. Πικραί
νεστε δταν δέν εχετε μεροκάματο καί πεθαίνετε μιά φορά στή 
ζωή σας. Ένώ εμείς πεθαίνουμε κάθε μέρα. Διπλές καί τρι
πλές μ ναι οί δικές μας οί πίκρες. Κι δταν αρρωσταίνει τό παι
δί κι δταν ψοφάει τό ζωντανό ... Κι δταν δέν εχουμε τσαρού
χι κι δταν παίρνει ή κατεβασιά τό χωράφι... Δέ μας λείπει 
ποτέ τό «άχ» απ' τό στόμα. "Έλεγα νά κάνω παιδιά κι άγγό- 
νια . .. κι εμεινα ένας κούκος. Ί1 γυναίκα πέθανε πάνω στη 
γένα. Ό Αντρικός έφυγε γιά τήν ’Αμερική. Τί νά έκανε;! Δέ 
μάς σήκωνε ό τόπος. Ό Θωμάς σκοτώθηκε στό αλβανικό καί 
τόν Χρηστό τόν ντουφέκισαν. Ηρθε μιά στιγμή πού κόντεψε 
νά παραλοΐσω καί νά πάρω τά λόγγα. Παιδάκι άπλερο τόστειζα 
στήν πόλη νά βγάλει τό ψωμί του, νά βοηθήσει καί τήν οικο
γένεια. Στά πρώτα χρόνια μούγραφε απ' τό μηχανουργείο, μετά 
άπ' τή φυλακή καί τό νησί καί τελευταία άπ’ τόν άλλο κόσμο. 
Ναι ΙΙέτρο! άπ' τόν άλλο κόσμο. ’Απ’ τίς έφημερίδες έμαθα πώ; 
τόν έκτέλεσαν κι υστέρα Εφτασε τό γράμμα.

Γ() γέρος έβγαλε άπ’ τόν κόρφο του ενα δευτεράκι τυλιγ
μένο σέ πανί καί δεμένο μέ σπόγγο. Τό ξετύλιξε μέ προσοχή, 
πήρε άπό μέσα ενα γράμμα κι άρχισε νά διαβάζει. "Όσο προ
χωρούσε τόσο ετρεμαν τά χέρια κι ή φωνή του.

«Αγαπημένε μου πατέρα
.... Πιστεύω πώς θ' άντέξεις. Θ' άντέξεις σάν τό γ?.· 

ροέλατο πού τόν δέρνει ή μπόρα, λυγάει, σκούζουν τά κλαδιά 
του, βογγάει τό κορμί του κι ύστερα πάλι ορθός, ίσιος καί πε
ρήφανος . . . Τρεις μέρες μ" έχουν κλεισμένο στό κελί τού θα
νάτου καί τίς περσότερες ώρες μαζί σου κουβεντιάζω . . . Σέ 
θυμάμαι όπως ήσουν τότε πού μέ ξεπροβόδαγες γιά τήν πό
λη . . . μόνο πού θά γέρασες λιγάκι.... I Ια τέρα μου θάρθει μιά 
μέρα πού θά τραγουδάει ό κόσμος κι οί καμπάνες θά χτυπούν 
γιορτάσιμα . . . Βόηθα κι εσύ, 8σο μπορείς, γιά νάρθει πιό γρή
γορα . . . αυτή, πατερούλη μου, είναι ή στερνή μου θέληση . ..».

Άπ’ τά μάτια ετρεχαν δάκρυα. Τά σφούγγισε γρήγορα- 
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— ΓΕαμε ΙΙέτρο! Καί πε .. . ύ δικό; μας ά πόνος δέν εχε< 
τελειωμό.

Ι
Άπ’ τήν κορφή πήραν μιά απότομη πλαγιά καί κατέβη
καν σέ μιά χαράδρα τόσο βαθιά πού νόμιζες πώ; Εφτασες στόν 
’Άδη καί τόσο στενή πού δεξιά-άριστερά δέν έβλεπες παρά από
τομους τοίχου; άπό θεόρατους βράχου; μέ άπειρα σχήματα 

κι απάνω απ' τό κεφάλι, Ισα κατάκορφα, μιά απαλάμη γαλά
ζιου ουρανού. Στό βάθος Είχε ενα σωρό άπό κοτρώνια* κάπο
τε, στά πολύ παλιά χρόνια, κανένας άπ’ τού; σημερινούς δέν 
τό θυμάται, ξεκόπηκε ένας τεράστιο; όγκο; από τή μιά πάντα 
καί κατρακύλησε ώ; έκεΐ. Δεξιά, εκεί πού τελείωνε ή χαράδρα, 
άρχιζε μιά πλαγιά καταπράσινη. Τ’ άλαφρό αεράκι, τσουχτερό, 
καθώς Ετρεχε πάνω στό χορτάρι σφύριζε αλαφρά. Στό κάτω- 
κάτω άναβρούσε άπό τή γή; ενα κεφαλάρι νερό, τόσο γάργαρο 
πού δέν τό διέκρινε; καθώς έτρεχε μέσα άπό άσπροχάλικο. 
Αριστερά ή χαράδρα κοβόταν απότομα άπό ενα γκρεμό. Τό 
νερό καθώς Επεφτε άπό ψηλά Εφτιαχνε μιά σούδα, γινόταν 
αχνός, άφρό; κάτασπρος καί γέμιζε τίς σπηλιές, τά φαράγγια 
καί τί; πλαγιές μέ τό βοητό του.

Πέρασαν ανάμεσα άπ’ τούς βράχου;, υστέρα ενα μονοπά
τι ακρη-άκρη τόν γκρεμό κι έφτασαν σέ μιά σπηλιά. Στήν εί
σοδο ενα; γενάτος κρατούσε στό χέρι τήν άρβύλα καί μέ τήν 
άγκλίτσα προσπαθούσε νά χτυπήσει μιά πρόκα. Τό άπλυτο πόδι 
του βρκυμούσε. IIιό μέσα κάθονταν τρεις διπλοπόδι, σκυθρω
ποί καί κατσουφιάρηδες μέ πρόσωπα αξύριστα κι αγριεμένα άπ’ 
τό νυχτερινό κρύο τού βουνού. Στό βάθο; ήταν άλλοι. ςαπλω- 
μένοι κι άπόξω απ’ τή σπηλιά δυό νεολαίοι έπαιζαν, γελούσαν 
καί χοράτευαν.

Ό ΙΙέτρο; χαιρέτησε κι έκείνοι μόλις απάντησαν σαλεύον
τας τά χείλη. Μερικοί ούτε κουνήθηκαν απ' τό γιατάκι τους. 
Ό γενάτος τής εισόδου άφησε τήν άρβύλα καί κοίταξε τού; 
αουσαφιρέους μέ μιά εχθρική ματιά.

— Μπά!! έκανε ειρωνικά. Ή αφεντιά του είναι πού έρχε
ται άπ’ τό κόμμα νά μας.,, φωτίσει: Δέ ντρέπονται οί μα-
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τοκάπι, σάν ακούσε τή συζήτηση, σηκώθηκε καί ζύγωσε στήν 
■είσοδο.

— Καλά είναι νά μή σέ βρει τύ κακό Μιχάλη, μουρμού
ρισε, βγάζοντας τήν κατσούλα άπ' τό κεφιίλι κι υστέρα περίμε- 
νε φώτιση απ' τούς άλλους.

— Τί ανάγκη τόχουν, αναστέναξε ?νας άλλος κάτω απ' 
τήν κάπα του, κάθονται στις πόλεις καί τά γραφεία του; καί 
γιά μά;; φούρνος νά μήν καπνίσει! Μά; δέρνουν... μά; σφά
ζουν . . . καρφί δέν τού; καίγεται . . . Μόνο νά παραδόσουαε 
τά όπλα ήξεραν νά πουν.

Ο ΙΙέτρο; αμίλητο; καί σοβαρό; τούς κοίταξε εναν-τναν. 
Κατάλαβε πώ; ή ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη.

— Γιατί δέ μιλά; καλόπαιδο; ρώτηξε κάποιο; πού καθό
ταν δίπλα στόν Πέτρο καί σκάλιζε lo χώμα μέ τό τσαρούχι. 
Τότε γιατί έκανες τόν κόπο κι ήρθε;; \έν καθόσουν στό σπί
τι σου!

— Τί νά πεΐ; ξανάπε ό Μιχάλης, αφού τά κάνανε μού
σκευα.

Εσείς συναγωνιστές, είπε ό Πέτρο; αργά, δλη τή νύ
χτα ψάχνατε νά βρείτε τό φταίχτη. "Οπως φαίνεται σας βοή
θησε ό Μιχάλη; καί. βρήκατε πώς είμαι έγώ, γιαυτό καί μου 
ριχτήκατε, γιά νά ξεθυμάνετε.

— Τόν Μιχάλη νά μήν τόν πιάνεις μέ τό στόμα σου. Ό 
Μιχάλη; δέ θέλει φώτιση, τήν έχει μάθει άπό καιρό καί. καλά 
•θά κάνεις νά πά; άπό κεϊ πούρθες.

— Βέβαια! Ό Μιχάλη; δλα τά •ξέρει, μόνο πού δέν ξέρει 
πώ; πρέπει νά πλένει τά πόδια του γιά νά μή βρωμούν.

Εκείνο; πέταξε τήν άρβύλα καταγής καί πετάχτηκε ορθό; 
έτοιμο; γιά καυγά.

— .Νά μήν ανακατεύεσαι σέ ξένε; υποθέσεις, πρόφερε απει
λητικά καί έκανε ένα βήμα κατά τόν ΙΙέτρο.

- - Άσ’ τίς παλικάριέ·; καί κάτσε φρόνιμα, τ' άποκρίθηκε 
ήρεμα. Έγώ δέν έχω δικαιώματα ν ανακατεύομαι στις υποθέσεις 
σου ένώ εσύ έχεις τό δικαίωμα νά βρίζεις τό κόμμα, νά μά; 
λέ; μχισκαράδες κι άλλα τέτια , ..
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'Ένας σαραντάρη; μέ μικρά κατσαρά γενάκια καί. χοντρό- 
κσντο λαιμό μπήκε στή συζήτηση.

— ’Άσε ρέ Μιχάλη τίς φασαρίες* νά δούμε τί θά μάς 
πει καί γυρίζοντας στόν ΙΙέτρο ξακολούθησε: '() Μιχάλης, συ
ναγωνιστή, μπορεί νά λέει καμιά κουβέντα παραπανήσια, αλ
λά εχει δίκιο. Κοίταξε πώς γίναμε, σάν αγριάνθρωποι, καί 
ρώτα μας πόσες μέρες έχουμε νά πλυθούμε, πόσον καιρό νά κου
ρευτούμε καί ν' αλλάξουμε. Ζούμε μέσ’ στί; σπηλιές καί τά 
λόγγα σάν τ' αγρίμια καί δέν μά; κολάει ύπνος άπ τήν αγωνία 
καί τό φόβο. Άν τά ξέρατε αυτά κι άν ξέρατε τί τραβούν οι 
δικοί μας στά χωριά θά μά; δίνατε δίκιο καί δέ θά παράπαιρ- 
νες τόν Μιχάλη γιά κείνα πού είπε.

— Άπό ποιό χωριό είσαι; ρώτηξε δ Πέτρο,.
— ’Άπ’ τήν I Ιλαγιά.
-•Απ’ τήν Πλαγιά. .. Στό χωριό σου μάζεψαν τούς συγ

γενείς των κυνηγημένων στ’ αμπέλια καί τους είπανε. «Πάτε 
νά τούς φέρ<τε πίσω, αλλιώτικα νά μήν ξαναγυρίσετε στά σπί
τια σας». Κι δ κόσμο;, γέροι, γριές, γυναίκες, μάνες μέ τά παι
διά στις πλάτες καί στις αγκαλιές ξεκίνησαν κι αυτοί τούς 
χούγιαζαν σά γελάδια καί τούς πυροβολούσαν. Πίσω-πίσω πή
γαινε μιά ετοιμόγεννη μέ τήν κοιλιά ιός τό στόμα, ή Κρανιά, 
κρατώντας απ’ τό χέρι ενα κοριτσάκι, ώς 3 χρόνων. Μόλις έφτα
σε στό φρύδι, τού λόγγου τήν επιασαν οί. πόνοι* μπορεί νά τής 
ήρθαν οί μέρες, μπορεί κι m τό φόβο. Άφησε τό κορίτσι στήν 
πάντα καί ξάπλωσε στό χώμα. Λυτή βογγούσε κι έκεϊνο κοίτα
ζε φοβισμένο. Κι. απάνω κεί στά στουρνάρια γεννήθηκε, ένας 
άνθρωπος. ΊΙ γυναίκα, σά συνήρθε λιγάκι, έβαλε τό νεογέννη
το στήν ποδιά, πήρε τ' άλλο άπ" τό χέρι καί μέ τά αΐματα 
σβάρνα χώθηκε στό δάσος γιά νά βρει τόν άντρα της. Στό με
ταξύ οι ληστοσυμμορίτες γύρισαν στό χωριό καί δέν άφησαν 
ούτε βελόνι. Είναι έτσι, συναγωνιστή;

— Ναι, έτσι είναι, έκανε κείνος σκύβοντας τό κεφάλι.
r() Πέτρος γύρισε κατά τήν άλλη πάντα καί ρώτηξε.
— Έσύ συναγωνιστή άπό πού είσαι,
— Άπ' τό Προσήλιο.
— Κάμποσοι χωριανοί σου, μπορεί νά ήσουν κι έσύ μα- 
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n»ui|ot. υι. Ληοτυουμμοριτες, με ουο ώρες νύχτα, πήραν μιά 
βάρκα κι έβαλαν φωτιά ακρη-άκρη τό ποτάμι. Όταν ό κό
σμος τό κατάλαβε τούς είχαν ζώσει οί. φλόγες. Καψαλισμένοι 
καί. μισοκαμένοι ρίχτηκαν στό ποτάμι νά γλυτώσουν. Λέν είχαν 
κι άλλη διέξοδο γιατί ολόγυρα έχει γκρεμό πού δέν τόν περνούν 
ούτε κατσίκια. Τήν ίδια ώρα άπ1 τήν άλλη όχθη τούς ντουφε- 
κούσαν. "Ενας πνίγηκε κι ένας χαροπαλαίβει απ' τά εγκαύματα. 
Είναι έτσι η οχι;

— Ετσι είναι.
— Βλέπετε; Τό κόμμα ξέρει τί γίνεται στά χωριά σας υα 

όχι μόνο στά δικά σας αλλά καί σ’ δλα τά χωριά. Καί ξέρει 
κι (UJal περισσότερα καί χειρότερα πού σεις δέν τά ξέρετε. 
Γιαυτό κι έστειλε μένα εδώ νά κουβεντιάσουμε καί νά δούμε 
τί πρέπει νά κάνουμε. Μ έστειλε νά μιλήσω μέ ολους, μέ τούς 
καλούς κομμουνιστές κι οχι φυσικά μέ τό Μι.χάλη . . .

— Ό Μιχάλης είναι καλύτερος κομμουνιστή; κι άπό 
σένα κι άπό κείνους πού σ’ έστειλαν, πετάχτηκε κείνος.

— νΛν ήσουν θ’ αγαπούσες τό κόμμα σου καί θά τό υπε
ράσπιζες ένώ σύ τό συκοφαντάς, θάξερες πώς ό κομμουνιστής 
στέκει πάντα παλικάρι ακόμα καί μπροστά στό χάρο καί δίνει 
κουράγιο στους άλλους, ίνώ έσύ σπέρνεις τήν απογοήτευση, 
τή δυσπιστία... ΊΙ αντίδραση θάθελε νάχει πολλούς τέτιους 
κομμουνιστές . . . Λοιπόν συναγωνιστές. ΤΙΙρθα δώ νά κουβεν
τιάσουμε, μέ τούς κομμουνιστές, μέ τούς έαμίτες, μέ τούς νεο
λαίους κι δλοι- μαζί νά αποφασίσουμε τί θά κάνουμε. Αφήστε 
λοιπόν τίς γκρίνιες καί τά παράπονα καί πέστε τή γνώμη σας.

— Λέν έπρεπε νά παραδόσουμε τά ντουφέκια πετάχτηκε 
ξανά ό Μιχάλης.

— Καλά λέει. έπανάλαβαν μερικοί. Λέν έπρεπε . . .
— Έγώ σύντροφοι σάς παρακάλεσα νά πείτε τί νά κά

νουμε τώρα κι όχι τί κάναμε εδώ κι έξι μήνες. ’Άς πούμε πώς 
καθόμαστε μίση μέρα, μιά μέρα καί παραπάνοι άν θέλετε καί 
συζητάμε άν κάναμε καλά ή όχι νά δύσουμε τά όπλα. Καί κα
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κομμά. ινα μας pyti ouu/.iu υιι5 μ^γα^ες uunti, λ«ι να ψνγ-uu- 
u€ άπό δώ. Νά γλυτώσουμε...

— Λυτό συναγωνκττές δέν είναι λύση. Εχει καί στις πό
λεις χίτες καί μπουραντάδες πού δέρνουν καί πιάνουν πατριώτες. 
Μαζεύτηκαν εκεί χιλιάδες σάν κι έσάς. Καί στήν έξουσία νά 
ήταν τύ κόμμα δέ θά μπορούσε νά βρεϊ δουλιά γιά τόσον κόσμο 
ιίν θά μαζευόταν απότομα στις πολιτείες. Κι άν βρείτε δουλιά 
δέ θά βρείτε σπίτι. Κι οσο ξεκόβει ό άνθρωπος απ' τόν τόπο 
του τόσο ξεκόβει κι άπ’ τόν αγώνα. 'Έπειτα πού θ' άφήσετε 
τούς δικούς σας; Είναι σωστό ν' «παρατήσετε τά παιδιά σας 
καί τίς γυναίκες σας στό ελεος τού Μαραθόπουλου;

— Καί. τώρα «παρατημένα δέν τάχουμε; . . .
— Καί γι' αυτό πρέπει νά βρούμε μιά λύση. Έγώ λέω 

νά βγάλουμε μιά επιτροπή πού νά ^καθοδηγεί τόν αγώνα δλων 
των κυνηγημένων. Καί προτείνω τύ μπάρμπα-Στέφο έπικεφα- 
λής. Σύμφωνοι;

Σύμφωνοι.
—· 'Ύστερα ολοι σας νά περάσετε άπό σπηλιά σέ σπηλιά, 

άπό ρουμάνι σέ ρουμάνι καί νά βρείτε (ίσο μπορείτε περσότε
ρο υς καταδιώκομε νους . . . Σύμφωνοι;

— Νά δούμε, είπε κάποιος ... ν' ακούσουμε παρακάτω . ..
— Καί. νά γυρίσετε δλοι. στά χωριά σας.
— Όχι! όχι! φώναξαν άλλοι άπό δώ, άλλοι άπό κεΐ. Τί 

νά κάνουμε στά χωριά μας; Θά μάς ξεκάνουν! Θά μάς πιάσουν! 
Γι’ αυτό ήρθες εδώ: τό ξέραμε καί μόνοι μας... δέ χρεια
ζόταν . . .

— Κάντε ησυχία συναγωνιστές. Νά πάτε στά χωριά σας 
καί νά πάτε στήν πόλη . . .
σας ακόμα. Νά πάρετε κι άλλους εαμίτες— τό κόμμα θά σάς 
βοηθήσει οσο μπορεί — άν πάρετε κι έδεσίτες ακόμα καλύτερα 
καί νά πάτε στήν πόλη ...

— Λέ γίνεται αυτό! . . . Όχι! ’Όχι! . . .
— 'Αφήστε με νά τελειώσω. Ακούστε με πρώτα . .. Θά
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παρουσιαστείτε σ' ύλες τί; Αρχές: τόν εγγλέζο, τό Νομάρχη... 
Καί θά τού; πείτε: Ή θά μάς έξασφαλίσετε τή ζωή ή δέ φεύ
γουμε άπό δώ . . .

— Θά μά; πιάσουν!
Θά μάς δείρουν!

— 'Άν συμφωνούν ολοι!
— Λέ θά ρθούν ο! άλλοι, &ά μάς γελάσουν.
— Θα μάς βάλουν φυλακή!

Ό καθένας άπό σάς λέει: έγώ θά πάω, μά οί. άλλοι δέ 
θά ρθούν, γιαυτό δέν πάω κι έγώ. Γυρίστε το κάπως αλλιώς 
καί πέστε: έγώ θά πάω καί θέλει άς έρθει ό άλλος, θέλει ά; 
μήν έρθει. "Αμα θά κάνετε έτσι θά πάνε πολλοί κα* τούς πολ
λούς ούτε του; πιάνουν, ούτε τού; δέρνουν. Έ; Τί λέτε; Γιά 
σκεφτεϊτε λίγο.

’ Εγινε σιωπή. Ό Μιχάλης σηκώθηκε καί τράβηξε πιό πέ
ρα. Ό Πέτρος έριξε μιά ματιά στόν μπάρμπα-Στέφο. Ό δι
πλανός επιασε τή ματιά, κατάλαβε τό νόημα, καί μουρμούρισε 
σιγά:

— \έ φεύγει. Είναι γκρινιάρης. Χτες τού κάψανε τό σπί
τι γι αυτό δέν ξέρει τί λέει.

— Λοιπόν συναγωνιστές τί λέτε; ΣυμφωΜάτε ή εχετε κάτι 
καλύτερο νά πείτε. Πάντως ή κατάσταση αυτή πρέπει νά τε
λειώσει. Χρειάζεται νά καταλάβετε πώ; δσο περσότερο φεύγουν 
απ' τά χωριά τόσο καλύτερα είναι, γι αυτούς, ίίοο σείς θά φεύ
γετε τόσο αυτοί θά σας κυνηγούν, κι δσο θά σκορπάτε άπό 
ενας-ενα; καί θά χώνεστε βαθύτερα στύ λόγγο καί τίς σπηλιές 
τόσο λιγότερο θά σά; κυλάει ύπνος «απ’ τό φόβο καί τήν άγω- 
νία» δπως είπε ό συναγωνιστής άπό κεί.

Απ' τό βάθος, ύστερος άπό κάμποσα λεφτά νεκρικής σι
γής, ακούστηκε κάποιος:

— Συναγωνιστές! σά νά εχει δίκιο δ σύντροφος. Εμείς 
άπό ψες λογαριάζουμε νά τόν προγκίσουμε. Ό Μιχάλης δλη 
τή νύχτα μάς άλεθε τό κεφάλι: «Τό κόμμα φταίει . . . Αυτοί κά
θονται στήν πόλη, τρώνε καί πίνουν . . . ένώ εμείς καταστρα
φήκαμε . . . μά; δέρνουν . . . μά; άτιμάζουν . . . Μάς εφαγε ή 
ψείρα καί δ λόγγος . . . Νά δείτε . .. θάρθει κανένας λιμοκον-
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τόσος, έτσι γιά τά μάτια, καί θά μά; γεμίσει μίγες καί παχές 
κουβέντες. Γι’ αυτό νά μήν άκούσουμε τί θά μάς πει . . . νά τόν 
διώξουμε..»». Έτσι δέ μάς έλεγε; Λέ μιλάτε; Γιατί δέ μιλά
τε;! Ό σύντροφος δέ φαίνεται νάρθε άπό γραφείο ούτε μάς 
γέμισε μίγες .. . Τόν ακούσαμε . . . Τώρα έδώ είμαστε. *'Ως 
πού θά τραβήξει αυτό τό βιολί; Μηδά είναι μιά μέρα, μηδά εί
ναι δυό... Εδώ είναι μήνες, μπορεί καί χρόνος. Βγαίνει πέρα 
έτσι; 1 Ιίσω καίνε τά σπίτια μας, δέρνουν τά παιδιά μας . . . ατι
μάζουν . , . κι εμείς: Ντροπή μας είναι. Εγώ θά πάω κι οποίος 
θέλει άς έρθει. Κι άν μέ πιάσσυν; Εκατό φορές νά μέ πιάσσυν. 
Άν μέ δείρουν; "Ας μέ δείρουν. Άν μέ βάλουν φυλακή; 
Άς μέ βάλουν. Χειρότερα άπό δώ δέ θάναι.. . . Μά καλύτερα 
είναι νά πάμε δλοι μαζί, νά πάρουμε κι άλλου;. . .

— Έσύ θά πας, φώναξαν οί νεολαίοι, μήπως έμείς θά 
καθήσουμε;

— Κι εμείς θά ρθούμε. . .

* X* X*

— Γειά σου σ. Πέτρο, χαιρέτησε ό Χρηστός βγαίνοντας 
μες άπ' τούς θάμνους κι άφού κάθησε αντίκρυ του σ' ενα πε
σμένο κούτσουρο ρώτη'Ξε: μήπως αργησα:

— Όχι Χρηστό! Μόλις ήρθα κι έγώ. Τί νέα;
— Πήγα δυό βραδιές κατά σειρά. Αντάμωσα μερικούς 

καί πιστεύω πώς τό βράδυ κάτι, θά γίνει. Μήν καρτερείς νά 
ρθούν κι δλοι.

Μωρέ ποιός καρτερεί νά ρθούν δλοι! Άς έρθουν οί 
περισσότεροι... I Ιού θά γίνει ή δουλιά;

— ’Όξω απ' τό χωριό, στά λιβάδια. Περνώντας τό ποτάμι., 
εκεί στίδ χαλασμένο μύλο, θά βρεις τό Βαγγέλη τόν κουτσό, 
τόν γνωρίζεις;

— Πώς! Τόν γνωρίζω.
— Αυτός ξέρει τό μέρος καί θά σε πάει.
— Τότε νά φύγω γιατί περνάει ή ώρα θέλω ν’ άνταμώσο) 

ναί τή Λενιώ.
— Προτού φύγεις νά σού δόσω ενα γράμμα. Ψες εκεί πού 

περίμενα τόν Βασίλη σ' ενα καλύβι ήρθε μιά γριούλα καί μού- 
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δοσε κρυφά-κρυφά ενα σημείωμα. «Νά τό δόσεις σ’ εκείνον πού 
είναι απ τό κόμμα» μου είπε στ? αφτί κι εφυγε.

Εβγαλε απ' τήν τσέπη του ενα χαρτάκι κίτρινο απ' τήν 
πολυκαιρία καί καπνισμένο καί δίνοντας το στόν Πέτρο ψι
θύρισε:

— Άπό πού ό κόσμος μαθαίνει τίς κινήσεις μας ένας 
θεό; τό ξέρει- θά παύουμε καμιά ζημιά... θά τό φυσάμε καί 
δέ θά κρυώνει.

Ό Πέτρος άπλωσε τό χέρι ν.ά πάρει τό σημείωμα κι ό Χρη
στός δείχνοντας ενα σημάδι στό πουκάμισο ρώτηξε ανήσυχα:

— Τί είναι αυτό; Αίμα:
— Δέν είναι τίποτα τό σοβαρό. Μιά γοατσουνυπό. Αυτή ή 

βδομάδα ανάποδα μάς πήγε, ολο στραπάτσα είχαμε. Καί προ
χτές τό βραδάκι κόντεψε νά πάθουμε μεγάλη ζημιά. Μπορεί 
καί νά πάθαμε . . . δέν μπόρεσα νά -μάθω άκόμα . . .

— Τί εγινε;
— Είχαμε δουλιά στή Χρακόπετρα καί μάς μπλοκάραν.
— Δέν είχατε καραούλι;
— Είχαμε. . . αλλά ήταν ανάποδο τό μέρος, κατάνακρα 

στόν ποτααό καί δέν τόν βλέπαμε. Λεν ακούσαμε ούτε φωνές, 
note ντουφέκια, τίποτα . . . τόν σκότωσαν; . . . τόν επιασαν; . , .

— Μπορεί καί, νά πρόδοσε. ΙΙοιός ήταν;
— ’Όλα γίνονται. .Λεν ξέρω πώς τόν έλεγαν καί σ' αυτό 

φταίω κι έγώ . . . έπρεπε νά εξακριβώσω τί άνθρωπο έβαλαν 
σκοπιά.

— Χτύπησαν κανέναν;
— Δέν ξέρω. Σκόρπισαν κι έγιναν καπνός. Χάθηκαν άπο 

Ιίπροστά μου σά νάνοιξε ή γή καί. τούς κατάπιε. Ούτε πήγα 
ψές στό χωριό νά δώ τί έγινε. Που νά ζυγώσεις; Θά είναι 
τόσο γινατιομένοι;’ . . . Ας περάσουν κανά δυό μέρες . . . κι 
υστέρα πάμε.

— 'Εσένα πώς σέ χτύπησαν.
— Εμένα; κόντεψε νά μέ: πιάσουν στά χέρια. Αντί νά 

τρέξω κι έγώ μέ τούς άλλους στάθηκα καί κοίταζα πώς τούς 
κυνηγούσαν καί τούς ντουφέκαγαν. Κοίταξα νά δώ τί θά γίνει. 
Καί θά μέ πιάναν άν δέ φώναζε ένας: «ετούτον θέλουμε . . . 



ζωντανό νά τόν χιάσουμε. Τώρα ό διάβολος ξέρει άν μέ 
γνώρισε κανένα; ή άν τάλεγε στό βρόντο. Τότε κατάλαβα πώς 
ijuow κυκλωμένο; κι αυτοί ήταν τόσο σίγουροι, πού βάλαν τίς 
φωνές καί τίς κοροϊδίες. Απαράτησαν τούς άλλους καί γύρισαν 
σέ μένα. Καί νά σου πώ τήν αλήθεια ή σιγουριά τους μέ γλύ
τωσε. αλλιώτικα μπορούσαν νά μέ σκοτώσουν. «Ψηλά τά χέρια» 
φώναξε ένας. Σήκωσα τά χέρια δσο μπορούσα ψηλότερα κι έκα
να αιά βουτιά στό ποτάμι. Όταν βγήκα νά πάρω αναπνοή μου 
ρίξανε καί τήν άρπαξα. "Όμως . . . δέν είναι τίποτα.

— Λέ νομίζεις ΙΙέτρο πώς πρέπει νά προσέχεις περσότεοο, 
— Δίκιο έχεις Χρηστό. Λύτό δέν τόκανα άπό παλικαριά 

άπό . . . πώς νά σου τό πώ, άπό βλακεία. Όλοι πρέπει νά προ- 
υέχουμε· καί παίρνοντας τύ σημειωματάκι, έξυσε τό προζύμι πού 
είχε στήν άκρη γιά κόλα. Τό περπάτησε μιά δυό φορές καί δί
νοντας το στό Χρηστό είπε:

— Γιά κοίταξε καί σύ, τί γράφει;
Εκείνος σκύβοντας στό χαρτάκι, τό πέρασε δυό-τρεις cpc- 

θές άπ' τήν κορφή ώ; τόν πάτο καί συλλάβισε:
— Στά κα-λύ-βια του Κα-ρα-λή . . . λα-βιυ-μέ-νο . . . πε- 

•θαί-νει.
— Φτάνει Χρηστό. Μήν παιδεύεσαι. Αόστο. Έγώ φεύγω και 

θά άνταμώοουμε τήν Κυριακή.

Ό Πέτρος έφτασε ψηλά στόν ΓΆη-Λιά καί κάθησε δίπλα 
σ’ ενα γεροέλατο. Έβγαλε. τό γράμμα καί απιθώνοντας τό σακά
κι καταγής- τό ξαναδιάβασε. Υστερα αφού σκύφτηκε λιγάκι τό- 
χωσε ξανά στήν τσέπη καί ρίχνοντας μιά ματιά στόν ήλιο μουρ
μούρισε: «Γιατί αργεί;».

Κάποια στιγμή φάνηκε ν' ανεβαίνει τήν πλαγιά ή Λενιω. 
’Έφτασε λαχανιασμένη καί σωριάστηκε στό χώμα τσακισμένη 
άπ' τήν κούραση. Ελυσε τό τσεμπέρι της, σφούγγισε τόν ιδρώ
τα καί μόλις πήρε, μιά άνάοα ψιθύρισε αναστενάζοντας:

•Ίο πρωί ΙΙέτρο θά πάνε στό χωριό "Ελατο; νά τό ρη
μάξουν. · *
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Έμειναν γιά λίγο 7α οί δυό βουβοί κι ακίνητοι. Ό ΙΙέτρο^ 
άγνάντευε πέρα τά βουνά καί. συλλογιζόταν: «Πώς νά τής πω- 
νά πάει, μέ τ! καρδιά;!». ΊΙ Λενιώ έκοβε τά χορταράκια, μαδου- 
οε τή χλόη, τή σκορπούσε νευρικά καί πότε-πότε κοίταζε τόν 
Πέτρο λοξά. Στό πρόσωπό της φαινόταν ζωγραφισμένη ή άνη 
συχία. «'Άν μου πει. νά πάω! ...» συλλογιζόταν.

— Λενιώ! Εχω άχτίφ στά πέρα χωριά, οτή Δάφνη. Ξέ
ρεις πόσο παιδευτήκαμε; Κι άν δέν πάω απόψε καταλαβαίνεις τί 
θά γίνει. .. θέλω νά περάσω καί. απ' τά καλύβια του Καρα- 
λή. . . Μά άν δέν πάμε καί στόν 'Έλατο; . . .

ΙΙέτρο! πίστεψε με δέν μπορώ νά πάρω τά πόδια μου 
'Έσκαβα δλη μέρα ».

— Νομίζεις πώς δέν τό καταλαβαίνω;·
Σηκώθηκε, εσιαξε τά μαλλιά του μέ τά δάχτυλα, έριξε τό 

σακάκι στήν πλάτη καί πρόστεσε προτού ξεκινήσει: «Κάνε δπως 
καταλαβαίνεις. Αν μπορούσες ν<* στείλεις κανέναν άλλον... μά 
πού νά τόν βρεις τέτια <7>ρα! ,

II Λενιώ έμεινε γιά λίγα λεφτά βυθισμένη σέ συλλογή: 
«Δυόμιση ώρες νά πάω, άλλες τόσες γιά ναρθώ. . .5. Καί κα
μιά (όρα νά μείνω κεΐ . . , Αύτή είναι δλη ή νύχτα . . . Πότε θά 
κλείσω μιά στάλα τά μάτια . . . κι αύριο . . . καί τά έρμα τά πό
δια δέ δρασκελάνε. Τί νά κάνω;! Μά κι άν δέν πάω...». Ση
κώθηκε ορθή, εσιαξε τό τσεμπέρι της, αναστέναξε, βαθιά άπ’ 
τήν καρδιά καί ρίχνοντας μιά ματιά στόν ήλιο καί μιά ματιά 
στό χωριό, σά νάθελε νά μετρήσει τήν απόσταση καί τό κουρά
γιο, ξεκίνησε, Σάν εφτασε ·στόν "Έλατο τράβηξε ισα οτό σπίτι 
τού μπαρμπα-Στέφου.

Θάχε περάσει πάνω άπό μιά ώρα νύχτα oral γύρισε ό 
μπαρμπα-Στέφος στό σπίτι του. Έβγαλε απ' τήν τσέπη τού 
σουρτούχου του τά σπίρτα κι άναψε φωτιά. Έπειτα παίρνοντας 
άπ' τό ντουλάπι ενα ξερό κομμάτι ψωμί τό έσκισε στή μέση μέ 
τό μαχαίρι, καί τό έστησε, γύρω στή φωτιά γιά νά ζεσταθεί καί 
ν' απαλύνει. 'Έριξε μιά ματιά ολόγυρα σά νά έλραχνε κάποιον 
νά βρει καί φώναξε δυό-τρεϊς φορές: ψί-ψί-ψί: < πάει κι αύτή» 
μουρμούρισε. «Μ* άφησε. Καί τί νά έκανε νηστικιά σ' ενα έρη
μο σπίτι». 'Έβγαλε τά τσαρούχια του, τή σκούφια του καί τό 
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σουρτονκο του καί κάθησε στό τζάκι. Ακούμπησε τίς πλάτες 
-στόν τοίχο καί βυθίστηκε στις σκέψεις του. Κάποια στιγμή χτύ
πησε ή πόρτα καί μπήκε ή Λενιώ.

— Καλησπέρα μπαρμπα-Στέφο. Πώς είσαι;
— Καλά παιδί μου. Νά! λίγο άποσταμένος. Μόλις γύρισα. 

Πού ήσουν;
— Πέρασα άπό κάμποσοι χωριά.
— Βρήκες κανέναν;
— Βρήκα, μά πολύ παιδεύτηκα. "Οπως είναι χωμένοι μες 

στό λόγγο καί τίς σπηλιές πού νά τούς βρεις;! *Πρθα ν’ αλλάξω 
κι αύριο θά πάω πάλι . . .

— Αύριο νά μήν πας πουθενά μπαρμπα-Στέφο. Θαρθει ό 
Μαραθόπουλος νά πατήσει τό χωριό . . .

Ό μπαρμπα-Στέφος, μόλις εφυγε ή Λενιώ, ’έβγαλε τό ψω- 
μί άπ τή φωτυά, τό χτύπησε στό πυρομάχο γιά νά πέσουν οί 
στάχτες καί τ' απίθωσε στήν άκρη γιά νά μήν καεί. Φόρεσε τά 
τσαρούχια καί τή σκούφια του πού ήταν μουσκεμένα ακόμα άπ 
τόν ιδρώτα, πήρε τό χοντρό ραβδί του καί χάθηκε μέσα στό 
σκοτάδι. ’Έστριψε στήν πρώτη ρούγα καί προσπερνώντας δυό 
σπίτια χτύπησε μιά πόρτα. Ό σπιτονοικοκύρης βγαίνοντας στό 
παραθύρι ρώτηξε:

Ιίοιός είναι:
— Έγώ Θανάση. Καλησπέρα!
— Καλησπέρα! μπαρμπα-Στέφο. Τί τρέχει;
— Αύριο θαρθει ό Μαραθόπουλος νά ρημάξει τό χωριό. 

Κανένας δέν πρέπει νά πάει στή δουλιά. Νά μαζευτούμε ολοι 
στήν πλατεία. Πέρνα άπό τά σπίτια κι είδοποίησέ τους ολους. 
ΙΙέστους νά μιλήσουν καί στούς έδεσίτες ναρθούν κι αυτοί. Έγώ 
θά πάω στις άλλες γειτονιές.

11 έ ρασε τό ρεματάκι κα ί ρ ί χτηκε σ τό ν πέ ρα μ αχαλά. Κ ο ντά 
στήν έκκλησιά ήταν τό σπίτι τού Θωμά Κραβαρίτη καί τράβηξε 
ϊσα κατά κεί. Στήν αυλή ενα σκυλάκι γαύγισε μιώ-δυό φορές καί 
μόλις τόν γνώρισε άρχισε νά πηδάει πάνω του, νά τού γλείφει 
τά χέρια καί νά τόν καλωσορίζει.

— Μπά-μπά έκανε ή γριά σάν τ' άνοιξε. Πώς ήταν αύτο; 
Κόπ ι ασε, κόπιασε!
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Στύ τζάκι καθόταν ενα; γέρο; φαλακρό; μέ τό κεφάλι γυρ
τό πάνω απ' τή γωνιά. Σάν ακούσε τίς κουβέντες τ’ άνάγειρέ 
λιγάκι καί σάν είδε ποιό; ήταν φώναξε χαρούμενος.

— Βρέ Στέφο! Έσύ; Χρόνια καί ζαμάνια έχουμε νά σέ 
δούμε. Σ' εφαγε ή πολιτική καί ξ έχασε; τό φίλο· σου.

— Τό σκύφτηκες αυτό καμιά φορά Θωμά; Τόσα χρόνια 
καί δέν αλλάξαμε κακό λόγο.

— Ναι μωρέ Στέφο καί γυρίζοντας στή γριά: Φέρε κανέ
να ρακί καί φτιάξε τίποτα γιά φαΐ.

— Δέ θά καθήσω γιά φαΐ Θωμά. Βιαστικός είμαι.
— Πάλι βιαστικός; Πού ήσουνα τόσες μέρες;
— Δουλιά είχα.
- — Καταλαβαίνω . . . καταλαβαίνω . . . Άλλα τί τρέχεις: Τί 

θέλει; εσύ τώρα; Πόσα χρόνια θά ζήσουμε άκόμα; Κάτσε στό 
σπίτι σου . . .

Εμένα μαλώνεις Θωμά, αλλά κι έσύ δέν είσαι κατώτε
ρο; .. . Τό Σάββατο πήγαινα στή Βρυσούλα κι όπως περνούσα 
απ' τά ρέματα είδα μιά πλαγιά μικρέ; συκιές, φυντάνια. ΙΙότε 
τίς φύτεψες:

— Τό Φλεβάρη. Τό Σάββατο πέρασες; Πώ; δέ σ’ είδα γώ;
— "Οταν βγήκα στή ράχη έσύ ήσουν στή Λακούλα. Είχες 

μιά σκάλα στήν πλάτη, ενα πριόνι στό χέρι. . . δέν ξέρω τί 
εκανε;.

Καλά λές. Πέρασες πρωί. ’Ήμουν στή Λακούλα* εϊχα 
μπολιάσει κάμποσε; γκορτσιές καί πήγα νά δώ πώς πάνε. Νά 
κόψω τ' άγριοβλάσταρα. νά άριώσω λίγο τά φυτίλια . ..

— Κι ύστερα . . . Πόσα χρόνια θά ζήσεις; Φυτεύεις συκιές* 
μπολιάζεις γκορτσιές . . . γιά ποιόν; γιά τά παιδιά σου, τ' άγ- 
γόνια σου, τόν κόσμο ... Κι έγώ νά μήν κάνω τίποτα:

— Σά νάχει; δίκιο μωρέ Στέφο. ’Αλλά νά! ’Άσχημε; οί 
περιστάσεις. Δέν ξέρεις τί σέ βρίσκει.

— Ασχημε; . . . βέβαια άσχημε;. Γι’ αυτό κι ήρθα από
ψε . . .

Τσούγκρισαν τά ρακοπότηρα, ευχήθηκαν σάν γκαρδιακοί 
φίλοι ν,ι δ μπαρμπα-Στέφος συνέχισε:

— Ήρθα νά σου ζητήσω ενα χατήρι γιά τό χωριό.
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— Αύριο θαρθει ό Μαραθόπουλος νά χτυπήσει τούς έαμί- 

τες καί σέ παρακαλούν νά τούς βοηθήσεις.
— Μετά χαράς Στέφο. "Οσους χωράει τό σπίτι μου νάρ- 

θουν. Δέ θ άφήσω κανένα νά μπει έχτός άν πατήσουν πάνω 
σχό κορμί μου.

— Αυτό θά τόκανες οποίος κι άν σού τό ζητούσε Θωμά. 
Έγώ κάτι άλλο θέλω. Νά περάσεις απ’ όλους τους έδεσίτες καί 
νά τούς πεις νά κατεβούμε δλοι μαζί αύριο στήν πλατεία . . .

— Μήπως κάνει τίποτε ό Μαραθόπουλος:
— "Αμα θά είμαστε άνακατεμένοι, θάναι καί γέροι καί 

παιδιά καί γυναίκες δέν πιστεύω. Κάνε Θωμά τό καλό στό χω
ριό καί χαμένο δέν πάει.

Τσούγκρισαν γιά δεύτερη φορά τά ποτήρια. Ό μπαρμπα- 
Θωιιάς σκέφτηκε κάμποσο κι- ύστερα πρόστεσε.

— 'Άιντε νά πάμε.
Καί καθιίις βγήκανε στήν αυλή ό μπαρμπα-Στέφος τόν στα

μάτησε.
— Τί λές Θωμά; Σέ κείνον τόν πρόεδρο θά μιλήσεις.
— ί’Όχι! Στέφο. Εκείνος δέν είναι έδεσίτης, έκείνος είναι 

ληστής. Στους άλλους σ' (ίσους καταλαβαίνω πώς θά μ’ ακού
σουν θά τούς πώ. Πέστε τους κι εσείς.

Τό χωριό δλη τή νύχτα δέν κοιμήθηκε. "Άλλοι Εκρυβαν τά 
πράματά τους, άλλοι τά κουβαλούσανε στΐ εδε σιτικά σπίτια, άλ
λοι φευγάτιζαν τά ζωντανά στό λόγγο καί μερικοί τόσκαζαν γιά 
νά γλυτώσουν. Τό πρωί, άπό νωρίς, άρχισαν νά μαζεύονται στήν 
πλατεία. Λίγο αργότερα έφτασε κι ό Μαραθόπουλος αφού πλια
τσικολόγησε τά σπίτια πού βρήκε στά χωράφια. Σάν εϊδε τόν 
κόσμο συναγμένο δόίγκωσε τό μουστάκι άπό γινάτι καί χτυπών
τας τίς μπότες μέ τό βούρδουλα πέρασε άνάμεσά τους χωρίς νά 
καλημερίσει. ’Έφτασε στόν πλάτανο δξω απ' τό μεγάλο καφέ- *
νεΐο καί φώναξε στόν καφετζή νά τού κάνει ενα καφέ. Ό 
μπαρμπα-Θωμάς κι ό μπαρμπα-Στέφος ζύγωσαν νά τού μιλή
σουν κι επειδή δέ δέχτηκε στάθηκαν παράμερα καρτερώντας νά 
βρουν ευκαιρία. Τό τμήμα του ερχόταν άπό πίσω. Μόλις έφτα
σε στήν πλατεία τούς φώναξε: «Δέ θά σταματήσουμε έδώ. Τρα-



βάτε γιά τή Ράχη. ΙΙρέπει ώς τό μεσημέρι νά είμαστε έκεί>. 
Κι δταν οί ληστοσυμμορίες κι ή εθνοφυλακή κρύφτηκαν απ’ τό 
χωριό σηκώθηκε πλήρωσε τόν καφετζή καί ζυγώνοντας τούς 
δυό γέρου; Ιπιασε τόν μπαρμπα-Θωμά άπ τό σουρτούκο του, 
τόν κούνησε λιγάκι καί σφύριξε:

Καί συ μπαρμπα-Θωμά μ’ αυτού;; Καί σ' είχαμε γιά 
στήριγμα 1

— Μ’ αυτούς, απάντησε ήρεμα ό μπαρμπα-θωμάς, κου
νώντας έλαηρά τό κεφάλι του. Μέ τούς χωριανούς, μέ ποιανού; 
άλλους θέλεις νά πάω;

— Θά τά πούμε μπαρμπα-Θωμά άλλη φορά καί γυρίζον
τας στό μπαρμπα-Στέφο πρόστεσε:

Έσύ παλιόγερε τάκανες όλα αυτά, ε; καί κουνώντας τό 
δάχτυλο απειλητικά συνέχισε: μά έννοια σου κι αν δέ σέ λιανί
σω μέ τό τσεκούρι, Μαραθόπουλο νά μ ή μέ λένε.

Ό μπαρμπα-Στέφο; χτύπησε λίγο τό ραβδί του σέ μιά 
πέτρα καί κοιτάζοντάς τον στά μάτια, ϊσα καί χαμογελαστά 
ψιθύρισε:

— Καί. θά μπορέσετε* εσείς, τόσος κόσμος, κι οπλισμένοι, 
καί παλικάρια πάνω στόν καιρό σας, νά κάνετε κομμάτια ενα 
γέροντα: Σά δύσκολη δουλιά κ. Μαραθόπουλε! . j .

Ό Μαραθόπουλο; γύρισε ύστερα άπό μιά βδομάδα στό 
χωριό χωρίς νά τόν πάρει, κανένας είδηση. 'Εστησε πολυβόλα 
στά γύρω ίψώματα καί έφτασε στήν πλατεία κουβαλώντας μαζί 
του κι ενα πτώμα έθνοφύλακα. 'Απαγόρευσε κάθε κίνηση κι έκα
νε συλλήψεις. 'Οσους έπιασε τούς μάντρωσε στό σκολειό καί 
φώ να Ή ε ά φ ρ ίζο ντα ς:

«Χτές τ’ άπόγευμα ό έθνοφύλακα; Νικολύπουλσ; X.. απ' 
τό χωριό Άγνάντιο, έφυγε απ' τή Ράχη γιά δώ, μέ εντολή νά 
γυρίσει σήμερα πρωί. Στις 9 ή ώρα σήμερα βρέθηκε σκοτωμέ
νος στόν "Αη-Λιά τού χωρίου σας. Σέ δυό ώρες νά μου φέρετε 
τό φονιά, αλλιώτικα θά σάς γδάρω δλους ζωντανούς».

Απ' τόν ’Έλατο ήταν καί ή έπονιτισσα Μαρία Τερξάκη, 
αδερφή ένός παλικαριού. τού Βλάση, πού εϊχε σώσει πολιότερα 
τούς χωριανού; του απ' τούς γερμανούς. Ό πρόεδρος, γκεστα- 
πίτης στήν κατοχή, ανέβηκε στό χωριό δταν ήρθε ύλ ή έθνα-
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μέ πετραχήλια, έστειλε προξενητάδες πεζούς καί καβαλαρέους, 
τήν απείλησε, μά κείνη δέ δέχτηκε. Μόλις άρχισαν οί συλλή
ψεις κουβέντιασε λίγο μέ τόν Μαραθόπουλο κι έπειτα παίρνοντας 
δυό άλλου·; οπλισμένους έφυγε γιά τίς Φτέρες, μιά τοποθεσία 
όξω άπ" τό χωριό.

Στήν άκρη απ' ενα πλαγερό χωράφι, μέσα σέ φουντωτά 
πουρνάρια φαινόταν ενα καλύβι. Στόν ίσκιο τού καλυβιού ήταν 
μιά γυναίκα ξαπλωμένη καί σκεπασμένη μ" ενα κιλίμι. Λίπλα 
ενα παιδάκι έπαιζε μέ τά ξύλα καί τίς πέτρες. Τά καλαμπόκια 
καταπράοινα. ψηλά ώς ενα ζωνάρι, σκέπαζαν τύ χωράφι. Στήν 
πέρα άκρη, σε μιά παραβόλα, ενα παιδάκι βοσκούσε μιά γίδα 
κι ενα κορίτσι μιά άγελάδα. ΊΙ Μαρία έσκαβε τόν κήπο. Ό 
πρόεδρος στάθηκε στήν κορφή τού χωραφιού, έχωσε τό ένα χέ
ρι στό ζουνάρι, εσιαξε μέ τ’ άλλο τή σκούφια, έστριψε τό μου
στάκι καί κοίταξε περήφανα γύρω σά νά ήταν ό άρχοντας τού 
τόπου.

■— "Έλα διό! φώναξε άγρια.
Ή φωνή του τής έκοψε τά ήπατα. Αηησε τό τσαπί, τί

ναξε τά χώματα απ' τά ρούχα, καί σιάχνοντας τό τσεμπέρι, της 
ζύγωσε.

— Τί θέλεις; ρώτηξε. μ' έναν τόνο ψυχρό κι έχθρικό.
— Σέ θέλει ό Μαραθόπουλος.
— Καί τί μέ θέλει ό Μαραθόπουλος; έκανε ανήσυχα.

Κάνεις πώς δέν ξέρεις, μαϊμού, είπε καί γέλασε σά βρυ- 
κόλακας. Τόν έθνοφύλακα ήξερες νά τόν σκοτώσεις.

Τό πρόσωπο τού κοριτσιού έγινε κίτρινο σάν τό φλουρί. 
’Ένιωσε τά γόνατα νά κόβονται. Τά μάτια της άνοιξαν διάπλα
τα άπ" τό φόβο καί τά τσίνουρα κι οί άκρες των χειλιών άρχι
σαν νά τρέμουν.

— Μά πρόεδρε στά σωστά σας μιλάτε; εΐπε γυρίζοντας 
το τώρα στόν πληθυντικό. Έγώ έχω 10 μέρες έδώ στήν ερημιά. 
Ψυχή δέν καλημέρισα αυτές τίς μέρες. Τί έθνοφύλακα μου λέτε:

Θριάμβευσε ό πρόεδρος καί βλέποντας τήν άνυπεράσπιστη 
κοπέλα νά τρέμει καί νά τόν παρακαλεΐ κορδώθηκε άκόμα πιό 
πολύ
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*— Βρέ Βασίλη, είπε ή κοπέλα σέ φιλικό τόνο, προσπαθών- 

τα; νά τόν συγκινήσει, πιστεύεις εσύ πώ; έγώ έκανα φόνο;!
— ’Αιντε πάμε καί στό δρόμο τά λέμε, καί γυρίζοντας 

στους άλλους πού στεκόταν παρέχει, φώναζε: Πάτε έσεϊς. Τή 
φέρνω έγώ.

— Βασίλη! Δέν πιστεύει; θεό, ξανάπε ικετευτικά. Κοίτα 
τή μάνα μου . . . όπου καί νάναι πεθαίνει. Κοίτα τά ορφανά. 
Δέν τά λυπάσαι; ' Ασε με σέ παρακαλώ. . . ’Εσύ ξέρεις άν 
φταίω... "Αμα θέλει; λές του Μαραθόπουλου. Αυτό; σ’ ακούει 
εσένα.

— Άμα θέλω έγώ όλα γίνονται. . . 'Όμως . . . άν θά δε
χτείς ...

— Καλά βρε Βασίλη. Ασε με νά τό σκεφτώ λιγάκι. Nir 
κουβεντιάσω καί μέ τή μάνα . .. νά ρωτήξω καί τούς δικούς 
μου...

— Όχι! Τώρα. Πέ; τό «ναι» καί σ' άφησα. Καί γιά νά 
είμαι σίγουρο; . . . πάμε εκεί . . . καί τήν τραβούσε άπ’ τό μανί
κι κατά τό λόγγο.

Ή κοπέλα σκέφτηκε; «’Άν δεχτώ θάχω ενα βρυκόλακα 
δίπλα μου σ' δλη τή ζωή. 'Άν δέ δεχτώ . . . θά μέ πήει στό 
Μαραθόπουλο. Θά μέ δείρουν. . . μπορεί καί νά μέ κλείσουν 
στή φυλακή. 'Αλλά πάλι θά μ’ άφ ήσουν .. ·>.

■— ’Όχι πρόεδρε! είπε μέ σταθερή τώρα φωνή. Έγώ αυ
τό δέν τό κάνω. Άν θέλεις άσε με νά σκεφτώ καί σέ λίγε; μέ
ρες σού δίνω απάντηση.

—· "Ως πού νά φύγει δ Μαραθόπουλος, μούμια! φώναζε 
δλο λύσσα. Τή; εδοσε μιά σπρο>ξιά καί φώναξε: «’ Αιντε προ- 
χώρα! Κι άν δέ μου φιλήσεις τά πόδια...».

Ή Μαρία έριζε μιά ματιά πίσω. Τά μικρά φοβισμένα πα
ρακολουθούσαν τή σκηνή. ΤΙ γελάδα καί ή γίδα βρήκαν ευκαι
ρία, μπήκαν μέσα στά χωράφια, κι έτρωγαν τά καλαμπόκια. ΤΙ 
μάνα μες στόν πυρετό πού τήν έδερνε δέν κατάλαβε τίποτα. Τό 
μικρό στεκόταν άφωνο κρατώντας στόνα χεράκι του λίγα χαλί
κια 7Α/.1 στ’ άλλο ένα ξύλο. "Οταν είδε τόν πρόεδρο νά σπρώ
χνει τήν κοπέλα έβαλε τά κλάματα.
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άφριζε απ’ τό κακό του, πότε παρακαλούσε καί πότε έρεθισμέ- 
νος άπ’ τί; γυμνές σάρκες πού φαίνονταν ανάμεσα στά σκισμένα 
ρούχα ρίχνονταν απάνω της σάν ταύρος. II κοπέλα αντιστεκό
ταν καί πάλαιβε μ’ δλες τίς δυνάμεις. Μέσα στή νύχτα τό φοβι
σμένο χωριό άκουγε τί; σπαραχτικές κραυγές: Όοοοιοϊ! μανού- 
λα μου! κακούργοιόιοιοιΐ! Κατά τά μεσάνυχτα τήν ώρα πού τής 
έκαιγαν τίς σάρκες μέ τσιγάρα καί σπίρτα κι ό ιδρώτα; ανα
κατεμένος μέ τά δάκρυα. καί τό αίμα ετρεχε απ' όλο τό κορμί, 
τά μάτια της γυάλισαν κι. αγρίεψαν. . . κλώτσησε, δάγκωσε, 
ξέσκισε μέ τά νύχια καί τούς ξέφυγε. Πετάχτηκε όξω καί τρέ
χοντος χάθηκε στό σκοτάδι. Σέ λίγο · στό άντικρυνό ύψωμα 
ακούστηκε μιά σπαραχτική κραυγή: 'Όοοοοοαιι!! κακούργοιοι- 
οιοι!! Μανούλα μου! κι επειτα αντήχησε: «Εμπρός ΕΛΑΣ γιά 
τήν Ελλάδα», μέ μιά φάλτσα, άγρια φωνή.

Άπό τότε, τήν ήμερα κρυβόταν στις σπηλιές καί τά λόγγα. 
Κάποτε μ’ ενα κουρέλι, πάνω της, μέ ανακατεμένα τά μαλλιά, 
μέ μάτια άγρια, περνούσε κι άπ τό χωριό. Τά παιδάκια δέν 
τρόμαζαν, ούτε τήν κυνηγούσαν, μόνο τήν κοίταζαν λυπημένα. 
Όταν άναβε λίγο τό λογικό ζύγωνε καί στό σπίτι της. Τότε τά 

μικρά ετρεχαν καί τήν παρακαλούσαν νά πάει στό καλύβι γιατί 
τήν καρτερούσε ή άρρωστη μάνα. Τήν καρτερούσε ύλ εκλαιγε. 
Κάποτε; σάν ξαναγύριζε ή μνήμη κάτι φαινόταν στύ μάτι, ενα 
δάκρυ. "Έπειτα άφηνε Ινα ουρλιαχτό κι έτρεχε στό λόγγο. 
Τίς νύχτες, πότε στό ενα ύψωμα, πότε στύ άλλο, πότε στό νε
κροταφείο καί πότε στ' άγνάντιο, κι άπό βραδύς, καί τά μεσά
νυχτα, καί τό γλυκοχάραμα άκούγονταν: 'Όοοοϊιιι!! Κακούρ- 
γοιοιοι!! Μανούλα μου’· Κι ύστερα μέ μιά ραγισμένη φωνή, 
φάλτσα, τραγουδούσε «Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν Ελλάδα». Οί 
γριούλες σάν τήν ακουγαν σταυροκοπιουνταν, οί άντρες ψι
θύριζαν: «ή Μαρία ή τρελή» καί τά παλικάρια μουρμούριζαν 
άναστενάξοντας: «ή όμορφη Μαρία ».

Τό βράδυ βασάνισαν τόν κόσμο καί τήν άλλη μέρα δ παπάς 
στήν εκκλησία καί ό πρόεδρος στήν πλατεία είπαν στόν κόσμο: 
«χτυπάτε τούς έαμίτες άλλιώτικα χαθήκαμε». Αυτά τά είπαν καί 
σ' άλλα χωριά. Τά έγραψαν κι οί εφημερίδες καί κάμποσος κό-

130



---- I —- - — —.»· »ν f » ν Χ Λ>7 ·. V νΤΧΛιΐ, 
τά παθαίνετε. ΙΙοιός σας είπε νά κάνετε τέτιες δουλιές;». Καί 
κάμποσοι έαμίτες απαντούσαν: «Τί φταίει δ κόσμος άν βρέθη
κε κι ένας παλιάνθρωπος;».

Ό Πέτρος, ή Λενιώ, ό Νάκος, ό μπαρμπα-Στέφος, ή Μαρ- 
θόύλα πολύ παιδεύτηκαν γύρω απ' αύτή την υπόθεση. Περπά
τησαν ώρες, ξενύχτησαν. κινδύνεψαν γιά νά μάθουν πώς έγι
ναν τά πράματα. Μίλησαν μέ τόν κόσμο, έγραψαν προκηρυςού- 
λες μέ τό χέρι καί τίς τοιχοκόλησαν σέ κόμπασα χωριά γιά νά 
ξεσκεπάσουν τήν ατιμία. Πολύς κόσμος, κι απ' τούς δεξιούς, 
πείστηκαν. * Αλλωστε ή ίδια ή ζωή τούς έπεισε. Τύ κακό δμω; 
είχε γίνει. Τό χωριό τό πάτησαν καί ή κοπέλα γύριζε στά ρου
μάνια τρελή.

η καί -στις άρχές τού καλοκαιριού τά περισσότερα εΐ-

Τή βραδιά πού ή Λενιώ πήγε γιά τόν Ελατο, δ ΙΙέτρο; 
πέρασε στ άντικρυνά χωριά. Κάτω απ' τό χωριό Δάφνη στά 
χωράφια τού Καραλή δίπλα στό ποτάμι, μέσα στις ρίκες καί 
τίς κουμαριές, είχε ενα καλύβι, απ' τά συνηθισμένα καλύβια 
πού έχουν οί αγρότες στά1 χωράφια. Τό φθινόπωρο καί τό χει
μώνα είναι γεμάτα καλαμπόκι)φύλλα, άχυρο καί χορτάρι καί 
τήν άνοιξ 
ναι άδεια. Ό Πέτρος άφησε τό σύνδεσμο απ' δξω νάχει τό νού 
του μή γίνει τίποτα κι αυτός σπρώχνοντας τήν πορτούλα μπήκε. 
Ό ήλιος κείνη τήν ώρα ζι^ωνε στή δύση καί μιά αχτίδα τρυ- 
πώντας άπό μιά χαραμάδα περνούσε τό καλύβι πλάι καί. τό ηώ- 
τιζε. Ο Πέτρος κρατώντας τήν αναπνοή του καί πατώντας στά 
δάχτυλα προχώρησε δυό βήματα. Μέσα οτή γωνιά είχε τρία 
άπόδαυλα άπό μέρες σβησμένα καί δίπλα στό τζάκι ενα σκεπα- 
σματάκι μαζεμένο κουβάρι. 'Απ’ αύτό έβγαινε ένα προσωπάκι 
παιδιού άσπρο σάν» φίλτισι. Στάθηκε από πάνω καί ή καρδιά 
του χτυπούσε γρήγορα, δυνατά. «Πέθανε τό καημένο!» μουρ
μούρισε. Κείνη τήν Γύρα τά χέρι τού παιδιού αδύνατο σάν κα
λάμι, κινήθηκε, ζύγωσε τό δεμένο κεφάλι κι έκανε μιά προσπά
θεια νά το Ξύσει. Μά δέν τά κατάφερε. Απ’ τήν αδυναμία έμει-
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ίδια κίνηση, μά πάλι χωρίς αποτέλεσμα. "Οταν ό Πέτρος τρά
βηξε τό σκέπασμα, εκείνα άνοιξε τά ματάκια του, 
λίγο μ" απορία κι υστέρα μουρμούρισε: 
Τούλυσε 
έφτασαν ιός τό κόκκαλο. Τήν ώρα πού τίς καθάριζε τά μάτια 
του παιδιού δλο κι έσβηναν ώς πού έκλεισαν όλότελα. Σάν τέ· 
λειώσε ολη αύτή τη δουλιά καί. τοιμαζόταν νά φύγει εκείνο άνοι
ξε τά ματάκια του καί ρώτηξε:

— Πού θά πας μπάρμπα:
— θά φύγω αγόρι μου. έχω δαυλιά,
— Μπαρμπούλη! Μή φεύγεις! Μή μ’ αφήνει; μοναχό, πά

ρε με μαζί σου.
Ράγισε ή καρδιά τού Πέτρου, μά πού νά τό πήγαινε;
— Θά σέ πάρω άγοράκι μου, δέ θά σ’ άφήσω, τ' απάντη

σε χαϊδεύοντας τό κεφαλάκι του. Μά οχι απόψε. Θά φύγω καί 
θάρθω αύριο. Κι άν δέν έρθω γώ, 9ά στείλω άλλον.

— ’Όχι! ’Οχι αύριο, έκανε καί τά μάτια του γέμισαν δά
κρυα. Έτσι μούπε καί ή βάβω ή Κώσταινα καί δέν ξανάρθε.

—Μά εγώ δέ σού λέω ψέματα, θαρθώ.
Τά δάκρυα κυλούσαν τώρα στό προσωπώκι του καί τραντα

ζόταν τό κορμί, του άπ’ τούς λυγμούς. Ό Πέτρος θέλησε νά τρα
βήξει κατά τήν πόρτα γιά νά φύγει, μά δέν τά κατάφερε. Τά 
πόδια του δέ δρασκελούσαν. Γύρισε, τό ξέντυσε, σκούπησε τίς 
ψείρες άπ’ τό κοκαλιάρικο κορμί καί τό έντυσε μέ τό σακάκι 
του. Τό πήρε στά χέρια καί βγήκε.

Είχε απλωθεί γιά καλά τό σκοτάδι σάν έφτασαν σ’ ενα 
σπίτι δξω απ’ τό χωριό, στά λιβάδια. Ό σύνδεσμος άνοιξε 
τήν πόρτα καί πέρασε ό Πέτρος. Στό τζάκι έκαιγαν ξύλα καί. 
ή λάμψη τής φωτιάς φώτιζε κάμποσα πρόσωπα πού κάθονταν 
όλόγυρα καί κάπνιζαν σιγοκουβενηάζοντας. Ξάπλωσε τό παι
δάκι στήν κορφή καί ρώτηξε:

— Βασίλη! ήρθαν δλοι;
— Τρεις δέν ήρθαν, σύντροφε Πέτρο.
— Ξέρουν πού μαζευτήκαμε; 
— "Ο/.'·
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— Έβαζες νά φυλάξουν;
— Έβαλα, τόν Άλέκο.
— Τότε στείλε -κάποιον νά φέρει λίγο γάλα μήπως προλά

βουμε τό μικρό κι ενα ρουχαλάκι, νά τό ντύσουμε. Καί γυρίζον
τας στους άλλους πρόστεσε: 'Ας αρχίσουμε σύντροφοι γιά νά 
μή χάνουμε καιρό. Τό παιδάκι πού σάς έφερα είναι τού χωρια
νού σας του Καραλή. "Οταν έκαναν πρώτη φορά έπώρομή στό 
χωριό σας, θά θυμόσαστε, επιασαν τ' αντρόγυνο καί τό έκλει
σαν στή φυλακή. Λύίό φύλαγε τά λίγα πρόβατα κοντά στό πο
τάμι. Οί ληστοσημμορίτι.ς όταν πυροβόλησαν ενα κριάρι, γιατί 
δέν μπορούσανε νά τό πιάσουν, τό τραυμάτισαν. Μιά γριούλα 
τό συμμάζεψε, τού έδεσε τίς πληγές καί πότε-πότε τού πήγαινε 
λίγο γάλα. Φαίνεται, όμως πώς κάποιος τήν είδε, φοβήθηκε καί 
δέν ξαναπήγε. Έτσι τό παιδί έμεινε χωρίς φωτιά, χωρίς τ|'ω- 
μί, χωρίς νερό. Στό μεταξύ σκουλήκιασαν τά τραύματα καί γέ
μισε ψείρες. Λυτά μέ τό παιδί. Καί τώρα κοιτάχτε νά δείτε τί 
γίνεται μέ μάς τούς κομμουνιστές. Λέμε στόν κόσμο: παλαίβουμε 
νά ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Θά φτιάξουμε μιά κοινωνία 
όπου οί άνθρωποι αντί νά κλαϊνε θά γελούν', αντί νά μισούν 
θ' αγαπούν. Ή γή θά κάνει δέκα φορές καί είκοσι φορές περ- 
σότερους καρπούς. Καί θά χορτάσει ύ κοσμάκης. Κι έτσι είναι, 
κι έτσι θά γίνει. Στρατιές είναι, οί κομμουνιστές πού υπόγρα
ψαν μέ τό αίμα τους τύ συμβόλαιο» πού έκλεισαν μέ τό λαό. *Αν 
έλεγα τ’ αντίθετο; θά πίκραινα πρώτα-πρώτα τούς νεκρούς μας, 
θά ήμουν κι άδικος. "Ομως . . . πώς νά σάς τό πώ σύντροφοι; 
ετούτη τή στιγμή..·, εμείς εδώ... δέν κρατάμε τό λύγο μας.

Σταμάτησε, λίγο μέ τά μάτια καρφωμένα στή φωτιά κι ό 
Άντώνης άπ’ τήν άλλη γωνιά ρώτηξε:

— Γιατί τό λές αυτό σύντροφε Πέτρο;
— Γιατί τό λίω αυτό Άντώνη; Γιατί, δσα λόγια κι αν λέμε 

πώς αγωνιζόμαστε γιά τόν κομμουνισμό. . . γιά τήν αυριανή 
εύτυχία τού λαού . . . δταν αφήνουμε τά παιδιά μας νά τά τρώ
νε τά σκουλήκια καί σί ψείρες ζωντανά . . . είναι κούφια λόγια. 
Κι ό κόσμος πονάει όταν τ’ ακούει γιατί δέ θέλ^ι οί κομμουνι

στές νά λένε, λόγια στόν αγέρα.
— Είναι κι οί συνθήκες δύσκολες σύντροφε Πέτρο...
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λες. Μά δέν είναι καί σωστό νά βάζουμε δλα τά πράγματα 
σ ενα τσουβάλι·. Δύσκολο πράμα είναι, νά ξεσηκώσουμε τόν κό
σμο καί νά κατεβεϊ στήν πολιτεία καί νά πει στίς άρχέ;:^’Έφτα
σε τό χτένι στόν κόμπο . . . Σταματάτε τούς αλήτες . . .». Δύ
σκολο είναι μά δέν είναι καί αδύνατο καί πρέπει νά γίνει γιατί 
-αλλιώτικα δέν υπάρχει ζωή γιά μας. Δύσκολο είναι νά ξεσηκω
θούν οι γυναίκες, οί γέροι καί τά παιδιά, καί στό κατόπι καί 
οί άντρες καί νά κυνηγήσουν αύτά τά θρασήμια. . . Μά κι αυτό 
άδύνατο δέν είναι.. Καί θά γίνει γιατί δέν υπάρχει άλλη λύση , . . 
Μά καί μιά κούπα γάλα κι ένας επίδεσμος γιά ενα λαβωμένο 
παιδάκι είναι δύσκολο πράμα σύντροφοι;

— Μά . . . είπαν σύντροφε I Ιέτρο, πώς τό παιδάκι Εφυγε 
γιά τό Άγνάντιο, σ' ενα συγγενή του.

— ’Άσε Κίτσο τίς δικαιολογίες, ακούστηκε μιά φωνή άπ’ 
τήν άλλη μεριά, είναι πικρή ή αλήθεια . . . Επρεπε νά ρωτήξου- 
με καί νά μάθουμε. Καλά κάνει ύ Πέτρος καί μάς μαλώνει. Γιά 
πού θά ήταν τά δικά μας παιδιά ...

— Μήπως αύτά δέν είναι δικά μας Θύμιο; ΙΙοιός άλλος 
θά φροντίσει γΓ αύτά; Πες μου σέ παρακαλώ. Αύριο θά πάτε 
έσεϊς φυλακή. ΙΙοιός πρέπει νά φροντίσει γιά τά παιδιά σας. 
Καί τί θά κάνετε άν μάθετε πώς πέθαναν άπ’ τά σκουλήκια 
καί τίς ψείρες; Ούτε σάς μαλώνω σύντροφοι. Τήν αφεντιά μου 
πρέπει νά μαλώσω πρώτα-πρώτα άν ή υπόθεση είναι γιά μά
λωμα. ’Άν δέν κάνουμε καλά τή δουλιά μας έγιυ φταίω περσό- 
τερο. Τό πρώτο, τό ιερότερο καθήκον μας σήμερα είναι νά γλυ
τώσουμε τόν κόσμο άπ’ τό μαχαίρι τού ληστή, νά τού γλυκά
νουμε τόν πόνο, νά τού δύσουμε κουράγιο γιά νά σηκώσει σή
μερα λίγο, αύριο περσότερο, τ’ ανάστημά του. Γιά νά παλαί- 
ψει (> κόσμος γιά ενα καλύτερο αύριο χρειάζεται νά ζήσει. Καί 
γιά νά μήν κάνουμε τό μεγάλο αλτρουιστή, σύντροφοι, αυτό είναι 
καί τό ατομικό μας συμφέρον. Στή φουρτούνα αύτή πού ξέ
σπασε στόν τόπο μας τά πρώτα κύματα εμάς χτυπούν καί θά 
χτυπήσουν. Κι οποίος θέλει νά σταθεί κόντρα στή μπόρα μ’ α
νοιχτά στήθια κι αψηλά τό πρόσωπο — κι δχι εκείνος πού σάν 
τό σάλιαγκα θά χωθεί σέ καμιά τρύπα, γιατί υπάρχουν καί 
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itituL — ut uu τα καταφέρει αν ο Λαός οε βΏΛει τά στιμ'Ιια του 
γι’ αυτόν. Καί γιά νά γίνει αύτό εμείς πρέπει νά δύσουμε τό 
παράδειγμα . . . Δέν άντιλέω σύντροφοι, δύσκολες είναι οί συν
θήκες. "Ομως .. . άλλοι λαοί πέρασαν τέτια καί χειρότερα τότε 
πού δλόγυρα ήταν πίσα τό σκοτάδι πού δέ φαινόταν πουθενά 
φως, πού δέν είχαν πουθενά αποκούμπι, καί. νίκησαν... Βέ
βαια υπάρχει καί φόβος. Κάθε μέρα δέρνουν, κάθε μέρα σκοτώ
νουν. Καί φυσικό είναι νά φροντίζει ό καθένας νά μή βρεθεί, 
πάνω στύ κύμα. ·() καθένας θέλει. νά ζήσει. Αλλά ... άς προ
σέξουμε. Αν τσιγκουνευτούμε σήμερα καί δέν παλαίψουμε νά 
ησυχάσει ό κόσμος, θά μάς ρίξουν στόν εμφύλιο πόλεμο καί τό
τε τύ αίμα θάναι πιό πολύ . . .

Κυλούν οί μέρες καί φουντώνει ή πάλη στήν ύπαιθρο. 
Ο Τόμυ κι ή δεξιά στεριώνουν τό «δημοκρατικό» κράτος κα· 

δυσκολεύουν οί. συνθήκες. Ό Πέτρος γυρίζει άπό χωριό σέ χω
ριό. Καμιά σχεδόν νύχτα δέν κοιμήθηκε. Ώρες κι ώρες περπα
τούσε, περνούσε χωριά, γεφύρια, υποχρεωτικές διαβάσεις γιά 
ν’ άνταμώσει τούς ανθρώπους του. Τή μέρα άπ τούς δρόμου; 
δέν μπορούσε νά κινηθεί, απ’ τίς γιδόστρατες καί τύ λόγγο ό 
κίνδυνος δέν ήταν μικρός καί τή νύχτα δέν ήξερε: πού τού είχε 
στήσει ύ χάρος καρτέρι. Άράδιαζε τή μιά πετρίτσα πάνω στην 
άλλη καί παρακολουθούσε μέ κομμένη ανάσα καί μέ καρδιο
χτύπι νά δεΐ νά ψηλώνει το σπιτάκι πού τ’ άνάθεσε τό κόμμα 
νά χτίσει σέ τούτη τή γωνιά. Μά δέν πρόφταινε νά τύ καμα
ρώσει, δέν προλάβαινε νά χαμογελάσει. Ερχόταν ενα κύμα 
καί γκρέμιζε ο,τι έχτιζε μέ κόπο καί μέ μόχτο, δ,τι έχτιζε στί- 
βοντας τής καρδιάς του τό αίμα. "Ωσπου νά συγκροτήσει μιά 
επιτροπή σέ τούτο τό χωριό σκορπούσαν τήν άλλη πού είχε 
φτιάξει χτες of άλλο παραπέρα. "Ωσπου νά συμμαζέψουν τά 
ορφανά απ' τϊ| μιά επιδρομή καινούργια ορφανά εμνησκαν στούς 
δρόμους. Γυρίζανε κατά τά χαράματα απ' τά χωριά δπου κυ
λούσαν χειρόγραφες προκηρυξοΰλες καί. τύ βράδυ έπρεπε νά ξε
κινήσουν πάλι γιατί κάπου άλλου έγιναν καινούργια έγκλήμα-
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πού έφερνε ή Αποτυχία, τήν πίκ.ρα πού έδινε ή προδοσία καί 
τή μεγάλη χαρά πού δίνει ή αγάπη τού κόσμου.

Είχανε κλείσει δυό μήνες άπό τότε πού βγήκε στά χωριά 
κι ήταν σήμερα μιά υπέροχη καλοκαιριάτικη μέρα. Κατά τά 
ριζά τού βουνού, πάνω άπ’ τό χωριό Βρυσούλα, πολύ πρωί, μέ
σα άπ’ τά έλάτια καί τά κέδρα, τίς φτέρες καί τά χαμόκλαδα 
βάδιζε' ένας Ανθρωπος σκυφτός, "καμπουριασμένος, σέρνοντας 
δύσκολα τά βήματά του, σά νά τόν γονάτισαν τά χρόνια, σά νά 
τόν τσάκισε ή λύπη. Κοίταζε επίμονα τό δρόμο καί κάθε τόσο 
σκόνταφτε στις ρίζες καί τί; πέτρες. Τά μάτια του ήταν κα- 
τακόκκινα κι ένιωθε ένα αβάσταχτο πόνο. Δίστομη μαχαιριά 
δέχτηκε στήν καρδιά κι άνοιξε βαθιά πληγή πούλεγες πώς δέ 
θά κλείσει σ δλη τή ζωή. 'Οποιος τόν έβλεπε δύσκολα θάλε- 
γε πώς είναι δ Πέτρας.

Έφτασε κάποια ώρα ψηλά καί κάθησε πάνω σέ μιά πέτρα 
βουβός καί θλιμμένος. ’Ακούμπησε τούς αγκώνες στά γόνατά του 
καί κρατούσε καί μέ τά δυό του χέρια τό κεφάλι πού πονούσε 
κι έβγαζε φωτιές. ΤΙ ψυχή του ξεχείλιζε από πίκρα καί. παράλ
λαξαν τά χαρακτηριστικά του. Βαθιές χαρακιές αύλάκωναν τό 
πρόσωπό του, τά μάτια του σπιθοβολούσαν άπ’ οργή καί πότε- 
πότε μουρμούριζε: «Κανίβαλοι!! . . . Κακούργοι!!».

Μπροστά του κατέβαινε ώς τή ρεματιά χαμηλά μιά πλα
γιά ντυμένη μέ άπαλόκεδρα καί άρια έλατα. Άπ* τά φύλλα τους 
κρεμόταν σά ρουμπίνια ή πρωινή δροσιά κι άπό τό κορμί τους 
έτρεχε σάν δάκρυ τό ρετσίνι. Κοτρόνκχ άλλα μυτερά, άλλα κου- 
τρουλά, άλλα μέ σχισμάδες καί λακούβες καί άλλα ϊσια σά νά 
τά πέρασες μέ πλάνη ήταν σκορπισμένα έδο> καί κει. Οί. άσφά- 
κες μέ τά σταχτιά τους φύλλα καί τά κίτρινα λουλούδια πρό
βολον άνάμεσά τους. Δεξιά ένα σπανό πού τό σκέπαζε ένα πα
χύ πράσινο· χαλί κεντημένο μέ μύρια χρώματα. ΤΙ σκάρφη μέ τά 
πράσινα καί μακρόστενα φύλλα, ή γαλατσίδα πού σερνόταν στό 
χώμα, ή ρίγανη καί τό θυμάρι πού σκαρφάλωναν στούς βρά
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χους, τό έλατόδασο, γέμιζαν τόν αγέρα μέ μοσκοβολιά. "Ανά- 
σαινε ολη ή φύση, άνάσαιναν τά λουλούδια, άνάσαινε ό κόρφο; 
τής γης καί άπό κάθε πόρο ξεχυνόταν άρωμα, άνοιξη, ζωή. 
Πίσω στεκόταν περήφανο τύ βουνό ντυμένο τήν καταπράσινη 
στολή του. Στή μεγάλη χαράδρα άσπριζε άκόμα χιόνι. "Ενα 
κοπάδι πέρδικες μέ τίς πλουμιστές χανάκες τους ανέβαιναν κα
μαρωτά καί σφύριζαν. Ψηλά στά μεσούρανα δυό σταυραετοί 
έπαιζαν κυνηγητό καί πότε χάνονταν στά ύψη καί πότε περ
νούσαν δέκα μέτρα πάνω άπ τή γης. Λίπλα σέ μιά τούφα θυ
μαριού στέκονταν δυό τρυγόνια, τό ενα τραγουδούσε καί τ" άλ
λο τύ χαΐδευε στό λαιμό μέ τή μυτίτσα του. Μέσα στό δάσος 
παράβγαιναν οι κούκοι. Ό ουρανός καταγάλανος. Ούτε ενα 
συννεφάκι δέν τού χαλνούσε τή γαλάζια ομορφιά του. Κάτω 
σκορπισμένα τά χωριουδάκνα. Τά στάρια είχαν ρίξει, στάχυ κι 
δπως κυμάτιζαν έδειχναν σταχτοπράσινα. Στά χαμηλά κιτρί
νισαν τά κριθάρια καί τά καλαμπόκια ψήλωσαν καί σκέπασαν 
τά χωράφια μ' ενα βαθύ πράσινο χρώμα. "Ανοιξη πέρα ώς 
πέρα. "Ολα τά ζωντανά τή χαίρονταν καί δλα μεθούσαν απ' αυ
τήν. Μά ό Πέτρος δέν τήν ενιωθε. ΤΙ καρδιά του πονοΰσε, 
εκλαιγε. Καθόταν κεϊ. στήν πέτρα καί, συλλογιζόταν, παιδευόταν 
νά ξεφύγει άπ" τι; βασανιστικές σκέψεις πού τόν τυραγνού
σαν. "'Αφησε τά νού του νά πετάξει μιά στιγμή στό σπιτάκι 
του. Εΐδε τούς γέρους άμίίητους καί λυπημένου; νά κάθονται 
στό πεζούλι καί νά τόν καρτερούν. «Θάρθω, μουρμούρισε, κι 
ενα πικρό χαμόγελο άνθισε στά χείλια του, θάρθω άμα σιάξουν 
τά πράματα καί θά σας φέρω καί μιά νυφούλα μέ όλόξανθα 
μαλλιά καί γαλάζια μάτια*. Από κεϊ ό νού; του πήγε στήν πό
λη. Θυμήθηκε τό γραμματέα, τόν ’Αγησίλαο, τόν Άχιλλέα . . . 
μά πάλι γύρισε στά τωρινά.

Σ’ ενα τσουγκάρι πιό πέρα ανέβηκε ένας τσομπάνης κι έ
παιζε τήν τζαμάοα του. Νόμιζες πώς δλη ή ψυχή του έγινε πό
νος καί κλάμα καί σκορπούσε ολόγυρα καημό καί πίκρα, λίιά 
γυναίκα άπ’ τήν απέναντι πλαγιά κατέβηκε στή βρύση, έβαλε 
τή βαρέλα νά γεμίσει κι άρχισε τό μοιρολόγι. «Πώς κατάντη- 
σαν τόν κόσμο; ψιθύρισε, πόσο τόν φαρμάκωσαν λές καί δέν 
είναι αυτός που χτες πολεμούσε καί τραγουδούσε . . . Πόσο πό- 
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Παίδεψε κάμποσο τή μνήμη του νά ξεφύγει σ’ άλλες μέρες 

παλιότερες, νά φέρει στύ νού άλλα γεγονότα που νά μήν είναι 
οδυνηρά σάν τά σημερινά. Μά δέν τά κατάφερνε. Ύστερα 
άπό μιά δυό εικόνες ή σκέψη γύριζε στή σημερινή ζωή. Καί 
σάν εΐδε πώς άδικα παιδεύεται άφησε τό λογισμό νά τραβήξει 
τό δρόμο του.

Τήν προηγούμενη μέρα ξεκίνησε πρωί γιά τό χωριό Ό- 
ξυά. ’Ήθελε νά στείλει τή Μαρθούλα στ’ Αγνάντιο νά ειδο
ποιήσει μερικού; γιά μιά δουλιά, πού είχανε τό βράδυ. Λοξο
δρόμησε απ' τή στράτα καί χώθηκε στόν καστανιώνα, πού σκε
πάζει τήν πλαγιά κάτω άπ’ τό χωρώ. Στό δάσος βασίλευε γα
λήνη. Τά πουλάκια είχανε τραβηχτεί στις άκρες καί τά ψηλώ
ματα καί τ’ αγρίμια χωμένα στις φωλιές τους κοιμούνταν. Πέρασε 
ενα μέρος πυκνό σά χτένι. Πανύψηλες, λυγερόκορμες καστα- 
νιές ίσιες σάν λαμπάδες, χωρίς ούτε ενα κλωναράκι δεξιά άρι- 
στερά τραβούσανε, τ’ άψήλου λές καί τίς επνιγε ή άγκούσα 
απ’ τίς άλλες γύρω, λές καί ζητούσαν ήλιο κι αγέρα καί λευτε
ριά. Βγήκε σ’ ενα άγνάντιο, καμάρωσε τή γύρκο φύση καί πή
ρε ένα άνάραχο σπαρμένο μέ γέρικες, ροζιασμένες, χοντρόκορ- 
μες καστανιές πού χρειάζονταν πέντε άντρες και παραπάνω 
νά την άγκαλιάσουν. Δώ κι εκεί άπό καμιά βελανιδιά. Πού καί 
που ξέφωτα ντυμένα μέ χαμόκλαδα πυκνά καί βάτα κι άλλου 
μικρές πολιάνες μέ χλόη καί λουλούδια. Μύριζαν τά σαπισμέ
να φύλλα, μύριζε τό χώμα τό βρεγμένο απ’ τήν πρωινή δρο
σιά. Εύωδούσαν οι καστανιές καί τά λουλούδια. Ο Πέτρος 
ρουφούσε τ’ αγέρι τού δάσους, τήν ευωδιά του κι ή γαλήνη 
καί τό μεγαλείο έφταναν ώς τήν ψΐΡ/ή του. Χαΐδευε τά λου
λουδάκια κι αγκάλιαζε τίς καστανιές. Σ’ ενα μέρος πετάχτη
κε μέσα άπ’ τούς θάμνους ένας λαγός. Στάθηκε τρομαγμένος κοι
τάζοντας μέ τά τριανταφυλλένια στρογγυλά ματάκια του. Γιά 
ϊνα λεφτό τάχασε απ’ τό φόβο του καί τεντώνοντας τά μεγά
λα άφτιά του έμεινε ακίνητος. Ό Πέτρος χτύπησε τά παλαμά

κια ξεφωνίζοντας άπό χαρά κι δταν ό λαγός ετρεξε τήν άνηφο- 
ριά τόν κυνήγησε καμιά 15ριά μέτρα. I Γιό πέρα μιά νυφίτσα μέ 
τά μικρά ματάκια της καί τή φουντωτή ουρά κοίταζε άπό ενα 



κλωνάρι. Τής έριξε μιά πέτρα κι έκείνη μιά κρυβόταν, μιά. 
φαινόταν σέ κάποιο άλλο κλωνάρι, σά νά έπαιζε μαζί του. 
Ένιωθε τό αίμα του νά τρέχει μέ ορμή στις φλέβες, τό κορ
μί αλαφρό κι ένα αίσθημα ευδιαθεσίας ανάκατο μέ χαρά τού- 
πλημμύριζε τά στήθια. 'Ήθελε νά τρέξει, ν' ανεβεί στά δέντρα, 
νά φωνάξει καί άρχισε ’ χωρίς νά τό σκεφτει νά τραγουδάει.

11 ίδια ή φωνή του τόν φόβισε καί τόν συνέφερε. «Μπά Καρ
φί άτη, μουρμούρισε, τί έπαθες σήμερα; 'Από πού αυτό τό- 
κέφι ; Καί τόριξες καί. στό τραγούδι. . .> «Θαναι ή γαλήνη 
καί τό μεγαλείο τού δάσους... Μπορεί νά είναι κι ή όμορφη 
μέρα . . .».

Πέρασε τό δάσος, ύστερα τή ρεματιά κι έφτασε στήν κορ
φή άπ" τά χωράφια τής Μαρθούλας. 'Ανάμεσα στά καλαμπόκια, 
άνέμιζαν τά ξανθά μαλλιά της κι δπως έσκυβε φτιάχνοντας 
αύλακάκια γιά νά περνάει τό νερό φαινόταν ή ράχη τού κορ
μιού πού άνεβάκατέβαινε. Γιά μιά στιγμή όρθωσε τό κορμί της 
καί σφουγγίζοντας τόν ιδρώτα μέ τήν ποδιά της κοίταξε τόν 
ήλιο σά νά ήθελε νά μετρήσει πόση ώρα πέρασε. "Έριξε μιά 
ματιά στό νερό καί σάν είδε πώς κόντευε νά φτάσει στόν όχτο 
έτρεξε στήν κορφ ή. στό μεγάλο αυλάκι, στή μάνα, καί τό γύ
ρισε σ' (άλλη βραγιά. Μπήκε στύ νερό τραβώντας τό φουστάνι 
ιός τό γόνα καί έπλυνε τίς άσπρες, στρογγυλές γάμπες τη;. 
Πήδησε σβέλτα τό χαντάκι καί χώθηκε μές στά καλαμπόκια 
αέ τό τσαπί στό χέρι. Στό αλαφρό βάδισμα, στις λυγερές κινή
σεις κάτω απ’ τό φτωχό φουστάνι κυμάτιζε ενα αρμονικό κορ
μί, γεμάτο ομορφιές καί νιάτα.

Ό Πέτρος κοίταζε σάν νά τήν έβλεπε πρώτη φορά. Χαΐ
δεψε λίγο τό πηγούνι τον, έσιαξε τά μαλλιά του κι αφήνοντας 
ένα χαμόγελο μουρμούρισε: «Νά γιατί είχες κέφι Κορφιάτη. 
Νά γιατί ό δρόμος κατά δώ ήταν ίσιος. Καί δέν ήταν ή γαλή
νη καί τό μεγαλείο τού δάσους. Κάποιο άλλο αίσθημα πιό όμορ
φο καί πιό Ανθρώπινο. . .*. Καί τώρα σά ν’ άνοιξε κάποια 
σελίδα κλειστού βιβλίου, θυμήθηκε πώς αυτό κι άλλες φορές 
τού συνέβηκε δταν ερχόταν στό σπίτι τής Μαρθούλας. Καί τε
λευταία έψαχνε νά βρει κάποια αφορμή γιά νά τήν ανταμώ
σει. Κοίταξε τά παπούτσια του καί τά ρούχα του· πασπάτεψε 
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τά μικρά γε νάζια του. . . Κάτι θυμήθηκε, στά μάτια του πέ
ρασε μιά πονεμένη σκιά καί κατσούφιασε τό πρόσωπό του. «Τί 
τού λείπει τού καοιδιάρη; ή μαργαριταρένια σκούφια ... Κι έσύ 
Κορφιάτη δλα ταχείς. 11 αγάπη σούλειπε ... Κι είναι μιά παι
δούλα ακόμα . . .>. Κι επειδή δέν τ’ άρεσε ή σκέψη θυμήθηκε 
τά λόγια της Αέναος τήν πρώτη φορά π’ αντάμωσαν» σάν ήρθε 
άπό τήν πύλη: «Είναι 16 χρονω μ’ άςίζει γιά 26». «Ναι μουρ
μούρισε, αξίζει ή λεβέντισσα. ’Αξίζει καί στό μυαλό καί στό 
•κορμί. . . Μά δπίως καί νάναι, παιδί είναι ακόμα ... Κι ενός 
παιδιού δέν κάνει νά τού ταράξεις τή γαλήνη. Τού φτάνει ή 
δρφάνια, ή έγνοια γιά τ’ άδερφάκ,ια της, ή έγνοια τού αγώ
να. Δέ χρειάζεται καί τής αγάπης ή έγνοια. Καλύτερα νά τρα
βηχτώ οσο είναι καιρός ακόμα. Κι αύριο αμα έρθει ή γαλή
νη . . . Νάβρισκα κάποιον νά τήν ειδοποιήσει νά πάει στ 'Α
γνάντια .. . Μά ποιόν;» Κοίταξε στήν αντικρινή πλαγιά κι εί
δε τόν Άνανία πού δούλευε στά χωράφια του. Γύρισε τά μά
τια άλλου σά νά μήν είδε τίποτα. «Μά γιατί τάχα: ξανάρχισε 
ή σκέψη. "Ολα μάς τά πήρανε, τίποτα δέν είναι δικό μας, μά 
ή αγάπη είναι δική μας, καταδίκη μας. Τί κακό; Κι δταν κα
νένας αγαπάει, όταν ξέρει πώς κάποια καρδιά χτυπάει γι' αυ
τόν, μέ περισσότερη ορμή δουλεύει. Κι ό αγώνας κέρδος έχει... 
Ναι! Αμα χτυπάει... αλλά άν δέ νιώθει τίποτα...» μπή
κε στή μέση ή αμφιβολία. «Καί δπως είμαι έγώ τώρα! . . . Φεύ- 
να ΙΙέτρο καί μήν παίζεις μέ τή φωτιά. Μπορεί νά σου δό- 
σει φτερά γιά τί] δουλιά σου, μά μπορεί καί νά σου τά χά
ψει...» καί κοίταξε ξανά τό χωράφι τού Ανανία. < Αλλά για
τί νά μήν πάω μόνος;! Άν δέν μπορώ νά παλαίψω τό αίσθη
μα πού δέ ιρύτρωσε καλά-καλά τότε ... τί κομμουνιστής θά 
είμαι; . .

ΊΙ Μαρθούλα άνασήκωσε τό κορμί απ' τό χώμα, ό Πέ
τρος κούνησε ένα κλαδί κι έκείνη πέταξε τό τσαπί στόν δχτο, 
έπλυνε τά πόδια της στ’ αυλάκι, καθρεφτίστηκε λίγο σέ μιά 
γούρνα μέ στεκούμενο νερό σιάχνοντας τίς μπούκλες της καί 
τράβηξε γιά κεϊ. Καλημέρισε χαμογελώντας κα! κάθησε δίπλα 
του. πάνω στή χλόη. Κι αφού τής είπε τί τήν ήθελε, άνοι- 



ζαν κουβέντα γιά τά χωράφια, τά καλαμπόκια, τά στάρια, τόν 
♦αγώνα. , .

— Λογαριάζω, σύντροφε 1 Ιέτρο, νά πάω καμιά άπ’ αυ
τές τίς μέρες στήν πόλη.

— Τί θά κάνεις -στην πόλη;
— Θά πάω τό ενα τό μανάρι, τ(> καλύτερο. ’Έχω πλέ

ξει δυύ φανέλες καί τρία ζευγάρια κάλτσες, θά πάρω καί τά 
δυό πετειναράκια.. . Αμα) ν' αγοράσω καλαμπόκι. Αν έπαιρνα 
ίσα μέ 100 οκάδες!... οσο κι άν μαζέψουμε απ' τά χωράφια 
δέ θά μάς φτάσει... νά μήν πεινάσουμε τό χειμώνα. "Άν πε
ρισσέψουν λεφτά θά πάρω, κι ενα ζευγάρι παπουτσάκια τή; 
Λεφτερούλας, κρίμα τό καημένο, περπατάει μπίτ ξυπόλητο. Νά 
έπαιρνα καί μιά πλάκα κι ενα βιβλίο τού Τάζη* πρέπει ν' αρ
χίσει νά διαβάζει. . .

Ό I Ιέτρος κοίταζε μέ στοργή τό κοριτσύπουλο, άκουγε 
καί συλλογιζόταν: σά μεγάλος άνθρωπος σκέφτεται.

— Καί δικό σου δέ θά πάρεις τίποτα: ρώτηξε χαμόγελό» ν- 
τας κι άπλωσε Ασυναίσθητα τό χέρι καί τής χαΐδεψε τά μαλ
λιά. ΊΙ κοπέλα τόν κοίταξε στά μάτια κι ό IΙέτρος ρίγησε. 
Δέν ήταν ματιά παιδούλας, ήταν ματιά γυναίκας. Ήταν μιά 
ματιά αλλιώτικη πού έφτανε ιός τήν ψυχή κι ανατάραζε τήν 
,καρδιά καί τό κορμί.

— 'Άν είχα λεφτά θάπαιρνα ενα φουστάνι. . . ενα φου
στάνι λουλουδάτο σάν εκείνο τής Ευανθίας . . .

Ό IΙέτρος τράβηξε τήν κοπέλα πιό σιμά καί κείνη σφί
χτηκε πάνω του.

— Χά πας Μαρθούλα, νά πας. Θά σού δόσω ενα γράμ
μα γιά τόν Αγησίλαο καί τόν Άχιλλέα νά σέ βοηθήσουν. ’Άν 
είχα.. . θά σού αγόραζα πΜά φουστάνια λουλουδάτα κι οχι 
άπ’ αυτά τά τσιτάκια, μά άπ τά πιό Ακριβά τού κόσμου.

"Ένιωθε δίπλα του τό σκληρό κορμί, σκληρό άπ τά νιά
τα, σκληρό απ' τή δουλιά, γεμάτο φλόγα κι ορμή. Έγγιζαν 
πάνω του τά όρθά κρουστά στήθια τού κοριτσιού. Ή καρδιά 
χτυπούσε γρήγορα, δυνατά καί ανάκατα. Τό αίμα καφτό έτρε
χε μέ δρμή . . . Τά χέρια γλίστρησαν στή μέση. 'Έγειρε τό κε
φάλι της κι οί πλούσιες μπουζλες της σκόρπισαν στόν ώμο 
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του. Τά χείλη τη;, σάν τριαντάφ ;νλλο πού μόλις έσκαζε, σιγό- 
τρεμαν καί τά μάτια της έλαμπαν υγρά. Τά χέρια της γλίστρη
σαν στό λαιμό του . . .

ΤΙ αγάπη πού χωρίς νά τό καταλαβαίνουν—οί τρεχά
λες καί οί δυσκολίες τ' αγώνα δέν τού; άφηναν νά τήν κατα
λάβουν — ρίζωνε στις καρδιές τους καί σιγόκαιγε καί δέν ήθε
λε παρά ενα λόγο, μιά ματιά, μιά επαφή . , . φούντωσε, έγινε 
λάβα καί πυρπόλησε τά κορμιά τους. Τανίστηκε λίγο πρός τά 
πάνω ή Μαρθούλα, έσκυψε δ Πέτρος λίγο πρός τά κάτω, ζύ
γωσε τό μισάνοιχτο μπουμπούκι, σφίχτηκαν τά χέρια τους καί 
μίλησαν οί. καρδιές τους μέ τά χείλη του; . . .

— Μαρθούλα! "Αμα φύγει τούτη ή μπόρα, άμα διώκου
με τούτη τήν πανούκλα άπό τόν τόπο μας καί απλώσει πέρα 
ως πέρα ή γαλήνη καί ή αγάπη θά πάμε στήν πατρίδα μου. 
Τύ πατρικό μου είναι δίπλα στήν ακρογιαλιά. Τό κύμα τού 
φιλεΐ καί τού χαϊδεύει τά πόδια καί. πότε-πότε, θυμωμένο, τού 
δέρνει τήν αυλή. Πίο£ο εχει ενα κηπάκι μέ τριανταφυλλιές, 
γαρουφαλιές, δυόσμο καί χρυσάνθεμα καί πιο πάνω ένα περι
βολάκι μέ μηλιές, κερασιές . . . Δεξιά έκανε κάβο, τή 
σκάλα δπως τή λέμε. Άπό κεϊ βλέπεις τή «θάλασσα, απέ
ραντη, άσυνόρ&υτη, πότε αγριεμένη καί πότε ήρεμη γλυκιά - 
γαλάζια σάν τά μάτια σου. ΙΙίσω ενα λόφο. Τά πρωινά, όταν 
είναι ξαστεριά, σάν ανεβαίνει ό ήλιος, ανάβει ή ανατολή, 
βάφεται χρυσή καί παίρνει τό χρώμα των μαλλιών σου. Σέ 
κεϊνο τό σπιτάκι καρτερούν δυό γέροι νά τούς πάω μιά όμορ
φη νυφούλα. Κι είναι ή καρδιά τους όλο αγάπη. Καί. τότε 
θά έχουν αυτοί παιδιά, έσύ γονιού; καί γιο αγάπη.

Τό κορίτσι κοίταζε μέ λατρεία καί μεθούσε ή ψυχή του 
καί μεθούσε τό κορμί του καί. ρώτησε ευτυχισμένο:

— Καί τή Λευτερούλα; Καί τόν Τάκη;
’Έσκυψε ό Πέτρος ξανά άπό πάνω της καί χαμογελώντας 

πρόοτεσε:
— Μικρή μου αγάπη, χρυσό μου παιδί, μπορούμε ν' 7ιφή- 

σσυμε τ’ άδερφάκια μας;!
Πετάχτηκε άπ’ τήν αγκαλιά του σάν ελαφάκι κι ετρεξε 

στά μικρά:



— Τάκη! Έγώ Οά πάω γιά ξύλα. Έοεϊς νά βοσκήσετε 
τίς γίδες. Κοιτάχτε μήν πιάσετε τά παιχνίδια καί σάς κάνουν 
καμιά ζημιά. , , Κάτω άπ' τό σκαφίδι εχω τό ψωμί καί στό 
ντουλάπι τό γ(άα. Τύ βράδυ, αν αργήσω, αφήστε λίγο καί γιά 
μίνα καί τ’ άλλο φάτε το καί κοιμηθείτε. Μήν σκιαχτεϊτε! Καί 
σύ Λεύτερο ν λα ν άκούς τόν Τάκη.

Πήρε ενα σκοινί κι ί:να τσεκούρι κι Ετρεξε γιά τό χωριό 
Άγνάντιο.

Τήν είδε ξανά τό βράδυ οΛως στάθηκε στήν είσοδο τής 
σπηλιάς. Μέσα άναβε φωτιά κι δλόγυρα κάθονταν κάμποσο·.. 
Τά μάγουλά τη; ήταν καταηρκκννα άπ’ τό δρόμο καί τή νιότη 
κι αστραφταν άπό χαρά κι ομορφιά τά μάτια της καί τό πρό
σωπό της. ’Έριξε μιά ματιά γεμάτη πρώτη αγάπη στόν Πέτρο, 
τής απάντησε μιά άλλη πιό φλογερή καί ρώτηξε: «Άν δέν μέ 
χρειάζεστε άλλο σύντροφοι, νά φύγω*. Καί πήρε τήν ανηφό
ρια. Φτερά είχαν τά πόδια της, φτερά είχε κι ή καρδιά της. 
’Άνοιξη ολόγυρα, άνοιξη καί στήν ψυχή της. Πότε-πότε στα
ματούσε στ’ άνάραχα καί τίς κορφοΰλες, εσιαχνε τίς μπού- 
κλες της, χαΐδευε τά μέρη τού κορμιού της, έκεϊ πού άγγιξαν 
τά χέρια του καί άνάσαινε βαθιά. Ένα πρωτόγνωρο, βαθύ καί 
απέραντο, γλυκό-ηδονικό αίσθημα πλημμύριζε έντός της καί ξε
χείλιζε άπό κάθε πόρο τού κορμιού της. "Ολα ήταν δμορφα 
απόψε, ό τόπος, τ' αστέρια, τό δάσος. . . 7Λ αυτοί οί ληστο- 
συμμορίτες σά ν’ άλλαξαν τούτη τή νύχτα... 'Ήθελε νά τρα
γουδήσει καί ν' ακουστεί ώς κάτω στό χωριό καί πιό πέρα άκό- 
μα. Κι ήθελε νά φωνάξει καί νά μάθει δλος ο ντουνιάς τό μυ
στικέ) της .. .

Στή σπηλιά τό άχτίφ συνέχιζε τί] δουλιά του. Δέ θά εί
χε περάσει μισή ώρα κι ό ΙΙέτρος ακούσε κάτι σά σκούξιμο 
κι ύστερα μιά φωνή σά νά ζητούσε κάποιος βοήθεια. Έπειτα 
εγινε ησυχία. «ΊΙ Μαρία ή τρελή θά είναι» σκύφτηκε.

Σάν τελείωσε ανέβηκε ψηλά στά ριζά καί ξάπλωσε μέσα 
στά χαμόκλαδα νά κοιμηθεί. Ετούτη ή δουλιά πολύ τόν είχε 
βασανίσει καί τώρα ενιωθε πώς ξαλάφρωσε σάν νά κύλησε άπ’ 
τίς πλάτες του κάποιος ίΐεόρατος βράχος. Κάλμαραν τά νεύρα, 
απάλυνε ή σκέψη καί μόλις έγειρε μές τά κλαδιά κοιμήθηκε
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άκουρμάστηκε. Κάτω στό χωριό άκούγονταν ριπές σά νά γινό
ταν μάχη καί στήν Άγία-Μαρίνα, στήν ακρινή γειτονιά φαί
νονταν τεράστιες φλόγες ν' ανεβαίνουν κατά τόν ουρανό, θυμή
θηκε τό σκούξιμο καί τήν κραυγή π' ακούστηκαν άποβραδύς. 
Ή καρδιά του σφίχτηκε κι ενα σύγκρυο πέρασε απ' δλο τό κορ
μί καί τόν πάγωσε. «'Εχει γούστο, μουρμούρισε... Αν έπεσε 
ψές πάνω του; κι έπαθε τίποτα...». Σηκώθηκε καί πήρε τό 
μονοπάτι πού είχε πάρει ή Μαρθούλα . . .

Δίπλα του έπεσε μιά πετρίτσα, έπειτα μιά δεύτερη πιό πί
σω, ύστερα μιά τρίτη . . . «ΙΙυνός νδναι τέτια ο>ρα;> ψιθύρισε. 
Σηκώθηκε προσεχτικά καί σκυφτά-σκυφτά τραβήχτηκε πιό πέ
ρα καί σκάλωσε σ' ένα βράχο. ΤΙ Λενιώ μέ μιά τέντζερη στό 
χέρι, ενα δεματάκι παραμάσκαλα στεκόταν πιό κάτω καί ρίχνον
τας πετρίτσες έψαχνε ολόγυρα. Ό Πέτρος τής φώναξε ν' α
νεβεί:

— Τί συμβαίνει Λενιώ; Γιατί ήρθες τόσο νωρίς;
— Τίποτα δέ συμβαίνει. Γιά σένα ήρθα...
— Τί θέλεις νά πεϊς;
ΤΙ κοπέλα δέν απάντησε αμέσως. Τόν κοίταξε άπό πάνω 

•ως κάτω. Τά μαλλιά του κατέβαιναν ώς τό σβέρκο, τό πρόσω
πό του, πού είχε αδυνατίσει, τό σκέπαζαν μικρά, αραιά γένια. 
Τά παπούτσια του είχαν τρυπήσει καί τά ρούχα του λέρωσαν 
κχ άρχισαν νά λυώνουν. Τόν κοίταξε λιγάκι καί χαμογελώντας 
είπε:

— Τό ξέρεις Πέτρο πώς έγινες σάν παπάς:
— Λέ λές καλύτερα σάν Γιαγκούλας, άπάντησε μέ πίκρα 

καί μέ τό χέρι χαΐδεψε τά γένια καί τά μαλλιά σά νάθελε νά 
τά μετρήσει.

— Τό ίδιο εϊναι. Κοίταξε τά ρούχα σου... τά παπούτσια 
σου.,. IΙον θά πάει έτσ·ι;

— Τό βλέπω. Τί θέλεις νά γίνει;
Τό πρόσωπο τής κοπέλας εγινε μέ μιας σοβαρό καί τά μά

τια της σκοτείνιασαν.
— ’Εγώ, ΙΙέτρο, θά σού πώ τί νά γίνει: εκανε. θυμωμένη. 

Σώπασε γιά λίγο, έριξε μερικές πετρίτσες σ' ενα κέδρο καί συ- 
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rc/wivc aw ήρεμα τώρα: μπορεί νά έχεις καί δίκιο. ’Εμείς θά 
έπρεπε νά τό σκαφτούμε . ..

— Τί θά κάνατε καί σεις;’ Λες καί σάς περίσσεψαν.
ΤΙ Λενιώ αναψε πάλι.
— Νά μέ σχωράς, ΙΙέτρο. Αυτές δεν είναι κουβέντες. ’Άν 

καρτερείς νά μάς περσέψονν εμάς γιά νά ντυθείς καί νά ποδε- 
θεΐς εσύ: θά περπατήσεις ξυπόλητος σά γίδα καί γυμνός . . .

— Καλά Λενιώ. Τύ βλέπω πώς αυτό δέν μπορεί νά τρα
βήξει καί πολύ . . . Είναι καί ντροπή νά μέ βλέπει ό κόσμος . . . 
mi τί νά κάνω;

— Νά πει; τού Νάκου ή τού μπαρμπα-Στέφον, τόσο κό
σμο εχουμε, νά σέ κουρέψουν καί. νά σέ ξυρίσουν . . . νά σού 
βρουν ρούχα κι άρβνλες. Κανένας βέβαια δέν εχει περσευάμε- 
να. Μά άμα τούς πουν πώς τά 'θέλουν γιά εναν τέτιον πάντιον 
άνθρωπο τού κόμματος καί τήν ψυχή τους θά δύσουν. Αλλά . . . 
σάν καί δέν τό ξέρεις έσύ; Μόνο πού δέ σ’ αφήνει τό . . .

— Τό ψευτοφιλότιμο;
— ΙΤέστο δπως θέλεις. . . ’Έφερα ενα πουκάμισο κι ενα 

βρακί. Εϊναι τού ΙΙανίδη· τά πήρα κρυφά. Βγάλτα δλα νά τά 
πλένω. Σαπούνι δεν εχω. Θά βάλω στάχτη. Μ αυτή τή ζέστη 
θά στεγνώσουν γρήγορα-γρήγορα.

— IT αυτό ήρθες: Κανένα νέο δέν εμαθες;
— Τί νέο νά μάθω;! Είδα μιά στιγμή τό μπαρμπα-Στέφο 

πού γύριζε απ’ τήν πόλη. Ήταν καταστεναχωρη μένος.
— Λέ θά πήγε κανένας φαίνεται άπ’ τούς καταδιωκόμε- 

νονς νά διαμαρτυρηθει . . . Άπότυχε ή κάθοδος . . .
— Πήγαν κάμποσοι Πέτρο. Κάπου διακόσιοι· πήγαν καί 

πάτησαν ποδάρι. Στρώθηκαν μέσα στή νομαρχία καί φώναξαν: 
«’Άν δέ δύσετε διαταγή στά καθάρματα νά καθήσουν ήσυχα 
δέν τύ κουνάμε. απ’ εδώ καί κάντε δ,τι σάς περνάει, άπό τό χέ
ρι». >Γ αυτός ήταν φαρμακωμένος. «Τόση δουλιά. ελεγε καί. 
ξανάλεγε .. . ξεποδαριαστήκαμε καί νά κατεβοΰν τόσοι λίγοι:!».

— "Άμα κατέβηκαν διακόσιοι;!... νά μήν τό λέει ούτε 
τού παπά . . . Καί πόσους περίμενε νά κατεβοΰν Ζ Μόνο πον 
χρειάζεται νά κυνηγήσουμε τή δουλιά τώρα πού εγινε ή άρχή.

— ’Έτσι τού είπα καί γώ Πέτρο, μ’ αυτός δέν εμεινε εΰ-
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να;. 'Ύστερα απ' τό επεισόδιο τής Δάφνης, ίσως, φοβήθηκαν.

— Ποιο επεισόδιο;
— Δέ σου τόπε ό Νάκος;
— Δέν τόν αντάμωσα.
— Πήγαν οί ληστοσυμμορίτες κι επιασαν μιά γριούλα καί 

τήν έσπασαν στύ ξύλο. Διαδόθηκε πώς πέθανε κιόλας.
— Γιατί τήν Ιδ έυραν;
— Είχε, δπως έλεγαν, επαφή μέ καταδιωκόμενους. Μά 

δπως κουτσομπόλεψε ό κόσμος καταδυωκόμενοι ήταν ενα λαβω
μένο παιδάκι...

— Τό παιδάκι τού Καραλή! .. . Τά καθάρματα . . .
— Καί κεΐ πού βασάνιζαν τή γριά εγινε εκείνο πού δέν 

τό περίμεναν. Οί. γυναίκες καί τά λιανόπαώα—βοήθησαν καί 
οί γέροι — έβγαλαν τά παλούκια άπό τίς φράχτες καί τούς κυ
νήγησαν. Μερικούς τούς έκαναν τόπι στό ξύλο . . .

— Χαρά στά χέρια τους... Πρέπει νά γράψουμε προκη
ρύξεις, Λενιώ. ΙΙρέπει νά τό μάθει όλος ό κόσμος: καί τήν κά
θοδο καί τό κυνηγητό. * Εχουμε χαρτί;

— "Έχουμε. Θά στείλω τή Μαρθούλα στόν μπαρμπα-Άνα- 
νία νά τό πάρει.

ΊΙ καρδιά τού Πέτρου σφίχτηκε απότομα. Εσκυψε στή 
γης καί μέ τό πόδι είσκαβε νευρικά τό χώμα.

— Τή Μαρθούλα... Τή Μαρθούλα . . . πρόφερε αργά καί 
πονεμένα, πού νά τή βρούμε;

— Τί θά πει αυτό. ΙΙέτρο; ρώτηξε ανήσυχα ή Λενιώ.
Ό ΙΙέτρος δέν απάντησε αμέσως. Ένας κόμπος τούφραζε 

τό λαιμό. Σήκωσε τό κορμί του άργά-άργά καί τά μάτια του 
ήταν υγρά.

— Τί θά πει αύι$ .. . πώς νά σου τό πώ Λενιώ!; .. . ΊΙ 
Μαρθούλα δέ ζεΐ πιά.. . Τήν έσφαξαν.

ΊΙ Λενιώ Ιμεινε άφωνη. Κοίταζε τόν Πέτρο μέ τά μάτια 
δρθάνοιχτα άπ" τόν τρόμο. Λεν μπορούσε ν’ άρθσώσει λέίη.

— Πότε; κατάφερε ν’ άρθριίχτει κάποια στιγμή.
— ’Απόψε τή νύχτα. Ποια ώρα άκριβώς δέν ξέρω. . . 

Πρωί, μέ νύχτα, ξεκίνησα άπ' τό χωριό Άγνάντιο γιά δώ. Πέ
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ρασα άπ’ τή Βρύση του Καπετάνιου γιατί είχα ακούσει άπο- 
βραδύς κατά κεΐ κάτι σά σκούξιμο, σά μιά φωνή πού ζητούσε 
βοήθεια. Χάραζε σάν έφτασα στή βρύση κι ακόυσα μουρμου- 
ρητό, κουβέντά, μπορεί καί μοιρολόι. Ζύγωσα . .. Μόνο τά ξαν
θά μαλλιά, σκόρπια πάνω στή χλόη, ήτανε δικά της. Τ' άλλο της 
κορμί τό κατακρεούργησαν. Τής έκοψαν τή μύτη, τ' αφτιά . . . 
Τής έσκισαν σταυρωτά τά στήθια καί στ' αριστερό, πάνω στο 
ΟΎαυρό, είχε μιά βαθιά μαχαιριά. . . Καί τά μάτια της . . . Τί 
τραγικό πράμα;!. Λέν τό χωράει τ' ανθρώπου ό νους... Ορ
θάνοιχτα, κρύα καί άγρια.. . διάβαζες δλο τό φριχτό μαρτύ
ριο πού πέρασε... Τό κορμί γυμνό καί καταμακελεμένο. .. 
δέν μπορώ νά σού τό παραστήσω . . . Καί δίπλα της καθόταν, 
ποιός νομίζεις, Λενιώ, ή Μαρία ή τρελή. Πότε-πότε έσκυβε 
καί τής φιλούσε τίς πληγές. Βρύση έτρεχαν τά δάκρυα καί έπλε
ναν τά αίματα. Κάτι τής έλεγε καί τά μάτια της δέν ήταν φο
βισμένα, άγρια, δέ γυάλιζαν σά μάτια τρελής. Πίταν ομορφα, 
γλυκά, ήμερα καί γεμάτα πόνο. . .

Σώπασαν κι οί δυό κάμποση ώρα βυθισμένοι στή θλίψη.
— Πέτρο! έκοιρε ή Λενιώ τή σιωπή, σφουγγίζοντας τά 

δάκρυα, βγάλε τά ρούχα σου, νά τά πλύνω . . . II άρε καί. ιιιά 
μπουκιά ψωμί πού σούφ-ερα. ΙΙοιός ξέρει άπό πότε έχεις νά 
φας . . . Μέ τόν πόνο δέ βγαίνει τίποτα .. ..

— Δίκιο t/εις Λενιώ. Φταίμε κι έμεΐς, περσότερο γώ. 
Πρέπει νά φυλάξουμε τούς ανθρώπους μας. Καί περσότερο τό 
μπαρμπα-Στέφο. Αυτός νομίζει πώς είναι γέρος καί δέ θά τόν 
πειράξουν γιαυτό καί ξανοίγεται. Πρέπει νά τόν είδοποιήσουιιε 
νά προσέχει.

Μά δέν πρόλαβαν νά τόν ειδοποιήσουν γιατί. έλειπε στά 
χωριά. Λίγες μέρες αργότερα πάνω απ' τό χωριό Πλαγιά τόν 
βρήκαν οί τσομπαναρέοι κομμάτια-κομμάτια. Ό Μαραθόπου
λος κράτησε τό λόγο του. Καί τώρα κεΐ στό Τρίστρατο, δίπλα 
σ' ενα μονοπάτι, κοντά σ' ενα θεόρατο βράχο κοιιιαται. Καί 
κάθε βράδυ θά βγαίνει ή ψυχή του απ' τόν τάφο, κι. δπως ήταν 
τότε, μέ τό χοντρό-ροζιασμένο ραβδί στό χέρι, τά χιονισμένα 
του μαλλιά, τ’ άσπρα γένια, τύ χαμόγελο στ' αχείλι καί τήν 
αγάπη στή ματιά θά ξεκινάει γιά τήν αποστολή του. Θά περ
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Yti καί στήν πολιτεία . . . Καί κάποτε, καθώς θ άνεβαίνει έκεϊ 
στ άγνάντιο, μπορεί ναναι άνοιξη κι ολόγυρα νά λαλούν κου
δούνια καί κυπριά, νά άλυχτούν οί σκύλοι, νά τραγουδούν τά 
πουλιά, μπορεί νάναι καί χειμώνας μέ ξεροβόρι ή νοτιά, καί 
κεί πού θά ξεκινάει γιά τήν αποστολή του θά τού φέρνει ό 
αγέρα; τά τραγούδια, άπό μακριά, θά τού στείλουν οί καμπά
νες τό μήνυμα τής λευτεριάς. Τότε θά σκύψει, θά φιλήσει τό 
λεύτερο χώμα καί θά γυρίσει στόν τάφο του νά κοιμηθεί ήσυ
χα γιατί ή αποστολή του τελείωσε. Πάνω άπό τό χωριό Πλαγιά, 
στό Τρίστρατο κοιμάται ό μπαρμπα-Στέφος. Στή Βρύση τού 
Καπετάνιου ανάμεσα σέ δυό θεόρατα έλατα κοιμάται, ή Μαρ- 
θούλοα Θάχει συντροφιά τό μουρμουρητό τού νερού, θ’ ακούει 
τό χειμώνα τού; βοριάδες νά σκούζουν παλαίβοντας μέ τό έλα- 
τόδασο, θ' ακούει τήν καταιγίδα πού θά σφυρίζει στις χαράδρες 
καί θά δέρνει τά τσουγκάρια. Καί τήν άνοιξη $ά έρχονται τά 
τρυγόνια, ο! κούκοι καί τ' αηδόνια καί θά τής τραγουδούν τά 
τραγούδια πού δέν τραγούδησε, θά της μιλούν γιά τόν Ιρωτα 
πού δέν πρόλαβε. νά τόν γνωρίσει, γιά τίς ομορφιές πού δέν 
τίς χάρηκε . . . Στό Τρίστρατο ό μπαρμπα-Στέφοζ, 61 χρονό», 
τό ηλιοβασίλεμα, στή Βρύση τού Καπετάνιου, ή Μαρθούλα, 16 
χρονώ, τό γλυκοχάραμα, κι άλλοι πολλοί, καινούργιοι καί πα
λιοί, σ’ άλλα τρίστρατα καί βρύσες θά μολογούν στις ερχόμε
νε·; γενιές πόσο στοίχισε ή λευτεριά.



V

Στις 15 τού Ιούλη, κατά τά μεσάνυχτα, άρχισαν στήν 
πόλη μαζικές συλλήψεις κι ώσπου νά φέξει γέμισαν τά κρατη- 
τήρια, οί διάδρομοι καί. τά γραφεία τή; αστυνομίας. Τύ πρωί 
ή πόλη .κουνήθηκε απ' άκρη σέ άκρη. Οί αντιδραστικές έφη- 
μερίδε; έγραφαν μέ μεγάλου; τίτλους: «Στυγερόν έγκλημα τού 
ΚΚΕ.., ’Απόπειρα δολοφονίας τού ταγματάρχου κ. ΙΙαπαδά- 
κη . . Στά καφενεία, στους δρόμου; καί τά μαγαζιά οί συ
ζητήσεις έδιναν καί έπαιρναν. Οί «έθνικόφρονε;» ιστορούσαν 
μέ λεπτομέρειες πώς έγινε ή απόπειρα, πώ; πιάστηκαν οί. δρά
στες, ποιοι, ήταν... IIόσους έχει ό κατάλογος «Προγραφών», 
ποιους, κι άλλα τέτια. Οί φήμες πετούσαν άπό στόμα σέ στό
μα, άπό μαχαλά σέ μαχαλά καί γέμιζαν τήν πόλη. Ό καθένας 
έλεγε καί τό δικό του, κι ό καθένας συμπλήρωνε καί. κάτι. ΊΙ 
συζήτηση τύλιξε καί τού; αριστερούς. «’Άμ, τί; θά καθόμαστε 
νά μάς σφάζουν: ...» έλεγαν μερικοί, «λάθος, δέν έπρεπε . . .!> 
απαντούσαν άλλοι.

Στί; άρχές Αύγούστου έγινε ή δίκη μέ κατηγορούμενους 
τόν ΙΙέτρο, τόν Αχιλλέα, τϊόν Αγησίλαο καί τό Βάγγο. ΤΙ αί
θουσα τού δικαστηρίου, τά γραφεία καί οί διάδρομοι γέμισαν 
κάργα: ούτε μιά πιθαμή λεύτερο τόπο δέν έβρισκες. Μαζεύτη
καν κι. άπ’ τίς δυό παρατάξεις.

— Στή διοίκηση, άρχισε ύ πρώτος μάρτυρας κατηγορίας, 
ό διοικητής τής έθνοιρυλακής Ρηγόπουλος, υπήρχαν θετικέ; 
πληροφορίες δτι τό ΚΚΕ ετοιμάζει δολοφονίες έθνικοφρόν«ων 
πολιτών καί γιά τό σκοπό αυτό συγκρότησε ομάδα «ΟΠΛΑ» μέ 
επικεφαλής τόν κατηγορούμενο Κορφιάτη. "Εδοσα εντολήν εις
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μάτι, τήν 15ην μέ 16ην του Ιουλίου, ώραν 10 μ. μ. ακριβώς, 
έγινε ή απόπειρα. Εύτυχώς τύ θύμα, ό ταγματάρχης κ. Παπα- 
δάκης, χάρις εις τήν ψυχραιμίαν του έσώθη. Οπως μου άνέ- 
φεραν τά όργανά μου δράστες ήσαν οί Καρφιά της Πέτρος καί 
Παπαγεωργίου Άχιλλέας...

— Γιά τούς υπολοίπους τί γνωρίζετε κ. μάρτυς; ρώτηξε 
ο πρόεδρος.

— Άπό προσωπική πείρα» σχετικά μέ τήν απόπειρα φυσι 
κά, ξέρω πώς έπαιξαν βοηθητικό ρόλο κι οτι είναι δραστήρια 
μέλη του ΚΚΕ.

— Γιά μένα τί. ξέρετε, ρώτηξε ό Οικονόμου, είμαι δρα 
στήρω μέλος του ΚΚΕ; . . ,

— ’Άν δέν είστε μπορείτε νά τό πείτε ό ίδιος, απάντησε 
κείνος.

Λεύτερος εξετάσθηκε ό έθνοφύλακας-χαφιές Πολύζος, 
ό βασικότερος μάρτυρας γιατί, αυτός είχε... παρακολουθήσει 
ίίλη τήν υπόθεση. Στην αρχή άνάφερε κάμποσα άπ’ τήν ιστο
ρία των κατηγορουμένων καί μετά μπήκε στήν απόπειρα.

— Ό Κορφιώτης, είπε, δέν είχε μόνιμη κατοικία καί τού
το γιά νά αποφεύγει τήν παρακολούθηση. Κατορθώσαμε δμως 
νά έπισημάνουμε δλα τά άντρα του. Τό προηγούμενο βράδυ, 
στις 14 — 15 τού 'Ιούλη, κοιμήθηκε στό σπίτι τού Κτένα.

— ()ύ ψέμα!! μουρμούρισε ό ‘Αγησίλαος μέ αφέλεια.
— Ποιός; ποιός; Τί είπε; φώναξε αγριεμένος ό πρόεδρος.
— Έγώ κύριε πρόεδρε, Απάντησε ό Αγησίλαος. Ό μάρ

τυρας λέει ψέματα, τόσο μεγάλα πού στό τέλος δέ θάχει μέ τί 
νά τά σκεπάσει. Εκείνο τό βράδυ ούτε, έγώ κοιμήθηκα στό 
σπίτι μου. Κοιμήθηκα . . -

— Κάθησε κάτω! Κάθησε. 'Όταν θά ρθεϊ ή ώρα ν’ άπο- 
λογηθεϊς . . . Συνεχίστε μάρτυς.

— Τό πρωί ό Κορφιάτης σηκώθηκε καί πήγε στά γρα
φεία τού ΚΚΕ, στί.ς 8 και 12' ακριβώς, γιά νά πάρει, δπως 
φαίνεται οδηγίες. Στίς 12 καί 15' πήγε κι ό Άχιλλέας ΓΙαπα- 
γεωργίου* στις 12 καί 30' βγήκαν μαζί καί τράβηξαν όξω άπό 
τήν πόλη. ’Έφτασαν στό ηλεκτρικό εργοστάσιο. Άπ” τό άντί- 
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ϋετο μέρος, cm το γιοφύρι, ερχόταν ο Οίκο νόμου. Οι. πληρο
φορίες λένε πώς ό Οικονόμου είναι επί του άπλισμού.

— Έγώ; Εγώ; φώναξε τρομαγμένος ό Οικονόμου. Κύ
ριε πρόεδρε έγώ ούτε στόν ΕΛΑΣ δέν είχα πιστόλι. Ντουφεκιά 
δέν έριξα.

Κύριε μάρτυς, είπε ο πρόεδρος, γνωρίζετε ποιά ποινή 
αναμένει τόν κατηγορούμενον; Ιίροσέχετε λοιπόν! Είστε βέβαιος 
οτι ητο αυτός;

— Αυτός ήταν, τόν είδα καλά, απάντησε ό μάρτυρας.
— Λοιπόν; Παρακάτω.

Τό απόγευμα, άπό τίς 8V2—*9’,2 οί δυό, ό Κορφιάτης 
καί Παπαγεωργίου, βρίσκονταν στά γραφεία του ΕΑΜ. Στις 
9’^2 πήγε ό Κτένας που παρακολουθούσε τό θύμα καί βγήκαν 
όλοι μαζί. Πιό κάτω χώρισε ό Κτένας καί τράβηξε γιά τό κα
φενείο «Αττικόν» οπού καθόταν ό κ. Παπαδάκης. Στό δρόμο 
'Αναργύρων χώρισαν κι οί άλλοι δυό. 'Ο Κορφιάτης πήρε τό 
δρόμο Ομήρου, ό Παπαγεωργίου προχώρησε λίγο κι έστριψε 
στήν πάροδο, οδός Σολωμού. Κι οί. δυό δρόμοι, ίίπως ξέρετε, 
βγάζουν στό σπίτι τού θύματος. Ό Κορφιάτης χώθηκε στά 
χαλάσματα. δίπλα στό ραφείο τού Παναγιωτίδη, ό Παπαγεωρ
γίου στό κούφωμα τής πόρτας, πού είναι στό μπαξεδάκο τού 
Καρασούλα. Εγώ παρακολουθούσα άπ τή γωνιά τής Λημαρ- 
χίας. Στίς 10 παρά τρία, θά ήταν, φάνηκε νά κατεβαίνει την 
οδό 'Ομήρου ένας άνθρωπος. Μόλις ζύγωσε στά χαλάσματα 
πετάχτηκε άπό μέσα μιά σκιά κι άκούστηκαν τρεις πυροβολι
σμοί. Τό θύμα έπεσε καταγής. Σφύριξα κι ετρεξα νά συλλάβω 
τόν εγκληματία. Αυτός θά νόμισε πώς κανένας δέν τόν κυνη
γούσε: καί πήγαινε αργά. Ίον έφτασα καί τόν συνέλαβα. Τό 
πιστόλι, δυστυχώς, δέν τό βρήκα. Φαίνεται κάπου τό ίκρνψε 
στά χαλάσματα.

ΓΠ > 9 ν ι e ι __ _ ι \τ η >Ιριτος εξετάστηκε ο μάρτυρας κατηγορίας Λ. Βασταρου- 
χας, δικηγόρος.

— Τά γραφείο μου, άρχισε, είναι δίπλα στό σπίτι τού θύ
ματος καί λίγο πιό δώ. Δυό πόρτες διαφορά. Τί; τελευταίες 
μέρες είδα πολλές φορές νά περνούν άπό τό δρόμο οί κατηγο
ρούμενοι. "Οπως άποδείχτηκε, ύστερότερα, έκαναν αναγνώριση.
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πέρασε ό Κορφιάτης μέ τόν Παπαγεωργίου. Στάθηκαν άπέ- 
ναντι στό σπίτι τού θύματος, κουβέντιασαν κάμποσο κι έριχναν 
ύποπτε; ματιές στό σπίτι. Πήγα κοντά τους μήπως πάρει τί
ποτα τ' άφτί μου αλλά αυτοί έκοψαν τήν κουβέντα. Τούς χαι
ρέτησα καί προσπέρασα. Στις 10 παρά 5' τό βράδυ, παρά 
10' Ισως, έκλεισα τό γραφείο καί τράβηξα γιά τό σπίτι μου. 
Στό πεζοδρόμιο κατέβαινε ό Κορφιάτης. "Ο δρόμο; εκείνη τήν 
ίύρα ήταν έρημος. "ΕστρΐΊ|>α στή γωνιά, διασταύρωση Όμηρου 
καί 25 Μαρτίου, μά δέν πήγα 100 μέτρα κι ακόυσα πυροβο
λισμούς.

"Υστερα εξετάσθηκαν δυό μάρτυρες ακόμα καί στό τέλος 
διαβάστηκε ή κατάθεση τού Παπαδάκη γιατί δ ίδιος δέν πα
ρουσιάστηκε στή δίκη.

«Τελευταίως», έλεγε ό «παθών», «άντελήφθην ύποπτα πρό
σωπα νά μέ παρακολουθούν. Μεταξύ αυτών έγνώρισα τούς 
Κορφότην, Κτέναν καί Παπαγεωργίου. Τήν εσπέραν εκείνην 
έπέστρεφον περί ώραν ΙΟην μ. μ. εις τήν οικίαν μου. Λόγω τής 
παρακολουθήσεως είχον εντεταμένην τήν προσοχήν μου εις 
τάς υπόπτους κινήσεις. Καθ' ήν ώραν διηρχόμην πλησίον των 
χαλασμάτων άντελήφθην κίνησιν τινά άνεπαίσθητον. Άπεπει- 
ράθην ν' ανασύρω τό περίστροφόν μου, δυστυχώς όμο>ς δέν τό 
έφερον μαζύ μου. Τότε, μή εχων έτερον τί νά πράξω. έξηπλώ- 
θην πρηνηδόν. Τήν ιδίαν στιγμήν διήλθον άνωθεν τή; κεφα
λή; μ<Κυ σφαίραι. Δέν δύναμαι νά βεβαιώσω άν □ πυρο(^ολό
σα; ήτο ό Κορφιάτης ή έτερό; τις».

"Όσο προχωρούσε ή δίκη τόσο στό ακροατήριο δημιουρ
γούν τα ν δυό διαφορετικά ρεύματα. Οί. δεξιοί γελούσαν, έτριβαν 
τά χέρια τους, έκαναν ματιές ό ένας στόν άλλον. Οί αριστεροί 
έσκυβαν τά κεφάλια πικραμένοι καί παγωμένοι. Κάπου-κάπου 
ψιθύριζαν καί κανένα λόγο: «Νά είναι αλήθεια, αύτά πού 
λένε;!».

"Υστερα άπό τους μάρτυρες κατηγορία; έγινε διάλειμμα.
Σάν άρχισε ξανά ή δίκη εξετάσθηκαν οί μάρτυρες υπε

ράσπισης κι άπόδειξαν μέ στοιχεία πού βρίσκονταν δ ‘Αχιλλέας, 
ό 'Αγησίλαος κι ό Οικονόμ.ου τήν ώρα τή; απόπειρα;. Οί. αρι- 
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οί δεξιοί άρχισαν νά κρυώνουν. Γιά τόν Κορφιάτη δμω; κα
νένα; μάρτυρα; δέν παρουσιάστηκε κι όμως αυτός ήταν ό κύ
ριό τερος στόχος.

'Ηρθε ή σειρά των κατηγορουμένων. Πρώτος άπολογή- 
θηκε ό Οικονόμου.

— Έγώ, κ. δικαστές, άπό ώρα 8 τό πρωί ιός τί; 2 υστέρα 
άπ’ τό μεσημέρι ήμουν στόν Αγραφιώτη άρχισε δ Βάγγος. Λέν 
πήρα 'μέρος . . . Εγώ είμαι άπό ιδεολογία ενάντια στίς τρομο
κρατικές πράξεις ...

— Ό πρώτος μάρτυς είπε πώς είσαι δραστήριο ιιέλος τού 
ΚΚΕ. Τί λές επ' αυτού; ρώτηξε δ πρόεδρος.

- Είμαι, ένας ίδεολόγος καί τίποτε άλλο.
— Ί ί γνώμη έχεις, οί υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι ικα

νοί διά μιών τοιαύτην πράξιν:
— Δέν ξέρω.
— ’Άν τού; έδινεν εντολήν τό κόμμα;
— Θά τήν έκαναν.
— 'Εσύ τί θά έκανες άν έλάμβανε; μίαν τοιαύτην έντολήν;
— Θά διαφωνούσα.
— Άπό τήν διαδικασίαν τί συμπέρασμα έξάγεις;
— Λέν μπορώ νά βγάλω συμπέρασμα . . .
"Υστερα άπ" τόν Οικονόμου σηκώθηκε νά άπολογηθεϊ δ 

Πέτρος. Στήν αίθουσα απλώθηκε απόλυτη ησυχία. Ό κόσμος 
στριμώχτηκε καί ζύγωσε περισσότερο πρός τήν έδρα τού δικα
στηρίου. Οί πιό πίσω σηκώνονταν στίς μύτες των ποδιών τους 
κι άλλοι έγερναν τά κεφάλια τους δεξιά-άριστερά γιά νά ακοιη 
καί νά βλέπουν καλύτερα.

— Τήν «απόπειρα», κύριοι δικαστές, τήν έκανε μιά άπ’ 
τί; δυό πολιτικέ; παρατάξεις καί συγκεκριμένα εκείνη ή πα
ράταξη πού είχε συμφέροντα άπ' αυτή. Τί συμφέρον όμως θά 
είχαμε εμείς:! . .. Είχαμε στρατό καί τόν διαλύσαμε, είχαμε 
δπλα καί τά παραδόσαμε . . .

Ό πρόεδρος έβγαλε τά γυαλιά, έσκυψε λίγο μπροστά άπό 
τήν έδρα καί κοιτάζοντας τόν Πέτρο αυστηρά είπ$:

— 'Άκου νά σου πώ κατηγορούμενε. . . ’Άσε τήν προ- 
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σου...
— Δέν εχιο καμιά διάθεση, κ. πρόεδρε, νά κάνω προπα

γάνδα. Θέλω νά άποδείξω μόνο πώς έμεϊς δέν κάναμε τήν «από
πειραν Μέσα σέ μισό χρόνο, δστερ άπό τή Βάρκιζα, δεκάδες 
είναι οϊ δολοφονούμενοι έαμίτες, εκατοντάδες οί σακατεμένοι καί 
οί. ανάπηροι άπ" τύ βασανιστήρια. Δέ θά υπάρχει ούτε ένας δπα- 
δός τής αριστεράς πού νά μ ή δάρθηκε μιά φορά. Κανένας δέν 
ξέρει πόσες είναι οί βιασμένες γυναίκες . . . Τό δράμα τής ύπαι
θρον είναι ασύλληπτο. Λέν μπορεί νά τό χωρέσει τό μυαλό τ' αν
θρώπου. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν . . . Αρπάχτηκαν περιου
σίες. Βιάζουν καί σφάζουν κοριτσάκια. Κόσμος τρελάθηκε απ' 
τά βασανιστήρια, γυρίζει στά λόγγα καί ουρλιάζει . . . Χάθηκε 
ή ησυχία... Στά μάτια των ανθρώπων διαβάζεις τόν τρόμο . . .

- Σταμάτα, κατηγορούμενε, σταμάτα, φώναξε αγριεμένος 
ό πρόεδρος. Έ6ώ δέν είναι βουλή, είναι δικαστήριο. Άμα πας 
στή βουλή μπορείς νά βγάλεις (ίσους λόγους θέλεις. Μίλα γιά 
τήν υπόθεση πού έκδικάζσυμε.

— Αυτό προσπαθώ νά κάνω κι έγώ κύριε πρόεδρε. Σ;τό 
"010 χρονικό διάστημα ούτε. μύτη, πού λέει ό λόγος, τής δεξιάς 
δέ αάτωσε Γιατί κάναμε καί κάνουμε υπομονή καί ύποηέραμε 
τόσα. Κάνουμε υπομονή γιατί αγαπούμε τήν πατρίδα μας καί 
δέ θέλουμε νά πάμε στόν εμφύλιο πόλεμοι. Γιατί, άν θά φτάσουμε 
εκεί δέ θά μείνει σπίτι πού νά μή μαυροφορεθεΐ καί τά δά
κρυα τού λαού θά είναι τό ίδιο πικρά σ’ δποια παράταξη κι άν 
ανήκει. Κι αφού αύτή είναι ή πολιτική τού κόμματός μας καί 
στό αιματηρό αυτό όργιο δέν απαντήσαμε ούτε μέ τά ξύλα, τό
τε τί έννοια θά είχε νά πάμε καί νά ρίξουμε τρεις πιστολιές 
σ' £ναν άνθρωπο, καί μάλιστα να τίς ρίξουμε στόν αέρα; Λυ
τό ούτε παιδάκια — γιά νά παίξουν — δέ θά τύ έκαναν κι όχι 
ενα τέτιο κόμμα σάν τό δικό μας. ΤΙ πολιτική τού κόμματός 
μας είναι ή καλύτερη απόδειξη πώς εμείς δέν κάναμε τήν «άπό- 
πείρα*. Λυτό είναι τό πρώτο.

— *Αν καί τά άλλα είναι ώσάν τό πρώτο κατηγορούμενε 
δέ χρειάζεται νά μάς τά πεις. Σέ τίποτα δέ θά σέ ωφελήσουν.

Αλλάζει δμως τό ζήτημα γιά τή δεξιά ή καλύτερα γιά 
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τήν -συμφέρει. Μέ τήν τρομοκρατία δέ μά; γονάτισε. Δέν τή; 
μένει παρά ο εμφύλιο; πόλεμος. Ρίχνει λοιπόν τρεις πιοτολιέ; 
στόν αέρα καί τήν άλλη μέρα αναστατώνει τόν κόσμο. Οί εφη
μερίδες έγραφαν: «Στυγερόν έγκλημα του ΚΚΕ . . . Συνελήιρθη- 
οαν οί βδελυροί εγκληματίες» κι υχι μόνο αυνελήφθησαν άλλό. 
καί «ομολόγησαν τό στυγερόν του; έγκλημα» καί κάτι περισ
σότερο πού εχει ιδιαίτερη σημασία: «άνευρέθη κατάλογος προ
γραφών». ΙΙοϋ είναι αυτός ό περίφημο; κατάλογος; Φυσικό, 
δέν υπάρχει γιατί, ούτε απόπειρα έγινε ούτε κατάλογος συντά 
χτηκε. Αυτοί όμως κάνουν τή δουλιά τους μ αύτά. Λένε στόν 
απλοϊκό κόσμο: «Ελάτε μαζί μας νά εξοντώσουμε τήν άοιστε- 
ρά γιατί αλλιώς είστε στόν κατάλογο των ,,προγραφιην" καί 
θά σάς έξοντώσουν ...».

— Κατηγορούμενε σέ προιειδοποιώ διά τελευτά!αν φοράν 
μίλα επί τής ουσία; της ύποθέσεως.

— 'Επί τής ουσίας μιλώ κ. πρόεδρε. Γιατί πάνω άπό τόν 
προσωπική ελευθερία -καί τήν ζωή μας ακόμα στέκει ή ειρήνευση 
τού τόπου, ή γαλήνη. Ό κόσμο; πρέπει νά καταλάβει ποιο: 
σπρώχνει στόν εμφύλιο πόλεμο, ποιός ετοιμάζει τόν όλεθρο τή; 
πατρίδας μας. Κι αυτοί δέν είναι πολλοί. Είναι δ Τόμυ πού κά
θεται εκεί πού προχτές καθόταν ή γκεστάπο, ό άμερικάνος χα
φιές Τζώρτζη; καί πέντε-δέκα προδότες ...

— Φτάνει, φτάνει! Σού άφαιρώ τό λόγο.
Τό ακροατήριο Αναστατώθηκε. 'Ακούστηκαν βηξίματα, ψί

θυροι, μουρμούρητά ... Ό πρόεδρος χτύπησε τό κουδούνι και 
φώναξε:

— Σιωπή! ΤΙσυχία -κύριοι! θά έκκενώσο) τήν αίθουσα". ■ 
Ζύγωσε ό συνήγορος;
— Κύριε πρόεδρε, αφήστε τόν κατηγορούμενο νά άπολογη- 

ΰεϊ. Εχει αποδείξεις . . . σοβαρές . . .
Τό ακροατήριο βοηθούσε τόν δικηγόρο μά ό πρόεδρος εκα

νε πώς δέν πρόσεχε τόν κόσμο.
— Κύριε συνήγορε, κανένας δέ θέλει νά εμποδίσει τόν κα

τηγορούμενο, αλλά νά μή λέει περί ανέμων καί ύδάτων. Φαί
νεται πώς δέν εχει συναίσθησιν τής καταστάσεις . .. Γιά τούς
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Ένώ δι αυτόν ούδείς!! Έγώ πιστεύω πώς δέν γνωρίζει οποία 
ποινή τύτ περιμένει. Δέ βλέπει τόν κίνδυνον ίίστις κρέμεται 
πάνω άπό . . . κι εκανε μιά κίνηση δείχνοντας τό κεφάλι τού 
Πέτρου.

— Κανένας κίνδυνος δέν κρέμεται πάνω απ' τά κεφάλια 
μας κ. πρόεδρε, είπε ήρεμα ό IΙέτρος.

— ’Έτσι ε; εκανε ειρωνικά ο πρόεδρος. ΖΙου τύ ξέρεις;
— Τό ξέρω. Γιατί μιά παροιμία λέει: «Ξέρει ό Γιάν

νης νά κλέψει, μά δέν ξέρει νά κρύψει*. ΊΙ έθνοπροδοσία 
οργάνωσε τήν «απόπειρα» μέ τά πόδια...

— ‘Ασε κατηγορούμενε τούς χαρακτηρισμούς’..
Οί έαμίτες πηδούσαν άπό τή χαρά τι>υς. Χαμογελούσαν, 

σι γοψ’ΐθύ ρίζαν, έκαναν νοήματα... Οί, δεξιοί δλο καί ζάρωναν.
’—Περνάω "κύριε πρόεδρε στό τυπικό. Οί μάρτυρες κα

τηγορίας λένε πώς στίς 15 τού Ιούλη έκανα βόλτες στήν πόλη 
καί οργάνωσα τήν απόπειρα. Μά πώς μπορούσε νά γίνει αύτδ 
αφού ήμουνα πιασμένος άπό τίς 12 τού μήνα;

Τό ακροατήριο αναταράχτηκε, βούιξε, μετακινήθηκε. Ό 
•πρόεδρο·; τέντωσε τή σουφλερή μύτη του μπροστά-, σκούπισε 
τήν φαλάκρα μέ τό ενα χέρι καί ανεβάζοντας τά γυαλιά στό 

κούτε λο ρώτη ξε:
— Τί. είπες; τί είπες;
— Πώς μπορούσα νά οργανοόσο) τήν άπόπιΐοα καί νά πά- 

ρω μέρος ο αυτή στις 15 αη-ου πιάστηκα στις 12 κι, οχι οπήν 
πόλη αλλά 12 ώρες μακρια, στό χωριό Κορφούλα:

Τ) πρόεδρος «στην αρχή τάχασε. Ανακάτεψε τά χαρτιά. 
Χτύπησε μέ τό μολύβι, στην έδρα νά ησυχάσει ό κόσμος. Κάτι 
είπε στόν εισαγγελέα. Μά γρήγορα συνήρθε.

— Λέγε, λέγε Κορφιάτη, έκανε χωρίς νά δίνει τάχα σημα
σία στήν κατάθεση. Ό κατηγορούμενος ?χει τό δικαίωμα νά 
λέει όσας ψευδολογίας θέλει.

— Δέν είναι καθόλου ψευδολογίες κ. πρόεδρε. Μέ επιασαν 
στις 12 τού μήνα. Στίς 12 καί στίς 13 τράβηξα τού Χριστού 
τά πάθη. Ή^ύ βγάλαν δυό νύχια απ' τά πόδια, ένα άπό τό χέ
ρι (σήκωσε κι έδειξε τό δεμένο χέρι). ’Άν θέλετε νά σάς δείξω 
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τί.ς πληγιασμένες αμασχάλες απ’ τά βρασμένα αυγά. Μου ϊβα-3 
λαν στεφάνι στό κεφάλι. Μέ κρέμασαν . . . Μά τί νά σάς κου
ράζω. Μου έκαναν ο,τι έκαναν καί ο,τι κάνουν σ' δλον; τον; 
πατριώτες πού πιάνουν στήν ύπαιθρο. Στις 14 τό πρωί, συνο
δεία μ’ έστειλαν στήν πόλη. Ό δρόμος είναι 12 ώρες. Εμείς, 
δπως ήμουν σακατεμένος καί. δεμένος, τόν κάναμε πάνα) άπό 
20. Φτάσαμε στύ κρατητήρια υστέρα απ' τά μεσάνυχτα, θά 
ήταν 2 ή ώρα. Ό αξιωματικός υπηρεσίας κοιμόταν άκουμπη- 
σμένος στό τραπέζι. «Κύριε άνδνπολοχαγέ, είπε ό ένας συνο- 
δός, σάς φέραμε έναν κρατούμενο, πάρτε καί τά χαρτιά του»..

Εκείνος άπλωσε τό χέρι, χωρίς ν' ανοίξει τά μάτια, πήρε 
τά χαρτιά καί τάχωσε σ' ενα συρτάρι μουρμουρίζοντας: «Λύστε 
τον στό δεσμοφύλακα. Αύριο τόν κανονίζουμε». Τήν άλλη μέρα, 
δέν μου είπαν τίποτα. Τό βράδυ έγινε ή «απόπειρα» κι οί συλ
λήψεις. Τήν επομένη τό πρωί, μάς έβγαλαν στό προαύλιο γιά 
νά συμπληρώσουν τά στοιχεία . . . Φώναζαν άπό μιά κατάσταση 
έναν-έναν κι όταν εκείνος τελείωνε τόν έκλειναν μέσα. Τελευ
ταίος έμεινα έγώ.

— 'Εσένα πώς σέ λένε: μέ. ρώτηξε δ αξιωματικός υπη
ρεσίας.

— Κορφιάτη ΙΙέτρο,
— Πότε σέ φέραν;
Ο κ. Ρηγόπουλος πού παρακολουθούσε άπό τήν πόρτα, 

νεύριασε καί φώναξε.
— Βρε δέν ξέρεις τόν Κορφιάτη; τόν άρχιδολοφόνο: Τί 

ρωτάς καί ρωτάς;
— Μά κύριε διοικητά δέν είναι γραμμένος στόν κατάλογο.
— Γράφτον, γραφτόν πρώτον.
— Αυτή είναι δλη ή υπόθεση τής περίφημης «απόπειρα:ι- 

κύριο ι δικαστές.
— Αυτά τά παραμύθια κατηγορούμενε, μπορεί νά τά πεις 

σέ κανένα έαμικό ακροατήριο. "Οσο γιά δικαστές πού είδαν κι 
ακόυσαν πολλούς ένοχους. . . είναι άχρηστα. ' Αν ήταν δπως 
τά) λές;. . . Κανένα αποδειχτικό δέν έχεις δυστυχώς γιά σένα 
κι ευτυχώς διά τήν δικαιοσύνην.

Ό κόσμος περίμενε ανυπόμονα.
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— Έχω κ. πρόεδρε.
Έχωσε τό χέρι στην τσέπη του κι εβγαλε ενα χαρτί: τό 

ξετύλιξε αργά καί διάβασε καθαρά:

Άοιθ. ποωτ. 24

Ό
διοικητής τού τμήματος ’Εθνοφυλακής Κόρη ούλα;

Χρηστός Τσιρηιώκος 
Προς

τήν διοίκησιν Χωροφυλακής . . .
Αναφέρω εύσεβάστως τά κάτωθι:
Άπό καιρού υπήρχαν πληροφορία» οτι ύ επικίνδυνος κομ

μουνιστής Κορφιάτης Πέτρος περιιφέρετο άνά τήν ύπαιθρον 
προπαγανδίζων τά; κομμουνιστικός ιδέας. ’Όθεν διέταξα τά 
ύπ' έμέ όργανα νά εντείνουν τήν ερευνάν καί τήν παρακολού- 
θησιν. Τήν 8ην πρωινήν τής 12 τού Ιούλη έθεάθη εις θέσιν Ρω
μανού. Έγκαταστήσας ένέδραν τόν συνέλαβον. Ισχυρίσθη ότι 
μετέ.βαινεν νά έπισκεφθή τόν θειον του (αδελφός τής μητρός 
του) Νικ. ΙΙερανθην, σημαίνοντα έθνικόφοονα πολίτην. Επ' 
αυτού ούδέν τό έπιλήψμιον ευρέθη. Μετήλθοίν όλα τά ένδεικνυό- 
μενα μέσα, δυστυχώς δμως εις ούδεμίαν ομολογίαν προέβη.

*Όθεν αποστέλλω τούτον συνοδεία ύμίν διά τά παραπέρα).
Κορφούλα 13 Ιουλίου 1945 (ώρα 24) 

Χρηστός Τσιριμώκος.
'Ακριβές άντίγραφον, Υπογραφή δυσανάγνωστος.

Τό έγγραφο αυτό κ. δικαστές είναι καταχωρημένο στό 
πρωτόκολο τής διοίκησης μέ αριθμό 2345 καί ημερομηνία 15 
τού Ιούλη 1945.

Τό πρόσωπο τού προέδρου όσο διάβαζε ό Πέτρος τόσο γι
νόταν μαύρο. Μόλις τέλεαοσε τό διάβασμα γύρισε στό γραμμα
τέα άγα να χτισμένος:

— Τήν κατάθεσίν του εις τόν ανακριτήν.
— Αέν υπάρχει, εκανε ό γραμματέας σηκώνοντας τούς 

ώμους.



— Γιατί κατηγορούμενε δέν εδοκες κατάθεση· είς τήν άνά- 
κρισιν διά νά δυνηΟτϊ ή δικαιοσύνη νά διευκρινίσει τήν υπό
θεσης

— Γιατί τότε κ. πρόεδρε ό διοικητής της εθνοφυλακής κ. 
Ρηγόπουλος, ό επιστήμονας τής πόλης %. Βασταρούχας καί τό 
όργανο τή; τάξης κ. Πολύζος θιχ έκαναν τίς ίδιες καταθέσεις 
μόνο αντί Κορφιάτης θά έβαζαν κάποιο άλλο δνομα . . .

— Φτάνει, φτάνει! Τό δικαστήριο άποσύρεται.
Κι όταν σέ 5' ξ αναγύρισαν ύ πρόεδρος είπε:
— Αναβάλλεται ή δίκη διά νά δυνηθεΐ ή δικαιοσύνη νά 

συγκεντρώσει πλείονας αποδείξεις.



VI
Μικρούλικο είναι τό κάστρο τής πολιτείας: διπλοί-χοντροί 

είναι οί τοίχοι του καί στά πλευρά τους φυτρώνουν άγριοσυ- 
κιές, βάτα ύμ τήν άνοιξη άγριοχόρταρα καί λουλουδάκια. Έχει, 
μιά μονάχα Πύλη καί στά θεμέλια του, βαθιά στή γης, σκα- 
μένες κατακόμβες. Απ' τή βορειοδυτική πλευρά τό ζώνει τό 
ποτάμι κι αντίκρυ μέσα στις ελιές, φαίνονται δυό χωριουδάκια. 
*Επειτα αρχίζουν οί λοφίσκοι, οί πλαγιές καί τά βοΚτνά. Άπ’ 
τήν αντίθετη πλευρά, τή νοτιοανατολική, απλώνει ή πολιτεία 
καί σέ συνέχεια τό βουναλάκι. Μέσα στό κάστρο εκτός άπ’ τή 
φυλακή κι ενα φτωχοκλησάκι δέν έχει τίποτα άλλο.

Ό Άνδοέας 1 Ιαπαβασίλης, ό διευθυντής των φυλακών, 
γεννήθηκε στό χωριό Κρανιά κι εκεί μεγάλωσε. "Οπως δλα τά 
φτωχόπαιδα, ένιωσε τήν πείνα, τή στέρηση καί τήν καταφρόνια 
νά του φαρμακώνουν τή ζωή. Κάποτε θόλωνε τό μάτι του, άλ
λοτε άγα·ναχτουσε ή ψυχή του κι έρχονταν στιγμές πού ήθελε 
κάποιον νά συντρίψει καί νά εκδικηθεί γιά κάτι. Άπό μακριά 
ερχόταν δ απόηχος μιας πάλης καί μολογούσε ό κόσμος πώς φά
νηκαν αλλιώτικοι άνθρωποι πού ήθελαν νά χαλάσουν, πού ήθε
λαν νά φτιάξουν τόν κόσμο. Καί τάτε σάν νά άπάλαινε ό πόνος 
καί μιά άμυδρούτσικη ελπίδα γλιστρούσε ως τήν ψυχή: κι ήταν 
στιγμές πού χαμογελούσανε τά χείλη.

'Ένας συγγενής του, άπ’ τής μάνας του τό σόι, τρανός, 
τόν διόρισε φύλακα στίς φυλακές· κι αργότερα, μέ τόν καιρό, 
έγινε καί διευθυντής. Τότε κι οί καημοί, οί άνησυχίες καί. τά 
όνειρα καταλάγιασαν. ’Αγόραζε τό Σαββατόβραδο κρέας, ψά
ρια μισοβδόμαδα - είχε παντρευτεί στό μεταξύ — τήν Κυρια- 
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κί) εβαζε τά γιορτινά του, πού μύριζαν .ναφθαλίνη, φορούσε 
γραβάτα καί πήγαινε στό καφενείο δπου σύχναζε ό «καθώς 
πρέπει κύαμος». Καθόταν δίπλα στόν εισαγγελέα, που έπαιζε 
τάβλι καί πότε-πότε επαινούσε τό παίξιμό του. ΊΙ ((υλακή μέ 
το’/ς φυλακισμένους, τό σπίτι μέ τή γυναίκα καί τα κουτσού
βελα, καί ή Κυριακή, σάν εξαίρεση, κι ό κόσμος δλος. Μά 
έφτασε τό κύμα καί στήν πολιτεία μας καί. πήγανε στή φυλα
κή κι αλλιώτικοι άνθρωποι, άπό κείνους τούς γκρεμιστές τούς 
χτίστες πού είχαν φανεί άπό παλώτερα σ’ άλλα μέρη. Κι ό 
I Ιαπαβασίλης υποχρεώθηκε νά λύσει ένα καινούργιο πρόβλημα. 
Του είχαν πει οί άλλοι — οί τρανοί — σκέφτηχε καί μοναχός 
του, κάτι είχε διαβάσει κιόλας κι έβγαλε τήν κρίση.

— Έγώ θέλω νά ζήσω, είπε στούς πρώτους πού έπεσαν 
στήν εξουσία του, θέλω νά ζήσω κι έγώ καί ή οικογένεια μου. 
Φίλησα πόδια καί ποδιές γιά νά χωθώ σ' αυτήν τήν τρύπα. Κι 
άν πρόκειται νά μου βγάλετε τό μ dm θά σάς τό βγάλω πρώ
τος . .. Μή νομίζετε πώς δέ σάς ξέρω. Κι άπ’ τήν καλή μάλι
στα! 'Άλλη δουλιά δέν κάνετε στις φυλακές παρά νά ξεσηκώ
νετε τούς φυλακισμένους καί νά Οργανώνετε αποδράσεις.

’Έτσι ξεκίνησε ό Παπαβασίλης δταν καί στόν τόπο μα; 
ό κόσμος άρχισε ν’ ανοίγει μιά καινούργια στράτα. Γιά μιά 
"·τρύπα» πού τήν έξασιράλισε φιλώντας «πόδια καί ποδιές» στά
θηκε κόντρα οτό λαό.

Μέ τό κορμί, γυρτό μπροστά, τά χέρια θληκωμένα πίσω, 
εκανε βόλτες δξω απ' τό γραφείο του, χτυπώντας τίς άρβύλε; 
στό πλακόστρωτο. Έριχνε ματιές κατά τήν Πύλη καί καρτε
ρούσε .. . «’Έρχονται οί δολοφόνοι», μουρμούρισε, σάν τού; 
είδε νά μπαίνουν, «έρχονται . . . Θά τά πούμε . . . καί καλά μά
λιστα .. .» καί γυρίζοντας σ' ένα φύλακα διάταξε:

— Κουρεύετε τους μέ τήν ψιλή καί στό γραφείο έναν-έναν.
Όταν μπήκε ό Πέτρος τόν βρήκε σκυμμένο στό τραπέζι. 

Κρατούσε στό χέρι ένα χαρτοκοπτήρα κι έκανε πώς κάτι διάβα
ζε. Χωρίς νά κουνήσει τό κεφάλι σήκωσε τά μικρά μαύρα ματά
κια του καί τόν κοίταξε μ' ένα χαμόγελο ολο κακία. Καθώς σού
φρωνε τά ματοτσίνορα καί χαμογελούσε ειρωνικά τό κούτελο καί 
οί άκρες των χειλιών γέμιζαν άπό μικρές-μικρές καί πυκνές ρυ- 
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τΐοες, ίο μακρουζο και στεγνό πρσοιωπο τσυ τελείωνε σε μια. 
μύτη σουφλερή, γυαλιστερή, πού σκέπαζε όλότελα τό πηγούνι. 
Χωρί; νά κινηθεί καθόλου, παίζοντας νευρικά μέ τό χαρτοκο- 
πτήρα, εκανε νόημα ιιέ τά μάτια νά καθήσει στόν καναπέ πού 
ήταν αντίκρυ του, σύριζα στόν τοίχο. I Ιέρασαν λίγα λεπτά σι
γή;. Ό Πέτρος περιεργαζόταν τό γραφείο κι ό Παπαβασίλης 
τόν ΙΙέτρο. 'Έπειτα σηκώθηκε, τεντώθηκε καί βάζοντας τά χέρια 
π ί σοι ήρθε καί στάθηκε άπό πάνω του.

— /λοιπόν, κύριε Κορφιάτη, άρχισε μ’ ενα ύφος σοβαρό 
καί ειρωνικό μαζί, καλωσόρισες στό σπίτι μα; . . . Αυτό τό σπίτι 
τό λένε φυλακή. Καταλαβαίνεις τί. θά πει αυτό; Λυτό (hi 
πει πώς Ι'χει καί μπουντρούμι δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη. Νά, 
εκεί κάτω - κι έδειξε μ' ενα χάρακα τή ρίζα τού κάστρου 
σέ τραβάω μέσα καί σέ θάβω ζωντανόν. Βάλτο καλά στήν κόκα 
σου . . . Έδώ θά καθήσει; σάν αρνάκι, «αρνάκι άσπρο καί πα
χύ» . . . Κατάλαβες; Ιίάνε έκεϊνα πούξερες: αρχηγοί, περιφερεια
κοί. επιτροπές καί σούπα-μούπες, πέθαναν.. . Τ άκούς; Τ’ α
κούω νά λές. Μπορεί νά σκεφτεί.ς γιά άπόδραση. Πού τέτια χά
ρη' Νά σέ φώταγε ό θεός . . .Φσσστττ, στό «π!» καί «φί> κι 
αδιάβαστος. Βλέπεις παίζω μ' ανοιχτά χαρτιά. Εξηγούμαι αν- 
τρίκ.ια νά μήν πεις αύριο μεθαύριο ξέρω τι. ξέρω ποιό . . . Μήν 
κάνετε καμιά απόπειρα γιά τύπο . . . Κοιτάχτε κακομοίρηδες μήν 
πάρετε κι άλλον κόσμο στό λαιμό σας. Μήν τολμήσετε, καί φτιά
ξετε οργάνωση... 'Όλα τά ξέρω. Προτού γεννηθεί καλά-καλά 
μιά τέτια σκέψη στό ξερό σας τόμαθά κιόλας. Θά σάς πατήσω 
κάτω σά φίδια. Ψυχαγωγία, διαφώτιση καί τά τέτια . . . απαγο
ρεύονται κατηγορηματικά .. .

Γύρισε, πρός τό παράθυρο, έγειρε τό κεφάλι αλαφρά πρός 
τήν πάντα καί κοιτάζοντας μακριά πρόστεσε αργά, τονίζοντας τί: 
λέξεις:

Πρέπει νά τό χωνέψεις καλά πώς είσαι φυλακισμένος 
καί θά καθήσεις σά νυφούλα άπό Δευτέρα.

'Έκανε μερικές βόλτες πάνω-κάτω, κάθησε ξανά στήν κα
ρέκλα καί ρώτηξε αφήνοντας ένα κρύο, ηλίθιο χαμόγελο:

— Τώρα ποιός θά είναι τρανός έδώ μέσα; Έσύ ή ό ΙΙε- 
τρίδης; (Ό Πετρίδης είχε πιαστεί νωρίτερα γιά άλλη υπόθεση).
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Ό Πέτρος δση ώρα μιλούσε ό 1 Ιαπαβασίλης δέν είχε βγά
λει ούτε μιά λέξη άπ’ τό στόμα του. Καθόταν στόν πάγκο μέ 
σταυρωμένα χέρια καί κοίταζε πότε τόν Παπαβασίλη στά μάτια, 
πότε τό τραπέζι καί πότε ενα κομμάτι γαλάζιου ουρανού πού 
φαινόταν απ' τό παράθυρο. Νόμιζες στώς ούτε πρόσεχε στά λό
για του. Μόνο στήν τελευταία ερώτηση, έτσι, αυθόρμητα, χωρίς 
κιχΛά-καλά νά τό θέλει, σά νά τού ξέφυ/αν τά λόγια, πρόφερ?:

— Τί μέ ρωτάτε εμένα; ’Αφού δλα τά ξέρετε κι δλα τά 
μαθαίνετε προτού ακόμα γίνουν! . . ,

— Τά ξέρω καί τά παραξέρω σφύριξε σά φίδι καί στά 
μάτια του αστραψεν ή οργή. Μά ήθελα νά δώ αν υπάρχει κα
τανόηση. Άν θά κάνουμε χωριό. Άν τά ξέρω κι άν τά μαθαί
νω; Θά τό δούμε: καί θά δούμε καί ποιός θά μετανοιώσει σύν
τροφε’ Κορφιάτη.

'Ύστερα άπό τόν ΙΙέτρο μπήκε στό γραφείο ό Οικονόμου 
•χαμογελώντας. "Ο Παπαβασίλη; τόν δέχτηκε ψυχρά. Ό Βάγ
γος, προτού καθήσει, εβαλε τό χέρι στή μέση τσέπη τού σακα
κιού, εριξε μιά ματιά ολόγυρα, κατά τήν πόρτα, σά νά φοβό
ταν, καί τραβώντας ενα χαρτάκι, σάν ταυτότητα, τό άπλωσε 
στόν Παπαβασίλη. Εκείνος τό περιεργάστηκε καλά, άπό παντού 
καί ρώτηξε:

— Τί είναι αυτό;

Τί ήταν αλήθεια κείνο τό χαρτάκι: Άς γυρίσουμε λίγο στά 
περασμένα.

Ό Ρακαμπίνας, δπως είδαμε παραπάνω, είχε πει στόν Πέ
τρο πώς στό γλέντι πού είχαν στό σπίτι τάύ Πάνου θέλησε νά 
σφάξει τόν Οικονόμου, μά γλύτωσε γιατί μπήκαν στή μέση ό 
Τζώρτζης κι ή Μάχη. "Ύστερα απ' τό έπεισόδιο ό άμερικάνο: 
χάθηκε γιά κάμποση <ϊ>ρα. Σά γύρισε ζύγωσε τόν Οικονόμου καί 
τού ψιθύρισε στ* αφτί: «Πάμε». Στό δρόμο τόν επιασε άπ’ τό 
μπράτσο — ήταν δυό ί) ώρα υστέρα απ' τά μεσάνυχτα — λέγον
τας;
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ρει τί γίνεται. . . Μπορεί νά σου στήσουν καρτέρι. . .
’Έκαναν μιά βόλτα, μίλησαν γιά διάφορα πράματα, πού 

δέν είχαν καμιά σχέση μέ τήν πολιτική καί σά ζύγωσαν στό 
σπίτι του είπε:

— Τώρα κοντά είναι... ΙΙήγαινε μονάχος σου.
Μόλις έφτασε στήν πόρτα πετάχτηκαν απ’ τή γωνία τρεις, 

σκιές καί προτού καταλάβει τί γίνεται τόν έκαναν μαύρο στό 
ξύλο. Τήν άλλη μέρα, κατά τό σούρουπο, τόν έπισκέφθηκε ό 
'Γζώρτζης «καταστεναχωρημένος», «κατασυντριμμένος» γιά τό. . 
άνεπάντεχα.

— ΙΙοιός νά τό φανταστεί, ελεγε καί ξανάλεγε, Δέκα βή
ματα ήταν που νά πάρει ύ διάβολος . . . Εσύ φταις καημένε . . . 
Σέ βλέπουν πού ξωμακραίνεις . . . Τί σ’ επιασε κι εσένα! . . . 
Μείνε μέσα στύ κόμμα . . . κάνε άπό κεϊ τή δουλιά σου . . . Ψές 
φοβόσουν τους δεξιούς . . . καί νά πού τό βρήκες άπ τό σόι 
σου . ..

— *Οχι! δχι! τόν εκοψε δ Βάγγος. Τούς γνώρισα. Ήταν 
δ Γούλας, ό Βίκτωρας κι ένας ακόμα ...

·<—Σοβαράααα!! ΙΙού νά καταλάβουν αυτοί τί Βά πει ίδεο- 
λόγος άνθρωπος! . . . Καί χαμογέλασε πονηρά — ειρωνικά μέσα 
στό μισοσκόταδο.

Σταμάτησε λίγο σά νά σκεφτόταν κάτι τό σοβαρό κι έπει
τα μουρμούρισε:

— Τώρα έξηγιέται καί τό έπεισόδιο μέ τό Ρακαμπίνα. ’Ε
γώ νόμιζα πώς ήταν άπ” τό μεθύσι, πώς ήταν τυχαίο. ’Αλλά 
δέν ήταν .. . Τό μπελά σου θά βρεις . . . Φαίνεται πώς τό πή
ραν απόφαση νά σέ ξεμπερδέψουν . . .

— Λέτε; τραύλισε φοβισμένα ό Βάγγος.
— Ό θεός νά σέ φυλάει! Σάν κι έχουν ιερό καί δσιο αυ

τοί. . . δμως . . . υπάρχει, μιά λύση . . . 3Αρκεί νά θέλεις. Θά 
σοί δόσω μιά ταυτότητα, χ/υρίς καμιά ύποχρέοκιη άπό μέρους 
σου, μιά ταυτότητα πού νά μή σέ κουνάει ούτε δ γκράν-πάπας.

"Υστερα άπ τόν Τζώρτζη — τήν άλλη μέρα — τόν έπιοκέ- 
φτηκε ό ’Αγησίλαος καί μίλησαν. Τίς μέρες πού ήταν κρεβατω
μέ νος πολλές φορές σκύφτηκε τά λόγια τού ’Αγησίλαου, τά σύν- 
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•κρίνε μέ ορισμένα περιστατικά, με κάποιες κινήσεις -και υυνανιη- 
σει; τή; Μάχης καί του Τζώρτζη. 'Ολα αυτά τόν βασάνιζαν, τόν 
παίδευαν. Τά κοσκίνησε καί τά ξανακοσκίνησε. Σάν εγινε κα
λά άρχισε ξανά τίς έπισκέψεις στον ’Αγραφιώτη, μά τώρα πρό
σεχε περσότερο καί ζύγιζε καλύτερα τί; κινήσεις καί τίς κου
βέντες. ΊΙ Μάχη έβρισκε χίλιες δυό προφάσεις νά τόν Αποφεύ
γει χωρίς καί νά ξεκόβει. Πάντα τόν άφηνε νά καταλάβει πώ; 
κάποια μέρα, άν θ·4 γινόταν κάτι στή ζωή του, θά τού δινό
ταν γιά πάντα. Τό τί ήταν αυτό τό «κάτι» δέν τόλεγε, μά ό 
Οικονόμου άρχισε νά τό μαντεύει. ’Έβλεπε πώς τά πράματα δέν 
πήγαιναν καθόλου καλά. Νά γίνει γαμπρό; τ' Αγραφιώτη, χα>- 
ρί; καμιά σοβαρή άλλαγή, νά πάρει τήν ομορφότερη κοπέλα 
τή; πολιτείας καί μιά απ’ τίς μεγαλύτερες περιουσίες δέν τό 

πολυπίστευε. 'Οσες πόρτες κι αν χτύπησε γιά νά βρει καμιά θε
σούλα δέν άνοιξε καμιά. Γιά τό Πανεπιστήμιο δέν υπήρχε προο
πτική. Τί κέρδισε σ’ δλο αυτό τό διάστημα; Τίποτα. Χώθηκε 
σ’ ένα περιβάλλον ύποπτο πού ένα; θεό; ήξερε τί τού μαγεί
ρευαν. Φυσικά είχε άποχτήσει κι ένα <χαρτάκι». Μ' αυτό τό 
«χαρτάκι» τόν έκαιγε περσότερο όσο κι άν πάσκιζε νά πείσει 
τόν εαυτό του πώ; δέν έκρυβε τίποτα περσότερο άπό μιά φιλι- 
•κή χειρονομία. Κι ούτε ήξερε τί έγραφε. «Κι άν τό μάθουν, 
σκεφτόταν, άιντε νά αποδείξει; πώς δέν είσαι χαφιές». Κατα
λάβαινε πώ; μπορούσε νά βρει τόν μπελά του καί κάμποσες φο
ρές αποφάσισε νά τό ξεσκίσει. Μά πάλι δίσταζε. Τόχωνε πιό 
βαθιά, τόκρυβε καλύτερα μουρμουρίζοντας: «άστο νά κάθεται. 
Ποιός ξέρει;!».

Στό κρατητήριο βρέθηκε στήν ανάγκη, γιά πρώτη φορά, 
νά τό χρησιμοποιήσει καί νά δει άν έχει τέτια δύναμη πού νά 
μήν τόν «κουνάει ούτε γκράν-πάπας?». «Θά πάω νά τό δείξω, 
συλλογίστηκε, στό διοικητή καί δέ θά τού πώ ούτε ποηός μου 
τόδοσε, ούτε πότε . .. ’Άν είναι κάποιο πιστοποιητικό των ^Συμ
μαχικών δυνάμεωνι' θά τό ξέρει».

— Τί είναι αυτό: Τίποτα δέν καταλαβαίνω τού είπε ό διοι
κητή; τή; εθνοφυλακή;, αφού τό κοίταξε κάμποση ώρα μέ προ
σοχή καί περιέργεια.

*0 Βάγγο; στρίφτηκε άπό δώ, στρίφτηκε άπό κεΐ καί τε- 
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κητής ρώτηξε τόν Τζώρτζη κι εκείνος τ' απάντησε: «Ιδέα δέν 
ίχω». Έτσι έφτασε ύ Βάγγος στό δικαστήριο μέ τήν έλπίδα 
πώς θά αθωωθεί. Μά κι εδώ τά πράματα ήρθαν ανάποδα καί 
βρέθηκε κεΐ πού δέν πίστευε πώς θά βρεθεί: μιά πιθαμή πιό 
πέρα άπό τά σίδερα τής φυλακής. Μιά πόρτα άκόμα, κι «άμα 
τήν περάσεις άιντε νά ξαναβγεις. Ποιός ξέρει πόσο καιρό θά 
συγκεντρώνουν αυτοί στοιχεία νά βρουν αν είμαστε δολοφόνοι. 
Μπορεί κι εναν αιώνα. Γιατί νά βιαστούν;» Καί θυμήθηκε ξα
νά τό «χαρτάκι». Λέν είχε καί πολλές έλπίδες, αλλά τί νά έκα
νε; Ζόρισαν τά πράματα. Τόβγαλε μέ προφύλαξη καί τόδοσε 
στόν Παπαβασίλη.

— Δέν καταλαβαίνω τίποτα, ξανάπε ο IΙαπαβασίλης. I Ιή- 
γαινε μέσα κι αργότερα τά ξεκαθαρίζουμε.

— Μά κύριε διευθυντά, δέ ρωτάτε άπ’ τό τηλέφωνο;!
— Τώρα δέν ευκαιρώ.
— Τότε μ ή μέ βάζετε μέσα. Νά καθήσω απόξω ώσπου νά 

ξεκαθαριστεί ή υπόθεση. Δέν πρόκειται νά πάω πουθενά.
- Βρέ παζάρια θά κάνουμε! Πήγαινε μέσα. . . καί βλέπου· 

με, τού είπε κοφτά.
"Υστερα άπό τόν Οικονόμου έμπασαν στό γραφείο τόν ’Α

γησίλαο. Ό Παπαβασίλης τόν κοίταξε άπό πάνω ώς κάτω μέ 
μιά ματιά περιφρονητική κι αφού τόν ζύγισε καλά κι είδε πώ, 
δέ βαραίνει, τόν ρώτηξε μ' ενα ειρωνικό ύφος:

— Ξέρετε τί σάς θέλω σύντροφε Κτένα;
— Φυσικά ξέρω, άπάντησε ήρεμα ό ’Αγησίλαος.
Εκείνος ζύγωσε, έσκυψε λίγο άπό πάνω του, τέντωσε το 

πηγούνι μπροστά καί ρώτηξε μ’ απορία:
— Γιά λέγε, αφού ξέρεις, τί σέ θέλω;
— Νά καθήσω φρόνιμα στή φυλακή.
—■ ’Έτσι ε, Καί τί λές; θά καθήσεις:
— Καί βέβαια θά καθήσω. Τί; επανάσταση θά κάνω στή 

φυλακή;!
Κι έκεϊ πού είχε διάθεση νά τού κάνει κάμποση ώρα δια

φώτιση τόν έδιωξε φωνάζοντας:
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ράθυρο κι είπε στό φύλακα: Βάλτε τον; μέσα όλους.
Οί τρεις, ύ ΙΙέτρο·;, δ Αγησίλαος καί δ Άχιλλέας, άνακα 

τεύτηκαν μέ τού; άλλους φυλακισμένους. Ό Οικονόμου, μόλι; 
πέρασε τή σιδερένια πόρτα, εκανε ενα βήμα κατά τό μέρος του 
επισκεπτηρίου, γύρισε προς τά δξω καί γατζώθηκε άπ τά κάγ
κελα. Άκούμπησε τό αναμμένο πρόσωπό του πάνω στύ κρύο 
σίδερο καί έμεινε έκεϊ καρφωμένος. «Νά κι αυτό πού φοβόμουν, 
σκεφτόταν. Νά κι ή φυλακή. Τουλάχιστο αν έκανα κάτι;! .. . ’Άν 
έφταιγα;! στό διάβολο. Κι αυτό τό κάθαρμα ό Τζώρτζης.. . Μά 
χαφιές καί καλός πάει ποτέ; Καί τώρα πότε θά βγω;» Κάποιο: 
φύλακας περνώντας απόξω τόν είδε κρεμασμένου, χαμογέλασε 
καί δείχνοντας τον στύ σκοπό είπε:

— Τόν βλέπεις εκείνον έκεϊ στά σίδερα; "Ετοιμάζεται νά 
δραπετεύσει άπό καμιά τρυπούλα. Μ ή σου φαίνεται παράξενο. 
Τόν καημό πού έχει αυτό;!: . . . Τό νού σού λοιπόν.

Ό Βάγγος, καταντροπιασμένος, παράτησε τά κάγκελα κι 
άρχισε νά κόβει βόλτες πάνω κάτω νευρικέ; μέ τό κεφάλι ακου
μένο στή γή;, χωρίς νά κοιτάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Άπ’ 
ιό μυαλό περνούσε δλη ή ζωή του. Σκεφτόταν, ολο σκεφτόταν 
καί λύση δέν έβρισκε. Μπροστά φυλακή, δικαστήρια, κυνηγη
τά, καί ποιός ξέρει τί. άλλο. Πίσω; Πού νά πάει πίσω; Στόν 
Τζώρτζη; Στό διευθυντή τής φυλακής; σέ ποιόν; Κανένας δέν 
τόν λογάριαζε. "Εμοιαζε ναυαγό καταμεσής στό πέλαγο*, πού δέ 
βλέπει ούτε βάρκα, ούτε καράβι, ούτε στεριά. "Ολόγυρα πόντος 
φουρτουνιασμένος, κι απάνω χάος. «Βάγγο! Βάγγο! μουρμού
ρισε. Σπάσιμο ήθελε τό πόδι σου τότε . . .».

* * *

"Ο Πετρί.δης εκείνη τή μέρα έλειπε. Τόν είχανε πάει γι α
νάκριση καί τόν γύρισαν αργά τό βράδυ, έτσι ό Πέτρος δέν τόν 
άντάμωσε. Τό πρωί μόλις άνοιξαν τούς θαλάμους πήγε καί τόν 
βρήκε.

— Τί νέα σ. Πέτρο; ρώτηξε ό Πε.τρίδης. ’Έμαθα σέ φώ
ναξε ό Παπαβασίλη; στό γραφείο. Τέτιος είναι αυτός. Θέλει 
νά κάνει τόν νταή.
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τόν νταή. "Οπως μου είπαν τά παιδιά, κι δπως είδα καί μέ 
τί μάτια μου, αυτός παίρνει, μέτρα, δέ λέει μονάχα λόγια.

— Σάν τ ί ο ο ύ ε ί παν τά πα ι δ ι ά;
— Νά τί. ιιού είπαν: δποτε θέλει αφήνει επισκεπτήριο καί 

φάί' απόξω κι δποτε θέλει δέν αφήνει. Δέ δίνει σκούπες νά σκου
πίσουμε. Λέν μάς βγάζει νά πάρουμε νερό.·. Βρώμισαν τά απο
χωρητήρια καί γέμισε τό προαύλιο καί οί θάλαμοι ακαθαρσίες, 
θά μδς πιάσει. καμιά χολέρα. Ο κόσμος κοιμάται κατάχαμα 
τσιμέντο. Τά παράθυρα είναι άνοιχτά. θά πουντιάσουμε, 
είναι καλοκαίρι, τήν άρπάζεις άπ" τό τσιμέντο χωρίς νά τό 
ταλάβεις. Καί τό χειρότερο είναι τό μπουντρούμι. Παίρνει 
λακιομένους καί νά τούς δέρνει... 11ου βρισκόμαστε;

— Δυστυχώς έχει καί τέτια. Τί θές όμως νά κάνουμε:
— Τί νά κάνουμε;; ... Νά παλαίψουμε . . .
— Άστα αυτά, ΙΙέτρο. "Έρχεσαι μέ τόν αέρα τής ζωής άπ" 

όζω. Έδώ είναι άλλες συνθήκες... Προσωρινά είμαστε. Τό 
καθϊρων μας είναι νά βγούμε καί κεί νά παλαίψουμε, έγώ ελπί
ζω σέ μιά-δυό βδομάδες νά βγω. Από δσα ακόυσα καί ή δική 
σας υπόθεση είναι σαπουνόφουσκα. Δέ στέκει κατηγορία. Γιατί 
λοιπόν νά μάς κυλήσει τίποτα άλλο ό 1 Ιαπαβασίλης: ’Άν είχα
με κανένα καταδικασμένο μέ πολλά χρόνια νά τόν βάζαμε μπρο
στά . . .

— Νομίζω σ. Χοήστο πώς αυτά είναι παζάρια. Έγώ λέω 
νά καλέσουμε άχτίφ, νά δούμε τί λένε καί τ’,άλλα παιδιά. Νά 
οωτήςουμε. καί τό κόμμα.

— Καί τί πάλη θά κάνουμε:: Λέ φαντάζομαι νά εννοείς 
απεργία πείνας. Λυτά γίνονται σ’ άλλους καιρούς.

— Νά τί πάλη. Νά πάμε στό διευθυντή καί νά τού πούμε: 
Θέλουμε νά μάς λύσεις αυτά κι αύτά τή ζητήματα .. . Νά κά- 
νουμε α να φορά στον εισαγγε/^α . . . Οσο για απεργία: Ετσι 
στά καλά καθούμενα δέν πετυχαίνει. "Αμα θά έχουμε κανένα 
σοβαρό επεισόδιο . . . τότε αλλάζει τό πράμα. Μά γι’ αυτό χρειά
ζεται νά προετοιμάσουμε άπό νωρίτερα τόν κόσμο.

άπό φυλακή. Κανένας δέ θά συμ

στο 
νΑ; 
κα- 
φυ-

— Ιδέα δέν έχεις βλέπω,
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φωνήσει. Καί γιά νά μήν τρώμε τίς ώρες σέ άσκοπες συζητή
σεις σού λέω πώς υπεύθυνος έδώ μέσα είμαι γώ.

— Τό ξέρω. Μου τό είπε τό κόμμα. ’Αλλά άς κάνουμε κι 
ενα άχτίφ. Τί θά χάσουμε;

—Αυτό δέ γίνεται. Θά τό μάθει αμέσως δ Παπαβασίλης. 
Έδώ σ. Πέτρο χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί πειθαρχία, πει
θαρχία κομματική.

— Καταλαβαίνω τήν πειθαρχία . . . Αλλά δέν είναι ντρο
πή κομμουνιστές καί. νά καθόμαστε μέ σταυρωμένα χέρια νά μάς 
ξευτελίζει καί νά μάς σακατεύει στό ξύλο ό 1 Ιαπαβασίλης;

— Είμαστε 198. Τό πολύ-πολύ νά μάς πέσει μιά φορά τό 
χρόνο. Νά έγώ κοντεύω δυό μήνες καί δέν έφαγα ακόμα

— Άπ’ 8,τι καταλαβαίνω, φοβάσαι μήν επιδεινώσεις τύ 
θέση σου. Είναι καί ή αρρώστια σου. Έγώ θάλεγα νά πήγαινες 
στό γιατρό. Νά φροντίσουμε νά πας σέ κανένα νοσοκομείο. Κι 
άν δέν τά καταφέρουμε, νά έπαιρνες τουλάχιστο ένα χαρτί. ’Άς 
τόχεις. Γιά καλό καί. γιά κακό.

— Αναλαβαίνεις έσύ δλη τήν ευθύνη γιά τήν οργάνωση 
έδώ αέσα: ι

’Άν μου πει τό κόμμα, άναλαβαίνω.
Ό Πετρίδης σκέφτηκε κάμποσο καί Ξανάπε:
’— 'Άκου σ. Πέτρο. Αυτά τά πράματα μήν τά ανακα

τεύεις. Καλά είμαστε. Σά φυλακισμένοι θέλω νά πώ. ’Έχου
με καί καμιά φασαρία. ’Αλλά γιατί νά άνάψουμε φωτιά . . · 
’Άς άφήσουμε αύτή τή συζήτηση. ’Ανώφελη είναι. Δέ μου 
λές. πώς πάει δ Βάγγος. Κάποιος μου είπε τό βράδυ πώς 
ήταν πολύ στεναχωρημένος.

Τ) ΙΙέτρος τού εΐπε δ,τι ήξερε.
-Τί φαντάζεσαι, πέρασε άπό κεΐ;

— Δέ μπορώ, σύντροφε Χρηστό, νά πώ ενα τέτιο πράγ
μα. Γιά νά πεις τόσο βαρύ λόγο πρέπει νά είσαι σίγουρος. 
Υπάρχουν στοιχεία πού λένε πώς πέρασε., υπάρχουν κι άλλα 
πού λένε τ’ αντίθετο. Ή γνώμη μου είναι πώς κάνει νερά. 
Θά ήθελε νά ξεφύγει άπό μάς καί νά πάει μ’ αυτούς για
τί βλέπει πώς βρίσκονται στά πράματα κι έλπίζει νά βολευτεί 
κάπου, χωρίς άβαρίες. Λυτοί όμως δέν είναι χαζοί. Άν δέν
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41evo τόν φοβίζουν γιά νά προχωρήσει. Νομίζω πώ; έσύ μπο
ρείς νά τού δόσεις κουράγιο.

-— Ό Βάγγος, ΙΙέτρο, μπορεί νά ταλαντεύεται. Μά δέν 
είναι χαλασμένος άνθρωπος. Νασαι βέβαιος πώς δέ θά πάει 
ο’ αυτούς.

•-Καί ποιός δέν τό θέλει αυτό Χρηστό: Κέρδος εχου- 
<με, ζημιά δέν εχουμε. Έγώ είπα στά παιδιά, τόν Αγησίλαο 
καί τόν Άχιλλέα, νά μήν πουν τίποτα στούς φυλακισμένους 
■καί νά αυν τόν αποφεύγουν.

Άπό τήν ίδια κιόλας στιγμή ό Πετρίδης άρχισε νά κά
νει παρέα μέ τό Βάγγο. Μά παράξενο πράμα τώρα ή κου
βέντα τους δέν ταίριαζε. Λεν ήταν αυθόρμητη, δέν ήταν πη
γαία. Δέν είχε τήν άπλα «καί τή ζεστασιά πού είχε παλιότερα. 
Κ: οι δυό μετρούσαν καί ζύγιζαν τά λόγια τους. Ό Βάγγος 
στόν ΙΙετρίδη έβλεπε τό κόμμα καί πρόσεχε καί τίς κουβέν
τες καί τήν τσέπη μέ τό «χαρτάκι». Ό Πετρίδης μόλις άνοι
γε τή συζήτηση καί προχωρούσε πιό πέρα,’ νά κάνει «κριτι
κή», νά βάλει προοπτικές, νά καταστρώσει σχέδια γιά τήν 
-προσωπική τους ζωή καί τό κίνημα, κι άλλα τέτια, όπως άλ
λοτε, νόμιζε πώς κάποιο μάτι τόν εβλεπε, ένιωθε τό σβέρ
κο του ν' ανάβει καί κοίταζε — ασυναίσθητα — νά δει πού 
είναι ό Πέτρος. ’Έτσι ή παρέα τους, πού βαστοΰσε άπ’ τά 
μαθητικά τους χρόνια, στή φυλακή δέν άντεξε.

Σέ λίγες μέρες ή κατάσταση τού Οικονόμου χειροτέρε
υε. Μέ τούς συντρόφου; δέν ήθελε νά μείνει. Νόμιζε πώς 
’rxiti ξέρουν, κάτι κρυφομιλούν γι' αυτόν καί γελούν σέ βό
θρος του. rrΥστερα.. . έπρεπε νά δουν κι οί άλλοι πώς αυτός 
τιάρα είναι ενα; ήσυχος πολίτης. «Ούτε άπό διό, ούτε άπό 
κεϊ» σκύφτηκε καί τράβηξε ίσια στή διεύθυνση.

— Θέλω νά μέ βάλετε στό θάλαμο των κοινών καταδί
κων, παρακάλβσε.

Ό ΙΙαπαβασίλης λίγο καί θά συμφωνούσε, μά κάτι θυ
μήθηκε. 'Όταν δ Οικονόμου τού έδειξε τό «χαρτάκι» πήγε 
καί βρήκε τόν Τζώρτζη. ’Εκείνος τόν κοίταξε στραβά, περι
φρονητικά καί τού είπε κουνώντας τό κεφάλι:

ί ΓΓΛ



Λίου φαίνεται πως οεν ςερετε να κάνετε τη οουΑία. 
οα;. Εγώ δέν ξέρω τίποτα απ’ τά παραμύθια πού λέτε. Αλ
λά ... δέ σά; χρειάζεται κανένα; άνθρωπο; στή φυλακή; Κρί
μα;! Σάν τού μπούφου τό πουλί σάς έπεσε κι εσείς .. .

Αυτά θυμήθηκε ό I Ιαπαβασίλης καί γελώντας είπε:
— ’Όχι! όχι. Οικονόμου! Δέ θέλτο νά μου κάνει; τούς κοι

νούς καταδίκους κουκουέδες.
— Μά κ. διευθυντά σά; ορκίζομαι . . . Λέ θ' ανοίξω τό 

στόμα μου.
Μπά! μπά! Δέν έχετε μπέσα έσείς οί κουκουέδες. Έπει

τα γιατί νά φύγει; άπ' τά συντρόφια:
— Νά, έτσι. Λέ μ’ αρέσει ή παρέα τους.
Αυτά ό I Ιαπαβασίλης κάπου τά παινεύτηκε κι έφτασαν ώς 

τήν οργάνωση. Τότε ό ΙΙέτρο; μέ τόν ΙΙετρίδη πήγαν νά τού μι
λήσουν. Τόν βρήκαν νά κάθεται στό πεζούλι τού προαυλίου ιιέ 
τόν Κτένα.

-•Βάγγο θά θέλαμε νά σού μιλήσουμε είπε ό ΙΙέτρο;. 
Εκείνο; τους κοίταξε καχύποπτα, καί πρόφερε ψυχρά.
— Κ(ν τί θά πούμε; Έγώ δέν έχω τίποτα νά πώ.
~ ’Έχουμε εμείς.
— Αφού έχετε... Είμαι όλος αφτιά.

θά θέλαμε συντροφικά, φιλικά, όπιο; θές π άρτο, νά 
ιιάς πεις δλη τήν αλήθεια. Τί σέ βασανίζει: Γιατί αποφεύγεις* 
τού: συντρόφους; Γιατί κλείνέσαι στόν έαυτό σου; Τί εχεις: 
’Από ποιόν έχεις παράπονο, άπό μάς, απ' τό κόμμα;

— Παράξενο πράμα. 'Από πού τά βγάζετε αυτά σύντροφοι! 
Λέν ?χω τίποτε.

Εμείς ήρθαμε, Βάγγο, νά μιλήσουμε σά σύντροφοι κι όχι 
νά παίξουμε κρυφτούλι, έπέμενε δ Πέτρος.

— Δέν παίζω κρυφτούλι. Μέ τύ κόμμα δέν έχο) τίποτα. 
Είμαι ένας ίδευλόγος, δπως είπα καί. στό δικαστήριο. ’Άν τώρα 
έχει κανένα; καί τίς δικές του έγνοιες; Κακό είναι:

—γ ΧΓ αυτές τί; έγνοιες θέλουμε νά ιιάθουμε κι έμιϊ; Βάγ- 
γο., μπήκε στή συζήτηση ό ΙΙετρίδης.
υ —Γιατί νά τίς μάθετε; Νά, ήθελα κι έγώ κάτι νά γίνω , . . 

ΤΙΙρθε ή φυλακή κι. άιντε νά βγεις άπό δοι. Ελεγα νά παω.
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«ύτό: 'Α ντικομματικό εί να ι;
— 3Οχι, είπε ό ΙΙέτρος, δέν είναι κακό. Ισα-ϊσα τό κόιι 

μα — έτσι πιστεύω έγώ — θέλει νά λύσουν τά μέλη του τά ατο
μικά τους ζητήματα, νά γίνουν κάτι κι δσο μπορεί τά βοηθάει. 
Μόνο νά μήν τά λύνουν πίσω άπ τίς πλάτες του. Νά μήν τά 
λυνουν σέ βάρος του, κρυφά. Κι έσύ — δέ θέλω νά θυμώσει; — 
κάτι τέτιο φαίνεται πας νά κάνεις.

Ό Βάγγος -θύμωσε καί σηκώθηκε νά φύγει. Ο ΙΙέτρος 
τόν έπιασε άπ’ τό χέρι καί καθίζοντας τον συνέχισε:

- Λέν είπα νά μή θυμώσεις; Κάθησε νά δούμε ποιό; έχει 
δίκιο. ΙΙήγαινες στοΰ ’Αγραφιώτη καί στόν ΙΙάνου ή δέν πή
γαινες; Τί γύρευες έκεΐ; Στά σπίτια αυτά κάνανε συμβούλια 
καί διαβούλια πώς νά εξοντώσουν τό κόμμα. Αυτοί σ' Εδειραν, 
σ" Εστειλαν καί. φυλακή. Στό κρατητήριο πήγες μονάχος σου 
στό διοικητή γιά νά λύσεις τό ζήτημά σου. Στό δικαστήριο τά 
μάσησες καί στήν ουσία είπες πώς έμεις κάναμε τήν «από
πειρα*.

— Ψέματα! Λέν είπα τέτιο πράμα. Είπα πώς δέν μποοώ 
νά βγάλω συμπέρασμα.

— 'Άν δέν μπορούσες νά βγάλεις συμπέρασμα έσύ τότε 
ποιός μπορούσε; Αφού έλεγαν πώς έσύ μάς Εδοσες τά πιστό
λια. Καί σέ ρωτάω μά; εδοσες πιστόλια ή όχι:

— "Οχι!
— Τότε; Λέν μπορούσες νά καταλάβεις πώς είναι σκευω

ρία; Λοιπόν Βάγγο, δικαίωμά σου νά πιστεύεις πώ; μπορούν 
νά λυθούν τά ατομικά σου ζητήματα καί τά γενικά νά πάνε 
κατά διαβόλου. Σ’ αυτό έσύ θά Επρεπε νά όρμηνέψεις έμενα κι 
δχι έγώ εσένα . . . "Όμως . . . κάνε παρέα μέ τούς συντρόφους, 
παίξε, γέλασε μαζί τους. Ο κόσμος αυτός κάτι περιμένει 
ν’ άκούσει άπό σένα, κάτι νά δει, ένώ έσύ μοιάζει; σάν κατά 
δικό τήν παραμονή τής εκτέλεση;. Μήν έβαλε; τό κεφάλι νύ 
τό χάσει;. Υπάρχει ζωή καί στή φυλακή . . .

— Θέλει; κάπου νά χωθείς Βάγγο, είπε ό 'Αγησίλαο; σάν 
έφυγαν οί άλλοι. Νά γίνεις Επιστήμονας. Μέ γειά σου καί χα
ρά σου. Μά μή γελιέσαι. Τίποτα δέ θά κάνεις. Κι αν καταφέ-
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και πάρει; κανένα ψευτοδίπλωμα, ΰτε νά βολευτείς σέ κα
μιά θεσούλα πάλι «τί είχες Γιάννη, τί είχα πάντα καί τά πρύ 
βατα σαράντα». *Άν ήταν έτσι; . . . Τόσοι Επιστήμονες καί. 
υπάλληλοι, δέ θά ελυωναν καί δέ θά πέθνησκαν στίς φυλακές; 
ζαί στις Εξορίες ...

— Μά κείνοι πήγαιναν άπό ιδεολογία, βιάστηκε ν' απαν
τήσει ό Βάγγος.

Ό Αγησίλαος γέλασε πονηρά καί πρόστεσε:
— Λυτό λέω ύλ εγώ. Νομίζω πώς μιλάω μ" Εναν «ίδεολύ— 

γο» καί άν -είσαι πραγματικά τέτιος πάψε νά στριφογυρίζεις; 
γύρα άπ' τόν εαυτό σου σάν τό γκαβό γαϊδούρι γύρα στό μαγ
κανοπήγαδο. Κοίταξε αυτόν τόν κόσμο, τούς φυλακισμένους. 
Σάν τί φαντάζεσαι; Λεν τούς δέρνει καμιά έγνοια; Λέν τον;: 
πικραίνει κανένας πόνος; Δέν Εχουν παιδιά... γυναίκες— ’Ά:. 
τί νομίζεις; Κι όμως στέκουν μέ τό κεφάλι ψηλά. Πήγαινε καί 
λίγο παρέκει καί σκέψου πόσο όμορφη θά ήταν ή 2ώή μας άν’ 
δέ μάς σκλάβωναν;

— Φυσικά, άν δέν μάς σκλάβωναν . ....
— Τότε; αφού αυτός ό απλός κόσμος δαγκώνει σίδερο καί 

παλαίβει γιά μιά τέτια ζωή ... δέ θ' άξιζε τόν κόπο κι έσύ 
σάν ίδεολόγος, αντί νά βολοδέρνεις γύρω απ' τό ϊδιο ζήτημα 
γιά νά βρεις λύση έκεΐ πού δέν υπάρχει, νά παλαίψεις γι" αυτήν

— Ναι, δίκιο Εχεις . . . Δύσκολα δμως . . .
— Καί ποιό; είπε πώς είναι εύκολα;
— Κι ή ζωή λίγη, κι αξίζει νά τή χαρεϊ κανένας .. .

"—Λίγη; Έξαρτάται πώς τή μετράς, τί νόημα τής δί
νεις . . .

—Δηλαδή;
— Νά! 'Όταν Εφεραν τόν Πέτρο στό κρατητήριο — έσύ 

δέν τό πρόσεξες — Εμοιαζε απαράλλαχτα μέ τόν "Αγιο Φανού
ριο. Κάποια μέρα τόν ρωτήξαμε νά μάς πει πώς πέρασε στό 
χωριό, πώς τά κατάφερε κι... αγίασε. «Νά σας πώ — μά; 
είπε χαμογελώντας — οί συνθήκες στό χωριό βοηθάνε ν' αγιά
σει κανένας». Κι ύστερα συνέχισε σοβαρά: «Ή ζο)ή έκεΐ εϊναα 
πιό δύσκολη. Δέ χορταίνεις ούτε τό ψωμί ούτε τόν ύπνο: τά: 
πόδια σου βγάζουν νερό. Τά νεύρα σου βρίσκονται πάντα σέ-
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σάν τύ σκυλί, στ3 αμπέλι. Καί πολύ δυσκολότερα μπορείς νά κι
νήσεις τόν κόσμο. Δηλαδή έχει πίκρες. ’Αλλά . . . όταν ?βλεπες 
τίς γριονλες νά κλαίνε γιατί κάπου σέ κρύψανε καί σέ γλύτω
σαν . . . δταν έβλεπες τούς νεολαίους ακόμα κι αετόπουλα νά 
σού δίνουν τό ψωμί τους γιά νά στομώσεις τήν πείνα σου . . . 
δταν ό αγρότης έβγαζε τά τσαρούχια του ‘^{ σούλεγε: ,,πάρτα 
σύντροφε, έγώ είμαι μαθημένος καί περπατάω ξυπόλητος . . /, 
δταν έβλεπες τήν παιδούλα των 16 χρονώ νά πάει μπροστά νά 
πάρει αύτή τόν κίνδυνο καί νά γλυτώσεις εσύ . . . Πόσα ..όταν” 
μπορεί ν' άραδιάσει κανένας;! Τότε ξεχνούσες τίς πίκρες κι ή 
καρδιά σου πλάταινε-πλάταινε γιά νά χωρίσει δλον τόν κόσμο . . . 
'Ένιωσα σύντροφοι λαχτάρες κι αγωνίες μά καί ποτέ δέν πήρα 
μιά τόσο ακριβή πληρωμή. u 'Έτσι είναι Βάγγο. ' Αν τή 
ζωή αύτή τήν ιστορούσες σέ κανένα άλλον θά σούλεγε: Ούτε 
ό σκύλος μου δέ θέλω νά ζήσει ?τοι. ‘Αλλιώς μετράει δ ένας, 
αλλιώς μετράει ό άλλος.

Κείνη τήν ώρα ζύγωσε ό Άχιλλέας μέ μερικούς άλλους. 
— 'Έχετε κουβέντα; ρώτηξε.
— ’Όχι.! Ιστορίες λέμε, απάντησε δ 'Αγησίλαος.
—’ Τότε άς καθήσουμε ν' ακούσουμε κι έμεις.
Ο Οικονόμου τούριξε μιά ματιά ανήσυχη, ικετευτική σά 

νά τούλεγε: σταμάτα. Μά ό 'Αγησίλαος καμώθηκε πώς δέν κα
τάλαβε καί συνέχισε:

— 'Έτσι πού λές Βάγγο! IΙον σταματήσαμε; ’Ά! Θυμή
θηκα. Λοιπόν . . . 'Εκείνα τά παλιά τά χρόνια, κίνησε αιά συν
τροφιά άπό πολύ μακριά, μ' ενα καράβι όρθόπρυμνο κι αρμα
τωμένο, γιά καινούργια μέρη, καινούργιους κόσμους. Ετσι άρ
χισε τό παραμύθι μας, σάν δλα τά παραμύθια τού κόσμου. Πά- 
λαιψαν μέ τίς φουρτούνες, τή θάλασσα καί τούς άγέρηδες, πά- 
λαιψαν μέ τήν πείνα, τή δίψα καί τίς κακουχίες, κι δπως πάν
τα χαθήκανε καί μερικοί. Καί κάποτε φάνηκαν άπό μακριά οί 
βουνοκορφές ν' ασπρίζουν, οί κάμποι νά χλοΐζσυν, τά δάση πά 
σκουροπράσινα μπαλώματα. "Ολο τό πλήρωμα «παράτησε ης 
μηχανές, τή μπούσαυλα καί τό τιμόνι, άνέβηκαν στήν πλώρη 
κι άρχισαν τραγούδια και χορό. Κι. άξαφνα σείστηκε ή γής άπό
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σας καί ρηκώθηκαν βουνά τά κύματα. "Εσπρωξαν τό καράβι 
μακριά, τό έριξαν πάτ4ο σέ ξέρες καί τόκαναν συντρίμμια. Οσοι 
πρόφ-τασαν πήδηξαν στις βάρκες. Κάποια απ' αυτές αφού πλα
νήθηκε ανάμεσα ουρανό καί. θάλασσα είδε άπό μακριά ξηρά 
καί ξεμπάρκαραν σ' ένα ξερόβραχο. Ψυχή ζωντανή δέν υπήρχε. 
Λέν είχε ούτε γλαροπούλια, ούτε δέντρα. Λίγα αγκάθια μόνο, 
λειχήνες καί κιτρινιάρικα χορτάρια μές στις ρεματιές. Τή μέρα 
ύ ήλιος πύρωνε κι άναβαν οί πέτρες καί ή άμμος καί χόχλαζε 
ή θάλασσα. Τίς νύχτες, νύχτες χωρίς αστέρια καί φεγγάρι, πά
γωνε ό τόπος. Τή μέρα μίγες, τή νύχτα κουνούπια μέ σιδερέ
νια μύτη, διηασμένα γιά αϊμα, γιατί καιρό είχε νά πέσει ζων
τανό στό βράχο.

— "Αιντε σύντροφοι, είπε ό δρχηγός, σάν πήραν μιαν 
ανάσα.

— Γιά πού; ρώτηξε κάποιος δειλά-δειλά!
— Μά . . . σύντροφοι! είναι νά ρωτάτε τό «γιά πού;>. Γιά 

κεϊ πού βάλαμε πλώρη.
— Λέ φτάσαμε μέ τύ καράβι. . . τώρα . . . μέ τή βάρκα. . . 

τραύλισε ένας δεύτερος,
— "Αν δέ φτάσαμε με τό καράβι θά πάμε μέ τή βάρκα, 

κι άν βουλιάξει καί ή βάρκα θά πάμε κολυμπώντας. Κι άν πά
λι έμείς δέ φτάσουμε θά δείξουμε τό δρόμο γιά νά φτάσουν 
άλλοι.

'Απ' τήν παρέα δυό δέ δέχτηκαν. <Απ’ τό βυθό τής θά
λασσα; προτιμώ τόν ξερόβραχο. Κι απ' τίς περιπέτειες γιά ενα 
παράδεισο μιά ήσυχη ζωούλα» είπε ό ένας. Κι ό δεύτερος μπήκε 
σ' ενα καράβι κουρσάρικο καί μέ κείνο κυνηγούσαν καί βουλία
ζαν τά καράβια καί τίς βάρκες πού είχαν βάλει πλώρη γιά και
νούργια μέρη, καινούργιους κόσμους. Οί άλλοι σήκωσαν πανί 
κι ανοίχτηκαν στό πέλάγο. Ή θάλασσα ήσυχη, φυσούσε πρίμο 
αεράκι κι. ή βάρκα πετώντας χάθηκε στόν πόντο. Μά στό δρόμο, 
δπως γίνεται συχνά σέ τέτια ταξίδια, ξέσπασε, φοβερή φουρ
τούνα. 'Έσμιξε ό ουρανός κι ή γή κι έγιναν ενα. ’Έπηξε ημέ
ρα κι ή νύχτα κι έγινε σκοτάδι. Τή βάρκα μιά τήν τίναζαν τά 
κύματα σάν καρυδότσοφλο στά -μεσούρανα κι έλεγες πώς θά 
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κι Ελεγες πώ; θά καταποντιστεΐ. Σπάσαν τά κουπιά, Εφυγε τό 
τιμόνι άνοιξε άπό τίς πάντε; ώσπου σκόρπισε όλότελα. Εκείνοι 
άρπαξαν τά σανίδια, τά ξεσκλίδια κι άρχισαν νά κολυμπούν. 
Κάαποσοι πνίγηκαν μά σώθηκαν καί μερικοί καί βγήκανε σέ 
μιά όμορφη ακρογιαλιά κι εζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

"Ωσπου νά τελειώσει ό Αγησίλαο; τήν ιστορία Εγινε ολό
γυρα Ινα; μεγάλο; κύκλος άπό φυλακισμένους.

— Οί άλλοι δυό τί. έγιναν; ρώτηξε κάποιο;.
— Εκείνος πού Εμεινε στό νησί εζησε; ρώτηΞε δεύτερος.
--’Όχι. '
— ΓΙέθανε;
— "Οχι.
— Μά κοροϊδεύει; τώρα ’Αγησίλαε; Τί. Εγινε: Ούτε ζων

τανός, ούτε πεθαμένος; Πώς γίνεται αυτό;
— Δέν κοροϊδεύω, σύντροφοι. 'Ακούστε τί Εγινε. 'Εκείνος 

Ετρωγε: χορταράκια:—άπό κείνα τά κιτρινιάρικα—συνήθισε 
καί. τρώει καί λειχήνες κι αγκάθια. Ετρωγε κανένα κάβουρα 
καί καμιά πεταλίδα. Καί λίγο-λίγο στράγγισε, ξεράθηκε είχε 
καί τίς μίγες καί τά κουνούπια — κι Εγινε σάν άπόδαυλο καί 
κανένας δέν μπορεί νώ πει άν είναι ζωντανός, γιά πεθαμένος.

— Κι ό άλλος μέ τό κουρσάρικο καράβι.;
— Λυτός πέρασε λίγον καιρό καλά. Κούρσεψαν πολιτείες, 

βούλιαξάν καράβια καί. βάρκες, άρπαξαν λάφυρα. Μά σιγά-σιγά 
βγήκαν άλλα καράβια, καινούργια καράβια, νά τό κυνηγήσουν. 
ΚΊ αύτά ολο καί. πλήθυναν ώσπου τό έζωσαν άπό παντού καί 
δεν Γ άφηναν νά σταθεί πουθενά. Γύριζε στά πέλαγα σάν τήν 
άδικη κατάρα καί δέν Εβρισκε λιμάνι νά πάρει νερό, ψωιιί. 
κάρβουνο. Καί μιά νύχτα, ό φίλος μας, βγήκε κρυφά σέ μιά 
Ερημη άχτή. Σάν εφεξε τί είδε;! "Ενας καινούργιος κόσμο·; 
μπροστά του. Λέν είχε ούτε πείνα, ούτε γύμνια, ούτε αγωνία. 
Λεν ήξερε άπό αίματα, πολέμους. "Ενα; κόσμος τής αγάπη; 
καί τής δαυλιάς, λεύτερος κι ευτυχισμένος. 'Ανάμεσα στόν κό
σμο εΐδε καί τούς παλιούς συντρόφους του. Οί. περισσότεροι ήταν 
ανάπηροι. "Αλλο; τό χέρι, άλλος τό πόδι, άλλο; τό μάτι, άλλος 
τήν καρδιά. Μά Επαιρναν απ' τήν ευτυχία των άλλουνών, ενα 
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γαλύτερη. Καί σάν τάδε;I ’Έκοψε αμέσως τό αίμα του κι εγινε 
κίτρινο δηλητήριο. ΙΙαιδεύτηκε έδώ, παιδεύτηκε κεΐ νά πουλήσει 
τό εμπόρευμα πού είχε φέρει άπό τό κουρσάρικο καράβι καί 
σάν είδε πώς δέν είχε πέραση έδεσε μιά πέτρα στό λαιμό καί 
«ώσλθών άπήγξατο*. δπως λέει καί τό Ιερόν εύαγγέλιον. Αύ
τή ήταν ή ιστορία μα;, σύντροφοι, καί τώρα σκορπίστε γιατί θά 
μάς δει ό ΙΙαπαβασίλης καί θά πει πώς κάνουμε κομμουνιστι
κή προπαγάνδα στους κομμουνιστές.

Μόλις σκόρπισαν οί άλλοι κι έμειναν οί. δυό τους ό Βάγ
γος κοιτάζοντας τόν ’Αγησίλαο μαύρος άπό γινάτι ρώτηξε:

— Λέ μου λές Κτένα, γιά μένα τήν είπες αυτήν τήν 
ιστορία;

— Οχι Βάγγο. ’Αλλά. . . μιά καί βάζεις τέτιο ζήτημα 
σέ ρωτάω κι έγώ: έσύ κατά πού σκοπεύεις νά πας;

— Τί; αναφορά θά σού δόσω;
— ’Όχι. Αλλά νά. Έγώ ήθελα νά γίνουμε φίλοι. Νά κου

βεντιάσουμε μέ πλατιά καρδιά . . . Μά σύ . . . πάλι θύμιασες. 
Μόλις σέ ζυγώσει κανένας μαζεύεσαι σάν τό σκαντζόχοιρο στά 
αγκάθια του κι . . . αγκυλώνεις. Κουμπώνεσαι καί σέ φαρμα
κώνει τό Ιδιο τό ζουμί σου . . .

— Κτένας! Στό επισκεπτήριο, φώναξε κάποιος.
— Πάμε Βάγγο νά δούμε ποιος είναι:
— Τί νά κάνω έγώ; μουρμούρισε ό Βάγγος καί σηκώθηκε 

ανόρεχτα. Ό Αγησίλαος τόν έπιασε άπ’ τό χέρι καί τράβηξαν 
κατά κεΐ. IIίσιο άπ τά κάγκελα ενα άμορφο πρόσωπο μέ μεγάλα 
φωτεινά μάτια χαμογελούσε. Πιό πέρα στεκόταν ένας ηύλακας, 
κοίταζε μακριά κι εκανε πώς δέν πρόσεχε τί γινόταν γύρω του. 
’Όξω άπ’ τό φυλάκιο δυό έθνοφύλακες έριχναν κλέφτικες μα
τιές στήν κοπέλα καί κάτι σιγοψιθύριζαν. Οί δυό νέοι χαιρέ
τησαν κι ό Βάγγος άποτραβήχτηκε στήν άκρη. Ή κοπέλα κοί
ταξε τόν Αγησίλαο άπό πάνω ώς κάτω κι έβαλε τά γέλια.

— Τί γελάς;
— νΑχ! Νάξερες Αγησίλαε πώς είσαι! Τό πρόσωπο μελα- 

χροινό, τά μάτια μαύρα καί τό κεφάλι άσπρο σάν κολοκύθι. 
Κι έχεις ένα σουλούπι στενόμακρο, μακρουλό... πώς δέν τό εί-
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Αλλά τί λέω; Ένα κεφάλι δολοφόνου δέν μπορούσε νά είναι, 
καί καλύτερο . ..

Ό φύλακας εριξε μιά περιφρονητική ματιά κι άναψε ενα 
τσιγάρο. Ό Αγησίλαος έκανε πώς στενοχωρέθηκε καί κατσου- 
φιάρικα απάντησε:

— "Ετσι είναι Χρυσούλα. Τί νά γίνει. . . Τά ξέχασες τά 
δικά σου. Ξέχασες όταν ήσουν σάν κουρεμένη γίδα. . . Αλλά 
ένώ . . . καί τότε σ αγαπούσα. Καί τώρα άκόμα περισσότερο. 
Καί νά δεις . . . Εκείνο τό σημάδι πού σου έκαναν οί αλήτες 
στή μπάλα σ’ όμόρφηνε πιό πολύ. Ένώ σύ; Μόλις μέ κούρεψαν 
καί. μ' έκλεισαν μέσα... «Γυναίκες άκαρδες ..

— Τί νά κάνουμε ’Αγησίλαε, απάντησε ή Χρυσούλα προ
σπαθώντας νά κάνει τή σοβαρή. ΤΙ φύση φταίει πού έπλασ?·- 
έμά^, τίς γυναίκες, «άστατες καί άπιστε;» ένώ σάς, τούς άν
τρες «πιστούς καί σταθερούς». ’Αλλά δέν μπορώ νά καταλάβω» 
μιά κι έσεϊς είστε πιστοί μέ ποιόν οί γυναίκες κάνουν τίς απι
στίες . . . Αλλά ... ας τά παράπονα κι έτσι πού είσαι. . . Άν 
ήσουν εξω θά πηγαίναμε στήν Άγια-Τριάδα. . . "Ομως τά 
παλιόσκυλα . . .

— Τί λέτε εκεί; φώναξε ό φύλακας. Πολιτικά πράματα 
απαγορεύονται εδώ .. .

— Λέ λέμε πολιτικά πράματα κύριε φύλακα! Λέγαμε άν 
είμαστε λεύτεροι θά πηγαίναμε, στην Άγια-Τριάδα. Ξέρετε τί. 
όμορφο μέρος είναι;! Θά περνούσαμε μιά βραδιά και μιά μέρα 
αονάχοι, μακριά απ' τόν κόσμο, μέ συντροφιά τά πουλιά, τά 
λουλούδια καί τ' αστέρια . ..

— Κοίταξε γλώσσα! .. . Κοίταξε ξετσιπωσιά! . . . έκανε ο 
φύλακας κι έφτυσε οτό πλακόστρωτο.

— Ή γιαγιά σου στέλνει χαιρετισμούς. Κι όλος δ κόσμος 
σάς χαιρετάει. , .

— ΤΙ μάνα σου τί λέει;
— Είναι νά γελά;. Προτού μπεις στή φυλακή έκανε πώς 

δέν ήθελε τύ δεσμό μας — περίμενε βλέπεις τό πριγκηπόπουλο 
γιά γαμπρό. — Τώρα έβαλε νερό στό κρασί. «Σπάσιμο ήθελε 
τό ξερό μας, έλεγε στή γιαγιά—μές στήν κουζίνα.— Δέν τά 
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jiuviucrupt . . . iujou αιπυς μέσα κι αυτί) υα τρεχει φτόςω. 
’Άν παντρεύονταν θά σύχαζαν . . . >.

- ' Μ" αυτό τό πλευρό νά κοιμάται έκανε; δ Αγησίλαος, 
γελώντας.

— Εννοια σου καί πήρε τήν απάντηση άπ’ τί) βάβω. «Εί
σαι στά καλά σου κοπέλα μου, τής εΐπε. Νά σκλαβώσουμε τά 
παιδιά άπό τώριχ, Νά κάνουν καί κανένα μικρό . . . νά τά κυ
νηγάν "κιόλας... Καιρός γιά παντριές είναι:». ’Έπειτα βγαίνον
τας ή μάνα μου είπε: «Λέ θά πας νά τύν δεις; Κάτι νά του 
πας..·.». Έγώ έκανα πώς δέν εχω ιδέα. «Ποιόν νά πάω νά 
δώ;» τή ρώτηξα. «Άχ μωρή πονηρή κάνεις πώς δέν καταλα
βαίνεις:* .. . μ’ απάντησε... ’Έπιασα δουλιά Αγησίλαε. Νά- 
ςερες πόσο παρακάλεσα. Τά καθάρματα! Λέ θ’ αλλάξουν τά 
πράιΐίχτα: Τίποτα σχεδόν δέ μου δίνουν .. . Αλλά χωρίς τσιγά
ρα δέ θά μείνεις.

— Νά μή μου ξαναφέρεις τσιγάρα, τόκοψα.
— Γιατί; Νά μή μ* επιβαρύνεις;
— Είναι κι αυτό. ’Έπειτα, όπως μπλέξαμε, παραπανήσια 

σκοτούρα. . .
- Καλά έκαιιες. Θά μαζέψω τά λεφτά νά σου κάνω φανέ

λες. Είσαι γυμνός. Τά τσιγάρα δόστα τού Πέτρου. Λυτός δέν 
έχει κανένα δικό του εδώ

— Κι αυτός τόκοψε. Από τότε πού πήγε στά χωριά. Αλ
λά δέν πειράζει. Ό,τι κι. άν φέρεις στους φυλακισμένους χαμέ
νο δέν πάει.. . Τί άλλα νέα;

— Τίποτα Αγησίλαε. Νά, πήγαμε στόν εισαγγελέα, στό 
Νομάρχη, στόν έγγλέζο καί ζητήσαμε νά σάς άφ ήσουν. Μάς 
είπαν πώς έστειλαν έγγραφο στό διοικητή τής Κορφούλας κι 
άν βεβαιώσει δσα είπε ό Πέτρος θά σας αποφυλακίσουν. Θά 
ξαναπαμε...

— Νά ξαναπάτε. "Ομως. . μήν πολυπιστεύετε πώς Οά 
μάς άφήσουν.

— Έιιεϊς θά κάνουαε α,τι ιιπορουαε. Κι έσεϊζ κάντε ύπο- 
μονή. Μ ή στενοχωρεΐστε. Ρίξτε. το καί λίγο όξω.

— Νά σου πώ τήν αλήθεια Χρυσούλα χόρτασα ύπνο. Εί
χα άπό τότε που πήγα στόν ΕΑΛΣ νά κοιμηθώ έτσι. Ξαπόστα-
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wv» . , . tic new, ψυΓΛΛ.Λ»Γ| ει,κχι. -ΐ.ιαρχυυν και. πραματα που σε 
κάνουν νά στεναχωρείσαι. _„

— Καί ποιά είναι αυτά;
— Νά, τά βράδια είναι, άσχημα. "Αμα ξαπλώνουμαι κι ό 

ύπνος αργεί νά ρθεϊ, τότε κι ή φαντασία ταξιδεύει. Καί βλέπω 
μπροστά μου δυό δμορφα-μαϋρα μάτια . . . δυό χείλη κόκκινα, 
ηάν τριαντάφυλλο . , . ΙΙότε στό ποτάμι, νά παίρνει, νερό, πότε 
στό μπαξέ νά κόβει λουλούδια, πότε στους δρόμου; νά τρέχει 
γιά κάποια διαμαρτυρία καί νά ρίχνει τί; κοτσίδες στίς πλάτες 
μιά δώ, μιά εκεί . . . καί πότε . . . Τότε απλώνω τά χέρια καί 
χτυπούν στά σίδερα της φυλακής . . .

- - Τό λές σάν αστείο 'Αγησίλαε, εκανε ή κοπέλα σιάχνον- 
τας τίς κοτσίδες της καί ρίχνοντας του μιά ματιά όλο χάδι. Μά 
δέν πρέπει νά στεναχωρεϊσαι. Κι δταν ήσουν δξω; Τά ξέχασες: 
’Άν δέ φύγει αύτή ή πανούκλα;! Μήν περιμένεις προκοπή. Και 
μέσα κι. όξω φυ/νακή.

Τ’ αφτί τού φύλακα κάτι άρπαξε πάλι. Σούφρωσε τά φρύ
δια, τέντωσε τό πηγούνι μπροστά καί φυσώντας τόν καπνό τόν 
αν ήφο ρο φ ά) να ξ ε:

— 11 ο λ ι τ ι κ ή πάλι ε; π ο λι τ ι κ ή;
— ’'Οχι! κύριε φύλακα. Νά, λέγαμε νά έσιαχνε ή κατάστα

ση . . . νά -σύχαζε ό κόσμος . . . Τί. θά εχανες έσύ: Τί φοβάσαι; 
Μήπως μείνουν οί. φυλακές άδειες; Κι, ύστερα; Λέ θά ήταν κα
λύτερα αντί νά φυλάς φυλακισμένους, νά δουλεύεις κάπου καί 
νά μή σέ κοιτάζει ό κόσμος μέ μισό μάτι κι έσύ νά τεντώνεις 
τ' αφτιά ν' αρπάξεις κουβέντες . ..

— Φτού! ξετοιποχυά. Λέ σταματάς μι»>ρή, θά σέ κλείσω 
ιιέσα.

Οί Επισκέπτες απόξω, οί (φυλακισμένοι, άπό ιιέσα σταιιά- 
τησαν καί κοίταζαν. Ζύγωσαν κι οι έθνοφύλακες.

— Τί κακό είπα κύριε φύλακα; Νά μονιάσουμε . . .
— Χρυσούλα! σταμάτα! φώναξε ό Αγησίλαος καί χαμη

λώνοντας τή φωνή συμπλήρωσε. 'Άς τους. Δέν καταλαβαίνεις: 
Αφορμή θέλουν νά μ ή σέ ξαναφήσουν . . .

— 'Έννοια σου καί δέ θά μέ ξαναφήσουν. Πριν έρθω έδώ 
μέ πήγαν στό γραφείο. «'Επισκεπτήριο Επιτρέπεται μόνο στους 
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στενούς συγγενείς, μου είπε ό 1 Ιαπαβασίλης*. «Συγγενής μου 
είναι*, τ’ απάντησα. Καί τότε νάβλεπες μέ τί προστυχιές μέ 
ζόριζαν νά τούς πώ τί συγγένεια έχουμε, πότε .. . συγγενεύα
με... πώς... συγγενέψαμε. Τόση βρωμιά! Κι αύτός ό κύριο; 
ίδώ είπε τά περισσότερα. Καί στό τέλος μου είπαν: «Νά φέρεις 
χας'τί άπ’ τόν. .. παπά, αλλιώς δέ θά σέ ξαναζήσουμε.,

"Όση ώρα οί δυό νέοι μιλούσαν ό Βάγγος στεκόταν παρά
μερα. Άκουγε τά λόγια τους, παρακολουθούσε τίς ματιές του; 
καί τίς κινήσεις τους. 'Έβλεπε τά χέρια τους πού προσπαθούν 
σαν άπό μιά τρυπούλα ν' άκουμπήσει τό ένα στ’ άλλο, νά.σφι
χτούν . . . Καί μάντευε τήν άγάπη τους. «Γιατί νά μ ή μ’ αγα
πάει καί μίνα μιά κοπέλα έτσι; ’Έμεινα σάν άπόδαυλο ... μόνος 
κι έρημος, σάν τήν καλαμιά στόν κάμπο . . .>.

— Πάμε Βάγγο! Κάτι μάς έφερε ή Χρυσούλα.
Μέσα σ' ένα δεματάκι είχε γλυκά, πήτα, τσιγάρα. . . λου

λούδια. Ό Βάγγος τά κοίταζε άφηρημένος κι ό νους του δού
λευε. «Τό κοριτσόπουλο έπιασε δουλιά . . Πόσες ταπεινώσεις . .. 
Γιατί . . . Τά κράτησε απ' τό ψωμί της. . . γιά ποιόν; . . . Άν 
τά ζυγίσεις σάν πράγματα.. . μπορεί νά μή βαραίνουν. Μ’ άν 
τά ζυγίσεις σά φροντίδα, σάν άγάπυ . . . τότε! . .

— Πότε τή γνώρισες Αγησίλαε;
— Ού! Άπ" τόν ΕΛΑΣ άκάαα, έκανε ό Κτένας μέ τό στό

μα μπουκωμένο.
— ΆΙ Κατάλαβα! Τ’ άρματα κι ή παλικαριά τή θάμπωσαν
— Κολοκύθια! Ούτε ή παλικαριά, ούτε ή ομορφιά, ούτ? 

τά πλούτη μου... Ό αγώνας μάς αντάμωσε. "Επειτα ήρθε 74 
ή άγάπη ... Μ’ είχαν στείλει άπ' τόν ΕΛΑΣ νά πάρω κάμπο- 
σα τυπογραφικά στοιχεία. Τότε τή γνώρισα. Τά είχανε κρυμμέ' 
να στό σπίτι της καί στό διπλανό καθόταν γερμανοί. Τά βάλα
με σ' ένα καροτσάκι νά τά βγάλουμε άπ’ τήν πόλη. Τά κομού 
φλάραμε, μά σίγουροι δέν είμαστε καί δέν μπορούσαμε νά βροί'*· 
με λύση. Λύτη όλο κι έτρεχε στό διπλανό σπίτι. Κάποια μέρσ 
ήρθε χαρούμενη καί σπρώξαμε τό καροτσάκι στό δρόμο. Σέ 
λίγο φάνηκε ένας γέρμαναράς παραφορτωμένος: δπλο, γυλιό 
σακίδιο κι άλλα πράματα.
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— Λομ-κομι του φωναςε. -tro φυλάκιο πάτε; ΐίαλτε rex 
πάνω ,.,

Έγώ έσπρωχνα τό καροτσάκι, κάποτε βοηθούσε κι ό γερ- 
μανός κι αύτή ελεγε κι έλεγε κι άποσωμό δέν είχε. 'Όσο Ζυ
γώναμε στό μπλόκο τόσο ίδρωνε τό κούτελό μου, ή καρδιά μου 
χτυπούσε σά δαιμονισμένη κι αύτή βάδιζε δίπλα στό γερμανό 
ατάραχη κι ολο φλυαρούσε. Κι έλεγα μέσα μου: «Βρε τή δια
βόλισσα! Σά νά πάει περίπατο». Σά φτάσαμε στό φυλάκιο άρ
παξε τύ σακίδιο καί μερικά πράματα τού γερμανού ψιθυρίζον
τας μου. «Τράβα. Άν δεις τίποτα; Βάλτο στά πόδια . . . του
λάχιστο ό ένας...». Σάν ανταμώσαμε παρέκει ήταν τόση ή 
χαρά μας πού αγκαλιαστήκαμε καί τότε τήν πρωτοφίλησα. ’Έπει
τα έμαθα άπ άλλους πώς πολλές φορές έπαιξε κορώνα γράμ
ματα τή ζωή της . . .

— Μπράβο ’Αγησίλαε! Πέτυχες . . . Άν ήσουν ποιητής 
•θάπρεπε νά τής γράψεις τούς καλύτερους στίχους.

— Σάν κι ή Χρυσούλα μονάχα είναι τέτια; 'Ολες οί κο
πέλες μας. Κι δλος ό κόσμος ό δικός μας τέτως είναι. Δέν λέω. 
Τρυπώνουν καί ζεβζέκηδες καί σκουλήκια . . . αλλά οί πολλοί . . . 
Τό κακό είναι πού σκλαβωθήκαμε. Καί χρειάζεται άγώνας.

— Πάλι τά ίδια.; Αυτό τό κουσούρι νά μήν είχες;!
— Ποιο;
— Νά. κάθε πέντε κουβέντες καί πάλι — άγώνας. Άς 

ιόν καί λιγάκι. . . Λές καί θές νά μέ νευριάζεις.
— Νά σου πώ Βάγγο. Άλλοι σκέφτονται τά εργοστάσιά 

τους, άλλοι τά> καράβια τους . . . άλλοι. . . Γιά μας καράβια 
•κι εργοστάσια καί τράπεζες, ή ίδια ή ζωή μας είναι ό άγώνας. 
Τί άλλο νά πούμε;

Τό βραδάκι, λίγο πριν τούς κλείσουν, ό Βάγγος χώθηκε 
•στ’ αποχωρητήρια. ’Έριξε μιά ματιά δλόγυρα, έβγαλε τό χαρ
τάκι καί τόκανε κομματάκια-κομματάκια. Βγήκε άπό μέσα ξα- 
Λαφρωμένος* μόνο ένας καημός τούμεινε: «Τί διάβολο νά έγρα
φε:». Άπό τότε άλλαξε κι όσο περνούσαν οί μέρες τόσο περσό- 
τεοο εβλεπε πώς καί στή φυλακή υπάρχει ζωή. Ό Παπαβασί- 
Ζπς πού παρακολουθούσε τόν Οικονόμου, είδε τή’ άλλαγή καί 
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μια μέρα πει πού ήταν συναγμένοι στό προάύλιο κι έπαιρναν 
σ υσσ ίτι ο φ ώναξε δυνατύ-δυνατά:

— 'Έχ Οικονόμου! Εκείνο τό χαρτάκι πού σου εδοσ? 
«κείνο τό πρόσωπο δεν τό τίμησες.

Τρεμούλα τσάκισε τά χέρια του Βάγγου. Λίγο καί θάπεφτε 
τό πιάτο. 'Άναψε ό σβέρκος του, τά μηνίγγια.. . Βούιξαν 
τ’ αφτιά κι ένιωσε τί; ματιές των φυλακισμένων καφτές νά ρω
τούν: Βάγγο γιά ποιό χαρτάκι μιλάει; Προχώρησε πιό κεΐ, 
δυό-τρία βήματα, καί σά συνήρθε λίγο τραύλισε: «Δέν καταλα
βαίνω τί θέλετε νά πείτε κ. διευθυντά! . . Κι άπό κείνη τή 
αέρα έμοιαζε σάν τό φυντάνι, πόύ τούτρωγε τή ρίζα τό σκου
λήκι.

st * si-

Λίγε; μέρες αργότερα πήγε στίς φυλακές ό εισαγγελέας 
η' εναν ξένο. Ίου; έβγαλαν δλους στό προαύλιο καί τούς εβα- 
?αν στή γραμμή. Ό εισαγγελέα; μίλησε περί έθνικοφροσύνης 
καί έθνοπροδοσίας καί σάν τελείωσε ρώτηξε;

— 'Έχετε κανένα παράπονο;
'Ολοι στέκονταν ακίνητοι, βουβοί. Ό ΙΙέτρο; έριξε μιά 

ματιά στόν ΙΙετρίδη, μά κείνος κοίταζε μακριά μιά κορφή τον 
βουνού πού φαινόταν πάνω απ' τή σκεπή τής φυλακής.

— Ώστε δέν έχετε τίποτα ξανάπε δ εισαγγελέας. Αυτό 
θά πει πώς είστε ευχαριστημένοι καί γυρίζοντας στόν ξένο 
πρόστεσε: Βλέπετε;

Γ() Πετρίδης δέν σάλευε καθόλου. Δέν κοίταζε ούτε δεξιά 
ούτε άριστερά, μά ένιωθε τή ματιά τού ΙΙέτρου νά τόν τρυ
γάει. Ό Πέτρος κόντευε νά σκάσει άπ' τό κακό του κι. ό I Ιαπα
βασίλης έριχνε λοξέ·; ματιές στούς φυλακισμένους καί χαμογε
λούσε σά νά τούς έλεγε: «Μπράβο!» «Είστε καλά παιδιά». Ή 
κουστιυδία κίνησε, νά φύγει καί τότε βγήκε μπροστά ύ "Αγη
σίλαος.

— Κύριε εισαγγελέα, έχουμε μερικά ζητήματα.
Λέγε! έκανε αυστηρά ό εισαγγελέας. Τί περίμενες; Νά 

φύγουμε;

192



ρει πώς νά τά πει. Νά, ό Κορφιάτης.
— I Ιού έιναι ό Κορφιάτης; ρώτηξε ό εισαγγελέας.
— Έδώ! Απάντησε ό ΙΙέτρο;.
— Έσύ Αντιπροσωπεύεις καί τού; άλλους;
— ’Όχι! Έκτος αν θέλουν .. .
Ό Αγησίλαος κι. ό Άχιλλέας Αφορμή ζητούσαν.
— Ναι! Ναι! Θέλουμε! Μά; Αντιπροσωπεύει! φώναξαν καί 

παράσυραν δλους τούς φυλακισμένους.
Μπήκε στή μέση ό Παπαβασίλης.
-— Αυτοί, κ. εισαγγελέα δέν έχουν μέρες πού ήρθαν. Τί 

ξέρουν; '
— Κύριε αντιπρόσωπε των φυλακισμένων σάς αχούμε, είπε 

δ εισαγγελέας ειρωνικά.
— Νά μας δύσει ή διεύθυνση σκούπες καί τενεκέδες γιά νά 

σκουπίζουμε τήν αυλή καί τού; θαλάμους. Νά βγαίνουμε δυό φο
ρέ; καί νά παίρνουμε νερό γιά νά πίνουμε καί νά ρίχνουμε στά 
αποχωρητήρια . . .

— Δίκιο έχουν, εκανε ό εισαγγελέας, γυρίζοντας στόν Πα- 
παβασίλη.

— Νά επιτρέπεται τό επισκεπτήριο καί τά τρόφιμα απόξω.
— Γιατί; δέν επιτρέπονται.;
— ’Έτσι κι έτσι. ’Ανάλογα μέ τή διάθεση καί τά νεύρα 

τού διευθυντή. Εμείς θέλουμε Επισκεπτήριο ανεξάρτητα άν θά 
τ’ αρέσει είτε οχι. Νά μάς συμπεριφέρεται σάν Ανθρώπους. 
Νά μή μας δέρνει...

— Ψέματα, φώναξε ό J Ι-απαβασίλης.
Τότε βγήκαν απ’ τή γραμμή τρεις. Μετώ αυτοί έγιναν έξι. 

Κι ύστερα ολοι οί φυλακισμένοι άλλος έδειχνε τό χέρι του. άλ
λο; τήν πλάτη του κι άλλος τόν πισινό του . -

ΤΙ κουστωδία έφυγε. ΤΙ φυλακή Αναστατώθηκε. Οί φυλα
κισμένοι ένθουσιΑστηκαν. Ό Πετρίδης τσούχτηκε καί ζυγώνον
τας τόν Πέτοο εϊπε:

— 'Ακου Πέτρο! αυτό πού έκανε; δέν ήταν σωστό. Αφού 
δέ μίλησα έγώ; . . . Τού κεφαλιού σον δέν μπορεί νά κάνει; 
έδώ ιιέσα.
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— Χρηστό, είδες πως ηρσαν τα πραματα. ιωρα, αν w.v 
ήταν σωστό. . . 'Άς ρωτήξουμε καί τό κόμμα.

— Δέ χρειάζεται, νά ανακατεύεις άλλους. Ας είναι h τε
λευταία ανταρσία.

— 'Οχι καί ανταρσία, σύντροφε Χρηστό! . . .
Τήν άλλη μέρα δ ΙΙιαπαβασίλης πήγε στό δεύτερο θάλαασ 

κι όταν μερικοί έκαναν νά σηκωθούν τούς εκανε νόημα μέ τό 
χέρι λέγοντας:

— Καύήστε! καθήστε! Σήμερα δέν ήρθα σά διευθυντής. 
ΏΙρθα νά κουβεντιάσουμε σά φίλοι, σάν πατριώτες . . . Καί Οά 
ήθελα νά βάλετε τό χέρι στήν καρδιά καί νά μου πείτε, χωρίς 
φόβο καί πάθος, αν εχω δίκιο ή όχι. Έ, τί λέτε;

— Τί νά πούμε, μουρμούρισε κάποιος. "Αμα ^χεις δίκιο 
θά σου πούμε έχει.ς δίκιο . . . 'Άμα δέν εχεις . . .

— Γιά νά δούμε. Είδατε τί ήσυχα ζούσαμε ώς τά σήμε
ρα; .. . Μιά χαρά. Σάν μιά οικογένεια. Καί καλύτερα άπό οι
κογένεια. ΙΙού νά βρεις σήμερα τέτιε.ς οίκογένειε·:!; Καί τώρα 
ήρθε αυτό; ό δολοφόνος, ό άρχιδολοφόνος καί. μάς άναστάτώσε. 
Μά; εβαλε φωτιά . . . Τέτιος είναι αυτός. Έκαψε τήν καλύ
βα του... ΙΙάει νά κάψει καί τών άλλουνών σάν έκείνη τή 
γυναίκα πυύλεγε: «ό δικό; μου ό ανδρας πέθανε.. . . κανένας 
νά μή μείνει . . .>. Ναί. Μά τί φταίνε οί άλλοι, οί καλοί φυλα
κισμένοι νά υποφέρουν άπό αυτόν τόν αντίχριστο; 'Εσείς παρά
πονο δέ.ν είχατε. Είχατε; Λέν είχατε. Ούτε, μπορούσατε νά εχε- 
τε. ’Άν τώρα ή διεύθυνση γίνει κακία καί πάρει μέτρα, τί λέ
τε; ΙΙοιός θά φταίει; ΊΙ διεύθυνση; ’Όχι φυσικά!

Στό τέλος-τέλος καθόταν καταγής στό τσιμέντο ό μπαρ** 
μπα-Χρήστο; ό Καψαλιάς ενα; άνθρωπος μεσόκοπος καί τυ- 
ραγνισμένος. Άκουμπούσε τίς πλάτες στόν τοίχο καί μέ τά χέ
ρια σταυρωμένα κοίταζε τόν ΓΙαπαβασίλη χωρίς ν’ αλλάζει, 
έκφραση τό πρόσωπό του. Ό IΙαπαβασίλης τούριξε μιά φιλική 
ματιά καί ρώτηξε:

— Τί φταις έσύ γέρο-Κ<Μ|·αλιά νά πληρώσεις τά σπασμέ
να αύτοΰ τού δολοφόνου; ΙΙές μου σέ παρακαλώ:

Ό Καψαλια; τόν κοίταζε ακίνητος, αμίλητος.
— Έ τί λές Καψαλιά; Καταλαβαίνεις ποιό; θά φταίει; 
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ίμεΐς δέν εχοημε νερό άπό δυό μήνες τώρα. Καί νά ήταν πολύ 
μακριά;! Καί νά τό πληρώναμε;! "Ύστερα... Τό γουφό μου μέ 
πονάει άκόμα. Θά ράγισε φαίνεται κόκαλο . ..

— Σά νά λέμε σύμφωνα; κι έσύ μ αυτόν τόν αλήτη. 
Τ’ άκοϋς Καρατζά; Εσύ στρίφωνα;;

"Ο Καρατζάς άφησε στήν πάντα τό πανταλόνι πού μπά
λωνε σήκωσε τό κεφάλι γελώντας κι είπε ζωηρά-ζωηρώ:

— Λέν καταλα/ϊαίνετε; Όλ<κ οί γύφτοι μιά γενιά, λένε 
<ιτύ χωριό μου.

’Απ' τό δεύτερο θάλαμο πήγε στόν τρίτο. Βρήκε ιιέσα τόν 
Πετρίδη καί τόν 'Αγησίλαο.

— Πού εΐναι. ό Κορφιάτης; ρώτηξε.
— Πήγε στόν πρώτο 'θάλαμο, τ' απάντησε κάποιος.
— Κάνει προπαγάνδα, μαζεύει ψήφους ε;
— Τί προπαγάνδα; ρώτηξε ό Πετρίδης, καί τί ψήφου; 

μαζεύει;
— Νόμιζα πώς οί κουκουέδες είναι έξυπνοι άνθρωποι 11ε- 

τοίδη! Χτες κατάλαβα πώς είναι μπίτ-γιά-μπίτ τζιόρες. Άκου; 
ίκεϊ νά σάς σέρνει άπό τή μύτη ενα; τσαρλατάνος καί νά μή 
βλέπετε τό γκρεμό πού θά σά; ρίξει! Καί δέν καταλαβαίνετε 
μιαρέ γιατί τά κάνει αυτά ό Κορφιάτης: Θέλει νά γίνει αρχηγό; 
εδώ μέσα. Κάποιον πάει νά καβαλήσει . . . Ξέρω άπό δικό μου 
άνθρωπο πώς άρχισε νά βάζει σπιουνιές δξω. Θά ο ας βάλει 
νά τσακωθείτε μέ τή διεύθυνση, επειτα μεταξύ σας, καί μέ τό 
κόιιμα. Αύτός δέ βλέπει μπροστά του άπ' τή φιλοδοξία. Καί 
λυπούμαι πού άνθρωποι σάν εσένα ΙΙετρίδη δέν τόν βάζουν' 
νά καθήσει στ" αυγά του. Μπορώ νά πώ κακό λόγο γιά σένα; 
Θά μέ πιάσει ή αδικία άπ τά μάτια. Καί κοντεύω νά σκάσω 
άπ' τή στενοχώρια μου γιατί παιδιά πού φαίνονται έξυπνα, σάν 
τόν Κτένα, γίνονται σκάλα σ’ εναν απατεώνα. Τί λίς, Κτένα, 
δέν εχω δίκιο;

— Τί νά σάς πώ κ. Λιευθυντά. Γιά πολύ κουτό τόν παίρ
νετε τόν κόσμο. Εγώ 9ά σάς έλεγα νά κάνετε μιά άλλη δουλιά. 
Τί είναι αυτά πού σας ζητούν οί φυλακισμένοι; ’Ασήμαντα, 
τιποτένια πράματα. Αόστε τα κι ήστγάστε. Καί θά είστε έντά-
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^ει και με την υπηρεσία και με τους φυλακισμένους. ι ιατι .. 
δώ πού τά λέμε δέν εΐναι σωστό, ούτε δίκιο νά κάνετε τί) 
των φυλακισμένων αβάσταχτη . . .

— Άμ . .. βέβαια. Κι έσύ άπ’ τού; δολοφόνου; δέν είσαι.:. 
II ήρατε τόν κόσμο στό λαιμό σας οξω, ήρθατε τώρα νά κατα- 
στρέψετε καί τού; φυλακισμένου;. ’Αλλά δέ θά σά; γίνει τά 
χατήρι. Αέ θ' άφήσω έγώ, δ I ίαπαβασίλης, νά πά'θουν τό πα 
ραιιικρό. Αι*τοί τίποτα δέν έκαναν. Γ Απλοί επαίτες ήταν καί 
σιγά-σιγά θ’ άρχίσουν νά βγαίνουν. Λέν έχουν καμιά διάθεση» 
νά σαπίσουν στή φυλακή δπως έσεΐς. Τό λέω έτσι ανοιχτοί κι- 
άντρίκια γιά νά φυλαχτεί ο κόσμος άπ τού; ραδιούργους. Έδώ» 
είμαστε, σύντροφε Κτένα, κι άν δέ μείνετε μόνοι σας, σάν ψω- 
ριασμένοή σκύλοι. . .

■·· Αφήστε τήν πολιτική τή; διάσπασης κ. διευθυντή του 
φώναξε κάποιο; απ’ τή γωνιά. Οί έγγλέζοι σ’ αυτό ήταν μάνες 
καί δέν κατάφεραν καί πολλά πράματα. Καί πάρτε το άπόφασηr. 
άπό χτές τ’ άπόγιομα οί κατακόμβες έκλεισαν. Μπορεί νά μή* 
σας αρέσει. Αλλά ... τί θά τόν βρει τόν ταλαίπωρο τόν άνθρω
πο καί δέ θά τό περάσει! . . .

Σκασμένο; τράβηξε γεμάτος νεύρα στόν πρώτο θάλαμο καί 
φώναξε άπ’ τήν πόρτα: «Κορφιάτης! Στό γραφείο».

- Κορφιάτη, άρχισε μόλις έκατσε ό Πέτρος, μή νομίσεις 
πώς μπορείς νά τά βάλεις μέ. τή διεύθυνση. Ή διεύθυνση tlvar 
τό κράτος. Καί. τό κράτος θά σέ τσακίσει. Έγώ είμαι υπεύθυ
νο; έδώ μέσα καί. κάνω δ,τι θέλω. Δέν μπορεί κανένας νά έπεμ- 
βεϊ. Θά σέ πατήσο.) κάτω, θά σέ λυώσω σάν τό φίδι. Νόμιζα 
μωρέ πώ; είσαι, άντρας. 'Αλλά δέν είσαι . . . ΜΑν ί^σουν δέ 
θά τάλεγες στόν εισαγγελέα. Θά ρχόσουνα νά μου τά πεις εμέ
να. Αυτές είναι ρουφιανίές . . . 'Αλλά . . . κάθε κομμουνιστής 
εΐναι καί ρουφιάνος.

Είπε κάμποσες τέ.τιες βρισιές καί σιγά-σιγά άρχισε ν& 
καλμάρει καί νά άλλάζει τόνο.

— Λέν είσαι μονάχα άτιμος καί μπαμπέσης, Κορφιάτη. εί
σαι καί κουτό;. Θά μπορούσες στή φυλακή νά περάσεις μπέης, 
άν καθόσουν ήσυχος. Κανένα; δέ θά σέ πείραζε. Σού τό λέα> 
έτσι, ανοιχτά . . . Δός τό λόγο σου πώ; θά καθήσει; ήσυχα κυ
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πος. At θέλω τό κακό σου. . . Καί πρέπει νά τό καταλάβει; . . . 
Στή φυλακή όλα έξαρτώνται άπ" τό διευθυντή. Αυτός άμα θέ
λει μπορεί νά βγάλει ενα φυλακισμένο άπόϊω καί νά βοηθάει 
σέ γραφική υπηρεσία κα! μέσα νά κοιμάται μόνο τά βράδυα. 
Καμιά φορά μπορεί νά κοιμάται καί οτό γραφείο.

"Εδώ σταμάτησε καί κοίταξε νά δει τί εντύπωση έκαναν 
τά λόγια του. Τό πρόσωπο του Πέτρου δέν έδειχνε τίποτα, λέ; 
•καί ήταν πέτρινο.

— Γιατί δέ μιλάς Κορφ-ιάτη:
Τί νά πώ κ. διευθυντά; Βγάλτε, σάν καί θά μου πάρει 

τό 'ψωμί;!
— Ούουουστ! κάθαρμα φώναξε κι άπ’ τό στόμα του πε- 

τιούνταν σάλια. Καί πιάνοντάς τον άπ" τό πουκάιιισο καί τοα- • *·
■βώντας τον δξω φώναξε σ" ενα φύλακα: ’Άνοιξε! άνοιξε! καί 
κλειστόν στό πειθαρχείο.

Κείνη τήν ώρα οί φυλακισμένοι. βρίσκονταν οτό προαύλιο. 
Σέ μιά ομάδα μιλούσε ό Κτένας κι όλοι γελούσανε.

* 0 IΙαπαβασίλης φουρκισμένος παράτησε τόν Πέτρο κι 
ετρι-ξε στήν παρέα.

— Διαφώτιση κάνεις Κτένα; ε; Προπαγάνδα ε:
— Δέν έκανα διαφώτιση κ. διευθυντά, παραμύθι ελεγα . . .
— Ψέματα λες. Άν ελεγες παραμύθι; Πές ποιό ελεγες, 

γρήγορα . . . Μήν ψάχνεις τώρα νά βρεις . . .
— ’Αφού επιμένετε κ. διευθυντά εκανε ό Αγησίλαος . -. 

Α··./< φορά, οτά παλιά χρόνια, ήταν ι’νας Γιάννης, χαίογιάννης. 
Πήγε σ’ Εναν παπά, χειμώνα καιρό, νά πιαστεί δούλος. () πα
πά; δέν τόν ήθελε γιατί δέν είχε δουλιά. ΤΙ πρεσβυτέρα είχε 
άλλη γνώμη κι έπέμενε: <Νά τόν κρατήσουμε, παπά, χαζός εί
ναι. θά τού δίνουμε ενα κομμάτι ψωμί καί Οά μάς φυλάει τιγ 
χήνες ώσπου νά ρθ-εί ή άνοιξη, ν’ ανοίξουν οί δούλάς». Καί 
τόν κράτησαν. Τήν άλλη μέρα τούδοσαν 10 χήνες, ενα καλάμι 
νά τίς κυνηγάει, ενα κομματάκι ψωμί γιά νά φάει καί τόν έστει
λαν στά χωράφια. Πού νά χορτάσει ό Γιάννης μ’ εκείνο τύ .ψω
μάκι.!! Έπηασε μιά χήνα, τή μάδησε, τήν έψησε καί τήν Εφαγε.

<07



Τό βράδυ σά γύρισε κι είδε ύ παπάς πώ; έλειπε ή χήνα Ο<*· 
τηξι;

• — Γιάννη! οί χήνες είναι εννιά.
— Έ, εννιά Εκανε ό χαζογιάννης.
— Τό πρωί ήταν δέκα.
— *Έ, δέκα.
— Μά τιί/ρα είναι εννιά.
— Έ. εννιά.
Ό παπάς γιά νά τού δόσει νά καταλάβει—είπαμε γιά. 

χαζό; ήταν—φώναξε δχτώ γειτόνους, ό Γιάννη; έννιά κι <ιύ· 
τό; δέκα.

— Πιάστε άπό μιά χήνα! είπε στούς δλλους.
Σάν επιασαν ολοι. γύρισε στό Γιάννη μέ αδειανά χέρια καί 

/ . τρωτή ςε:
— Γιάννη; Πού είναι ή δική μου ή χήνα;
Κι εκείνος χαζά-χαζά απάντησε.
— ’Άς Επιανες . ..
Οί άλλοι Εσκασαν στά γέλια, θέλησε κι ό Ιίσπαβασίλη; νά 

γελάσει, μά γρήγορα θυμήθηκε τή θέση του κι είπε.
— Λυτά είναι ψυχαγωγία κι απαγορεύεται. Τ’ άκου;:
— Τ’ ακούω.

V. « *
Τό κόμμα τού; ειδοποίησε νά βάλουν δλα τά ζητήματα στή 

διεύθυνση καί νά ετοιμάσουν τούς φυλακισμένους γιά σοβαρή 
πάλη. Ό I Ιαπαβασίλης Ελυσε μερικά ζητήματα καί πεοίμενε, 
καραδοκούσε νά βρει ευκαιρία νά χτυπήσει.

’Εκείνη τήν περίοδο δέν μπορούσαν νά περάσουν τύπο στή 
φυλακή κι Εψαχναν νά βρουν κάποίιο δρόμο. Ένα μεσημέρι πού 
ολοι κοιμούνταν δ Κτένα; στεκόταν στό παράθυρο. Είχε φοβε
ρή ζέστη. Τά τζιτζίκια στίς άγριοσυκιές, στά βάτα καί σέ Με
ρικές ακακίες σταφώωμένες κι αδύναμες τραγουδούσαν, *0 αγέ
ρας καυτός σιγότρεμε καθώς ανέβαινε αργά. Τά χορτάρια είχαν 
καεί. Πέρα απλωνόταν γαλάζια καταχνιά. ’Όξω ερημιά. Ό 
σκοπός πέρασε σύρριζα τήν τοΐχο-τυϊχο γιά νά μήν τόν χτυπάει 
ό ήλιος. Σάν είδε τόν Κτένα κοντοστάθηκε, σά νά δίστασε λίγο
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κι. εκείνος τούδειξε τό «Ριζοσπάστη» κρυμμένο οτύν κόρφο του. 
Χαρδάκησε ή καρδιά τού Αγησίλαου.

— Δός μου τον! παρακάλεσε.
’Εκείνος εριξε μιά ματιά ολόγυρα, τόν τράβηξε γρήγορα 

καί μουρμούρισε:
Πάρτονε.

Μόλις νύχτωσε πέρασε ό ίδιος δ Παπαβασίλης καί τούς 
έκλεισε. 'Ακούστηκε πρώτα <μπράμ> ή πόρτα τού θαλάμου νά 
κλείνει κι υστέρα <^*κράχ*γκ-γκράνγκ» τού προαυλίου. Κοίτα
ξαν άπ’ όλες τίς μεριές καί έβαλαν σκοπιές στά δξω παράθυρα. 
Οί άλλοι μαζεύτηκαν στή γωνιά καί κάθησαν. Ό 1 Ιέτρος έβγα
λε τήν έτρημερίδα καί διάβαζε. 'Απόλυτη ησυχία βασίλευε. Λέν 
άκούγονταν τίποτε άλλο άπό τή φωνή τού Πέτρου. Κι άξαφνα 
«μπράμ» έκανε ή πόρτα τού θαλάμου, άνοιξε απότομα καί μ^ή- 
κε () Παπαβασίλης, πού παραμόνευε κολητά στό πορτόφυλλο/Ο 
ΙΙέτρο; δέν πρόλαβε νά τήν κρύψει.

- - Δύστην! έκανε αγέρωχα κι έλα μαζί μου.
Ό Αγησίλαος κόντευε νά σκάσει άπ’ τό κακό του κι απά

νω στό γινάτι καί τήν ταραχή φώναξε:
— Δική μου είναι. Έγώ τού τήν εδοσα.
— Εντάξει. 'Έλα κι έσύ.
Τούς τράβηξαν στό μπουντρούμι καί. τούς τσάκισαν στό ξύ

λο. Ό Παπαβασίλης στεκόταν πάνω άπ' τά κεφάλια του; καί πότε 
ζύγωνε τόν ΙΙέτρο καί πότε τόν 'Αγησίλαο καί τού; κοροΐδευε. 
«Δέ σού τάλεγα, Κορφιάτη; Δε σού τάλεγα πώς ό ΙΙαπαβασί- 
λης τά μαθαίνει δλα; Δέ μ' ακουγες. "Άιντε τώρα χόρευε. Ο
πως έστρωσες έτσι κοιμάσαι. Σέ προειδοποίησα: Κάτσε ήσυχα 
νά περάσουμε καλά. ’Αλλά πού έσύ! . . . Κτένα πώ; τά περνάς: 
Άπ' τό σώγαμπρο καλύτερα, ε; Θύμα καί κείνη τήν ημέρα! 
..Κύριε εισαγγελέα, έχουμε ζητήματα*4. Άιντε τώρα στό μπουν
τρούμι νά τά λύσεις Κτενάκο. Λμ τί νόμισε;; Μαλλιά είναι, 
τά γένια;» . . . «Πές μου Κτενά πού τή βρήκες τήν έφημερίδα».

Τήν αγόρασα στό πρακτορείο, απάντησε ό Κτένας, μέσα 
,5 · Wαπ τα αίματα.

Βλάκα Κτένα! νομίζεις πώς δέν ξέρω πού τή βρήκες! . . .

199



— Βλάκα; είναι όποιο; νόμιζε» πώ; δέν ξέρω.
Φυσικά γι αυτό τόν περιττό ιήβηκαν ιδιαίτερα. Σάν τού; 

γύρισαν στό θάλαμο καί ξάπλωσαν ό Πέτρος μουρμούρισε:
— Τί ήθελες κι έσύ νά πεις πώς είναι δική σου; Σ’ έτρω

γε τό κορμί σου;
— Αχ ΙΙέτρο! Είπα νά διορθώσω μιά βλακεία, μουρμού

ρισε εκείνος, κι έκανα καί μιά δεύτερη. 'Όταν κατάλαβα πώ; 
τίποτε δέν είχαν τά χάσουν καί νά μά; δείρουν καί τούς δυό ήταν 
αργά πιά.

Γην άλλη μέρα, τήν ώρα τού συσσιτίου μπήκε στό προαύ
λιο ύ I Ιαπαβασίλης. Στάθηκε στή μέση καί φώναξε:

— Φέρτε τύ συσσίτιο,
‘Απ' τό μαγειριά έφεραν τό καζάνι. Ό μάγειρα; τράβη

ξε τό καπάκι κι ανακάτεψε μέ τήν κουτάλα. Ή φασουλάδα μο
σχοβόλησε. Αχνός καί. μυρούδιά γέμισε τό προαύλιο. Οί φυλα
κισμένοι στή γραμμή κατά θαλάμου;, δπως πάντα, καρτερού
σαν.

Μπρος! Ό πρώτος θάλτχιιος, φώναξε ό Παπαβασίλη;.
— Ό τρίτος έχει, σειρά, πετάχτηκε δ "Αγησίλαος.
‘Εκείνο; έβγαλε άπό τήν τσέπη τά μαύρα γυαλιά, τά έβα

λε στα μάτια καί πρόφερε περήφανα.
— Ο τρίτος: Ό τρίτος νάρθεν.
ΙΙρώτος-πρώτος προχωρούσε ό ’Αγησίλαος. Κούτσαινε δε- 

ξιά-ζερβά γιατί πονούσαν τά πόδια άπ*ό τό ξύλο’·. Μαζί έγερνε 
πότε δώ, πότε κεΐ κι ή καραβάνα καί χτυπούσε τό κουτάλι στά 
τοιχιόματα. Στά μάτια του σπίθιζε μιά παράξενη, πονηρή λάμ
ψη. Ζύγωσε τό καζάνι. Ό μάγερας έχωσε τήν κουτάλα στύ 
φαγί, τ' ανακάτεψε λίγο, τή γέμισε καί τή σήκωσε στόν αγέρα 
έτοιμος νά τήν αδειάσει στήν καραβάνα. Ό Κτένας έριξε μιά 
ματιά γεμάτη νόημα στή γραμμή πού ακολουθούσε, άφησε ένα 
χαμόγελο καί φώναξε προσπερνώντας: «Κηρύχνω άπεργία πεί
να;». Ό δεύτερος τό ιδιι>.. . ό τρίτος. . . δλη ή σειρά . . . Ό 
w αγέρας κράτησε λίγο τήν κουτάλα πάνω άπ* τό καζάνι καί σάν 
κουράστηκε τήν άφησε στό κούπωμα. "Εβαλε τά χέρια πίσω καί 
κοίταξε χαμογελώντας. Ό I Ιαπαβασίλης κοκκίνισε, ξεκοκχίνισε, 
μαύρισε, κιτρίνισε. Τρέμοντας απ’ τά νεύρα ζύγιασε τόν Κτένα.
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τος εχει σειρά . . . Ζαγάρι! Θά σέ διορθώσω γώ».
Μετά σκέφτηκε κάμποσο, έστειλε ενα φύλακα νά ειδοποιήσει 

τόν εισαγγελέα καί γυρίζοντας στούς φυλακισμένου; πού είχαν 
σκαοπίσιι στό προαύλιο φώναξε:

— Τώρα θά σας δείξω έγώ παλιόσκυλα. Μέ μπαγαποντιές 
πάτε νά μάς γελάσετε. Νά -μαζευτούνε δλα τά ατομικά τρόφι
μα, δλα, νά μην άφήσετε τίποτα, τίποτα, ούτε ψίχουλο.

Τά μάζεψαν άπό όλους έκτο; απ’ τόν ΙΙετρίδη πού ήταν 
άρρωστος. Τά έβαλαν στά καλάθια καί τά παράδοσαν. Σάν τε
λείωσε ή διαδικασία, πού βάϊσταξε κάπου δυό ώρες ό ΙΙαπαβα- 
σίλης φώναξε:

— Τώρα στούς θαλάμους καί κάντε απεργία ώσπου νά 
βγάλει δ ήλιος κέρατα.

Σά γύρισε στό γραφείο πήρε τό τηλέιρωνο κι άνάφερε τι 
εκανε.

'Αντί νά βάλει; κι άλλα τρόφιμα μέσα, ακούστηκε άπό 
τήν άλλη άκρη ή φωνή τού εισαγγελέα, μήπως καί σπάσει ή 
απεργία . . . Έσύ τούς βοηθάς ... Τί νά σου πει κανένας. Κοί
ταξε μόνο μ ή μαθευτεί ή υπόθεση ώσπου νά δούμε τί θά κά
νουμε.

— Μάλιστα κ. εισαγγελέα . . . κανένα:. .
— Περ Εμενε μιά στιγμή . . .
‘Ένα τέταρτο αργότερα τόν ξαναπήρε.

Μάλιστα κ. εισαγγελέα βιάστηκε ό Παπαβαηίλη;. 
”Ακουσα τί είπατε. Νά μήν τό μάθει κανένας. Λέ Οά τό ιιά- 
θει. Πήρα δλα τά μέτρα...

— Ευχαριστώ πολύ κ. ΙΙαπαβασίλη. Τό ΙμαΟαν κιόλας. Καί 
τηλέφωνο νά είχαν... Νά, μόλις βγήκε μιά επιτροπή καί ιιού 
είπε επί λέξει: «*Αν πάθουν τίποτα οί φυλακισμένοι έσύ θά 
φέρεις τήν ευθύνη κι δχι ό Παπαβασίλης».

Ό ΙΙέτρο; μ' άλλους δυό παρουσιάστηκε στή διεύθυνση 
καί έδυσαν ενα υπόμνημα. Ό διευθυντής δέν εϊχε κέφι. Τ αφ
τιά του έκαιγαν καί βούιζαν. Τά λόγια τού εισαγγελέα τόν ζεμά
τιζαν. Μίκρυνε-μίκρυνε τά ματάκια του ώσπου έγιναν δυό σχι- 
σμούλες γεμάτες κακία κα! ρώτηξε:
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— jiAijvtia ρρει vu κάνετε απεργία;
— Άμ" τί ψέματα;
— Θά σάς άφήσω νά ψοφήσετε βρέ τομάρια.
• — Χά δούμε τί. θά πει κι δ λαός, τύ κόμμα.
— Νά! πάρτε τά τρόφιμα πίσω.
— Τά τρόφιμα; Τί νά τά κάνουμε. Νά ρωτήξουμε τά παι

διά αν τά θέλουν.
Σέ λίγο γύρισε μόνος του δ Πέτρος.
— Κύριε διευθυντά, τά τρόφιμα δέν τά θέλουν οί φυλακι

σμένοι «Τί νά τά κάνουμε;» μου είπαν. <Νά εχουμε έναν πει
ρασμό 'Ότό προσκέφαλο; *

— Έτσι είπαν, έ;
— "Ετσι κ. διευθυντά.
— Καλά. Γιά κάτσε βρέ Κορφιάτη νά κουβεντιάσουμε. 

Έγώ δέν είχα καμιά διάθεση νά μαλώσω μαζί σου. Πώς ήρθαν 
έτσι τά πράματα, πού νά πάρει δ διάβολος. "Ισως νά εχεις καί 
δίκιο . . . Έσύ δέν έφταιγες. Εκείνο τό ζαγάρι ό Κτένας έφται
γε . . . Λέν έπρεπε νά σέ δείρουμε έσένα.

— Μά εμείς δέν άπεργήσαμε γιατί δείρατε τόν Κορφιά
τη, αλλά γιατί, δέρνετε τούς φυλακισμένους.

Ό Παπαβασίλης άναψε.
— Μωρέ σύ δέν τό κάνεις γι’ αυτό. Τάχα γιά τούς άλ

λους .. . Άπό ιδεολογία δήθεν... κολοκύθια! Άπό προσωπι
κά ξεκινάς. Θάθελες νά σούκανα κανένα ρουσφετάκι . .. Μά ό 
Παπαβασίλης δέν είναι τέηος, κ. Κορφιάτη. Ολους τούς φυ
λακισμένους τούς εχει τό ίδιο. Δέν κάνει, εξαιρέσεις.

— Εμείς δέν εχοιμε προσωπικά. "Ενα πράμα θέλουμε: 
νά λύσετε τά ζητήματα μας καί δεν πρόκειται νά σάς ένοχλή- 
σουαε. I

— νΑ, έτσι ε; Νά φύγω άπό διευθυντής ε! (Μέσα στό υπό
μνημα ζητούσαν καί τή μετάθεσή του).Άμ’δέ σφάζανε κ. Κορ
φιάτη!

— Έμεΐς θέλουμε νά φύγετε μόνο καί μόνο γιά νά στα
ματήσει ή τρομοκρατία. ’Αλλιώτικα τύ ίδιο μάς κάνει, δέν έχου
με προτιμήσεις σέ διευθυντές.

Γιά νά κουβεντιάσουμε σάν άντρες, βρέ Κορφιάτη. Έ-
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Καί τί νομίζετε, γώ είμαι πλούσιος; Ενα ψωρομισθό παίρνω. 
Μέ χίλια βάσανα κλείνω τό μήνα.

— Τό ξέρουμε κ. διευθυντά.
— Τό ξέρετε αλλά πάτε φιρί-φιρί νά χάσω τό ψωμί μου.
— Εμείς δέ σιάς ζητήξαμε ν’ ανοίξετε τίς φυλακές νά φύ

γουμε. Ούτε σάς είπαμε νά μήν εφαρμόσετε τόν κανονισμό.. 
Αλλά σεις κάνετε παραπανήσια, τον κεφαλιού σας . ..

— Νομίζεις πώς τού κεφαλιού μου κάνω;
— Τότες; . . άν εσείς γιά τό χατήρι κάποιου άλλου χτυ

πάτε φτωχό κόσμο — τ' αδέρφια σας ας πούμε — τί θέλετε νά 
•κάνουμε εμείς: Νά τεντώσονμ,ε τό λαιμό ήσυχα καί ύποταχτικά 
γιά νά μάς τόν κόψετε;

— Καί τί νομίζετε πώς 9ά κάνετε; Μ ή σού πέρασε ή ιδέα, 
Κορφιάτη, πώς σάς φοβήθηκα; "Οχι! Ό Παπαβασίλη; χάρο 
δέ λογαριάζει. Αυτά σού τάπα νά δώ πόσο κούφια είναι τά 
κεφάλια σας.

Απεργοσπάστης δέν παρουσιάστηκε κανένα:. Μόνο ό ΙΙε- 
τρίδης, μιά κι ήταν άρριοστος, πήρε φαγητό. Μά σά ζύγωσε 
στήν πόρτα τού θάλαμου (αυτό έγινε τό βράδυ τής ίδιας αέ
ρας) κι είδε τούς άλλου; ξάπλα, ντράπηκε κι αντί νά μπει μέ
σα κάθησε στό πεζούλι τού προαυλίου. Στή δεύτερη μπουκιά 
νόμισε, έτσι τού φάνηκε, πώς κάποιος τόν έβλεπε. Κοίταξε ολό
γυρα καί τά μάτια του επεσαν στόν άντικρυνό θάλαμο. Από 
τήν πόρτα φαίνονταν οί ξαπλωμένοι σύντροφοι καί σά νά γε
λούσαν μ' αυτόν. Σηκώθηκε ταραγμένος καί μπήκε οτό μικρό προ
αύλιο των αποχωρητηρίων τήν ώρα πού έβγαινε κάποιος άπό 
μέσα.

— 'Ά . . . χά ά σ. Πετρίδη, έδώ ήρθε; νά φας;
— Λέ ντρέπεσαι! Τί. είναι αυτά πού λες:’ Ήρθα νά χύσω 

τό φαί. Καί σά γύρισε στό θάλαμο ζύγιοσε τόν ΙΙέτρο καί τού 
ψιθύρισε: νΘ' άπεργήσω κι έγώ. Καί νά κοιτάξουμε νά καθο
δηγήσουμε καλά τήν άπεργία».

Τή δεύτερη μέρα δ I Ιαπαβασίλης φώναξε τό Βάγγο οτό 
γραφείο.

•— "Ωστε καί σύ άπεργία, Οικονόμου, ε:
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τηοε δ Βάγγο; κοιτάζοντας τον θαρρετά vm προκλητικά στά 
μάτια.

— Λέ λέω . . . δικαίωμά σου είναι κ. Οικονόμου, απάντη
σε σιγά-άπαλά. Καί δέ σέ φώναξα γΓ αυτό. Αλλο θέλω.... 
Κι άνεβάζοντα; τή φωνή συνέχισε: Λό; μου τήν ταυτότητα. 
Γή ζήτηξε ό Τζώρτζης νά κάνει κάποια συμπλήρωση.

—Λέν εχω καμιά ταυτότητα. Άν θέλετε κάντε μου ερευνά.
— Τί τήν έκανες;
— Τήν ξέσκισα.
— Ψέματα λές. "Αλλά. . . δέν πειράζει. Τήν εχεις, δέν 

τήν εχεις . . . τό ίδιο wvfi. ’Έ;κο νά σού κάνω μιά πρόταση. 
Μιά κι είσαι πράχτορας τού άμερικάνου. .

- Νά μέ συγχωρεϊτε, τραύλισε ταραγμένο; δ Βάγγος, πο
τέ δέν έκανα τόν πράχτορα . . .

— Ας τά κόλπα Οικονόμου. Μεταξύ μα; ειλικρίνεια. Αφού 
εξυπηρετείς εκείνον νά εξυπηρετεί; κι εμένα. Αλλιώτικα, κάτι 
θά μάθει τό κόμμα. Μέ τί. τρόπο; Είναι δική μου δουλιά .

Βγήκε οξω απ’ τή σιδερένια πόρτα τή; φυλακή; καί φώ
ναξε σ1 ενα φύλακα, έτσι πού νά ακούσουν δλοι οί φυλακισμένοι.

— Πάρε τό πιάτο του Οικονόμου άπ τό θάλαμό του καί 
φέρτου φαΐ.

Από τότε δ Οικονόμου εμνησκε τή μέρα στά γραφεία καί 
τό βράδυ κοιμόταν στό θάλαμο. Ούτε τόλμησε νά πει σέ κανέ
να τό μυστικό του.

‘Έφτασε ή τέταρτη μέρα τή; απεργίας. Κυριακή, μέρα 
επισκεπτηρίου. ’Άρχισαν νά κουβαλιούνται στή φυλακή μάνες, 
αδερφές, γυναίκες, φίλοι, σύντροφοι. Ήρθαν κι άπ' τά κον- 
τινά χωριά κι έφερε ό κόσμος δ,τι είχε. Ο Παπαβασίλης κοί
ταζε απ' τύ παράθυρο κι ε τρίβε τά χέρια του άπό χαρά. -Γιά 
νάρθει τόσος κόσμος. . . σκύφτηκε, κα! νά φέρουν καί τρό
φιμα θά έχουν σκοπό νά τούς πουν νά λύσοτη* τήν απεργία». 
Βγήκε άπ’ τό γραφείο καί στάθηκε μπροστά στό επισκεπτήριο.

— Τί λέτε κ. διευθυντή, ρώτηξε ή μάνα τ’ Άχιλλία, θά βα
στάξει. πολύ αυτό τό βιολί;
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— Εγώ τί φταίω; Ορίστε, δόστε τα. Αυτοί δέν τά παίρ
νουν.

Έσύ φταις, φώναξε ή Χρυσούλα. Πού τό βρήκες νά 
δέρνεις φυλακισμένους ανθρώπους.

— Λύστε τά ζητήματά τους γιά νά τούς δύσουμε τά τρό
φιμα, φώναξε κάποιος άλλος άπ τή μάζα, αλλιώτικα ρούπι δέν 
τό κουνάμε.

- - ΙΙάρτο χαμπάρι, 1 Ιαπαβασίλη, άν δέ λυθεί ή απεργία 
δέ φεύγουμε άπό δώ.

— Σύμφωνοι' ΙΙέστε τους νά τή λύσουν, εμένα δέν μ ά
κου ν . . .

— Ν' αρχίσεις πρώτος . . . έσύ είσαι δ φταίχτη; . . .
'Άρχισαν μι κροκάτη'άδες, μικροσπρωξίματα καί μικροσυ- 

μπλοκές μέ τή φρουρά. Ό κόσμος νεύριαζε, άναβε. 'Έμπηξαν 
τίς φωνές οί γυναίκες, τίς βρισιές οί. άντρες, τίς απειλές οί 
φρουροί. Πάνω στή φασαρία χτύπησε ή καμπάνα τού παρεκ
κλησιού’. Μιά άλλη άπ' τόν άντικρυνό λόφο απάντησε. Ή πόλη 
κουνήθηκε απ' άκρη σ' άκρη. Οί διαδόσεις πετούσαν άπό στό
μα σέ στόμα, άπό γειτονιά σέ γειτονιά. «Πεθαίνουν οί φυλά- 
κι,σμένοι, πεθαίνουν 200 άνθρωποι». «ΙΙέθανε ένας*. Λυό είπε 
δ άλλος παρακάτω. Τρεις έγιναν παρέχει. Στό κάστρο άρχι
σαν νά έρχονται συγγενείς, γνωστοί, περίεργοι, παιδάκια. ΤΙ 
μάζα ολο καί πλήθαινε, καί βούιζε, καί φουρτούνιαζε. ΤΙ εθνο
φυλακή πού κατάφτασε χάθηκε μέσα στόν κόσμο. Επιτροπές, τήν 
ίδια ώρα, έπισκέφτηκαν στά σπίτια τους τόν εισαγγελέα, τό 
Νομάρχη, τό διοικητή τής έθνοφυλακής, τό Δεσπότη κι έκείνο» 
δρον-άρον πήγανε στις φυλακές. Έβγαλαν τούς φυλακισμένους 
στό προαύλιο καί τούς έβαλαν στή γραμμή, έτσι πού νά ακούει 
καί ό κόσμος, πού στεκόταν άπόξω. Ύποσχέθηκαν πώς θά λύ
σουν τά ζητήματά τους, πώς δέν πρόκειται νά ξαναχτυπηθεί 
φυλακισμένος.. . "Οσο γιά τή μετάθεση τού διευθυντή είναι 
ζήτημα τού Υπουργείου.

— Νά φύγει’! φώναξαν μερικοί.
rO Πέτρος έρ-ιξε μιά λοξή ματιά στόν ΙΙετρίδη, μιά στό 

Θανάση (οί τρεις τους αποτελούσαν τό γραφείο) κι ε.τειτα εκα
νε ενα βήμα μπροστά.
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των φυλακισμένων καί τή βοήθεια τού λαού καί τού κόμματος 
ή απεργία πέτυχε. Αυτοί -θά προσπαθήσουν νά παραβούν τί; 
υποσχέσεις. Γιά μά; όμως εγγύηση θά είναι ή πάλη μα; κι ό 
Λαός. Γι’ αυτό λύνουμε τήν άπεργία.

Οί φυλακισμένοι άπό μέσα, ό κόσμο; απόξω Ετρεξαν στά 
κάγκελα. Γέλια, φωνές, χαρά, φιλιά καί χαιρετούσες. Οί επί
σημοι πέρασαν σκυφτοί κι αθόρυβα ανάμεσα απ' τό πλήθος 
χωρίς νά ρίξουν ούτε μιά ματιά άριστερά-δεξιά καί έφυγαν. 
Ό I Ιαπαβασίλης, σκασμένος άπ' τό κακό του καί βρίζοντας 
•κρύφτηκε στό γραφείο του.

"Επειτα άπό κάμποσο καιρό πήραν τόν Πέτρο γιά ανάκρι
ση κι άπό κεϊ τόν έστειλαν σ’ άλλες φυλακές. "Από τήν πρώ
τη υπόθεση αθωώθηκαν καί βγήκε δ Οικονόμου. Οί άλλοι έμει
ναν μέσα. Ό I Ιαπαβασίλης τού; έκανε μήνυση «έπί στάσει» 
(έτσι βάφτισαν τήν άπεργία) κι αργότερα τού; καταδίκασαν σ' ενα 

7/ρόνο φυλακή.

* * *

Κάποια μέρα, τό καλοκαίρι τού 1946 ήταν είχε γεμί
σει ενα; χρόνος καί κάτι άπό τή σύλληψή τους — ο I Ιαπαβασί- 
λη; φώναξε:

— Κτένας καί Παπαγεωργίου! τά πράγματά σας κι έξω.
Τούς έριξε ένα βλέμμα πού έσταζε μίσος, κούνησε τό κε

φάλι· καί πρόστεσε: «δυστυχώς είστε λεύτεροι», κι ανεβάζοντας 
λίγο τή φωνή ρώτηξε:

-- Καί τώρα γιά πού μέ τό καλό, άν επιτρέπεται;
— Λυτό είναι δουλιά άλλων μουρμούρισε ό Κτένας. II 

«αποστολή σας τελείιυσε.
— Καθάρματα!
Ή κατάσταση στήν πόλη είχε αλλάξει. Οι οργανώσεις 

•χτυπήθηκαν, αδυνάτισαν καί πέρασαν στήν παρανομία. Οί συγ
γενείς των παιδιών σκόρπισαν σ’ άλλες πόλεις, στίς εξορίες, 
•στίς φυλακές. ΊΙ τρομοκρατία ήταν αφάνταστη. Λέν τολμού
σες ν' αγοράσει; άρβυλα, τσιγάρα περισσότερο άπό ενα πακέ-
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νυση σ' Εστελνε στό στρατοδικείο.
Τά παιδιά κρατώντας άπό μιά άλλαςιά Εσώρουχα παραμά- 

σζαλα πέρασαν απ' τόν κεντρικό δρόμο. ’Ήθελαν νά δουν τά 
παλιά μέρη. ^Ηξεραν πώς δέν υπήρχε τίποτα, μά, νά» κά
ποια αυταπάτη, κάποια λαχτάρα, κάποια απαντοχή τους Εσπρω
χνε κατά κεΐ. Στά γραφεία τού κόμματος καθόταν μιά οικογέ
νεια. Στήν αυλή, σύρριζα στόν τοίχο, κοιμόταν ενα γουρούνι. 
Πότε-πότε γρύλιζε καί τίναζε τ' αφτί του γιά νά διώξει τί; 
μίγες. Κάτω απ' τή λεμονιά ένας κόκορας καί δυό κότες μ' α
νοιχτές τις τσιμπίδες καί πεσμένες τίς φτεροϋγες άπό τή ζέ
στη σιγοκακάριζαν. Σ ενα σκοινί είχαν απλωμένα ρούχα. Τά 
γραφεία τού ΕΛΝί τά εΐχαν κάνει αποθήκη . . . Καταμεσήμε
ρο. 'Από παντού λάβρα. Έκαιγαν τά πεζοδρόμια, ή άσφαλτος, 
ό αγέρας. Τά παιδιά λυπημένα προχωρούσαν αμίλητα κι Ερι
χναν πονεμένες ματιές δλόγυρα.

— Πόσο κρύα είναι ή πόλη! μουρμούρισε ύ Άχιλλέας. 
Σάν πεθαμένη μοιάζει. Σά νά μήν είναι έ) ίδια. Σά νά άλλα
ξε. Νιώθεις πόνο, μελαγχολία, λύπη. Νομίζεις πώς είναι χιι- 
οότερη Απ* τή φυλακή.

— Κι ό κόσμος; Νομίζεις πώς δέν είναι δικός μας, σά νά 
είναι ξένος. Σά νά στένεψε ό τόπος καί νά μ ή μάς χωράει!

Μπήκαν σ’ Ενα καφενείο, πήραν μιά λεμονάδα καί τή μοί
ρασαν στά δυό.

— Σύνδεση δέν μπορούμε νά πάρουμε ’Αγησίλαε. Κι άν 
μείνουμε κανά δι»ό μέρες;. . . Νά φύγουμε γιά τήν πόλη Π . ..

— Μίλα πιό σιγά. Κι οί τοίχοι έχουν αφτιά . . .
Οί μίγες πετούσαν λεύτερες κι αδιάφορες. Τό γκαρσόνι 

αποκοιμήθηκε στήν καρέκλα κι απ' τό στόμα του έτρεχαν σάλια.
— Εκεί δέ μάς ξέρουν. Μπορεί νά βρούμε καί τόν I Ιέ- 

ποο.
*— Μπά. . . εκανε συλλογισμένος δ 'Αγησίλαος. Λέν Εχου

με λεφτά. Πρέπει νά περπατήσουμε 100 χιλ. Μ' αυτά τά παπού
τσια: Δέ φτάνουμε. Τί θά φάμε; Δέ μάς ξέρουν... Σωστά 
είναι αυτό... μά κι Εμείς δέν τούς ξέρουμε. Ποιός είναι δικός 
μας, ποιός είναι χαφιές . . . Καί τό χειρότερο εΐναι πού δέν 
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ξέρουμε τούς δρόμους, τά μονοπάτια, τά περάσματα. Χυσκολύ- 
τερα . . .

— Τότε;
— Άπό δώ. Ποτάμι-ποτάμι, θά πάμε στό χωριό τής Αέ

ναος. Αύτή θά μάς κατατοπίσει κι άν θέλει έρχεται μαζί μας.
— Πώς θά πάμε μέ ξερά χέρια!; Κι. ένας αγροφύλακα; 

μπορεί νά μάς πιάνει... Νά είχαμε κάτι. Κανένα σιδερικό . . - 
Απόξω πέρασε ένας χαφιές.
·— Σήκω! Θά μάς πάρουν μέσα καί δέ θά ξαναβγούμε 

ποτέ.
— Πού νά πάμε; Σέ κανένα σπίτι;
— Σέ ποιο σπίτι; . .. Ούτε κάνει . . . Άμα χαθούμε . . - 

Καταλαβαίνεις τί θά γίνει . . .
— Νά βγούμε εξω άπό τήν πόλη: Θά κινήσουμε υποψίες-
- Νά πάμε στήν Ευαγγελίστρια. Πίσω έκεΐ στά κυπαρίσ

σια καί τίς λεμονιές νά καθήσόυμε ώσπου νά. νυχτώσει.
Πήραν μέ κάτι πενταροδεκάρες ενα ψωμί. Λέν έβαλαν ούτε 

μπουκιά στό στόμα. Τό φύλαγαν γιά τό δρόμο. "Οπως ανέβαι
ναν γιά τήν έκκλησιά εΐδαν σέ κάποιο παράθυρο τόν Οικονόμου. 
’Έσκυψαν τά κεφάλια καί. προσπέλασαν. Χώθηκαν στό προαύ
λιο καί κάθησαν στόν ίσκιο. 'Ο Αγησίλαος κοίταζε άφηρημένα 
τούς μεγάλους κεραμιδένιους τρούλους, τίς καμπάνες... Τ> 
Άχιλλέα; επαιζε νευρικά μέ τά χορταράκια. Τά τζιτζίκια τρα
γουδούσαν. Τίποτα άλλο δέν «καίγονταν. "Ολα φαίνονται βυ
θισμένα στή νέκρα καί τή θλίψη.

— Πόσο άλλαξαν τά πράγματα Αγησίλαε!
Στήν πλατεία των πεύκων βγήκαν δυό χαφιέδες.
- Τί θέλουν τά παλιόσκυλα τώρα τό καταμεσήμερο;

Πάρε τό ψωμί καί πάμε. Άπ’ τά IΙροσφυγίτικα θά ανε
βούμε στή στρατώνα.

Σηκώθηκαν καί ζύγωσαν στόν τοίχο νά πηδήξουν ο'Ξω. Στό 
δρόμο ένας άλλος χαφιές έψαχνε ολόγυρα. Ζάρωσαν στά χορ
τάρια, δίπλα στό ντουβάρι. Κρατούσαν καί τήν ανάσα. Μόνα 
οι καρδιές χτυπούσαν δυνατά, γρήγορα, ανάκατα.

Ο χαφιές έψαξε ολόγυρα καί μετά εριξε μιά ματιά ατά 
προαύλιο τής εκκλησίας.
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--- ώώ. m λι ι»υν vumi ι μυυυυυυ: chiuvic, umatc. 
νόημα κι έφτασαν κι οί άλλοι δυό.

Στό κράτη τήριο του; χτύπησαν γιατί θά πήγαιναν στους 
αντάρτες.

— Καί πάλι φτηνά τή γλυτώσατε, τούς είπε ό διοικητής, 
τήν ώρα πού τού; υπόγραφε τά χαρτιά. Μ’ ενα ξύλο . . . Νά 
λέτε κι ευχαριστώ. Μπορούσαμε νά σάς στείλουμε στρατοδικείο. 
Φυσικά εσείς λέτε πώς θά ψάχνατε νά βρείτε δουλιά κι ών δέ 
βρίσκατε εδώ θά πηγαίνατε σέ καμιά άλλη πόλη. Μά ποιό; σάς 
πιστεύει;

— Μπορείτε νά τό διαπιστώσετε κ. διοικητά, εκανε ό Κτέ
νας, σκασμένος απ’ τό γινάτι.

— Καί μέ τί τρόπο;
— 'Απλούστατα. Αφήστε μας έλεύθερους καί θά δείτε . ..
— Μπά! έκανε δ διοικητής χαμογελιοντας πονηρά. Τώρα 

θά σάς στείλουμε νά πάρετε αέρα καθαρό στό νησί. Τόσον και
ρό, βλέπετε, εϊσαστε κλεισμένοι. Κι ίμια γυρίσετε κάνουαε κι 
αυτή τή δοκιμή.

Τήν ίδια μέρα αποφυλακίστηκε κι ό Πέτρος. Ή πύλη εκεί
νη ήταν μεγαλύτερη κι οί όργανώσεις κρατούσαν καλύτερα. Μό
λις βγήκε, μέ τό ψωμί τής φυλακής, οΜος τόν συμβούλιων, 
χωρίς νά ρίξει ούτε μιά ματιά γύρω, τράβηξε όξω άπό τήν πό
λη, κρύφτηκε μέσα στά καλάμια καί σά σουρονπωσε έφυγε.
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VII

Τήν άνοιξη τού 1946 σ' αύτή τήν περιοχή δέν είχε αντάρ
τικο. ΙΙέρα απ' τό βουνό είχε βροντήξει κιόλας τό ντουφέκι. 
Κι Ελεγαν οί φήμες, κι απόσωνε ή φαντασία,' καί τά μεγάλωνε 
ό πόθος κι ή λαχτάρα, πώς ολάκερες στρατιές ξεκίνησαν καί 
φέρνουν τή λευτεριά. Ό κόσμος άναθάρρησε καί τ αετόπουλα 
άρχισαν νά φτιάχνουν ξύλινα ντουφεκάκια καί νά τραγουδούν μι- 
συκρυφά-μισοφανερά έαμίτικα τραγούδια.

Ό Τζώρτζης Ελειπε κείνη τήν εποχή κι ήρθε τό καλοκαί
ρι. Γύρισε μ' άλλον άέρα. Πήγε καί ζήτησε γραφείο στύ ίδιο 
χτίριο πού εμνησκε ό Τόμυ καί κείνος, χωρίς νά φέρει καμιά 
άντίρήση, τού παραχώρησε ενα δωμάτιο. Έπειτα πήρε κι ενα 
δεύτερο γιά δακτυλογράφο κι αργότερα ενα τρίτο. Ό Τζώρτζης 
δλο κι άπλωνε τίς αρίδες του ύα ό Τόμυ ίίλο καί μάζευε τί; δι
κές τον. Ό Μαραθόπουλος ετρεξε άπ τούς πρώτους νά τόη 
υποδεχτεί. Μπαίνοντας στό γραφείο τόν χαιρέτησε στρατιωτι
κά— αύτή τήν τιμή παλιότερα τήν εκανε ιιόνο στόν Τόμυ — 
καί δίνοντας τύ χέρι είπε:

Καλωσορίσατε κ. Τζώρτζη. Ή απουσία οα; εγινε αισθη
τή στόν τύπο μας.

— Ευχαριστώ κ. Μαραθόπονλε. Πώς πάει ή δουλιά;
— Καλά! πολύ καλά! Στήν πόλη ούτε άνάσα δεν άκούγεται. 

"Ολα έσβησαν καί χάθηκαν άπό τό πρόσωπο τής γής. ΜΛν είναι 
καί κανένας καταχωνιασμένος . . .

Μά ό άλλος δέν ενθουσιάστηκε. Τόν κοίταξε στά μάτια 
χαμογελώντας καί πρόστεσε:

Κι ίήιως κ. ΜαραΟόπουλε! Στά ψηλά 'Αλώνια, ψες τό
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Vfe . .

— Δέν είναι τίποτα κ. Τζώρτζη, εκανε ταραγμένος ό Μα- 
ραθόπονλος. Ενα παιδαρέλι 12 χρόνων μαζεύει κι άλλα πεντέξι 
μυξιάρικα καί κάτι μουρμουρίζουν . . .

— Δώδεκα χρόνων .. . ψιθύρισε κουνώντας τό κεφάλι. .. 
Καί σέ δυό χρόνια παίρνει ντουφέκι ... Κι υστέρα, αήπυ>; τό 
τραγούδι δέν είναι ντουφέκι; 'Ένα τραγούδι αξίζει ίσαμε πολλά 
ντουφέκια. 'Ακόυσα ενα δεξιό νά λέει: «γιά νά τραγουδούν αύ
τά τά μπάσταρδοι κάτι ξέρουν, κάτι άκούν στά σπίτια τους. Φαί
νεται βά ζύγωσαν οί αντάρτες. Αλίμονο μα; civ έρθουν κι 
£δώ> .. . Καί στην ύπαιθρο;

— Απόλυτη ησυχία!
— ’Απόλυτη ησυχία;! Γι’ αυτό καί θά μας κρεμάσουν. 

IIρέπει κ. Μαραθόπουλε νά ξεριζώσουμε τό αντάρτικο κι όχι νά 
εξοντώσουμε τούς αντάρτες μονάχα. Νά μ ή μείνει φύτρο, οι- 
ζούλα χλωρή έτσι πού γιά χρόνια πολλά, γιά πάντα, νά μή ση
κώσουν ξανά κεφάλι. . .

— Μά σέ μάς δεν εχει. αντάρτικο.
~ Έχει ενα βήμα πιό πέρα . . . θάρθουν κι έδώ άΧ·’ πάμε 

έτσι ... Κι ό μεγαλύτερος κίνδυνος είναι κάποιος άλλος. ΊΙ 
στιγμή πού περνάμε είναι ή πιό κρίσιμη. Οί δικοί μας ακόυσαν 
ντουφέκια καί ζάρωσαν καί λένε στους αριστερούς: *σάς φυλά
ξαμε καί θά σάς φυλάξουμε. Νά μάς φυλάξετε καί σείς*. Κι 
ίκείνοι δεν τούς λένε: «ΎΙΙρθε ή σειρά μα; νά χορέψουμε». Μα
κάρι νά τούς έλεγαν έτσι. Τούς λένε κάτι άλλο. «Οί αντάρτες 
συμφιλίωση θέλουν. Δύστε τά χέρια νά ησυχάσουμε». Καί βλέ
πεις δεξιούς κι αριστερού; νά σεμπρέβουν, νά σμίγουν τά γιδο
πρόβατα, νιι κάνουν μαζί τίς δουλιές. Στά καφενεία καί στις 
πλατείες γυρίζουν μαζί.. . . αστειεύονται . . . γελούν . . . τραγου
δούν .. . Καί μεϊς κοιμούμαστε ήσυχοι! Πώς μά; κολάει ύπνος:! 
"Ήθελα νάξερα. Πώς θά κάνουμε πόλεμο αν δέν ανάψουν τά 
•αϊματα! αν δέν μισήσει ό κόσμο;! civ δέν ξεσηκωθούν όχι μόνο 
οί μεγάλοι αλλά καί τά παιδάκια κι δχι μόνο μέ ντουφέκια άλλα 
καί. με σουγιάδες ακόμα .. . Καλά είναι νά -κάνουμε μιά περιο-
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κοί μας, νά μάς δουν κι αυτοί, 

χ- * *

Ό Αποστολάκης ά Άγγελης ήταν ενα παλικαρόπουλο ως 
12 χρόνων. Ίο αδύνατο, μά πάντα γελαστό,, προοωπάκι του τά» 
στεφάνωναν σγουρά μαύρα μαλλιά. Δυό μαύρα αστραφτερά μά
τια έλαμπαν καί δυό λακάκια σχηματίζονταν στίς άκρες τών 
χειλιών καθώς γελούσε. Ύ.) πατέρας του βρισκόταν στή φυλακή 
καταδικασμένο; σέ θάνατο κι ή μάνα του κάθε πρωί άφηνε τά 
δυό μικρότερα στό σπίτι, καί μέ τόν Άποστολάκη έπαιρνε σβάρ
να τίς γειτονιές γιά νά βρει δουλιά γιά νά θρέψει τά παιδιά 
της. Μετά τή Βάρκιζα τήν έδειραν κόμπασες φορές. Καί 
μιά φορά τόσο πολύ πού. καθώς ήταν αδύνατη κι άπό παλιότερα, 
έκανε αιμόπτυση. Κάθησε στό κρεβάτι κάμποσο καιρό. "Οταν 
χτυπήθηκαν οί ύργανώσεις καί έμεινε χωρίς βοήθεια σηκώθηκε 
μέ δέκατα κι άρχισε νά δουλεύει. Τό άγοράκι τή βοηθούσε: κου
βαλούσε νερό, άναβε τό καζάνι, άπλωνε τά βρεγμένα ρούχα, δσα 
δέν ήταν πολύ βαριά, μάζευε τά στεγνά καί τό βράδυ, σάν τε
λείωνε τό μεροκάματο, ανέβαινε στά ψηλά Αλώνια, φώναζε τά 
παιδάκια τής γειτονιάς, τάβαζε στή γραμμή κι άρχιζε τό τρα
γούδι: «Εμπρός ΕΛΑΣ γιά τήν 'Ελλάδα . . . Βροντάει ό ’Όλυιι- 
πος . . .». ΤΙ αστυνομία τό φοβέριζε, τό έδειρε κιόλας κι επειδή 
εκείνο δέ σταματούσε, άρχισε νά δέρνει τά μικρότερα. Κι έτσι 
έβλεπε τό «στρατό» του νά λιγοστεύει. Τώρα πού άκούστηκε 
άπό μακριά τ’ αντάρτικο ντουφέκι ή παρέα τους πλήθυνε κα« 
ζωντάνεψε ξανά.

Κυλούσε ό καιρός. Στά μικρά δέν ελειψε τό ψωμί, μά ή 
μάνα δλο κι έλυωνε δλο καί. στράγγιζε, λέ.ς καί τό αίμα της: 
περνούσε στό ψωμί τών παιδιών της. Μιά μέρα ξεκίνησαν άπ' 
τά βαθιά χαράματα. Κάποιο πλουοιόσπιτο είχε πολλά ρούχα κτ 
έπρεπε ώς τό βράδι» νά τά τελειώσει. νΕπλενε χωρίς σταματημό» 
’Από τό μεσημέρι κι ύστερα κόπηκαν τά γόνατά της. ΙΙότε-πό
τε, κτ δσο προχωρούσε ή μέρα πιό συχνά, ένιωθε μιά ζαλάδα 
καί τά μάτια θάμπωναν. Σταματούσε ορθή λιγάκι ώσπου νά πε
ράσει κι άρχιζε ξανά. Ό βήχας, επίμονο;, βαθύς, πού πάντα· 
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σεν την άφηνε ύλ όλο τόν έπνιγε νά μήν άκούν τ αφεντικά 
— γιατί δέν θά τή; ξανάδιναν δουλιά — σήμερα τή βασάνιζε 
δλη τή μέρα. Τό παιδάκι μουρμούριζε ικετευτικά, παραπονιάρι
κα: «μάνα! σταμάτα μιά στάλα! Νά κάτσουμε λιγάκι! . . . Νά 
ξαποστάσουμε!...». «Κάνε κουράγιο καλό μου! τ’ απαντούσε, 
αύριο είναι Κυριακή καί δέ θά δουλέψουμε». Καί κοίταζε ανή
συχη μιά τόν ήλιο μιά τή σκάφη μέ τά ρούχα.

Κάποια στιγμή φράχτηκε ό λαιμός της. ’Έβηξε, έβηξε 
κρατώντας τή σκάφη μέ τά δυό της χέρια κι έφτυσε αίμα. Στήν 
αρχή ενα κομματάκι, ύστερα κι άλλο κι άλλο. Τό παιδάκι σαστι
σμένο, μ’ ένα βρεγμένο ρούχο στά χέρια, έμεινε καρφωμένο στή 
•δέση του καί κοίταζε μέ Ορθάνοιχτα, φοβισμένα μάτια. Ή μά
να έβηξε κάμποσο κι έπειτα σωριάστηκε καταγής παρασέρνον- 
τας τή σκάφη μέ τά ρούχα καί τά νερά.

'Οταν έτρεξαν οί γειτόνοι βρήκαν τή μάνα ξαπλωμένη 
στήν αυλή καί τό παιδάκι μέ βουρκωμένα μάτια νά τήν τραβάει 
άπό τό χέρι καί νά τήν παρακαλάει: «Σήκω μάνα, σηκοί! δέν 
άκου;;*

Λίγες μέρες αργότερα τά δυό μικρότερα βγήκαν στή ζητια
νιά καί τό μεγαλύτερο γύριζε στίς γειτονιές κι έκανε θελήματα 
τά πάρει ένα κομμάτι ψωμί γιά τόν έαυτό του, γιά τή χτικια
σμένη μάνα, γιά τά μικρότερα, γιατί τις περσότερες φορές ή 
ζητιανιά δέν τούς έδινε τίποτα. Τά ψηλά Αλώνια βουβάθηκαν 
γιά λίγο κι ύστερα ακούστηκε ξανά:

«Βροντάει δ "Ολυμπος, αστράφτει ή Γκιώνα .. .».
Γιατί παιδί μου τόσο νωρίς; τό ρώτηξε ή μάνα του μιά 

μέρα σάν τάδε νά σηκώνεται άπ’ τά βαθιά χαράματα καί τό τρά
βηξε κοντά της νά τό φιλήσει. Μά φοβήθηκε καί τού χαΐδεψε 
μόνο τό κεφάλι.

— Χτες, απάντησε τό παιδί, ή κυρά-Εύτέρπη μου είπε νά 
πάω νά τής καθαρίσω τό πηγάδι. Είναι στενό καί δυσκολεύεται 
νά κατεβεϊ μεγάλος άντρας. Λέν ξέρω τί έχει μέσα καί θά πάω 
νωρίς, 'Άν μέ πλτ|ρό)σουν, τί λές μάνα, νά άγοράσω ψάρια;

"Ενας λυγμός ανέβηκε στό λαιμό τής μάνα; καί τής έπνι
ξε τή φωνή. Τά μάτια τη; πλημμύρισαν καί δέν κατάφερε νά 



αρθρώσει λέξη. Μόνο μέ μιά κίνηση τού κεφαλιού ιού είπε: 
«ναί>.

Τό έδεσαν μ ενα σκοινί καί τό κατέβασαν σέ 15 μέτρα βά
θος. Μέσα είχε νερό, ξύλα, πέτρες, τενεκέδες, κονσερβοκούτια,. 
<>,τ< ήθελες. Μ ενα μικρό τενεκεδώ/.ι, χωμένο ώς τό γόνα στό 
νερό, γέμιζε τούς γκούβάδες καί τούς τραβούσαν άπό πάνω. 
'Όλο τό κορμί του ήταν μουσκίδι, ιός τή μέση άπ τό νερό, κι 
άπό κεϊ καί πάνω άπ τόν ιδρώτα. Μιά τό τσάκιζε τρεμούλα 
άπ τό κρύο, μιά ιδρώτας απ' τήν κούραση. Δούλεψε όλη τή μέ
ρα. Τό μεσημέρι δέν τό τράβηξαν. Καί κόπος ήταν, καί δύσκο
λο, κι αργούσαν. Τού κατέβασαν μέ τόν γκουβά λίγο ψωμί, ξε
ρό, γιά πρωί-μεσημέρι-άπόγιομα, κι αυτό όλο κι όλο. Κόντευε 
νά καθήσει ό ήλιος στή δύση σά βγήκε πεθαμένο άπό τήν κού
ραση. Μά τά ξέχασε ολα σάν είδε λεφτά. ’Άστραψαν τά ματά
κια του. Τά πήρε κι ετρεξε στά ψαράδικα λίγο όξω άπό τήυ 
πόλη. Αγόρασε ιαά δκά κα! γύρισε κατά τό σπίτι. Ξεχείλιζε ή 
ψυχή του άπό χαρά κι άρχισε νά τραγουδάει «Βροντάει ό Ο
λυμπος αστράφτει ή Γκιώνα...». Ό δρόμος άπό τήν πόλη γιά 
τά ηιαράδικα εχ£ΐ, στή μέση πάνω κάτω, μιά άπότομη στροφή, 
κι άπώνω στή στροφή μιά μεγάλη πέτρα. Άπό δώ βλέπεις καί 
τά ψαράδικα καί τήν πολιτεία. ’ Εστριψες, ή τά ψαράδικα ή τήν 
πόλη χάνεις άπ' τό μάτι. Εκεί στήν πέτρα δίπλα, καταμεσής 
στό δρόμο, βρήκαν τ’ αετόπουλο ξαπλωμένο όταν έ'τριξε ό κό
σμος. Τά ματάκια του ήταν ανοιχτά, ζωντανά ακόμα, γεμάτα 
γλύκα κι απορία. Τό στόμα ταυ μισάνοιχτο έτοιμο νά πάρει τήν 
παρακάνω στροφή τού τραγουδιού «μουγκρίζουν τ' "Άγρα
φα . . .». Λεχιά κι αριστερά άπ' τά χείλη φαίνονταν καθαρά τά 
λακάκια πού σχηματίζονταν δταν χαμογελούσε. Μέ τό ενα χέρι 
“κρατούσε τά ψάρια, καί στ' άλλο είχε τά ρέστα. Δίπλα στήν 
καρδιά υπήρχε μιά μικρούτσικη, πολύ μικρή λιμνούλα αίμα . . . 
Άπό τότε έσβησαν καί τά τραγούδια τού άγώνα στά ψηλά 
Αλώνια, καί σ' ολάκερη τήν πολιτεία μας. Τά ψηλά Αλώνια 
ήταν τό τελευταίο χαράκωμα καί ό Άπυστολάκ.ης ο τελευταίος 
μαχητής τής περασμένης εποχής.
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<u χωρία ivitMooi, ορυσουΑα και ιΐΑαγια χτισμένα στά 
ριξά του βουνού, στή μιά άκρη τό Μελίσσι, στήν άλλη ή ΙΙλα- 
yui, στή μέση ή Βρυσούλα, είναι τά κεφαλοχώρια τής ορεινής 
περιοχής κι οποίος τά κρατάει ελέγχει δλη σχεδόν τήν ύπαιθρο. 
Ό Τζώρτζης αφού Εκαμε κάμποσες επαφές μέ τούς άνθριόπους 
του καί τούς επισήμους μέσα στήν πόλη, καί ταχτοποίησε τίς 
«υποθέσεις» του Εφυγε γιά τά χωριά. ΙΙέρασε άπ τό Μελίσσι 
καί μερικά χωριά άκόμα, σάν «περιηγητή;», καί καταστάλαζε 
σάν «παραθεριστής» στό χωριό Βρυσούλα. ’Έψαξε νά βρει ενα 
μέρος «ρωμαντικό», πού νά ταιριάζει στήν... ψυχή του καί 
έστησε, τή σκηνή μέσα στά έλατα καί τά κέδρα, δίπλα στά χω
ράφια τού Πανίδη. Οί Ιΐανίδηδες αφού Εφαγαν χλωρά τά κου
κιά πού είχαν σπαρμένα δίπλα στή βρύση, τώρα όργωναν τό 
χωράφι γιά νά τό σπείρουν δψιμο καλαμπόκι. "Ολη ή οικογέ
νεια δούλευε. Τό μεσημέρι έστειλαν τό μικρότερο παιδάκι στή 
βρύση γιά νερό κι δ «ξένος» τούδοσε ένα κομμάτι άσπρο ψωμί. 
Εκείνο άπ3 τή χαρά του παράτησε τό παγούρι κι έτρεξε στή 
μάνα του. Τό μάτι τή; Ιΐανίδαινας έγινε άλλο τόσο σάν είδε 
άσπρο ψωμί.. 11 ήρε τό παιδί στήν αγκαλιά κι άρχισε νά τό χαϊ
δεύει. καί νά τό φιλει καί πότε-πότε, στά κρυφά, έκοβε καί λίγο 
ψωμί μέ τά δόντια. Εκείνο, δταν τό κατάλαβε, τό πέταξε κατα
γής, κυλίστηκε ατά χώματα κι άρχισε νά κλωτσάει κλαίγοντας. 
Ό Πανίδης. πού παρακολουθούσε δλη τή σκηνή μέ φτόνο, στα
μάτησε τά βόδια στή μέση τής αυλακιάς κι έτρεξε κατά πάνω 
στή γυναίκα του κρατώντας σφιχτά τή βουκέντρα, τή σή'/ώσε 
πάνω άπό τό κεφάλι της, τή ζύγισε καλά καί κατεβάζοντας την 
σύραχα στό κορμί βόγγηξε: «Νά πουτάνα! νά! νά τρως τό ψω
μί τού παιδιού».

"Επειτα χαΐδεψε τό μικρό, πήρε τό ψωμί. άπό καταγής, τό 
καθάρισε καί γυρίζοντας κατά τήν άλλη πάντα, με μιά μπουκιά, 
κατάπιε τό μισό. Λίγο αργότερα έφτασε καί τύ μεγαλύτερο άγο- 
ράκι μέ τά γιδάκια. Ζύγωσε τί) μάνα καί κλαψουρίζοντας καί 
τρίβοντας τή μούρη του στό φουστάνι της γύρεψε, ψωμί.

— Νά, πήγαινε στόν πατέρα σου νά σου δόσει. Έγώ δέν 
Εχω, άποκρίθηκε εκείνη γινατωμένα.

Τό μικρότερο κάτι τού ψιθύρισε στ" αφτί καί σέ λίγο καί
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τή βρύση. Ο «ξένος» χαμογελώντας «πατρικά» τούς εδοσε άπό 
ενα κομμάτι ψωμί ακόμα κι εκείνα στρώθηκαν καταγής καί άρ
χισαν νά τό τρώνε. Ό Πανίδης έριξε μιά ματιά, κατάλαβε τί 
έγινε κι έβαλε τίς φωνές:

— 'Αριστείδη η η η! i Αριστείδη η η η! Μωρέ κουφό εί
σαι!! δέν άκούς; Τσακίσου! γρήγορα! έλα δώ!1

Τό παιδάκι έδοσε τό ψωμί στό μικρότερο καί πήγε.
— Γιατί άφησες τό ψωμί; ρώτηξε ό πατέρας.
— "Ηθελα νά τρέξω καί θά μούπεφτε.
— ΙΙάγαινε πίσω, κι άμα σέ φωνάξω νά μήν έρθεις.
Τό παιδί γύρισε στή βρύση. Ό Πανίδης έβαλε ξανά τίς 

φωνές, τίς βρισιές, καί μιά καί δέν ερχόταν τό παιδί πήγε αυ
τός. Δέν πέρασε πολλή <όρα καί καθόταν δίπλα στόν Τζώρτζη 
κι έτρωγε κι έπινε. Τό ζευγάρι καταμεσής στό όργωμα αναχα
ραζόταν, ή Πανίδαινα καθόταν μέσα στήν αυλακιά καί μούτζω- 
νε κι έβριζε καί καταριόταν κι ή Λενιώ έσκαβε. Άπό κείνη τή 
μέρα ό Πανίδης χάθηκε απ' τό σπίτι. ΙΙυύ τόν έβρισκες, πού 
τόν έχανες, στού Τζώρτζη. Κάποτε, χανόταν ολόκληρες μέρες καί 
νύχτες κι απ’ τό σπίτι κι. <1π' τό χωριό.

Τίς μέρες π' ακολούθησαν άρχισαν νά γίνονται στά γύρα) 
χωριά παράξενα πράματα. Ύ) σιδεράς τού χωριού Προσήλιο πέ
ρασε τό ποτάμι καί πήγε στ' άντικρυνό δάσος νά βγάλει κάρ
βουνά γιά τό καμίνι του κι άπό ύλα χάθηκε. ’Αργότερα τόν βρή
καν πνιγμένο 1 —2 χιλιόμετρα χαμηλότερα. 'Ο κόσμος δέν μπο
ρούσε νά καταλάβει πώς έγινε τό κακό καί στενοχωριούνταν καί 
γιά τό δυστύχημα πού χτύπησε τήν οικογένεια καί πιό πολύγιά 
τό χωριό πού έμεινε χωρίς γύφτο·: τώρα οί δουλιες βρίσκονταν 
στή βράση κι έπρεπε κάθε τόσο νά φτιάχνουν τά εργαλεία τους. 
Γι' αυτό στύ μεσοχώρι καί στά καφενεία καί στά σπίτια οί συ
ζητήσεις τί θά κάνουν γιά γύφτο έδιναν κι. έπαιρναν. Μά . .. 
σά νά τούς ακούσε ό θεός καί τούς λυπήθηκε, τούς έστειλε και
νούργιο σιδερά. Είπε πώς είναι άπ’ τήν πόλη, μά κανένας δέν 
τόν γνώριζε, ούτε κι ένδιαφέρονταν οί χωρικοί νά μάθουν άπό 
πού κρατούσε ή σκούφια του, έφτανε μόνο πού ήταν καλός τε
χνίτης κι έπαιρνε φτηνότερα άπ* τόν άλλον.
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τύ δάσος τρεις γενάτοι μέ δπλα στήν πλάτη. Κυνήγησαν τά 
μικρά πού φύλαγαν τά ζώα καί πήρανε Ισαμε 25 πρόβατα όλο 
έδεσίτικα.

Στό Μελίσσι δέν είχανε παπά απ' τήν εποχή τού GAM 
άκόμα. Ζήτησαν καί ξαναζήτησαν απ’ τό δεσπότη χωρίς απο
τελέσματα. Καί νά. τώρα πού κανένας δέ ζητούσε τού; εστειλε 
Κι όπχο; έλεγαν, γυναίκες κι άντρες, ήταν «μάλαμα» παπάς.

Στήν Πλαγιά βρέθηκε κάποιος σκοτωμένος.
Στά χωριά οργανώσεις δέν υπήρχαν. ΊΙ Λενιώ τά μάθαινε 

δλα αύτά. τά μάζευε, τό. κοσκίνιζε νά δει τί κρύβουν: «ΙΙώς 
εγινε καί πνίγηκε ό γύφτος; σκεφτόταν. Μιά όλόκληρη ζωή 
περνούσε τό ποτάμι, κι δχι τέτιον καιρό πού δέν εχει νερό, άλ- 
ζά τό χειμώνα, καί δέν επαθε τίποτα . . . Γιατί απ' τή Δάφνη 
νά πάρουν ολο έδεοίτικα πρόβατα;». «ΙΙοιός ήξερε και τά χώ 
ρισε: ... Τί γυρεύει αύτό τό κάθαρμα ίδώ; Τί δουλιές εχει μέ 
τόν ΙΙανίδη; Τί σχέση εχει μ’ όλα αύτά;... Καλά... τά πρό
βατα αυτοί τά πήρανε γιά νά ενοχοποιήσουν τούς έαμίτες . . 
Αύτό είναι φανερό. ’Αλλά τό γύφτο: Ήσυχος άνθρωπος ήταν. 
Ούτε έαμίτης, ούτε έδεσίτης.. . καί τί άνθρωπος ήταν ούτός 
πού βρέθηκε σκοτωμένος στήν Πλαγιά;». Κι όσα κι άν προσπα
θούσε νά ή σιγάσει μέ τή σκέψη πώς δέν υπάρχουν στοιχεία δέν 
τά κατάφερνε: «Μπά... Αύτό τό κάθαρμα εχει τήν ουρά 
του . . . Πρέπει κάτι νά γίνει . . . εχω ευθύνη . . . κάποτε τό 
κόμμα θά μέ ρωτήξει. . . Αλλά τί νά κάνω: Νά γράψω προ- 
κηρυξούλις. Νά παρακαλέσω καί τόν μπαρμπα- Ανανάι νά μέ 
δοηίΙήσει νά τίς κολήσουμε στά χωριά, "Ομως τί θά γρά
ψω: . . . Καί θά πιστέψει δ κόσμος;» καί πάλι δίσταζε κι όσο 
δίσταζε τόσο καί στενοχωριόταν.

Λυτά σκεφτόταν ή Λενιώ πολλές φορές καί τί; Κυριακές 
πάνω στις ραχούλες πού φύλαγε τά γίδια καί θυμόταν τόν Πέ
τρο, τόν Περικλή καί τόσους άλλους συντρόφους καί τίς νύχτες 
όταν δέν μπορούσε νά κοιμηθεί . . . αύτά σκέφτονταν καί σήμερα 
πού γύριζε απ' τό μύλο. Περνώντας μέσα άπ’ τό δάσος ακούσε 
σιγανή κουβέντα σ’ ενα άνάραχο. Λοξοδρόμησε λιγάκι καί κοί
ταξε. Ο Τζώρτζης μ’ ενα κυνηγητικό όπλο στήν πλάτη στε-
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να πεσμένο κούτσουρο. «Αέ θά φύγω αν δέ μάθω ποιό; είναι, 
μουρμούρισε. Ό Πανίδη; μιά φορώ δέν είναι». Κάποια στιγμή 
εκείνο; μετακινήθηκε λίγο υλ ή Λενιώ μόλις τόν είδε ταράχτηκε 
καί ψιθύρισε. Α, κάθαρμα! Σπιούνο; είσαι ε; Τώρα καταλα
βαίνω γιατί πνίγηκε ύ γύφτο; απ' τό Προσήλιο.*.». «Κάτ> 
πρέπει νά κάνω . . . νά ιιάθει ό κόσμο; . ..».

ΙΙερνώντα; άπ1 τήν πλατεία τού χωριού είδε κάμποσου; συ
ναγμένου; δΞ(ι> απ' τήν εκκλησία. νά συζητούν ζωηρά-φωναχτά. 
Κοντοστάθηκε, προσπάθησε ν' ακούσει, μά δέν κατάφερνε παρά 
δυό-τρεϊ; λέξεις, χωρίς νόημα, ν' αρπάξει τ' αφτί της. Στό 
βρύση, πιό κάτω, αντάμωσε πεντέξι γυναίκες πού περίμεναν σει
ρά νά πάρουν νερό κι απ’ αυτές εμαθε πώς στό χωριό Ελατο 
έκαψαν τό σπίτι τού Θωμά τού Κραβαρίτη.

Τό σπίτι τού μπαρμπα-Θωμά ήταν ενα παλιακό, πατριαρ
χικό, σπίτι. Στό ίδιο χτίριο εμνείσκαν καί τά δυό παιδιά του 
μέ τίς φαμιλιέ; τους, στά κατώγια έβαζαν τό σανό καί τό χορ
τάρι γιϊ τό χειμώνα, δίπλα είχαν τα καλύβια «καί τά μαντριά γιά 
τά ζωντανά. Κάηκε τό καταμεσήμερο, όταν ό κόσμο; ελειπε στά 
χωράφια. Τί φωτιά άναψε πολύ περίεργα, άπ’ τά κατώγια, καί δέν 
απόρεσαν νά. γλυτώσουν τίποτε, ούτε ρούχα, ούτε έπιπλα, ούτε 
σπόριμα. Οί οικογένειες τμειναν στούς πέντε δρόμου; κι Αναγκά
στηκαν νά διακονέψουν ψωμί απ' τήν πρώτη κιόλας μέρα.

Λίγε; μέρες αργότερα ό μπαρμπα-Θωμάς γύρισε τσακισμένος 
άπ τά χωράφια, στάθηκε παράμερα άπ’ τύ σπίτι καί μιά κοίταζε 
τ' αποκαΐδια, τούς μισογκρεμισμένους τοίχου; καί μιά τά παιδά
κια πού έπαιζαν πιό κεϊ. στόν ίσκιο μιας καρυδιάς. ΤΙ ψυχή 
του πονούσε καί κόντευε νά κλάψει μαύρο δάκρυ. Καί δέν ήταν 
μόνο ή καταστροφή πού επαθαν, προχώρησε καί γκρίνια καί φα
γωμάρα μέ; στό σπίτι. Μιά ζωή ολόκληρη τά παιδιά του δεν 
τού είχαν γυρίσει λόγο. Καί το>ρα; Θυμάται ό γέρος καί ματώ
νει ή καρδιά του. Είχαν πάει άπ' τύ πρωί στά χωράφια κι δταν 
κάποια ώρα μαζεύτηκαν στόν ίσκιο μιας βαλανιδιάς γιά νά ξε
κουραστούν ό μικρότερος γιος του, ό Άντώνης, πάνω στήν κου
βέντα γιά τι» κακέ) πού τούς βρήκε, τού είπε θυμωμένα:

— Βλέπει; γέρο; Ό φίλο; σου σ' εκανε νοικοκύρη.

218



· —· J 1(JIU5 -- J
— Ποιός άλλος; ό μπαρμπα-Στέφος.
— \έν είσαι στά καλά σου γιέ μου. Ό Στέφος εΐναι πεθα

μένος έδίύ %ι ενα χρόνο.
— Τί κι άν πέθανε αυτός; Ζούν οί Στέφηδες, Κι έσύ μού- 

*ρεχες νά τούς γλυτώσεις άπ' τό Μαραθύπουλο. Δέν άφηνες νά 
τούς ξεκληρίσουν, νά τούς γονατίσουν. Σπάσιμο πού ήθελαν τά 
πόδια σου! Γέραοες καί μυαλό δέν εβαλες!!

— Κι άπό πού τό ξέρει ή αφεντιά σου πώς τύ κάψαν οί 
Στέφηδες;

— Κι ό πρόεδρος τό είπε, κι δλο τό χωριό τό λέει.
Ό μπαρμπα-Θωμάς θέλησε νά πει πώς δ πρόεδρος είναι 

ληστής, αλλά δέν μπόρεσε. Τόν Άντώνη τόν υποστήριξε κι ό με
γαλύτερος γιό; του, δ ΊΙλίας, ύστερα κι οί νύφες, μόνο ή γριά 
του καθόταν στην άκρη μαζεμένη καί βουβή. Υστερα απ' τό 
επεισόδιο δέν τόν χωρούσε τό χωράφι. Καταφαρμακωμένος γύ
ρισε στό χωριό. Στάθηκε δίπλα στά ερείπια ζ,αί μονολογούσε: 
<’Αλήθεια βρέ Στέφο;! Νά μου κάναν οί δικοί σου τέτιο κα
κό: .. . Καί γιατί:... Τί τους έφταιξα:! ΙΙέσμου ενα λόγο κι 
απ' αυτού πού είσαι. Γιατί νά μέ κάνουν διακονιάρη:!». Κι άρχι
σε νά βάζει μέ τό νού του τούς έαμίτες εναν-εναν, νά δει ποιός 
μπορούσε νά κάνει ενα τέτιο έγκλημα. Ετούτο;: Οχι, είναι κα
λός άνθρωπος* εκείνος; Ούτε, δέν είναι κακός· ό άλλος: μπά, 
αυτός είναι ήσυχος . . . ’Έφτασε στόν πάτο, άρχισε άπ’ την αρχή, 
τούς θυμήθηκε ολους, σκέφτηκε-σκέφτηκε κι ή καρδιά του δέν 
τόν άφηνε νά πει πώς κάποιος απ’ αυτούς εβαλε φωτιά.

— Παπούλη! παπούλη! φώναξε ενα έγγονάκι, κοίτα τί βρή
κα καρφωμένο στήν καρυδιά.

Τ) μπαρμπα-Θωμάς Εβγαλε τά γυαλιά του. τά στέριωσε στή 
μύτη περνώντας τά σχοινιά στ” αφτιά κι εσκυψε πάνω στό χαρ
τάκι. Τό διάβασε μιά-δυύ φορές κι ύστερα σήκωσε τό κεφάλι του. 
ϊσιαξε τό κορμί του καί κοίταξε, πέρα κατά τό Τρίστρατο, πάνω 
άπ’ τήν Πλαγιά, εκεί πού κοιτιόταν η φίλο; του ό Στέφος. Τό 
πρόσωπό του σά νά Ελαμπε καί νόμιζες πώς χαμογελούσαν τά 
μάτια του. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, μουρμούρισε. Κι έγώ τί εβα- 



ή συμφορά!».
Έβαλε τό χαρτί στήν τσέπη, πήρε τήν πατερίτσα του καί 

πιό αλαφρός τώρα, σά νά ξενιότεψε μέσα σέ λίγες στιγμές, τρά- 
.βηςε γιά τά χωράφια.

— Έ, σου πέρασε τό γινάτι; τόν πείραξε δ γιός του, σάν 
τόν είδε νά ζυγώνει.

—Γιέ μου, δταν τά παιδιά λένε άπρεπα λόγια στό γονιό 
•καλά δέν κάνουν.

— Καλά λένε άμα γεράζει κανένα; . . . έγώ κοντεύω νά γε- 
ράσω, παιδιά έχω . . .

— Έχεις παιδιά, αλλά μυαλό δέν εχει; . . . Αλλιώς δέ Οά 
πίστευες τούς παλιανθρώπους.

Κάτω απ' τήν ίδια τή βαλανιδιά μαζεύτηκε όλη ή οικογέ
νεια ξανά κι ό γέρος έβγαλε τό χαρτάκι καί διάβασε:

«Πονάς άρπαξε τά πρόβατα απ' τά λιβάδια τής Δάφνης;
ΙΙοιός έκαψε τό σπίτι τού Κραβαρίτη στόν 'Ελατο;
Ό άμερικάνος Ίξώρτζης κι οί άνθρωποί του.
Γιατί;
Γιά νά βάλει τούς έδεσίτες νά φαγωθούν μέ τούς έαιιίτες.
ΙΙοιός έπνιξε τό γύφτο απ' τό χωριό ΙΙροσήλιο;
Ο άμερικάνος Τζώρτζης κι οί άνθρωποί του.

Γιατί;
Γιά νά φέρει στό χωριό άλλο γύφτο πού είναι σπιούνος 

-δικός του».
' Εγινε σιωπή. ’Ολοι σκέφτονταν αύτά πού ακόυσαν.

— Και ποιος τόγραψε αύτό; ρώτηξε ό Λντώνη; λίγο δι- 
■σταχτικά.

— <) Στέφος, ο φίλος μου, ποιος άλλος;
— ’Αφού είναι πεθαμένος άπό ένα χρόνο τώρα.
— Ναι! Αυτός πέθανε, μά έμειναν οί Στέφηδες, απάντησε 

θριαμβευτικά ό γέρος.
* 0 γιός κάτι θέλησε νά πει μά οί άλλοι ήταν τώρα μέ τό 

μέρος τού γέρου. Όλοι κάτι θυμούνταν, πού γρηγορότερα δέν 
είχε σημασία, δλοι κάτι είδαν, κάτι ακόυσαν πού πρωτήτερα δέν
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βέντιασαν, τά συζήτησαν . ..
— Τό σκυλί, ό πρόεδρος τόκαψε, μουρμούρισε ή γριά. Κα

κία φωτιά νά πέσει στό κεφάλι του. Στάχτη καί καπνό; νά γί
νει ό δαίμονας.

° Ενα βράδυ ό ΙΙανίδης γύρισε στό σπίτι κεφάτος. Ποιός 
ξέρει γιατί. Μπορεί νά ήταν τό ρακί, μπορεί νά πήγε καλά κά
ποια δουλιά· του. Σάν όπόφαγε έσπρωξε τό καπάκι, έστριψε ένα 
τσιγάρο και κοιτάζοντας τις γυναίκες είπε:

— Τί χρυσός άνθρωπος! Καί τί απλοχέρης!... Μόνο πού 
δεν έχει ποιός νά τόν φροντίζει. Θέλει μιά γυναίκα νά τόν σκου
πίζει, νά τού μαγειρεύει, νά τόν πλένει . . . Νά τού βρίσκαμε 
έμεις... Τί λές γυναίκα;

Ή Λενιώ καθόταν άπό τήν κάτω μεριά τής γωνιάς κι έπλε
κε μιά κάλτσα. Τελείωσε μιά βέργα, τήν έμπηξε στά μαλλιά τη; 
καί μέτρησε τίς θηλιές. Τό μικρότερο άγοράκι, τρίβοντας τή μύ
τη καί τά μάτια νυσταγμένο, ζύγωσε στ' αφτί της καί κάτι τής 
είπε. ’Άφησε τήν κάλτσα καταγής, σηκώθηκε, πήρε τό μικρό καί 
τό έβγαλε. όξω. Ό Πανίδης έγνεψε στή γυναίκα του μουρμουρί
ζοντας: «Νά τού στείλουμε αυτή».

— Κι είναι καί μέσα στήν πόρτα μας κιόλας, έκανε ή Πα- 
νίθαινα σά γύρισε ή Λενιώ. Ντροπή θά είναι νάρθει καμιά άλλη. 
Κρίμα νά διώξουμε τό τυχερό πού ήρθε στό σπίτι μας κι έριξε 
μιά ματιά γεμάτη νόημα στήν κοπέλα. Εκείνη έπλεκε, τσούγκρι
ζε τά ξύλα νά δύσουν φλόγα καί δέ μιλούσε.

— ’"Ετσι λέω κι έγώ απάντησε ό ΙΙανίδης. Νά! δώ εϊσα- 
στε... Κουβεντιάστε τα.

— Δέ μέ. θέλει έμενα! 'Άν μ’ ήθελε!... τώρα κιόλας θά- 
πήγαινα . . .

Εκείνο τό βράδυ ή κουβέντα δέν πήγε παρέκει. ΤΙ Λενιώ 
δε μίλησε καθόλου, μά ή καρδιά της σφιγγόταν άπό ανησυχία. 
Τί θά γινόταν άν θά έπέμεναν; Πού θά πήγαινε;

Λυό μέσε; αργότερα ύ ΙΙανίδης γύρισε μεθυσμένος. 'Έβρισε 
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λά- τραυλά.
-ΓΑκου μιυρή .. . Νά πας εκεί. .. στόν ξένο. ’Άν δέν

□tSz... <
"Επειτα επεσε τά μπρούμυτα καί κοιμήθηκε. Καί τό πρωί 

πού θά έφευγε είπε στήν Πανίδα.ινα: < Νά στερείς τή θυγατέ- 
οα σου στόν ηξένο'\ αλλιώτικα νά ξεκουμπιστεϊτε καί οί δυό. 
'Άν σάς βρω τό βράδυ..,. ούτε ψύλλος στόν κόρφο σας. Θά 
σάς κάνω κομμάτια*.

Οί γυναίκες πήγαν νά θερίσουν λίγη βρίζα σέ μιά μεγά
λη άγονη πλαγιά. Τό χειμώνα είχαν καθαρίσει τά χαμόκλαδα, 
έριξαν τό σπόρο καί τόν σκέπασαν μέ τήν τσάπα. Φύτρωσε ή βρί- 
«α, ξανάδοσαν βλαστάρια τά κοντόκλαρα, βγήκαν χορτάρια κι 
αγκάθια κι έγιναν ενα δίχτυ κρουστό. Τούς βγήκε ή ψυχή ώσπου 
νά μαζέψουν λίγα στάχια. Ή Πανίδα ινα μ' δλη τήν κούραση 
καί τή ζέστη δεν ξεχνούσε καί τήν άλλη δουλιά. « Ερμα χρό
νια . . .* έλεγε καί άναστέναζε «έρμα χρόνια... πάνε κατ’ άνέ
σου . . . Τίποτα δέν κατάλαβα . . . ’ Αρα — κατάρα . . . άμα είναι 
νέος κανένας . . . Νά παίρνει τά μάτια του καί νά φεύγει . . . Αν 
γινόμουν μιά φορά άκόμα νύφη θά ήξερα νά προσκυνήσω . . . 
Κοίταξ’ εσύ τώρα πού είσαι ακόμα κοπέλα . .

ΤΗρθε τό μεσημέρι, πύρωσε ή ζέστη. Ζωντανό δέ στεκόταν 
στ' ανοιχτό. Τίς θέρισε κι ή πείνα καί γύρισαν στό σπίτι. ’"Εβα
λαν σέ μιά ξύλινη καφκιά λίγο Ευνόγαλο, έριξαν καί λίγο ψωμί 
καλαμποκίσιο κι ϊφαγαν. Σάν τελείωσαν, ή Πανίδαινα, προ.σπα- 
θώντας νά κάνει τή φωνή γλνκιά κι άπαλή, είπε:

—· “Άιντε θυγατέρα μου . . . ’Άιντε κοπέλα μου νά δούμε 
κι έμεϊς μιά άσπρη μέρα . . . Δέ βλέπεις τ! σκυλίσια ζωή κά
νουμε . . .

Καί πού νά πάω. ρώτηξε άναμμένη ή Λενιώ.
— Νά κοπέλα μου! στόν άνθρωπο αυτόν, τόν άγιο άνθρω

πο... Θά τού μαγειρεύεις, θά τού πλένεις, θά τόν συγυρίζεις 
καί τό βράδυ πάλι δώ θά είσαι, στό σπίτι σου.

— Μά είσαι στά καλά σου; Δέν πάω πουθενά.
- 'Άιντε είπα. Μέ τό καλό . . . 'Άν μάς βρει εδώ τό βράδυ 

θά μάς λιανίσει καί τίς δυό.
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Άπό λόγο σέ λόγο άναψε ο καυγά;. ΊΙ. ΙΙανίδαινα φώναζε 
καί τά σάλια πετιούνταν άπ τό στόμα. «Δέν πά; ε; Λέν πας. 
Άιντε τότε φεύγα, φεύγα . . . φεύγα . ..». Καί τήν τραβούσε 
άπ τά μανίκι καί τήν έσπρωχνε άπό τί; πλάτες.

•— Μωρή ζουρλή πού θέλεις νά πάω καί με διώχνεις:
— Στόν τσακισμό καί παραπέρα ακόμα, φώναξε: κατακόκ· 

κινη άπό τό θυμό κι άρπαξε ενα δαυλί.
ΊΙ Λενιώ τάχαοε. Πού νά πήγαινε; Έτσι άφηρημένα ζύγωσε 

ενα σεντούκι τ άνοιξε κι εβγαλε άπό μέσα εναν τραβά καί μιά 
αλλαξιά ρούχα. ΊΙ Παν'δαινα στεκόταν καταμεσής στό σπίτι καί 
άναμαλλιασμένη, μαύρη κι άγρια, κοίταζε, έτοιμη νά χυμήξει 
*ιάν αγριόγατα πάνω της. Τά χείλη τη; γιά μιά στιγμή τριμού- 
λιασαν, τά εγλειψε λίγο μέ. τή γλώσσα καί μουρμούρισε: «Κοί
τα.,. Θά φύγει! μωρή! . . .». 'Έκανε ενα σάλτο κι άρπαξε τό 
σακούλι στριγγλίζοντας:

~ Θά σέ προικίσω κιόλας βρώμα, ε; Νά βγάλεις κι. αύτό 
πού φορά; κι. ύστερα στόν τσακωμό . . .

ΊΙ Λενιώ βγήκε: καί κάθησε στό θυροστόμι, σά μαραμένη. 
Καρδιά τού καλοκαιριού, καταμεσήμερο. Ο ήλιος κατάκορφα 
στόν ουρανό τσουρούφλιζε τή γής καί τό χώμα μύριζε καψαλι
σμένο. Ολες οί ράχες γύρω καί τά κράκορα είχαν άνάψει. 
Αγέρα; δέν άνάσαινε. Ία ζωντανά χώθηκαν κάτω άπ τά δέν
τρα, μέσα στί; ρεματιές, στά σπίτια, νά βρουν λίγη δροσιά καί 
μόνο τά τζιτζίκια, κι αύτά άρια καί ράθυμα, λαλούσαν. Κατά- 
γνια, σταχτόχρωμη στά κοντινά, γαλάζια στά μακρινά, σκέπαζε 
πή γής. Κι ή Λενιώ κοίταζε ολόγυρα πονεμένη καί συλλογιόταν: 
<ΊΙού νά πάω ή έρμη!; ΙΙοιός ξέρει πού νά βρίσκονται αντάρ
τες . . . Νά πάω σέ κανένα σπίτι γνωστό; ... Σέ ποιό: . . . Καί 
ποιος θά* μέ δεχτεί; . . . Κι ύστερα . . . Μπορεί καί. νά μέ πιά 
σουν.*. .». Ένιωθε ενα αβάσταχτο πόνο στήν καρδιά κι ενα 
κόμπο στό λαιμό νά τήν πνίγει. «Νά είχα, μουρμούρισε, εναν 
άνθρωπο, ενα σύντροφο, νά τούλεγα τόν πόνο μου, νά άκου- 
μπούσα πάνω του και νά πάμε ό>; τήν άκρη τού κόσμου καί νά 
παλαί,ψουμε μέ ο,τι μά; βρει...». Καί κεϊ πού σκέφτονταν αύ
τά, καί δεν εβλεπε πουθενά δρόμο, ήρθε στό νού τη; ή μορφή 
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πόλη, μέ τετράγωνες πλάτες, γεμάτο καί λεβέντη. ’Έπειτα 
μέ τά λυωμένα ρούχα, τά τρύπια παπούτσια, τά μικρά, αραιά 
γενάκια του, καί τά μάτια του γεμάτα φλόγα καί πάθος ... Πό
σες δυσκολίες . . . Απογοητεύσεις. Κι δμως χαμογελούσε κι ολο 
προχωρούσε. Κι, οσο πιό πολύ θυμόταν εκείνες τίς μέρες τόσα 
κι ή καρδιά της νταγώνταγε κι Επαιρνε κουράγιο. Σταμάτησαν 
τά δάκρυα κι άλλαξε κι ή όψη τού προσώπου. «Τί κουράγιο 
είχε αυτός ό άνθρωπος!...». «Γιατί έγώ νά τά χάνω τόσο 
γρήγορα! ..

ΊΙ ΙΙανίδαινα πού’ παραμόνευε άπ’ τό τζάκι ρώτηξε:
— Τί θά κάνεις μρρή; θά πας;
— Μάνα είσαι έσύ νά στέλνεις τήν κοπέλα σου σ’ εναν πα

λιάνθρωπο ή σκύλα: πρόφερε αργά ή Λενιώ κοιτάζοντας πέρα.
ΊΙ Πανίδαινα πετάχτηκε δρθή σά νά τήν τσίμπησαν σφή

κες, άρπαξε ενα δαυλό άπό τή γωνιά κι έ'τρεξε στήν πόρτα, ίσα 
καταπάνω στήν κοπέλα, ουρλιάζοντας.

— Σκύλα είσαι έσύ! Θά μου βγάλεις καί γλώσσα τιίιρα, 
βρώμα!

Δίπλα στό θυροστόμι Εστεκε ενα στυλιαροτσάπι. ΊΙ Λενιώ, 
χωρίς νά τό σκεφτεΐ καθόλου, τ' άρπαξε καί τής Εδοσε μιά στό 
χέρι. ΊΙ Πανίδαινα σταμάτησε, στρίγγλισε άπό τόν πόνο καί 
τό δαυλί έπεσε καταγής. 'Εκανε νά τό ξαναπάρει μά σάν είδε 
τό στυλιαροτσάπι έτοιμο στά χέρια τής Λενιώς δέν τόλμησε

Άπό δώ κι Εμπρός ή ζωή τής Λενιώς κάθε μέρα γινόταν 
καί χειρότερη. Ή Πανίδαινα γιά νά τήν αναγκάσει νά πάει’ 
στόν Τζώρτζη δέν τής έδινε φαΐ. 'Άν κατάφερνε νά πάρει στά 
κρυφά κανένα κομμάτι ψωμί. καλά, αλλιώτικα μέ φρούτα καί 
κανένα καλαμπόκι ξεγελούσε τήν πείνα της. Tic νύχτες δένκοι
μόταν στό σπίτι, γιατί φοβόταν τόν Πανίδη. Χωνόταν σ’ ενα 
καλύβι μέ άχερα καί ξημέρωνε. 'Έτσι, έκεΐ στό καλύβι, μέσα 
στά άχερα, ενα βράδυ, θά είχαν περάσει τά μεσάνυχτα καί δέν 
τήΐ' άφηναν οί Εγνοιες καί οι στενοχώριες νά κοιμηθεί, άκουυε 
δίπλα στό μονοπάτι βήματα καί κουβέντες. Τέντωσε τ’ αφτί καί 
γνώρισε τή φωνή τού Πανίδη καί τού Τζώρτζη. «Τί διάβολο νά 
θέλουν τέτια ιορα! σκύφτηκε. Μην έρχονται γιά μένα;». Ση-
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έβλεπε κίνδυνο; Άκούμπησε τό πρόσο>πο σέ μια χαραμάδα καί 
κοίταζε. Οί σκιές έφτασαν στό σπίτι. Ή μιά στάθηκε απόξω 
καί στό σκοτάδι άναβε κι. έσβηνε ένα τσιμπούκι. Ο Πανίδης 
μπήκε μέσα καί σέ λίγο ξαναβγήκε. II ήραν πάλι τό μονοπάτι. 
ΊΙ Λενιώ τήν υπόλοιπη νύχτα δέν κοιμήθηκε καθόλου. Κι δλο 
σκεφτόταν καί ψιθόριζε: «Τί νά ήθελαν κι ήρθαν τέτια ωρα;! 
Τί σκέφτονται νά κάνουν;!».

·*♦ st. y-

rO Μήτρος ό ΙΙεραχωρίτης άφησε τή γριά στό χωριό τη; 
το ΙΙαλιοχώρι κι ήρθε στό δικό του χωριό, τή Βρυσούλα, νά 
θερίσει τίς λίγες πρωιμιύς. Τό σαββατόβραδο άργησε στά χωρά- 
σια, δ£ω στήν ΙΙολιάνα, κι δπως ήταν κουρασμένος ξάπλωσε 
δίπλα στή θημωνιά νά περάσει τή νύχτα. Ψηλότερα περνούσε 
ό χωραφόδρομος, πού τραβούσε γιά τό γειτονικό χωριό κι απ' 
τ άλλο μέρος τού δρόμου άρχιζαν άλλα χωράφια. Θημωνιές 
ιιικρούλες, σάν καλυβάκια, έβλεπες έδώ καί κεΐ στημένες. ’Απ’ 
τήν αντίθετη πλευρά χαμηλότερα περνούσε τό αυλάκι που εη?ό
νε τό νερό άπό μακριά, απ' τό βουνό ψηλά, καί τό πήγαινε στό 
χωριό. Λυτό τό νερό ήταν ό χυμός, τό αίμα τού χωριού κι ήταν 
ή εποχή πού δλα τά δψίμα, καλαμπόκια, φασόλια, δλα τά ζαρζα
βατικά μόλις άρχισαν νά δένουν. Κατάνακρα στά χωράφια τού 
μπαρμπα-Μήτρου είχε έναν γκρεμό ίσαμε 100 μέτρα βάθος καί 
20 πλάτος κι άπό δώ τό περνούσαν μέ κάνουλες. Μήνες καί μή
νες εΐχαν δουλέψει παλώτερα γιά νά τί; φτιάξοιν καί νά τί; 
στεριώσου ν καί τώρα τίς κοίταζαν σάν τά μάτια τους.

ΊΙ βραδιά ήταν ήσυχη καί σκοτεινή, τό χώμα φλογισμένο 
απ’ τό καλοκαιριάτικο λιοπύρι έκαιγε. Μύριζε ή ρίγανη στους 
δχτους, τό κομμένο άχερο, τά %έδρα καί. τά έλατα στήν αντι
κρινή πλαγιά. Μυριάδες αστέρια τρεμόσβηναν στόν ουρανό κι 
άλλα τόσα τριζόνια τραγουδούσανε στή γής. Στό ρέμα έσκου
ζαν τά βατράχια καί πάνω άπό τά θερισμένα χωράφια πατού
σαν κωλοφωτιές. Ό 'Αποσπερίτης <ιπό ώρα χάθηκε στή δύση 
κι ό Γαλαξίας χώριζε τόν ουρανό στά. δυό. Πέρασαν τά μεσά
νυχτα κι ό ύπνος δέν έλεγε ναρθεϊ. Κι δλο άγριευε δ νους. Σάν 



ριζε στά περασμένα, πότε έτρεχε στό σπίτι, .πότε θνμόταν τή 
γριά, πότε τά παιδιά. «Ό Θανάσης φυλακή, ό Νίκος πήρε ντου
φέκι καί γυρίζει μέ τό Μαραθόπουλη . Τί κακό ήταν αύτό:! 
Τί ντροπή;! ΊΙ γριά στό χωρίο δέν ξέρει γιά πο·ιύν νά νλά- 
ψει. . . Καί πού θά βγούμε έτσι;! ·. Καί κεϊ πού ό νους του 
ΰφαινε καί ξύφαινε τά παλιά καί τά καινούργια, κι έτρεχε πότε 
δώ καί πότε κεϊ, κι ή γλυκιά βραδιά κυλούσε ήσυχη, κι ή πίκρα 
πότιζε τήν ψνχή του, ακούσε βήματα στό δρόμο. 'Ανοιξε ΐά 
μάτια κι άνασηκώθηκιε λίγο στόν αγκώνα. Στήν κορφή κάποιο; 
περνούσε κρατώντας κάτι στό χέρι. Προχώρησε καμιά πενήντα- 
ριά μέτρα κι έκοψε τό χωράφι κάθετα. <·ΙΙοιός νά είναι; πού 
πάει; Μ ήπιος γιά νερό;». Σηκώθηκε φυλαχτά-φυλαχτά κα! τόν 
πήρε άπό πίσω. '() διαβάτης έφτασε στ αυλάκι, ακριβώς ?κεϊ 
πού γύριζαν τό νερό κατά τό ρέμα, όταν δέν ήθελαν νά ποτί
σουν. ’Άφησε τόν τενεκέ, στόν δχτο, έβγαλε τήν ξύλινη πορτού· 
λα, τήν έβαλε κάθετα καί. τό νερό ετρεξε μέ βσητό στήν κατη- 
φοριά. "Υστερα πήρε τόν τενεκέ, έβρεξε τίς κάνουλες, αναψε 
ενα σπίρτο κι έβαλε φωτιά. Καμάρωσε λίγο τίς φλόγες καί π>- 
ταξε τόν τενεκέ στήν πάντα. 'Έβγαλε τί) σκούφια του, τήν έβα
λε στόν κόρφο κι έσκυψε νά πιει νερό. ΊΙ σκούφια γλίστρησε 
άπ’ τό πουκάμισο κι έπεσε στόν δχτο. Σάν ήπιε νερό πήδηξε 
μ’ ένα σάλτο τό χαντάκι καί πήρε τό δρομάκι γιά τά χωράφια. 
Οί κάνουλες καίγονταν κι ολόγυρα φεγγοβολούσε. Ό ΙΙεραχω- 
ρίτης ετρεξε όσο μπορούσε γρηγορότερα. Γλίστρησε σ’ ένα μέ
ρος, έπεσε παρέκει, δέν έβλεπε κιόλας, καί σάν έφτασε στή δέ
ση, γύρισε τό νερό στ αυλάκι. Εσβησε ή φωτιά άπό ιιέσα κι 
ύστερα κι οί φλόγες πού έγλειφαν τά στηρίγματα καί τίς κάνου
λες Απόξω. Ξάπλωσε κεϊ στήν άκρη τσακισμένος άπ τήν τρε
χάλα καί τήν «κούραση. ΤΙ δροσιά τού νερού τού δρόσιζε τ’ άναμ- 
ιιένο πρόσωπο κι ό νούς του ταραγμένος δέν μπορούσε νά βάλει 
τάξη σ’ οσα είδε. Καί κεϊ πού σκεφτόταν χωρίς νά μπορεί νά 
δόσει κάποια εξήγηση του φάνηκε πώς κάτι έλαμπε καί έφεγγε 
κατά τά χωράφια. «Ό φόβος είναι > σκέφτηκε καί σηκώθηκα 
Mi δέν ήταν ό φόβος. Καίγονταν οί θημωνιές. ΊΙ φ,υτιά πεο- 
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auluuo^. γρήγορα, έφτασε οτό δρόμο, πήδηξε άπ’ τήν άλλη 
πάντα.

Λίγο αργότερα χτύπησε ή καμπάνα κι άπό στόμα σέ στόμα, 
άπό σπίτι σέ σπίτι, άπό γειτονιά σέ γειτονιά απλώθηκε σ' ολο 
το χωριό: ΙΙυρκαγιά.Γ ΙΙυρκαγιά! Καίγονται τά στάρια στήνΙΙο- 
λιάνα* ’

Ό ήλιο; είχε ανεβεί κιίμποσο σάν άρχισε νά γυρίζει ύ κό
σμος απ’ τά χωράφια. Κατά τί; 9 ή πλατεία είχε γεμίσει. Άλ
λοι κάθονταν στά πεζούλια, άλλοι. στους δχτους γύρα, άλλοι στις 
πέτρες. Κάμποσοι έκαναν βόλτες κι άλλοι στέκονταν. Καυγάδι
ζαν. ντραβαλιόντανε, συζητούσανε καί πού καί πού μάλωναν. Κα
θένα; τό δικό του, ό ενα·; τό κοντό του. δ άλλος τό μακρύ του. 
Λίγοι έκλιχι.γαν τίς ζημιές πού επαθανκι οί περισσότεροι ετρεμαν 
σάν αναλογίζονταν τί θά γινόταν άν δέν τήν προλάβαιναν. Όξω 
απ τό μαγαζζ κάτω άπό ενα θεόρατο πλάτανο κάθονταν ό 
Τζώρτζης. Είχε τό ενα πόδι στό ενα κάθισμα, τό άλλο στ' άλλο, 
ακουμποΓχιε τόν άγκώνα στό τραπέζι καί κρατώντας τό κεφάλι 
μέ τό χέρι κοίταζε πέρα μακριά. κατά τό νότο, έκεϊ πού χάνον
ταν μιά κορυφή καί δέν ξεκαθάριζες άν είναι βουνό εϊτ' αχνός. 
Φαινόταν πώς δέν εδινε σημασία -στόν κόσμο. I Ιότε-πότε έριχνε 
περιφρονητικέ; ματιές στή μάζα καί άλλοτε; ματιές δλο φαρμά
κι στόν Πανίδη. Ετούτο; καθόταν πιό πέρα, είχε ενα ρακοπό
τηρο καταγής στό χώμα, μιά μπουκάλα δίπλα καί κουτσόπινε. 
Στούς γύρω δχτους Ιιαζεύτηκαν γυναίκες, γέροι καί παιδιά κι 
αύτοί Εκαναν τήν περσότερη φασαρία. Άπό παρέα σέ παρέα 
γύριζαν μερικοί καί πότε ίδώ καί πότε έκεϊ γαύγιζαν: «Βαλτή 
ήταν* ή φωτιά:». Αυτοί έβαλαν φωτιά...». "Ενας κοντακια
νός, μέ στραβά ποδάρια, τό ενα μάτι χαλασμένο, μ' ενα μουστά
κι σά λυκίσια τρίχα, έμπαινε στό καφενείο, έπινε άπό κανένα 
στό πόδι, αντάμωνε πότε-πότε τόν πρόεδρο κι υστέρα γύριζε τίς 
παοέες:

-■· Αυτοί Εβαλαν φωτιά, δπως μέ βλέπετε καί σάς βλέ
πω . . . Αύτοί . . .

— Ποιοι μωρέ αυτοί: ρώτηξε κάποιος.
— Οί αντάρτες ...

Άιντε μωρέ χάσου. 'Έτσι σου είπαν νά λές;



— ι ιατι ιαηρε ximu,
— Γιά τ αντί. Που τού; είδες βρέ χαζέ τούς αντάρτες: 

Στόν ύπνο σου;
Ζεματισμένος άπό κεΐ τράβηξε παρέχει. χώθηκε στή μέση 

καί. ξανάπε:
— Αυτοί ίβαλαν φωτιά! Λυτοί! Οί έαμίτες! . . .
— Σούδοσαν καμιά μπουκάλα ρακί: τού φώναξε κάποιο;.
— Γιά συμμάζεψε τά λόγια σου, τομάρι, τόν απείλησε ένα; 

δεύτερος. Αλλη φωτιά πας νά βάλει; στό χωριό; Λέ μάς φτά
νει ιι ία . . .

ΙΙιό πέρα, δίπλα στήν έκκλησιά, ενα; ψηλό;, ξεραγκιανός, 
μέ γερακίσια μύτη ελεγε χειρονομώντας νευρικά:

— Τί καθόμαστε; Νά μά; πληρώσουν τίς ζημιές. Κι ύ
στερα ...

— Στάσου μωρέ Λάζο, μήν είσαι αψύς, κοντραστάριζε ?ν«ς 
γέρος. Στάσου νά ξετάσουμε καλύτερα. \έ θέλει πολύ ν' ανά
ψει τιόρα ό τόπος. Φρύγανο είναι. Φτάνει ένα αποτσίγαρο νά 
πετάξει ένας διαβάτης καί τό κακό δέν αργεί. Μπορεί καί τά 
λιανόπαιδα πού φύλαγαν χτες τά πράματα ν' άφησαν καμιά φω
τιά αναμμένη.

Μέσα στόν κόσμο γύριζε ό Γούλα; που είχε φανεί στό χω
ριό άπό τό προηγούμενο βράδυ. Κερνούσε τσιγάρα καί κρυφο- 
μιλούσε πότε μέ τόν ενα πότε μέ τόν ά/Ζο. Στόν δχτο φάνηκε 
ή Λενιώ. Πότε-πότε κατέβαινε στήν πλατεία, ανακατευόταν μέ 
τούς άντρες καί κάτι έλεγαν. Ό Πανίδης τή φοβέριξε μιά-δυό 
φορές κι ό Τζώρτζης τή; έριχνε άγριες ματιές. Ή συζήτηση 
δλο καί έσβηνε. ΤΙ λογική κυριαρχούσε δλο καί περισσότερο 
στίς κουβέντες. Οί λίγοι δλο καί ζάρωναν. Τό χωριό γλύτωσε 
άπό καινούργια πυρκαγιά.

Θά ήταν 12 ή ώρα κι ό κόσμος άρχισε νά σκορπάει δταν 
φάνηκε νά έρχεται άπ’ τά χωράφια κάποιος, ό Γιώργο; Στέρ 
γιος. ’Έφτασε στήν πλατεία, έβγαλε τή λεριασμένη σκούφια του. 
σΐ(ούγγισε τό ίδρωμένο πρόσωπο καί φώναξε:

— Τί- κάθεστε έδεσίτες μέ σταυρωμένα χέρια;
Τήν ίδια ώρα, στό άντικρυνό ύψωματάκι τ’ "Αη-Θανάση, 

έφτασε ένα τμήμα στρατού μέ ληστοσυμμορίτες.



• utuuc — ic4/; «μ ii ςεριις; i i α πες μας, ρωτηςε 
κάποιο; βαλτός.

“ Ί ί θέλεις άλλο νά ξέρω; Νά, οί αντάρτες έβαλαν φωτιά. 
Γους είδα μέ τά μάτια μου. Πέντε ήταν. Τούς μέτρησα...

Ύ) κόσμος μαζεύτηκε γύρω του κι ή περιέργεια άναψε.
— Αέγε μωρέ, φώναξε κάποιος.
— Νά! χτές δούλευα στή Φτελιά κι άργησα. Πέρασε κά

μποση νύχτα δταν ξεκίνησα γιά δώ. Εκεί στή βρυσούλα τού 
Γσ ιοβόλα κάΰησα νά ξαποστάσω καί βλέπω νά βγαίνουν μέσα 
άπό τό λόγγο τέσσερες οπλισμένοι καί νά κατεβαίνουν ό ένας 
πίσω απ' τόν άλλον, ηυλαχτά-φ-υλαχτά κατά τό χωριό. Τού; πή
ρα άπό κοντά. Στά Παναγιωτέικα έστριΐ|»αν κατά τήν Πολιάνα. 
Σάν έφτασα στό σπίτι είδα τή φωτιά.

— Αυτοί έβαλαν φωτιά, φώναξε κάποιος.
— Τί τούς φυλάμε, τό σταυρό τους, τήν παναγία του;, 

άλλος.
— "Αιντε νά πάρουμε τί; ζημιές... τρίτος.
Ιίεντέξι ξεκίνησαν κι έριχναν κλέφτικες ματιές πρός τά 

πίσω νά δουν άν ακολουθούν άλλοι.
'Άν σάς κρατάει κάντε τίποτα, φώναξε ένας έαμίτη;, 

γιά νά δείτε πόσα απίδια παίρνει ό σάκος.
— Χωριανοί! φώναξε ένας άλλος, μήν τούς άκούτε. 'Έτσι 

τούς έβαλαν νά πουν. Τούς πλήρωσαν.
Λέν πρέπει νά τού; άφήσουμε ν” ανάψουν μεγαλύτερη 

φωτιά στό χωριό.
Οί πεντέςι τράβηξαν ιος πιό πάνω κι ένας-ένας σκόρπισαν 

στά μαγαζιά. Ετσι ή καινούργια απόπειρα άπάτυχε. Κείνη τήν 
έυρα φάνηκε νά έρχεται άργά-άργά ύ Μήτρος ό Περαχώρίτη;, 
κρατώντας ένα τενεκέ στό χέρι. 'Έφτασε στήν πλατεία καί κά- 
■θησε τσακισμένος άπό τήν κούραση στό πεζούλι, αφήνοντας δί
πλα τόν τενεκέ. Κάποιο; τόν μύρισε... «Πετρέλαιο» ψιθύρι
σε καί τόν έδοσε στό διπλανό κι εκείνος σ' άλλον πιό πέρα . . .

— Τί είναι αύτό μπαρμπα-Μήτρο;
— Τενεκές. Τόν άπαράτησε κείνος πούβαλε φωτιά.
II περιέργεια φούντωσε ξανά. "Ωστε ή πυρκαγιά δέν άνα

ψε τυχαία. Κάποιο; τήν έβαλε. ΙΙοιός ήταν λοιπόν: Ό κόσμος
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χτηκε γιά νά χωρέσει. Κατέβηκαν κι. οί γυναίκες. II Λενιώ 
χώθηκε ανάμεσα στους άντρες καί βγήκε απροστά-μπροστά. Σάν 
είδε τόν τενεκέ χλώμιασε. «Αύτοί οί αντίχριστοι ίβαλαν» σκέ- 
φτηκε καί χλώμιασε περισσότερο.

Ό Περαχωρίτης ιστόρησε ό,τι ήξερε. Οσο προχωρούσε ή 
περιέργεια τσύ κόσμου μεγάλωνε καί σιγά-σιγά γινόταν οργή. 
Σάν ακόυσαν πώς έβαλε φωτιά στίς κάνουλες πολλοί δεν κρα
τήθηκαν:

— Βρέ τό βρυκόλακα. Πήγαινε νά μήν αφήσει τίποτα, Νά 
κάψει ολο τό χωριό. Νά μείνουμε στούς πέντε δρόμους . . .

Καί ό Περαχωρίτης πραστεσε τελειώνοντας:
'Έτσι χωριανοί έγιναν τά πράματα.

— Ποιός ήταν μπαρμπα-Μήτρο; φώναξαν πολλοί. μαζί.
Ό γέρος έβγαλε τή σκούφια άπό τήν τσέπη καί σηκώνον

τας την είπε:
— Τίνος είναι αυτή;
«νΛαααα!» έκανε χωρίς νά τό θέλει ή Λενιώ. «Του Πα

νίδη είναι!». «Τού Πανίδη!», φώναξαν καί μερικοί άλλοι.
— “Έ χωριανοί! αυτός έβαλε φωτιά.

Ό Τζώρτζης δάγκωσε τά χείλη μέ λύσσα, έριξε μιά άγρια 
ματιά στόν Πανίδη καί τράβηξε κατά τό ύψωματάκι τ' Άη-Θα- 
νάση. Ό ΙΙανίδης σηκώθηκε καί άρχισε νά τραβιέται οιγά-σιγά 
δίπλα στόν τοίχο τού μαγαζιού σάν σάλιαγκας. Μά δέν πρόλα
βε νά φτάσει στή γωνιά καί νά στρίψει. ΤρεΙς-τέσσερες ετρεξαν 
καί τόν πρό<| τασαν. Τόν άρπαξαν καί σβαρνώντας τον σχεδόν 
τόν έφεραν στή μέση άπ τόν κόσμο.

— Γιατί βρέ: παλιόσκυλο έβαλες φωτιά;
Βρέ πιλάτε τί σούφταιξε τό χωρώ:
Λέν ονομάζεις θεό. Θά μάς έπαιρνες βρέ αντίχριστε 

όλους στό λαιμό σου.
— Βρέ τά χριστέ) του καί τήν παναγία του τί τόν φυλάτε: 

καί. μιά γροθιά ήρθε κατακέφαλα κι ύστερα δεύτερη καί τρίτη» 
Μερικοί πήραν τό μέρος τού Πανίδη. Οί χωριανοί άρχισαν νά 
δέονονται.

Ή Λ ενώ) κόντευε νά σκάσει άπό τή στε νοχώρια της.
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σά; πώ έγώ ποιός φταίει. Φταίει κι αυτός...
- Βέβαια! είναι πατέρας σου καί τόν υποστηρίζεις, φώνα

ξε κάποιος.
"Οχι χωριανοί! . . . 'Ακουστέ με πρώτα . . . Λυτό πού 

ήθελε ό Τζώρτζης . . .
”0 Γούλας εσπρωξε τόν κόσμο κι. ανέβηκε στό πεζούλι. 

Σταθείτε χωριανοί! "Ακούστε καί μένα...
— Κάτω κάθαρμα!...
— Στό χωριό σου νά πας νά βγάλεις λόγο. 

Αλήτη! γιατί ήρθες στό χωριό μας. . . 
Ήρθα νά σάς πώ . . .

— Λέ θέλουμε νά μάς πεις τίποτα, προδότη!
Εκείνος τράβηξε τό πιστόλι.

ΤΙ μ αφήνετε νά μιλήσω ή τραβάω στό σωρό.
"Έγινε λίγο ησυχία.
— Ό 1 Ιανιδης έβαλε φωτιά, είπε ό Γούλας, πού μόλις 

άκουγόταν μές στό χαλασμό. Μά δ Πανίδης είναι έαμίτης. "Ολοι 
τόν . . ,

— ΙΙοτέ δέν ήταν έαμίτης . . .
Κάθαρμα ήταν πάντα . . .

— Τόν ΙΙανίδη τόν έβαλε τό ΚΚΕ.
— Ψεύτη! Ντροπή! Αλήτη!... ξέσπασε ό κόσμος.

Γιατί: γιατί θά εβαζε φωτιά τό ΚΚΕ:
— Νά σάς πώ . . . Θά εβαζε φ·ωτιά σέ πολλά χωριά . . .
Τέσσερε.ς-πέντε άρπαξαν ξανά τόν ΙΙανίδη πού γεμάτος αί

ματα είχε ζαικσσει δίπλα στό πεζούλι.
Λέγε βρέ κάθαρμα. ποιός σού είπε νά βάλεις φωτιά; 
Βρέ πνιχτέ τον! . . .
ΙΙέστο Πανίδη! φώναξε 5 Γούλας. Ιίροχτές δέ σού στεί

λανε χαμπέρι άπό τήν πόλη;
ΤΙ ψυχή τής Αενιώς έφτασε στά δόντια. ’Έτρεμε άπό αγω

νία. Χτυπούσαν τά μηλίγγια. "Έκαιγαν τά μάγουλα, τ’ αφτιά, 
ό λαιμός. Περίμένε μέ τό στόαα ανοιχτό νά δει τί θά πει.

-Ναι! χωριανοί· Αύτοί, οί κουκουέδες μ’ έβαλαν... 
Ψεύτη! φώναξε δυνατά ή Λενιώ. ’Έσπρωξε τόν κόσμο,

ο sf



κι ανέβηκε οτό πεζούλι. Τά φρύδια είχαν σμίξει, τά μάτια τη; 
άστραφταν, τό πρόσωπο εγινε άσπρο σάν παν!, έτρεμαν τά χεί
λη καί τά μάτια. Απλωσε τό χέρι καί φώναξε:

— Μήν πιστεύετε εναν πουλημένο άνθρωπο κι ας είναι καί 
πατέρας μου. Τόν ΙΙανίδη τόν έβαλε ενα κάθαρμα πού δέν 
είναι ούτε έαμίτης, ούτε έδεοίτης: Ό άμερικάνος δ Τζώρτζης.». 
Αντί νά τρωγόσαστε πιάστε τον αυτόν καί κάντε τον κομμάτια.

Ό κόσμος πού ήξερε κάμποσα γιά τόν Τζώρτζη έψαξε παν
τού καί σάν δέν τόν βρήκε γύρισε στόν ΙΙανίδη, τό Γούλα καί 
πέντε-έξι άλλους. Παραλίγο καί θά τούς έκανε κομμάτια. Κείνη 
τήν ώρα άρχισαν νά βάζουν άπό τό ύψωμα τού "Αη-Θανάση μέ 
πολυβόλο κι άπ' τήν πέρα ρούγα έφτασε ένα τμήμα στρατού.

Έκλεισε τόν κόσμο στά σπίτια κι εκανε συλλήψεις. Άπ 
τούς πρώτους πού επιασαν ήταν καί ό γέρο-Περαχωρίτης. «Έ
σύ δέν είχες τόν τενεκέ; τού είπαν. Εσύ δέν ήσουνα αποβρα
δίς στά χωράφια; . . . Έσύ έβαλες φωτιά! . . Ό γέρος σάν 
ακούσε έκανε τό σταυρό του, σκέφτηκε λιγάκι καί μουρμούρισε: 
«τούτοι είναι χειρότεροι άπό τού; γερμανούς».

Τήν άλλη μέρα κουβάλησαν τό γέρο καί τούς άλλους στην 
πόλη. Τήν ώρα πού έμπαινε στό προαύλιο τή; φυλακής, δ Θα
νάση; αποφυλακιζόταν καί καθώς έβγαινε άπ τό γραφείο τού 
Παπαβασίλη, είδε τό γέρο κι έτρεξε στά κάγκελα φωνάζοντας: 
«Πατέρα! Πατέρα!*.

Ό Παπαβασίλη; τραβώντας τον άπό τό χέρι τού σφύριξε:
— Τί. θές μιυρέ; Τί ουρλιάζεις!

— Τόν πατέρα μου -θέλω νά χαιρετήσω.
— Τσακίσου άπό δώ! Χέν είναι μέρα Επισκεπτηρίου.
Ό γέρος ζύγωσε στά κάγκελα, είδε τόν Παπαβασίλη νά 

σπρώχνει τό γιό του καί φώναξε:
— Μ ή σκανιάζεις παιδί μου Θανάση! Έγώ καλά είμαι. ✓ 

Πήγαινε νά κάνεις ένα σπειοί δουλιά...

«. *-

"Οταν ό στρατός εκανε συλλήψεις ή Λενιώ κατέβηκε στη 
ρεματιά κι ανέβηκε στήν πλαγιά αντίκρυ άπ’ τό σπίτι. Χώθηκε 
μέσα στά κέδρα wti παραμόνευε. ’Έβλεπε τούς στρατιώτες καί 
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τους Λ,ηοτυσυμμυριτες να γυριςυυν απο ο.τιιι υε οπιιι και ιυν 
•χόίΐΗο μέσα άπ5 τά καλαμπόκια νά φεύγει γιά νά γλυτώσει. Κά
ποια στιγμή δυό φαντάροι καί δυό ληστοσυμμορίες πήγαν στό 
σπίτι της, κι. εχ|>αξαν παντού: «’Εμένα γυρεύουν» μουρμούρισε 
κι ένιωσε ενα ρίγος νά τρέχει στύ κορμί. «Τώρα θέλοντας καί 
μή πρέπει νά φύγω». «Που νά πάω; Ούτε ρούχα, ούτε λεφτά, 
ούτε...». «Θά πάω στό χωριό Πλαγιά. Θά βρώ τή Σοφού
λα... Από κεϊ βγήκαν μερικοί αντάρτες καί μπορεί κάτι νά 
γίνει. . . ύστερα θά είμαστε δνό. 'Αν μάθουμε πού βρίσκον
ται. . . . Θά ντυθούμε διακονιάρες ύα άπό χωριό σέ χωριό, κι άπό 
βουνό σέ βουνό κάπου θά τούς βρούμε. . ».

“Έφτασε στό σπίτι τή; Σοφούλας τ' άπογιοματάκι τής άλ
λης μέρας. Ή έπονίτισσα τή δέχτηκε δλο χαρά.

— ’Οργανώσεις δέν υπάρχουν τής είπε. Κάμποσοι έφυγαν 
γιά τίς πολιτείες. Άλλοι πήγαν φυλακή καί έξορία. Μερικοί, 
πολύ λίγοι, βγήκαν αντάρτες. 'Εδώ προκοπή δέν έχει. Άν κα- 
τεβεϊ κανένα τμήμα κι εγώ θά φύγω.

Δέν πρύφτασε νά ξανασάνει ή Λενιώ καί μπήκε στό χω
θώ ό Μαραθόπουλος.

— Υπάρχει κανένα μέρος νά κρυφτώ, αν χρειαστεί; ρώ
τησε.

- Τί σέ κιπ’ηγάνε; έκανε ή Σοφούλα φοβισμένη.
— ’Όχι! "Αλλά αν μέ βρουν ... ΙΙοιός ξέρει:!
• - Τότε δέ θάπρεπε νώρΰεις έδώ.
— Καί πού νά πήγαινα;
- Εμένα ρωτάς νά σου πώ, Άν κάνουν ερευνά... ΙΙά- 

με κι οί. δυό χαμένες. Άιντε νά φύγεις.
— Τώρα; Τί είναι αυτά πού λέ; Σοφούλα; πώς νά φύγω;!
— .\£ν ε(οαι πτά καλά σου Λενιώ. Τώρα νά φύγεις. Θά 

ιιέ πάρεις στό λαιμό σου . ..
II Σοφούλα μιά παρακαλούσε, μια απειλούσε, μια κοκκί

νιζε από θυμό, μιά κιτρίνιζε άπό φόβο.
Άκου Σοφούλα, Τώρα δέν μπορώ νά φύγω. Ούτε μέ 

κυνηγάνε. Μόνο άν βρουν ξένη γυναίκα μπορεί νά ρωτήσουν 
τί γυρεύει έδώ. Έσύ θά πεις είναι φιλενάδα μου κι ήρθτ νά 
μέ δεΐ.
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ιοτε γιατί σεΛεις να κρυφτείς;
Γιατί; Γιά καλό καί γιά κακό. Ξέρει; πώ; έρχονται τά 

πράματα:
Ό Μαραθόπουλος μάζεψε τόν κόσμο καί τούς είπε. Τό 

χωριό κρατάει επαφή μέ τού; αντάρτες. Πότε έρχονται εκείνοι 
έδώ, πότε πάνε οί συγγενές τους. Λυτέ; τί; μέρες πήγε κά
ποιο·; καί πρόδοσε τίς κινήσεις τού τμήματός μου. Οί αντάρτες 
ειδοποιημένοι έστησαν ένέδρα καί σκότωσαν τόν Σχαλεκη. τό 
χωριανό σας. Τό χωριό πρέπει νά παραδόσει τόν προδότη αλλιώ
τικα θά τά πληρώσετε δλοι. ,

ΊΙ Σοφσύλα πήγε στή συγκέντρωση καί γυρνώντας μο- 
λύγησε στή Λενιώ δ,τι ακούσε.

Πάλι τά ίδια. Λέ βρίσκουν τίποτε πιό καινούργιο:! Κά
τι ϋαπρεπε νά κάνουμε... Νά ξέραμε πώ; σκοτώθηκε·.!!

— Μωρή μπίτ μυαλό δέν έχει;! Τί νά κάνουμε;
Ξέρω κι έγώ;! Νά γράφαμε μιά προκηρυξούλα.
Μά είσαι στά καλά σου ή νά φωνάξω1

— 'Οχι πολλά! πέντε λόγια, φτάνουν . . .
— Καί τί. θά γράψουμε; Καί μέ τί;
— Μέ τό χέρι.

Κι άν γνωρίσουν τό χαρακτήρα;
Τίς γράφω έγώ.
Βρέ φωτιά βά μά; βάλεις . . . Αιντε στό καλό. Φεύγα!

Κείνη τήν ώρα ό ήλιος είχε βασιλέψει καί τό σούρουπο 
ερχόταν απ' τήν ’Ανατολή κυνηγώντας τή μέρα. Ό Μα?Μχ·θύπου
λος άρχισε, συλλήψεις.

— νΑιντε Λενιώ! ιρεύγα! Μου κόβεται ή ανάσα . . .
- Μά πώ; νά φύγω πού δλους τούς δρόμοι*; τούς έχουν 

πιασμένους καί δέν ξέρω καί τά μονοπάτια:
Νά! άπό κεΐ νιι πά;. . . εξάπαντος, έκατό στά έκατό 

θά περάσεις. Λέ. σέ πιάνουν . . .
ΊΙ Λενιώ σκέφτηκε λίγο. «Αύτή φοβήθηκε, μουρμούρισε, 

καί ποιός ξέρει τί μπορεί νά κάνει;!».
Λός μου ενα φουστάνι τή; μάνα; σου καί ενα μαντήλι 

ν’ αλλάξω λίγο.
Κι άν σέ πιάσουν καί τά γνωρίσουν:
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— 1V1U up ti.Jirs jluu/v ur uu με juauuuv . . . ivi uuirou. 
μή φοβάσαι, υπάρχουν κι άλλα φουστάνια σάν τής μάνας σου.

Λίγο αργότερα μιά γριούλα χώθηκε’ στήν εκκλησία. "Εκα
νε κάμποσες μετάνοιες κι όταν ό παπάς μπήκε στό ιερό νά ξεν- 
τυθεί ανέβηκε στό νταβάνι, καί μαζεύτηκε σέ μιά γοτνιά. Ό 
παπάς 1'φυγε ααί τό< σκοτάδι εγινε πυκνό. Μιά νυχτερίδα πέ- 
τάξε καί μαζί φτερούγισε καί ή καρδιά της απ' τό φόβο, Ιπειτιχ 
άλλη, κι άλλη κι άπ’ τό πορτάκι τού καμπαναριού βγήκανε δξ υ 
γιά κυνήγι. Τά καντήλια έκαιγαν αδύνατα στό ιερό, τό λάδι 
τσίριζε πότε-πότε κι οί φλογιτσες μιά δυνάμωναν καί μιά αδυ
νάτιζαν. Μαζί άλλαζαν μορφή κι οί άγιοι πού στέκονταν σά 
φαντάροι στή γραμμή. Ή παναγιά κρατούσε τό γιό της στή* 
αγκαλιά κι ό «Παντοκράτωρ» άπό τύ Ήλο βλογούσε τόν κάτιο 
κόσμο. ΤΙ νύχτα κυλούσε τυλιγμένη σέ μιά βελούδινη γαλήνη.

Κατά τά μεσάνυχτα άπ' τήν άκρη τού χωριού, απ' τά άμπέ* 
λια, ακούστηκε ένα βαθύ σερνάμενο οοοοο. Μετά πλήθυνε κι 
έγινε ενα; θρήνος ομαδικός. Βόγγηξαν τά φαράγγια καί τά 
ρουμάνια καί πήραν τόν αντίλαλο οί. πλαγιές καί οί χαράδρες 
καί τόν γύρισαν πίσκυ σάν ένα μακρυνό βογγητό: δοοιι. δχχχ! 
Μέ τόν ίδιο τρόπο άπάντησι* τό ύψωμα τού "Αη-Λιά καί σέ 
λίγο τό ύψωμα τής Βίγλας. Ό Μαραθόπουλος μοίρασε τούς 
εαμίτες πού έπιαοε σέ τρεις ομάδες, τούς έβγαλε στά γύρω ύψώ- 
ματα καί τούς βασάνιζε.

Τό πρωί ειδοποίησαν πώς βρήκαν τόν «προδότη» καί θά 
τόν κρεμούσαν. Μάζεψαν δλον τόν κόσμο στήν πλατεία. Στόν 
πλάτανο ανέμιζε ένα σκοινί μέ θηλιά κι άπό κάτω στεκόταν 
ένας μπάγκος. Από τά γύρω υψώματα κατέβασαν τούς δαρμέ- 
νους καί τούς έβαλαν στή γραμμή απέναντι άπ" τούς άλλους. 
Τελευταία έφεραν στή μέση τής πλατείας τή Χριστίνα τού 
Κωστούλα μέ τά ρούχα κατακουρελιασμένα, τό κορμί κατάμαυρο 
καί πληγιασμένο. Tex μαλλιά ξέπλεκα ματωμένα έπεφταν στις 
πλάτεο καί στό πρόσωπο. Ό άντρα; της κι ο αδερφός της άπό 
καιρό είχαν βγει αντάρτες. Αύτή ήταν ό «προδότη;» κι αύτή 
«ειδοποίησε» τούς αντάρτες.

ΊΙ γυναίκα έφερε μιά ματιά όλόγυρα στόν κόσμο κάτι 
ψάχνοντας νά βρεϊ Σέ μιά γωνιά στεκόταν μιά γριούλα κρα-
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•ώνιας ι να αγορακι απ το χέρι. ίο παιοι είθε τη μα να, 
Εβγαλε μιά φωνή, ξέφυγε τής γριούλα; κι έτρεξε. "Απλω
σαν τά χέρια. "Αγγιξαν τά ακροδάχτυλά τους. Ό Ρίνης έδο- 
κε μιά κλωτσιά στή γυναίκα καί τήν αναποδογύρισε. "Αρπαξε 
τό παιδάκι από τ’ αφτί καί τό σήκωσε τόσο ψηλά πού τό ενα 
ποδαράκι του κρεμόταν στόν αγέρα.

— Στόν πλάτανο! φώναξε ό Μαραθόπουλος.
Τό "κρέμασαν από τά πόδια. Τό φουστανάκι του, τό μο

ναχικό ρούχο πού φορούσε, γύρισε πρός τά κάτω κι άφησε γυ
μνό τό άχαμνο-κοκαλιάρικο κορμάκι του. Ό Ρίνης πήρε τό 
βούρδουλα κι άρχισε νά τό δέρνει. Στήν αρχή σιγά-σιγά κι ύστε
ρα πιό δυνατά. Τή μάνα τήν κρατούσαν δυό

— Φωτιά! Πετρέλαιο! διάταξε δ Μαραθόπουλος.
Οί φλόγες κι οί καπνοί τύλιξαν τό παιδί. II μάνα δάγ

κωσε, κλώτσησε, λευτερώθηκε κι έτρεξε. Τ’ αγκάλιασε καί τρά
βηξε τό σκοινί μέ δύναμη, μέ τή δύναμη πού έχει ή μάνα δταν 
βλέπει το σπλάχνο της νά καίγεται ζωντανό. Τό σκοινί, κόπηκε 
καί "κρατώντας το στήν αγκαλιά κυλίστηκε στό χώμα νά τό 
σβήσει. Ό Μαραθόπουλος γελώντας σά βρυκόλακας έκαμε νόη
μα στύ ΓίνΐΊ κι εκείνος έριξε πάνω στά δυό κορμιά κι. άλλο 
πετρέλαιο. Ό κόσμος σφούγγιζε κρυφά τά δάκρυα. Κι ό Μαρα- 
θόπουλος ούρλιαζε:

— Σκοτώστε! όποιον κλαίει.
Όταν στή μέση τής πλατείας έμειναν δυό κορμιά αγκα

λιασμένα γυμνά καί μαύρα σάν κάρβουνο, δ Μαραθόπουλος γύ- 
σισε πρός τόν κόσμο:

— Κοιτάχτε καλά. Νά ποιά τύχη καρτερεί κάθε έαμίτη 
πού θάρθει σέ έπαιρή μέ τούς ληστοσυμμορίτες! Νά ποιά τύχη 
καρτερεί κάθε έδεσίτη πού θά βοηθήσει έαμίτη!

Ίο βραδάκι σάν έφυγε δ Μαραθόπουλος, ή Λενιώ κατέ
βηκε άπ τό νταβάνι νηστικιά, αυπνη και τσακισμένη. Πέρασε 
άπό τήν πλατεία. Στή νυχτερινή αστροφεγγιά κάτω άπό τόν 
πλάτανο ξεχιοριζε ένας μικρός όγκος. ’Από κεΐ πήγε σέ κάμπο
σο χωριά. ΙΙουθενά δέν μπορούσε νά σταθεί. Κάπου τήν του- 
φέκισαν, αλλού κόντεψε νά τήν πιάσουν. Στό μετάξι» είχαν ει
δοποιήσει όλους τούς σταθμούς. Ετσι δλο καί ζύγιονε κατά 
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ιην mi] και κάποιο pyuuu την ωρα που η μέρα εσμιγε με τη 
νύχτα εφτάσε στό Παλιοχώρι. Τράβηξε γιά τό σπίτι, τού Περα- 
χωρίτη καί συλλογίζονταν: <Θά τή βρώ τή γριά τάχα; Θά μέ 
δεχτεί;. . . Κι άν δέ μέ δεχτεί τί. θά κάνω: Που θά πάω: Κι άν 
μέ δεχτεί; ΙΙώς θά ζήιχω; Κρυμμένη; >

II γριά εκλεισε τόν κούρνια, εδεσε μιά γίδα στό κατώγι, 
μάζεψε λίγα ξερόκλαδα, εριξε μέ προσοχή μιά ματιά γύροι άπό 
τό σπίτι κι έτοιμάστηκε ν’ ανεβεί. ’Απ' τό σκοτάδι ξεκάμπησε. 
ή Λενιώ.

Καλησπέρα θειά-Μαρίνα.
Ή γριά καλησπέρισε κι άνοίγοντας τά γεροντικά της μά

τια ζύγωσε προσπαθώντας νά τή γνωρίσει.
— Ποιώ είσαι, μωρή; Λέ σέ γνωρίζω.
Η Λενιώ ζύγωσε καί κάτι τής ψιθύρισε στ’ αφτί. Ή γριά 

εριξε μιά ανήσυχη ματιά ολόγυρα καί μουρμούρισε:
— Πέρνα κοπέλα μου μέσα. Δέν κάνει νά στεκόμαστε έδώ.
’Έτρεμε κι ή φωνή καί τά χέρια τη;. Τά ξερόκλαδα άρχ’·- 

σαν να πέφτουν. Μόλις πέρασαν τό κατώφλι κι έκλεισαν τήν 
πόρτα τής ψιθόρισε:

— Είναι κι ό Θανάσης μου άπάνω.
ΊΙ χαρά τής Λενιώς δεν περιγράφεται. Υστερα άπό τό

σες πίκρες καί φόβους, κυνηγητά καί άγωνίες, εκεί που ήταν 
ολομόναχη καί. δέν ήξερε πού νά πάει καί. τί. νά κάνει, βρή
κε εναν άνθρωπο, ενα σύντροφο νά πει τόν πόνο της, νά άκου- 
μπήσει. πάνω του καί νά πάνε ώς τήν άκρη τού κόσμου, καί 
νά παλαίψουν μ’ δ,τι τούς βρεϊ». II γριούλα ετοίμαζε λίγο 
φαΐ καί μπαινόβγαινε νά δει μήν παραμονεύουν, μήν κουφα- 
κονν κι οί δυό νέοι σιγοκουβέντιαζαν. ΊΙ Λενιώ τού ιστόρησε ο,τι 
ήξερε καί σάν τελείωσε ό Θανάσης τή ριότηξε:

— Καί. τώρα τί θά κάνουμε;
Τώρα δέν εχει μόνο η υλακή καί. εξορία. ’Έχει. καί στρα 

τοδικείο . . .
Τί λέ:: ένας-ενας μπορούμε νά περάσουμε:

— "Ενας-ενας καί μέ αδειανά χέρια είναι αδύνατο. Καί 
πού νά πάμε; Νά κάνουμε ομάδα. Αλλη λύση δέν υπάρχει.

— Θά βρούμε;
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- Είναι δύσκολα τύ πράματα. Μέσα στις σπηλιές καί τίς 
κρυψώνες των σπιτιών υπάρχουν. Πώς νά τούς βρεις δμως; 
Μόνο σά βροντήξει τό ντουφέκι καί νά βροντήξει στά γερά 
έτσι πού νά ακουστεί ιός εκεί . . .

— Στά χιοριά δέν έμειναν άνθρωποι δικοί μας;
'Εμειναν. Καταλαβαίνεις ποιοι: τού; άφησαν γιατί 

είναι μουδιασμένοι. Καρτερούν κι αυτοί, κάνουν τό σταυρό του;. 
Μά πρέπει κάποιοι άλλοι νά πάνε μπροστά.

— Δηλαδή;
Δηλαδή τά πράματα είναι δύσκολα. Μά δέν υπάρχει 

κι άλλη λύση.
— Φυσικά δέν υπάρχει. Κα! πρέπει νά βιαστούμε γιατί 

τόν "Αγησίλαο καί τόν Άχιλλέα τούς έπιαοαν τήν ίδια μέρα 
τής άποφυλάκισης.

•— Καί δέ φεύγουμε τώρα δά; Νά πιάσουμε: τό λόγγο:
— θά φύγουμε. Κοιμήσου λίγο νά ξεκουραστείς. Έγώ θά 

πάω νά πάρω κανένα σιδερικό. . . άν δέν τά βρήκε κανένας 
ij δέ σκούριασαν . . . Νά μιλήσω καί σέ δυό-τρία παιδιά. Κι αμα 
γυρίσω φεύγουμε.

Τήν ίδια μέρα πού ή Λενιώ κατέβαινε γιά τό Ιίαλιοχώρι 
ύ Μαραθόπουλος φώναξε τόν Νίκο I Ιεραχωρίτη.

Νίκο! ξέρεις πόσο σέ εκτιμούμε. Είσαι άπ τούς καλύ
τερους.

Μέ ψέματα ή αλεπού δέ χορταίνει κ. Μαραθύπουλε . . .
Μήν είσαι ράθυμος. Ολα θά γίνουν. Ακου δμως τώ

ρα . . . Ό αδερφός σου αποφυλακίστηκε αυτές τί; μέρες χτες 
προχτές . . . Πάρε κι άλλους τέσσερες καί πήγαινε νά τόν φέ
ρεις . . .

Τό μάτι τού Περαχωρίτη έδειρε λιγάκι. Τρε μούλιασε τ ά
γει λ ι καί μιά πανάδα απλώθηκε στό πρόσωπο.

— Μά ... δέ βρίσκεται κανένα: άλλος γιά μιά τέτια δου- 
λιά: Εμένα βρήκατε; . . .

— Τί διστάζεις; Κρίμα κι έβαζα τό κεφάλι στοίχημα. Μά 
γιά τό καλό του. Προζειμένου νά πάει στούς αντάρτες καί νά 
σκοτωθεί!: 'Αιντε πήγαινε και έγώ θά πώ στόν τρανό πώς 
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τύ ζήτηςες μοναχός σου. Καί τότε ί)ά δεϊ; πόσο γαλαντόμο; 
είναι...

Κι ό Περαχωρίτης ταλαντεύτηκε λίγο, μά πήγε. Οί άλλοι 
κύκλιυσαν τό σπίτι κι αυτό; μέ τό αυτόματο στό λαιμό καί 
τύ δάχτυλο στή σκαντάλη ανέβηκε. Ή γριά κέρωσε σάν τόν 
είδε. Τήν τσάκισε, τρεμούλα. Σηκώθηκε καί τόν άγκάλιασε.

Καλωσόρισε; ΝΊκο μου. Καλωσόρισε; παιδάκι μου. Κά
τσε παιδί μου. Μήν πεινά;: Νά σού τηγανίσω δυό αυγά . . .

1 Ιού είναι ο Θανάσης; ρώτηξε εκείνος καί έσπρωξε 
τή γριά.

ΊΙ ιιάνα κιτρίνισε καί πάνιασε πιό πολύ. Κόπηκε τώρα ή 
τρεμούλα καί ρώτηξε σοβαρά:

— Τί τόν θέλει; τόν Θανάση;
— Αυτό είναι δική μου δουλιά. Εσύ λέγε πού είναι. 

Πήγε στήν πόλη, μπήκε στή συζήτηση ή Λενιώ.
Βρέ σουσουρι'χδα, βρέ .. . ποιός ρώτηξε εσένα: Τό σταυ

ρό σου, τήν παναγία σου, καί γύρισε κατά τή Λενιώ τό αυτό
ματο η.ωνάζοντας: Σήκω απάνω!!

ΊΙ γριά έκανε ενα βήμα κατά τό γιό της κι άπλωσε τά 
χέρια, πού έτρεμαν, νά πιάσει τό αυτόματο.

Γριά! κάτσε στ' αυγά σου! Αλλ'ώ; ξεμπερδεύο) εσένα 
πρώτα.

ΙΙισωοτράτισε λιγάκι κατά τό παράθυρο καί φώναξε τού; 
άλλους ν' ανεβούν. Έδεσαν τή Λενιώ πίσθάγχκονα κι αναπο
δογύρισαν τό σπίτι. Σά δέ βρήκαν τίποτε τήν πήραν κι έφυγαν.

ΊΙ μάνα, σάν ενα κουβαράκι, καθόταν (ίλη τή νύχτα ο 
καλύβι πιό πέρα άπ τό σπίτι. Έκλαιγε, σφούγγιζε τά δά
κρυα μέ τήν ποδιά της κι Ιηιαχνε τό σκοτάδι. Κατά τά ξη
μερώματα γύρισε ό Θανάσης. 'Έτρεξε, κρεμάστηκε απ' τό λαι
μό του καί κλαίγονται τραύλισε;

Φεύγα Θανάση μου. (μύγα παιδί μου. θά σέ πιάσουν. 
Ποιοι ιιάνα:
Νά! παιδάκι μου. . . Λυτοί . . . πώς νά σού τό πώ . . . 

Αυτός . . .
— Τό Λενιώ:

ΙΙάει αυτή, φεύγα, τήν επιασαν . . .



VIII

Κόντευε νά βγει δ Μάρτη;. Δυό χρόνια, χρόνια δύσκολα 
καί ματωμένα, πέρασαν άπό τότε. Τό σύννεφο τή; οργής τού τό 
θρέψαν τά δάκρυα κι ό πόνο; χιλιάδων θυμάτων άρχισε τώρα 
νά ρίχνει τού; πρώτους κεραυνούς. Πέρα άπ τό βουνό άκού- 
γονταν ντουφέκια. Τ αγέρι έφερνε τόν αχό του; καί. τόν σκορ
πούσε πάνω άπ’ τό βασανισμένο τόπο. Τό μήνυμα τή; λευτεριά; 
χάιδευε άπαλά-γλυζά τί; καρδιές του κόσμου.

Σέ κάθε γωνιά, σέ κάθε σοκάκι τή; πολιτεία; μας παραμό
νευε ή σπιουνιά κι ή βία καί τό έγκλημα γυρίζει λεύτερα στούς 
δρόμους. Μιά βαριά άποπνιχτι.κή πνοή δηλητήριαζε τή ζωή.

Ό Τόμυ, κάποιο βράδυ, τήν ώρα πού δ ουρανός είχε ανοί
ξει όλους τούς κρουνούς του, έφυγε απ' τον τόπο μα; καί τή 
θέση του τήν πήρε δ Τζώρτζης.

Ή πολιτεία, κείνη τήν εποχή, παρουσίαζε ασυνήθιστη κί
νηση. Στρατιωτικά τμήματα έρχονταν καί έφευγαν. Οί αρχές 
ετοιμάζονταν γιά τίς επιχειρήσεις. Στά χωριά όπλισαν μέ τό 
στανιό κάμποσο κόσμο κι οί παλιοί μάϋδες, πού είχανε μαζευτεί 
στήν πολιτεία, πήρανε εντολή νά φύγουν γιά τήν ύπαιθρο. Ό 
Μαραθόπουλο; μίλησε μέ τούς «αρχηγούς», τούς έταξε λαγούς 
μέ πετραχήλια καί στις 25 τού μήνα τούς κάλε.σε σέ γλέντι. 
Τούς έστρωσε πλούσιο τραπέζι, μεζέδες, ι|»ητά, ρακί καί κρασιά 
έτσι, πού νά χαρούν τά παιδιά κι έβαλε δλη του τήν τέχνη, 
χωρατά κι αστεία, ιστορίες καί κολακείες, γιά νά σπάσει Λν 
πάγο. Κι όταν άναψε τό γλέντι τούς θύμησε καί τήν πατρίδα:

— Είναι καιρός παιδιά νά γυρίσουμε στά χωριά. *Εζει 
μάς καλή τό καθήκον. μας καρτερεί δ κόσμος . . .
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τας το κρασί απ τά μουστάκια τον. Οί έαμίτες δέν έχουν τί- 
ποτά. Ούτε σάλιο στή γλώσσα δέν τούς εμεινε. Εμείς τά δύσο
με ολα στόν αγώνα. Τήν Οδνρα τήν επιασε τσιγγουνιά. Κι δ- 
«•ως καταλαβαίνετε νηστικό αρκούδι, δέ χορεύει. Καί τέτιο χο
ρό μάλιστα. Δηλάδή νάμαστε εξηγημένοι . . .

2ε καταλαβαίνω Κώστα, τόν εκοψε ό Μαραθόπουλος. 
γιά νά σταματήσει τήν κουβέντα πού τίποτα τό καλό δέν προ- 
μηνοΰσε. Θά τά κανονίσουμε κι αύτά. Μά νά περάσει πρώ
τα ετούτη ή μπάρα. Σήμερα κινδυνεύει ή πατρίδα, κινδυνεύουν 
χά ιερά χαί όσια καί δέ στέκει σέ μάς νά κάνουμε παζάρια . . .

— Δίκιο, δίκιο! πετάχτηκε δ Ρίνης κρατώντας ενα κό
καλο μπροστά στά δόντια. Καί βέβαια κινδυνεύουν. *Εχω σπεί
ρει εκεί πάνα) 100 στρέμματα αλάτι. 'Όπου καί νάναι ήρθε 
καιρό; νά ξεσταχιάσει κι άν κατεβούν οί αντάρτες θά τό θε
ρίσουν.

Τό μουστάκι τού ΜαραΟόπουλου τρεμούλιασε. Στράβωσαν 
ιά χείλη αριστερά καί φάνηκαν δυό δόντια άπ τά δεξιά. Σού- 
φρωσαν-σούφρωσαν τά ματοτσίνορα, μίκρυναν τά μάτια κι έμει
ναν μόνο οι κόρες σά δυό μικρές χαντρίτσες.

— Κοροϊδεύεις Ρίνη ε; ’Άς κατεβούν καί βλέπουμε. ’Εσέ
να θά κρεμάσουν πρώτον.

— Αυτά νά τά πείτε στούς μάϋδες πού οπλίσατε τώρα κι 
όχι σέ μας, τίς παλιοκαραβάνες. Οί έαμίτες λένε: αφήστε τά 
δπλα καί κανένας δέ σας πειράζει. Κι δ,τι λένε αυτοί δέν ξε- 
λένε.

— Καλά Ρίνη, απάντησε δλο φούρκα ό Μαραθόπουλος, 
’Εσύ μήν πας. "Λς τό ντουφέκι κι άμα θές . . . Οί πατριώτες 
θά πάνε. Καί γυρίζοντας στό Ρακαμπίνα τσούγκρισε τό ποτήρι 
καί πρόστεσε: «έτσι δέν είναι Χρηστό;».

— Κανένας δέ λέει νά μήν πάμε, απάντησε κείνος . . . ’Αλ
λά αύτό πού γίνεται μέ μά;;! . . . Δέν είναι μόνο πού δέ μά; 
δίνουν τίποτα αλλά μάς βλέπουν καί σά σκυλιά. Παλιότερα ή 
ΙΙάναινα μάς. καλόύσε σίό σπίτι της, στά γλέντια κ ολο γλύ
κα ήταν στό στόμα της: «Καπετάνιο μου καί καπετάνιο μου». 
Τώρα τήν ανταμώνεις στό δρόμο καί γυρίζει άλλου τό πρόσο
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&νας μάυς. 'Άμα τού; στριμώχνει τό τσαρούχι είμαστε καπετα- 
ναίοι, αμα τού; 'ξεσφίγγει γινόμαστε τ|κοριασμένοι σκύλοι. Δέν 
είμαστε καί τόσο κοντοί. Καταλαβαίνουμε. . . ακούστηκε τό 
ντουφέκι. . . καί μάς ξα να θυμήθηκαν. 'Άμα περάσει τό κακό; 
ΙΙάλι ψωριασμένοι σκύλοι θά γίνουμε. "Ως πού θά πάει αυτό! 
Δέν είχε δίκιο εκείνος ό αντίχριστο; ύ Κορφιάτης; <'Άμ·α θά 
κάνουν στρατό, μου είπε, θά σά; πετάξουν στά σκουπίδια...».

— Μά τήν Πάναινα θά κοιτάξουμε εμείς Χρηστό τί κάνει 
ή τό συμφέρον τή; πατρίδας.

— Καί γιατί νά κοιτάξουμε εμείς τό συμφέρον τή; πα
τρίδας κι όχι αυτοί; πετάχτηκε δ Ρίνης.

— Ρίνη! Έσύ νά μή μιλάς, τόν αποστόμωσε ο Μαραθό- 
πουλος. Σου είπα, έσύ μήν πας . . .

— Καλά λέει ό Ρίνης, ξαναπε ό Ααροβόης. ’Άς πάνε αυ
τοί νά χτυπηθούν μέ τού; αντάρτες , . . Καί νά πιο τή μαύρη 
αλήθεια καλά θά ήταν νάρθουν καί νά μήν τού; άφήσουν τί
ποτα . . . Νά τά κάνουν γυαλιά . . . τότε θά δουν τί αξίζουμε . . .

— Δηλαδή δέ θά πάτε! εκανε φουρκισμένος δ Μαραθύ
πουλος.

— 'Όπως δείχνουν τά κουκιά μουρμούρισε δ Ρίνης. Καί 
μή θυμώνει; Μαραθόπουλε, δπως μάς λαλάτε έτσι χορεύουμε.

Τήν άλλη μέρα τόν ειδοποίησε δ Τζώρτζης νά πάει στό 
γραφείο του. Στό δρόμο παιδευόταν νά βρει κάποια λύση. Λέν 
ήθελε νά μάθει ό Αμερικανός τήν κατάσταση, μά καί χωρίς τήν 
ένίσχυσή του δέ θά τάβγαζε πέρα.

— Τί νέα κύριε Μα,ραθόπουλε, τόν ρώτηξε μόλις μπήκε 
στό γραφείο του. "Έφυγαν τά παιδιά;

— "Όχι άκόμα. κ. Τζώρτζη.
— Καί γιατί; Μυρίζει μπαρούτι;
— Μπά! κ. Τζώρτζη. Από τέτια αύτονών δέ δειλιάζει τά 

μάτι. 'Άλλα κουσούρια έχουν, δσο γιά παλικαριά;! Οση θέλεις.
— Τότε; Τί θέλουν;
— Νά! -κάποια ενίσχυση νά τούς δίναμε ... σέ πόλεμο 

πάνε . . . ξέρει; τί γίνεται: Οικογένειες έχουν . . . τάδοσαν κι 
δλα στόν αγώνα . . .
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ou . . . βρήκαν τήν ευκαιρία... τώρα μέ τίς επιχειρήσει; πά
νε νά μά; πιάσουν άπ τό καρύδι.. Λέ θά ήταν καλύτερα, τί 
λέτε; νά στέλναμε μερικούς στύ στρατοδικείο;

• Οί. περισσότεροι άπ αυτούς κ. Τζώρτζη είναι περασμέ
νοι στά χρόνια. Αμα τούς ζορίσουμε λιγάκι θά πάνε σπίτια 
τους καί κανένας νόμο; δέν τού; πιάνει. Καί καταλαβαίνετε 
πώς, άμα φύγουν οι δυναμικοί, θά χάσουμε κι αυτούς πού 
οπλίσαμε στά χωριά. Η γνιόμη μου είναι πώ; ή περίσταση δέ 
σηκώνει στρατοδικείο.

— Δηλαδή; Σά νά λέμε μά; έπιασαν στό δόκανο... Τό
τε... Νά κοιτάξουμε νά μπαλώσουμε τά πράγματα κι αργό
τερα έδώ είμαστε. Πρέπει όμως νά καταλάβετε πώς ή στάση 
τους δέν είναι, πατριωτική . . . Μαζεΰτε τους κάπου νάρθω νά 
τούς μιλήσω.

Ό Τζώρτζης τούς μίλησε γιά τή μεγάλη ’Αμερικάνικη 
Δημοκρατία, γιά τήν ακατάβλητη δύναμή της, γιά τήν άμέρι- 
στη βοήθεια πού δίνει στήν Ελλάδα κι άλλα τέτια. Οΐ μάυ- 
δε;, οί περισσότεροι, δέν πρόσεχαν. "Αλλοι κουβέντιαζαν, άλλοι 
άνακάτευαν τί; μύτες τους. Δυό «αρχίζοντας απ' τά «ψού> «ψού> 
γιά κάποια χρηματική διαφορά κόντεψε ναρθούν στά χέρια. 
Ο άμερικάνος σάν είδε πώς δέν έδιναν δεκάρα γιά τί; «υψη

λές ιδέες καί τά ιδανικά» αναγκάστηκε νά προσγειωθεί:
• — Είναι καιρός νά ξεκάνουμε αυτού; τούς ληστές. Ή 

πατρίδα καλεί τά παιδιά της νά τή βοηθήσουν καί ή αμοιβή 
του; θά εΐναι ανάλογη μέ τίς υπηρεσίες του;.

Οί μάυδες σάν ακόυσαν γιά αμοιβή παράτησαν τίς ατο
μικέ; τους υποθέσεις — τίς ψείρες καί τί; μύξες — καί πρό
σεξαν στόν δμιλητή.

— Ό καθένας σας, συνέχισε εκείνος, σάν τελειώσουν οί 
επιχειρήσεις, θά έχει μιά ολόκληρη περιουσία, θά μπορέσει νά 
ζήσει οπού θέλει, στήν Αθήνα, στήν Ελλάδα, στήν Αμερική . . .

— "Οσες φορές τ’ ακούσαμε αυτά, τού έκοψε κάποιος, τό
σα καλά νά είχαμε . . .

Κι αύτό έφτασε νά βάλει, φωτιά.
— ’Έτσι μάς έλεγαν καί στήν κατοχή, πετάχτηκε ένας άλλο; 
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jx.1 όταν τε/ιειωσε ο αγώνας μερικοί <η·.ν qgtyuv ιι να, nuvuu» 
τίς λίρες. Κι εμείς δέν έχουμε δεύτερο βρακί νά βάλουμε στόν 
κωλο μας. Μάς έφαγαν οί ψείρες.

— *Αν δέ μάς πληρώσουν καί προκαταβολικά . .. δέν πά
με πουθενά. ΜΛς πάνε αυτοί. . .

Κι επειτα έγινε σωστή χάβρα. ν Αλλος φώναζε άπό δώ. 
άλλος άπό κνϊ. 'Απειλούσαν, έβριζαν. "Ο Μαραθόπουλος κατσ- 
κόκκινος από τήν ντροπή γιά τό ρεζιλίκι πού έπαθε έμπηξε τίς 
φωνές γιά νά τούς καθησυχάσει.

— Ντροπή σας! Καθεΐστε κάτω! Τί ουρλιάζετε σά σκύλοι.
— Βέβαια, βέβαια! Δίκιο έχεις Μαραθόπουλε τόν έκοψε 

κάποιος. Τί σέ νοιάζει έσένα. 'Ολόκληρο κοπάδι άπό γελάδες, 
βόδια ικι άλογα έκανες σέ δυό χρόνια μέσα καί δέ βάζουμε τά 
παλιά. Λέ ρωτάς κι. εμάς. . .

Ό Τζώρτζης ήρεμος καί μεγαλοπρεπής — θυμήθηκε τόν 
Τόμυ καί βάλθηκε φαίνεται νά τού μοιάσει — άπλωσε μπροστά 
τά δυό κοκαλιάρικα χέρια του καί σάν έγινε λίγη ησυχία ρώ
τηξε:

— Τί φωνάζετε; 'Έτσι ποτέ δέ θά συνεννοηθούμε. Πέστ« 
συγκεκριμένα, τί θέλετε;

— Νά μάς πληρώσετε, πετάχτηκε ό Ρίνης, μέ τό μήνα 
και προκαταβολικά, γιά νά μήν πάθουμε δ,τι πΰθαμε μέ τό 
Ζερβά καί τους Εγγλέζους.

— Καλά. Θά πληρωθείτε. Προκαταβολή δμως δέν εχει. 
Ούτε μέ τό μήνα.

Τό ίδιο άπόγιομα ό Μαραθόπουλος είχε συνεργασία μέ τόν 
Τζώρτζη και τό βράδυ κάλεσε στό σπίτι του ξανά τούς άρχι- 
μάυδες: τόν Λαροβόη, τό Ρακαμπίνα. τόν Ρίνη, τόν Γούλα.

— Αύτό πού κάνατε τούς είπε είναι ανταρσία· δέ φτάνει 
πού δέν πάτε σείς παρασέρνετε καί τούς άλλους, δηλ. 100% 
στάση. Φαίνεται πώς δέν καταλάβατε πώς κάνουμε πόλεμο. Έ
βαλα τά στήθια μου γιά νά σάς γλυτώσω απ' τό στρατοδικείο.

— Εμείς δέν άρνηθήκαμε, έκανε ό Ρακαμπίνας, νά πο
λεμήσουμε τούς άντάρτες. Εξασφαλίστε μας δμως ενα ξεροκόμ
ματο . ..
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— Λέ ζητάμε νά γίνουμε κι άφέντες, παραπονέθηκε ό 
Ρίνης.

Αφήστε τις κλάψες. Θά πληρωθείτε μέ τό «κομμάτι». 
Εσείς κανονίστε τούς παρακάτω.

— Δηλαδή;
Νά! Θά πληρωθείτε γιά δσους αντάρτες σκοτώσετε . . .

— Ποιός βάνει εγγύηση; Ό άμερικάνοζ; ρώτηξε ό Ρίνης.
— Καί τί σέ νοιάζει έσένα Ρίνη; τόν αποστόμωσε θυμω

μένη ό Μαραθόπουλο;.
— Καλά σου λέει Ρίνη, τόν έκοψε ό Γούλας, πού εϊχε πλη

ρωθεί στό μεταξύ, θέλειc νάχουμε παρατράγουδα;

Τόν ίδιο καιρό, αρχές τ' 'Απρίλη, δυό παιδάκια ξυπόλητα, 
Αδύνατα καί φτωχοντυμένα, ή Ρηνούλα ίσαμε 14 χρονω κι δ 
Γιαννάκης 12, περπατούσαν στό δρόμο πού κατέβαινε στήν πο
λιτεία. "Αφησαν οτό σπίτι άλλα δυό μικρότερα νά φυλάν τίς 
γίδες καί τίς κότες, κι αυτά ξεκίνησαν νά πάνε ψωμί στή μάνα 
τους, στή φυλακή, (έκεΐνο τόν καιρό είχαν κάνει μαζικές συλ
λήψεις καί σ* δσους έκλεισαν μέσα δέν έδιναν ούτε μιά μπου
κιά ψωμί). Πέραοαν άπό τύ χωριό Ξερότοπος, άπό κάποιο μπάρ
μπα τους νά τά όρμηνέψει που θά πάνε, ποιόν θά βρουν, τί 
θά πουν, γιατί τήν πόλη δέν τήν ήξεραν καί τράβηξαν τό δρό
μο τους. "Ολη τή μέρα — μιά μέρα ζεστή καί γλυκιά — καί 
σ’ δλο τό δρόμο, μ’ δλη τήν κούραση, πότε τό ένα πότε τό άλ
λο έλεγαν καί ξανάλεγαν δ,τι τούς είχε πει ό μπάρμπα; τους. 
Πέρασε κάμποση νύχτα σάν έφτασαν στήν πόλη καί μπήκαν 
σ’ ένα χάνι νά ξημερώσουν. Μαζεύτηκαν σέ μιά γωνιά, έδεσαν 
τόν τροβά άπό τό χέρι τού κοριτσιού. έβαλαν τό ψωμί Ανάμεσα 
στά κορμιά του; γιά νά μήν τούς τό κλέψουν, αγκαλιάστηκαν 
καί κοιμήθηκαν. Καί τό πρωί πήγαν στό κάστρο.

— Τί θέλετε μωρέ; φώναξε άγρια ό σκοπό; τής μεγάλης 
πύλης.

Τα παιδάκια κοιτάζοντας τον στά μάτια φοβισμένα καί 



παίζοντας από ταραχή μέ τά κουμπιά καί τό σκοινί άρχισαν καί 
τά δυό μαζί:.

— Κύριε άστυνόμε, σέ παρακαλούμε, «σε μας νά πάμε λί
γο ψωμί στή μάνα μας κι έρχόμαστε άπό πολύ μακριά. . .

— Τί μωρέ; εκανε πιό άγρια τώρα ό σκοπός. Λέν είναι 
μέρα επισκεπτηρίου. Δεν επιτρέπεται.

Χλώμιασαν τά προσωπάκια τους καί βούρκωσαν τά ματά
κια τους· μπέρδεψαν πιό πολύ τά χεράκια τους μέ τίς κουμπό
τρυπες καί τά κουμπιά.

— ’Άσε μας κυρ-άστυνόμε νά πάμε λίγο ψωμί . . .
Ό χωροφύλακας αφού τά παίδεψε κάμποσο, τά κοροΐδεψε 

καί τά φοβέριζε, τ’ άφησε νά περάσουν. Μπήκαν στύ κάστρο 
καί προχώρησαν κατά τά σίδερα.

— Ποιά είναι αυτά; Καί τί θέλουν; άμόλησε μιά αγριοφω
νάρα ό Παπαβασίλης, σάν τάδε νά πλησιάζουν.

— Κύριε άστυνόμε, άρχισαν πάλι, άσε μας νά πάμε λίγο 
ψωμί στή μάνα μας . . . κι έρχόμαστε άπό μακριά . . .

— Καί ποιά είναι ή μάνα σας;
— ΤΙ Βαρβάρα Τέντα.
— Τί έκαμε λέει; Σφάχτε τα μωρέ!
Τά παιδάκια καρφώθηκαν στή γής. Στά μάγουλα άρχισαν 

νά τρέχουν δάκρυα, μά πίσω δέ γύρισαν. Κι. αφού ό διευθυντής 
χάρηκε τή δύναμή του τ' άφησε λέγοντας:

— θά δύσετε τό ψωμί καί δέ θά πείτε ούτε μιά κουβέντα. 
Δέ θά τιοιταχτείτε καθόλου στά μάτια. Αλλιώς . . . σάς πήρα 
τό κεφάλι μέ τό χατζάρι. Τ' άκούτε;

Τά παιδάκια έκαναν <ναί» μέ τά κεφάλια του; καί ζύγω
σαν στά τάχγκελα. Λυτά άπόοω κι ή μάνα από μέσα, τ άγορακι. 
κρατούσε τόν τροβά καί τό κοριτσάκι τσάκιζε τό ψωμί κομμα- 
τάκιατ-κομματάκια κι άπλωνε τό χέρι κατά τά κάγκελα κι άπό 
φόβο δέ σήκωναν τά μάτια. Απάνω άπ τά κεφαλια τους ο Πα
παβασίλης γκρίνιαζε γιά νά μήν ςεχάσουν τή συμφωνία. Ή μά
να επαιρνε τό ψωμί καί λαχταρούσε νά δει έστω καί μιά ματιά 
τους. Καί σάν τέλειο^σαν ό Παπαβασίλης ούρλιαζε:

— Τί; Έδώ είστε ακόμα; Σφάχτε τα μωρέ!
Τά παιδάκια έτρεξαν δσο μπορούσαν. Κοντανοσαίνοντας
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έφτασαν στή μεγάλη πύλη. «Πιάστε τα μωρέ!!» φώναξε κι δ 
σκοπός γιά νά κάνει χάζι καί βρόντηξε άπό καταγής τύ 5πλο 
καί τήν άρβύλα. Λαχανιασμένα, τσακισμένα καί σκιαγμένα στα
μάτησαν σέ μιά άκρη τού δρόμου μακριά, κάθησαν καταγής νά 
ςανασάνουν καί έριξαν μιά πονεμένη ματιά στό κάστρο μήπως 
δουν τή μάνα τους. Κι επειτα πήραν τό δρόμο γιά τό χωριό 
ξανά. ι

Έφτασαν στό Πλατανόρεμα, δυό ώρες όξω άπό τήν πόλη. 
Στό γεφύρι φύλαγε ενα; σκοπό; κι εκανε έλεγχο στούς διαβά
τες. Πάνω άπό τό δρόμο σ' ενα χωράφι ήταλ' στημένες σκηνές 
καί κάτω άπό τό δρόμο εμνησκαν οί μάυδες χωρίς σκηνές. 
Σ ενα ύψωματάκι άσπριζαν οί σκηνές τής διοίκησης καί πιό 
κεϊ τού Τζώρτζη. Τό τμήμα πήγαινε γιά τίς επιχειρήσεις κι ο 
άμερικάνος βγήκε νά τό ξεπροβοδίσει.

'Ο σκοπός ρώτησε τά παιδιά άπό πού είναι, άπό πού έρ
χονται .. . Εκείνα είπαν δλη τήν αλήθεια. Τά κοίταξε άπό πά
νω 6>ς κάτω, κούνησε τό κεφάλι θλιμμένα καί. μουρμούρισε 
«καημένα παιδιά! Τί φταίτε νά τυραννιέστε κι εσείς! >. Χάιδε- 
ψε τ' άγοράκι καί σκύβοντας ψιθύρισε:

— Περιμένετε εδώ ιόσπου νά» γυρίσω.
Τράβηξε πιό πέρα κι αντάμωσε τόν Καψάλη, τόν αξιωμα

τικό υπηρεσίας.
— Έγώ λέω νά τ’ άφήσω, κ. άνδυπολοχαγέ.
— Καί δέν τ’ αφήνεις! Τάψαξες;
— Τί νά ψάξεις;! *Ό,τι φορούν απόξω, τίποτα άλλο δέν 

Ιχουν. Είναι νά σέ κόβει ή νίλα.
Λέν τό λέμε καί στό διοικητή;

— Γιατί νά ανακατεύουμε κι άλλους. Ξέρεις τί γίνεται!;
— Λές;!
Κοντά στόν πλάτανο στεκόταν ό Αγοραστός, διοικητής τού 

τμήματος, δ Τζώρτζης καί δίπλα καθισμένοι στό χώμα ό Ρίνης 
κι άλλοι δυό μάυδες. Ό άμερικάνος άκουμπούσε στόν πλάτανο 
καί μέ τά γουρουνίσια μάτια του παρακολουθούσε τή σκηνή 
των παιδιών. “Ο Καψάλη; άνάφερε καί προτού απαντήσει δ 
Αγοραστός απάντησε εκείνος:

— Αίιτά γιά πληροφορίες ήρθαν.



Ό Καψάλης τούριξε μιά ματιά περιφρονητική καί ρώ
τηξε :

— Καί ποια είναι ή γνώμη σας κ. Τζώρτζη;
— «Στόν πόλεμο, όπως στόν πόλεμο» λένε οί γάλλοι.
— Καί συγκεκριμένα;
— Νά τά ανακρίνετε καί νά μαρτυρήσουν.
— Κι. άν δέν ξέρουν τίποτε γιά νά μαρτυρήσουν;
— Τότε... εκανε μιά κίνηση σά νάλεγε: δείρτε τα καί θά 

μαρτυρήσουν.
— Έγώ δέν μπορώ νά δείρω παιδάκια, άπάντησε δ Κα- 

ψάλης. Καί δέν πιστετκυ νά βρεθεί καί κανένας άλλος νά κλί
νει μιά τέτια δουλιά ...

— Καί ποιός μίλησε γιά ξύλο; τόν εκοψε θυμωμένος ό 
Τζώρτζης. Έγώ είπα νά τ’ άνακρίνετε. Καί τήν ίδια ώρα μέ 
τρόπο εδειξε στο Ρίνη, πού δέν άφηνε κουβέντα νά πέσει κα
ταγής, τά δυο δάχτυλα του χεριού.

Οί τρεις μάυδες κίνησαν κατά τό γεφύρι. Τά παιδάκια 
στέκονταν άφωνα καί μιά κοίταζαν τό φαντάρο μέ αγάπη καί 
μιά τούς άλλους μέ φόβο κι άγων ία. 'Ο φαντάρος πού παρα
κολουθούσε δλη τή σκηνή εσκνψε καί τούς ψιθύρισε.

— Φεύγατε δσο μπορείτε γρηγορότερα. Χωθείτε στό λόγ
γο γιατί άν σάς πιάσουν θά σάς ξεκάνουν.

Πέρασαν τό γιοφύρι, πιάστηκαν άπ’ τά χέρια γιά νά παίρ
νουν κουράγιο καί νά μήν ξεκοπούν καί χαθούν κι έτρεχαν δσο 
βαστούσαν τά πόδια τους. Οί μάυδες έβαλαν τις φωνές: «Το 
σταυρό σου! . . . τήν παναγία σου! . . . Παλιόσκυλο! ... 1 ιατί 
τ’ άπόλυσες! . . .».

— Τί στεκόμαστε! ούρλιαζε ό Ρίνης. Τρέξτε νά τά πιά- 
σουιιε.

Ό φαντάρος σήκωσε τό τόμπσον.
--'Όποιος είναι παλικάρι... άς κοπιάσει, είπε ήρεμα κι 

άρχισε νά πισωστρατάει πάνω στό γιοφύρι.
Ό Τζώρτζης άφριζε άπό τή λύσσα του κι ό ’Αγοραστός 

στριφογύριζε σάν τσιροπούλι. ΙΙροσπερασε τή μέση τού γεφυ
ρών κι οί μάυδες προχωρούσαν γιατί δέν πίστευαν πώς θά 
χτυπήσει.
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θά λιποταχτήσει, ψιθύρισε ό Τζώρτζης στ1 αφτί τού 
Αγοραστού, χτυπάτε τον.

Ο Αγοραστός έστειλε κάποιον στήν κατασκήνωση των 
μάυδων κι εκείνοι έστησαν δυό πολυβόλα. Ό φαντάρος έριξε 
μιά ματιά στους μάυδες πού ζύγωναν, μιά στά πολυβόλα πού 
τοιμάζονταν νά βάλουν καί τράβηξε μιά ριπή. "Ενας μάυς έπε
σε στόν τόπο, Ό Τζώρτζης ένιωσε ένα δυνατό χτύπημα στό 
στήθος καί ξάπλωσε πεθαμένο; άπό τό φόβο πίσω απ’ τόν πλά
τανο. Ό φαντάρο; μέ τό χέρι στή σκαντάλη τάχυνε τό βήμα 
καί κόντευε νά φτάσει στήν άκρη του γεφυριού. Λίγο ακόμα 
καί θάπαιρνε μιά χαραδρίτσα. Τά πολυβόλα άπ’ τήν κατασκή
νωση άρχισαν νά βάζουν. ’Άφησε ενα <ώχ> κι έπεσε. Ίο κορμί 
του κόσκινο άπ τίς σφαίρες έπιασε δλο τό πλάτος τού γεφυ
ριού. Μέ τόνα χέρι κρατούσε τύ αυτόματο καί μέ τ άλλο τά 
κάγκελα σά νάθελε νά φράξει τό δρόμο. Τό πρόσωπό του ήταν 
γυρισμένο κατά τά παιδάκια κι είχε τά μάτια ανοιχτά. Νόμιζε; 
πώς Ιψαχνε νά δεϊ άν πρόλαβαν νά κρυφτούν.

Ό Ί*ζώρτζης συγχυσμένος τραβήχτηκε στή σκηνή. ’Έψα
ξε τό στήθος, μά δέν είχε τίποτα. Κι όμως ένιωσε χτύπημα, 
ένιωσε τίς σφαίρες νά περνούν δίπλα του, μιά μάλιστα τ' άγγι
ξε τ’ αφτί, τ’ αριστερό, γι’ αυτό κι έτρεμε. Έτρεμαν καί τά 
σαγόνια του καί τά χέρια του. Μά περισσότερο απ όλα το πό
δι του. Λέν μπορούσε νά τό σταματήσει. Τό έσφιγγε μέ τά χέ
ρια, τό πλάκωνε μέ τ’ άλλο πόδι, μ' αυτό τίποτα. Ρρρρρττ έτρε
με, δλο έτρεμε.

Ό Αγοραστός, έβρισε, φώναξε, απείλησε. Μετά σιάχτη- 
κβ, κουμπώθηκε κι ετοιμάστηκε νά μπει στή σκηνή τού Τζώρτζη. 
"Έκανε δυό απόπειρες, μά δεν τούφτανε τό κουράγιο. Ό άμε- 
ρικάνος, πού παρακολουθούσε άπό μιά τρυπούλα της σκηνής, 
ένιωσε χαρά κι ικανοποίηση καί σταμάτησε αμέσως κι ή τρε
μούλα. Στά γουρουνίσια μάτια του κάτι τό σατανικό άστραψε: 
«Θά σάς συγυρίσω έγώ βρομιάρηδες» μουρμούρισε. Βγήκε άπ’ 
τή σκηνή καί στάθηκε . . . περήφανο; δίπλα στόν αιωνόβιο πλά
τανο. Ζύγωσε ό ταγματάρχης. Λέν ήξερε πού νά βολέψει τά 
χέρια του καί μάλωνε μέ τά κουμπιά, τίς κουμπότρυπες καί τό 
ζωστήρα. 'Έβηξε λίγο νά κρύψει τήν ταραχή κι είπε:



— Κύριε Τζώρτζη ήταν ένα γεγονός τυχαίο . . . χτορίς 
πρόθεση.

— Συγγνώμην’ Τό δτι σκόπευσε καταπάνω μου ήταν τυ
χαίο; I ιατί νά μή σκοπεύσει εσάς; ’Απορώ κ. ταγματάρχη πώς 
δέ βλέπετε τήν πολιτική σημασία . . .

— "Ηθελα νά πώ . . . Νά . . . πώς τό επεισόδιο δέν ήταν 
προμελετημένο. Τό έφεραν έτσι τά περιστατικά . . . Τίτιο; πά
λι ολαό; . . . αψύς. . . ράθυμος · · · Κάνει δ,τι τού κατεβεϊ στήν 
ώρα... Δέ σκέφτεται.. . Μήν κοιτάτε τό δικό σας.. .

— Λυπούμαι! πολύ λυπούμαι .. . Λυτά δέν είναι τυχαία 
πράματα... είναι οργανωμένα... 'Έχουν σκοπό νά σμπαρα
λιάσουν τήν πειθαρχία τού στρατού. . . Σκέψου δταν θάρθουμε 
σ' επαφή μέ τόν εχθρό! . . . Πώς τόν έλεγαν;

— Άνδρονίκη Χαράλαμπο.
Τράβηξε από τήν τσέπη του ένα δεφτεράκι καί τ' άνοιξε. 

Μέσα είχε τή δύναμη τού τμήματος γραμμένη σύμφωνα μέ τή. 
συγκρότησή του.

— Πού υπηρετούσε;
— Στό πρώτο τάγμα, πρώτο λόχο.
— ’Έχετε έναν Άκριτόπουλο:
— ’Έχουμε.
— Παπαχρήστου;
— ’Έχουμε.
— Τσιρώνη;
— Έχουμε.
— "Ολοι στόν ίδιο λόχο είναι,
— "Ολοι.
— Λοιπόν, οί τέσσερες αυτοί αποτελούσαν ένα κομμουνιστι

κό πυρήνα κι. δπως φαίνεται συνεδρίασαν κι αποφάσισαν νά κά
νουν δ,τι έκαναν, κι δ,τι θά έκαναν στό μέλλον.

— 'Αδύνατο κ. Τζώρτζη.
— Αδύνατο ε; "Ωστε τού; παίρνετε υπό τήν προστασίαν 

σας κύριε 'Αγοραστέ:
— Πρός θεού! Όχι.. . ’Αλλά . ..
Ό Τζώρτζη; τοΰ γύρισε τίς πλάτες καί μπήκε στή σκηνή.



Ο Αγοραστός έκανε κώμποσες βόλτες ταραγμένος, συγχυσμέ
νος. καί μπήκε κι. αυτός.

Συγγνώμην κ. Τζώρτζη, Λέν εκφράστηκα όπως χρεια
ζόταν . . . Φυσικά έχετε δίκιο . . . δμως, ό Παπαχρήστου δέν εί
ναι κομμουνιστής. Εσείς δέν τόν ξέρετε. Είναι άπό τίς ισχυ
ρότερες οικογένειες. Λέ μένουν» στήν πόλη μας. Είναι 100% 
έθνικόφρονες καί μέ έπιροή, Ό φαντάρος εχει πλούσια δράση. 
Σκότωσε . . . παράδοσε έαμίτες . . .

— Λέ χρειάζεται.. . . Σάς πίστευα) . . . Μόνο πού σάς λεί
πει ή πείρα... Ό Παπαχρήστου τέτιος είναι. Μά 8,τι έκανε 
τό έκανε γιατί έτσι τού είπε τό ΚΚΕ νά κάνει γιά ν' άποχτή- 
σει τήν εμπιστοσύνη μας καί όταν έρθει ή ωρα νά τινάξει στόν 
αέρα τό καμάρι μας, τό στρατό μας ...

— Σωστά! 'Έχετε δίκιο . . . Μου λείπει ή πείρα. Καί τί 
θα προτείνατε:

- Έπί τόπου.
Ό ’Αγοραστός τάχασε. Γούρλωσε τά μάτια καί στό κού

τελο φάνηκε ίδρωτας.
— Βάλτε τό τμήμα στή γραμμή, βγάλτε τους μπροστά . . . 

καί τελείωσε .. . Μεταξύ μας, οικογενειακά.
Ό ’Αγοραστός πιάστηκε στήν παγίδα. Άπό τή μιά μεριά 

ό Τζώρτζης, άπό τήν άλλη ό Παπαχρήστου καί τό σόι του κι 
«πάνω στή σφίξη, βρήκε, έτσι νόμισε, τή λύση γιά ναναι «κι ο 
σκύλος χορτάτος καί τό καρβέλι σωστό».

— Λίκ·ο έχετε. Οικογενειακά. ’Αλλά λίγο αργότερα 
δταν αρχίσουν οί επιχειρήσεις τότε . . .

— Λέν μπορώ νά καταλάβω γιατί θά τούς σκοτώσετε τότε: 
Μόνο γιά τό σκότωμα: Γιά όνομα τού θεού. Εμείς δέ διψάμε 
γιά αίμα. Θέλουμε νά ξεριζώσουμε κάθε κρούσμα απειθαρχίας. 
Γι’ αυτό ή εκτέλεση πρέπει νά γίνει τώρα, τώρα πού τό σίδερο 
είναι αναμμένο καί ενώπιον δλων ...

— Δίκιο έχετε. Αλλά ... Λέ θά μπορούσαμε νά αντικατα
στήσουμε τόν I Ιαπαχρήστου μ’ εναν άλλον:

— Νά έκτελέσουμε εναν άθώο!! Γιά σκεφτειτε το λιγάκι 
κ. ταγματάρχα!

Ό Τζώρτζης έπέμενε, μά κι δ ’Αγοραστός δέν τό κουνούσε 
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ρούπι. Ιότε ό άμερικανος σηκώθηκε καί τράβηξε στό τηλέφωνο.
Ο στρατηγό; είπε πώς δέν ενεργείτε μέ πολεμικό πνεύ

μα, μουρμούρισε κάπως κατσουφιάρικα σά γύρισε. Λέ θά έπρεπε 
νά έχετε έπιφυλάξεις.

— Δηλαδή.
— Νά τούς περάσετε άπό στρατοδικείο. Συγκροτείστε το 

αμέσως κι ό στρατηγός θά σάς στείλει διαταγή.
Ό 'Αγοραστός ξανάσανε. «Κάθαρμα!» -ψιθύρισε καθώς 

έμπαινε στή σκηνή του. «Πας φιρί-φιρί νά μου σκάψεις τό λά- 
κο . , . αλλά...». «Τό στρατοδικείο θά τούς άθωώσει. Κανέ
νας άπ αυτούς δέν είναι· κομμουνιστής «Κι άν τούς κα
ταδικάσει: Αυτό θά φέρει τήν ευθύνη...». 'Ετσι ησύχασε καί 
γρήγορα-γρήγορα ετοίμαζε τή διαταγή. Κι άξαφνα ή πένα στα
μάτησε. <Τό στρατοδικείο ΰά τούς άθωώσει. . . σκέφτηκε. Μά 
αν τούς καταδικάσει; . . . Αυτό θά φέρει τήν ευθύνη . . . Τί θά 
πουν δμως οί, ΙΙαπαχρήστηδες; . . . Έσύ ήσουν διοικητής. Έσύ 
τά μαγείρεψες δλα . . . Ελα δώ . . . 'Άν στή θέση τού Παπα
χρήστου έπιανα έναν άλλο; πού θά ξέρει αυτό τό γουρούνι!» 
Κι έδοσε διαταγή νά πιάσουν τύλ' Άκριτόπουλο, τόν Τσι.ρώνη 
"Mtl τόν Καραθάνο. Λίγο αργότερα μπήκε στή σκηνή ό Τζώρ- 
Φις.

Δύσατε διαταγή νά πιαστεί ό 1 Ιαπαχρήστου; ρώτηςε.
— Πώς! II ως! εδοσα.
— 'Έπιασαν άλλον.
— Φτού! Νά πάρει δ διάβολος! Μιά πεντάρα σιοστή δαυ

λιά δέν κάνουν. Θά διατάξω ν' αποφυλακίσουν τόν Καραθάνο 
καί νά . . .

— Και πού ξέρετε πώς έπιασαν τόν Καραθάνο; έκανε· 
αφήνοντας ενα γέλιο σαρκαστικό. . . Καί γιατί να τόν αφη- 
σουν: ’Αφού είστε βέβαιος πώς είναι ένοχος. . . καί βγήκε 
άπ’ τή σκηνή.

Ό 'Αγοραστός έμεινε σύξυλος. Τά μάγουλά του έκαιγαν 
σά νά τόν χαστούκισαν. Πέταξε τό πηλίκιο στό κρεβάτι καί 
σωριάστηκε στήν καρέκλα βρίζοντας: «αλήτη! γιάνγκη! .1 .». 
Έμεινε έτσι κάμποση ωρα. Μπροστά του, πάνω στό τραπέζι, 
στεκόταν μισοτελειωμένη ή διαταγή τής συγκρότησης τού στρα- 
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μά δέν μπορούσε. Οί σκέψεις μπέρδευαν, χοροπηδούσαν χάνον
ταν καί. ξαναφαίνονταν. Τά νεύρα σιγά-σιγά άρχισαν νά καλ
μάρουν μά λύση πουθενά. «Ποιος νά τού μαρτύρησε; σκεφτό
ταν ... Λέν άποκλείεται νάχει χαφιεδιχό δίχτυ τό σκυλί. . . 
Καί θάχει εξάπαντος. ‘Άπό πού έμαθε;» «Γιά τήν τύχη μου 
ήρθε δώ τό κάθαρμα! . . .» "Ακούστηκαν βήματα άπ' όξω. 
καί ζύγωσε στήν είσοδο. Πιό κεϊ περνούσε ό Καψάλης τραβών
τας κατά τό ποτάμι. Τό πρόσωπο τού ταγματάρχη ξαστέρωσι 
μέ μιας καί σπιθοβόλησε τύ μάτι. «’Έννοια σου γουρούνι καί νά 
βελάξεις δέ θά σου γίνει τό χατήρι. Θά βάλω τόν Καψάλη 
πρόεδρο καί δ,τι θές κάνε, τά νύχια σου νά φας, θά τούς αθω
ώσει. Κάθαρμα είναι κι αυτός. ’Αριστερός, κουκουές. ’Αλλά, τί 
νά κάνω; Τώρα τόν έχω ανάγκη».

Τοίμασε δλα τά χαρτιά καί ξεκίνησε γιά τόν Τζώρτζη νά 
τόν συμβουλευτεί. Κείνη τήν ώρα έβγαινε άπ’ τόν όμερικάνο ό 
Χρ. Κονταξής, ό διοικητής τού Τ λόχου. Ό 'Αγοραστός καρ
φώθηκε στή γής. Τό μυαλό του φωτίστηκε μέ μιας. «''Ώστε 
έσύ είσαι κ. Κονταξή, μουρμούρισε, πού πας καί τού τα λές έ; 
Γιά διοικητής μου γλείφεσαι έ; Γιαυτό τίς τελευταίες μέρες 
αποφεύγεις νά μέ κοιτάξεις σά νά έχεις κάνει καμιά βρωμο- 
δουλιά, έ; Κι ολο ψί-ψί μέ τόν άμερικάνο. Τιποτένιε ανι^ρωπε! 
"Ησουν καί φίλος!... Παλιόκοσμος! Νά σου σκάβει ό φίλοςτό 
λάκο . . .».

— Σύμφωνος είμαι, κύριε Αγοραστέ, απάντησε ό Τζώρ- 
τξης σάν τόν ακούσε. Μόνο, σά νά υπάρχει κάτι τό ανάποδο. 
Σά νά μήν είμαστε εντάξει μέ τό νόμο.

Τόν Αγοραστό τόν έκαψαν τά σημάδια. Κάτι {υποψιάστη
κε. "Ηθελε νά τούδινε μιά γροθιά μ' δση δύναμη είχε, αλλά . . .

— Καί πού δέν είμαστε εντάξει μέ τό νόμο; ρώτηξε 
ψυχρά.

— Νά! Ό Καψάλης είναι ό κυριότερος ιιάρτυς. Λέν μπο
ρεί νά είναι καί μάρτυρας καί πρόεδρος μαζί. Νά βάλουμε τόν 
Κονταξή πρόεδρο. Αυτός είναι λοχαγός τους καί θά είναι δ πιό 
δίκαιος κριτής τους.
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τυρες κατηγορία; τό Ρίνη, τό Γούλα καί μερικούς άλλους.

Άπό νωρίς, προψές τό βράδυ είπε ό Ρίνης άναμέρισα 
πίσω άπ τό ύψωμα γιά σωματική μου ανάγκη κι ακόυσα μέσα 
στά σκοίντα καί τί; αγριελιές κουβέντα. Ζύγωσα φυλαχτά-φν- 
λαχτά καί κρυφακόυσα. «Είναι καιρό; — ελεγε ό I Ιαπαχρή- 
στου — νά ξεχαρβαλώσουμε τήν πειθαρχία τού τμήματος. Νά 
κάνουμε ο,τι μπορούμε . . .». «Καί νά σκοτώσουμε σ. γραμμα
τέα;» ρώτηξε ό Τσιρώνης. Τόν γνώρισα γιατί εδώ κανένας άλ
λος δέν εχει τέτια λιανούτσικη, γυναικεία φωνή, «Καί ρωτά;: 
τ' άποκρίθηκε. . .».

"Υστερα δέν ακόυσα παρά μέσες-άκρες. Μόνο κατά τό τέ
λος κατάφερα νά ξεχωρίσω: «άμα ερθουμε σ επαφή μέ τού; 
αντάρτες, νά ρίξουμε τό σύνθημα τής συμφιλίωσης». 'Οταν 
σκόρπισαν πήρα εναν απ' τό κοντό νχή σάν έμπαινε στή σκηνή 
είδα πώς ήταν ό Άνδρον ικίδης.

Τά Ιδια πάνω-κάτω είπαν κι οί άλλοι μάρτυρες. Μόνο πού 
γιά τόν καθένα υπήρχε κι ένας ξεχωριστός στόχος. Ό Ρίνης 
κατάθεσε βασικά γιά τόν Παπαχρήστου, ό Γούλα; γιά τόν 
Άκοιτόπουλο. . . **

— Γιά έλα Άκριιόπουλε νά δούμε τί θά μά; πεις, είπε ό 
πρόεδρο; σάν τελείωσαν οί μάρτυρες κατηγορίας.

—- Πρώτη φορά, κ. πρόεδρε ακούω τέτια πράματα, πυρή
νες, συνεδριάσεις... Ιδέα δέν £χω. Κοντεύει νά μου φύγει τό 
μυαλό, άπ’ τά ψές, οπάξω τό κεφάλι μου νά καταλάβω γιατί 
τά λένε αυτά; Έγώ δέν έκανα κακό σέ κανένα. Στήν κατοχή 
δέν πήγα ούτε άπό τή μιά παράταξη, ούτε άπό τήν άλλη. Ού
τε καί τούς καταχτητές βοήθησα. Προσωπικά δέν έχω . . . Γιατί 
μέ κατηγορούν; Πιστεύω θά καταλάβετε πώς είμαι αθώος 
καί ...

— Καραθάνος! ή σειρά σου, φώναξε ο πρόεδρος.
— Θά ήθελα κύριοι δικαστές νά άπολογηθεΐ πρώτο; ό Πα

παχρήστου γιατί καί τό κατηγορητήριο καί οί μάρτυρες αυτόν 
κατήγορούν περισ σ ότερο.

— Δέν μπορεί Καραθάνο, πάμε μέ αλφαβητική σειρά... 
— Αφού δέν μπορεί ν' αλλάξετε τήν αλφαβητική σειρά 
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δικαστές.
Κρατούσε τ’ αθλητικό του κορμί όρθό κι ένας αγέρας περ- 

φάνείας άναδινόταν άπό παντού. Στό πρόσωπό του στρογγυλό 
καί νεανικό, έλαμπαν δυό μαύρα μάτια. Κοίταξε τούς φαν
τάρους, που παρακολουθούσαν τή δίκη, χαμογέλασε καί γυρί
ζοντας στους δικαστές είπε:

Τό κατηγορητήριο λέει πιό; εμείς αποτελούσαμε ενα πυ
ρήνα τού ΚΚΕ, μά ή σκευωρία είναι τόσο κακοραμμένη πού φαί
νεται άπό μακριά: Ό Άκριτόπουλος δέν ανήκει σέ κανένα 
κόμμα, ό Τσιρώνης είναι έδεσίτης κι ό Παπαχρήστου τό μεγα
λύτερο κάθαρμα τή; περιοχής. 'Από τέτιους άνθρώπους πως 
μπορεί νά γίνει πυρήνας; 'Ένας φαντάρος εδοσε τή ζωή του 
γιά νά γλυτώσει δυό παιδάκια, χίλιες φορές μπράβο του.

— Νά σταματήσουν οί κρίσεις!
Τό έπεισόδιο είναι πολύ σοβαρό γιατί δείχνει τό δρό

μο τής τιμή; . . .
— Σταμάτα.' φτάνει!
Οί φαντάροι άρχισαν νά βήχουν, νά μουρμουρίζουν κι οί 

άξ κυματικοί τούς έριχναν απειλητικές ματιές καί τούς φοβέ
ριζαν.

— Κύριοι στρατοδίκες θ’ άφαι ρέστε άπό εναν άνθρωπο τή 
ζωή. Αφήστε τον τουλάχιστο ν' άπολογηθεϊ . . .

— Ν’ άπολογηθεϊς, αλλά νά μή λέ; δ,τι σού καπνίζει! . . . 
Ν' αποδείξεις άν έχεις ή όχι ένοχή. Αλλά τί ν' αποδείξεις α
φού δλα είναι φως φανάρι.. . .

— Τί ένοχή νά έχω: Καί ποιός άπό μάς εχει ένοχή; Ένο
χή έχει εκείνο; πού σκάρωσε αυτό τό έγκλημα. Αυτός δέν είναι, 
ελληνας. s'Av ήταν ελληνας-προδότης θά συκοφαντούσε μόνο 
αριστερούς. Καλά θαναι νά μάθει δλος ό κόσμος καί περισσότε
ρο οί. σττνάδερφοί μου πώς ενα; ι^μερικάνος χαφιές διατάζει 
τή δολοφονία ελλήνων φαντάρων κι οί. ελληνες αξιωματικοί τήν 
έκτελούν . . .

Σταμάτα κατηγορούμενε! Σταμάτα, ούρλιαζε ό πρόεδρός 
χτυπώντας καί τίς δυό γροθιές του πάνω στό τραπέζι.

— Θά μά; ντουφεκίσετε γιά νά τρομοκρατήσετε τούς φαντά-
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με, δηλ. τ’ αδέρφια σα; . .. ή σά; σκοτώνουμε εμείς. . . 'Όμως 
ύπάρχει κάποια λύση κ. στρατοδίκες . . .

Ί ράβηξαν τόν Καραθάνο καί τόν κάθισαν μέ τή βία.. 
Οί φαντάροι αναστατώθηκαν. 'Αλλοι έφτυναν, άλλοι έβηχαν, 
άλλοι συζτ]τούσαν κι άλλοι στά κρυφά, πίσω απ’ τίς πλάτες των 
μπροστινών τους, έβριζαν. Ό Αγοραστό; έδυσε διαταγή στούς 
αξιωματικούς νά πάνε τά τμήματά τους στις σκηνές. Έπειτα 
γυρίζοντας στόν Κονταξή τού είπε νά διακόψει τή δίκη καί νά 
κλείσει τούς κατηγορούμενους στό κρατητήριο κι αυτός τράβηξε 
γιά τό ποτάμι βρίζοντας: «βλάκα! νομίζεις πώς επειδή έχεις δο
λάρια έχεις καί μυαλό... Λέ συνεννοείσαι τουλάχιστο ... νά 
τά κανονίσουμε έτσι πού ούτε γάτα ούτε ζημιά . . .». νΕφταστ 
στό μέρος πού είχε σκοτωθεί ό Άνδρονίκης. Είδε τό χώμα 
ποτισμένο μ' αίμα καί φτύνοντας ψιθύρισε: «Κάθαρμα! Κου
κουές ήσουν κι έσύ καί δέν σ' είχα πάρει χαμπάρι. Καλά ήρ
θαν . . . τόφαγες τό κεφάλι σου . .. αλλά γιατί νά βρω έγώ τό 
μπε?*ά μου . . .».

—Κύριε ταγματάρχα! ακούστηκε μιά φωνή πίσω του.
— Τί θέλεις; ρώτηξε γυρίζοντας λίγο τό κεφάλι.
— Ό κ. Τζώρτζης σας θέλει.
Ό Τζώρτζης τόν κοίταξε σάν μπήκε στή σκηνή άπό πά

νω ώς κάτω μέ περιφρόνηση. Τά μάτια του ασπραφταν καί νό
μιζες πως άπό στιγμή σέ στιγμή θά χυμήξει πάν|ο του καί 
θά τόν πνίξει. Μά κι ετούτος τώρα τόν κοίταζε θαρρετά, προκλη
τικά. Ό κίνδυνος τούδοσε κουράγιο.

— Τά κάνατε μούσκεμα, κ. ταγματάρχα, πρόφερε σφυ
ριχτά.

— Γιατί κύριε Τζώρτζη;
— Γιατί;... Γιατί; Ρωτάτε κιόλας... Γιατί νά πιάσετε 

τόν Καραθάνο;
— ’Απ' τούς τέσσερες μόνο αυτός είναι κομμουνιστής.
— Αυτός; Λυτό; ε; εκανε σαρκαστικά. Τού; τέτιους δέν 

τούς στέλνουν στό στρατοδικείο κ. ταγματάρχα. Μ' αυτούς πας 
γ?ά μαλλιά καί βγαίνεις κουρεμένος . . . Γιατί δέ μ άκούγατε; 
Τί τά θέλατε αύτά τά μπιχλιμπίδια;
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- Χαρά, στό πράαα!
Ετσι λέτε -σείς. Γιά ρωτάτε δμως ύλ έμενα. Λέν τό ξέ

ρετε τό σόι του. Θά έβαζαν κανένα καί ΰά μ έβρισκαν τήν 
άλλη μέρα σέ κανένα χαντάκι τά μπρούμυτα... Κι εδώ δέν πρό
κειται γιά τά γαλόνια... Γιατί δέ ρωτάτε; Νά πιάσουμε δλο 
κομμουνιστές κι ούτε δικαστήριο, ούτε .. .

— Γιατί; Γιατί δέν καταλαβαίνετε... ’Έριξε μιά ματιά 
γύρω άπ? τή σκηνή καί γυρίζοντας συνέχισε: Γιατί... παίρ
νοντας άπ τό σωρό βάζεις τό φόβο σ' δλους. Ό καθένας θά 
λέει: «Αφού ντουφέκισαν τόν Παπαχρήστου... ούτε γώ τή 
γλυτώνω...». Καί θά κλείσουν τά στόματα. Καί 9ά φοβάται 
ό ένας τόν άλλο κι δλοι τή διοίκηση. ’Έτσι στεριώνει ή πειθαρ
χία .

— ’Ίσως σ1 αυτό νά έχετε δίκιο .. . Τόν Παπαχρήστου 
δμως πρέπει, νά τόν γλυτώσουμε .. . Στό κάτω-κάτω τής γρα
φής σας τό ζητάω γιά ρουσφέτι. ’Αλλιώς. . .

Ό στρατός κι οι μάυδες μόλις σουρονπωσε ξεκίνησαν. Τρά
βηξαν κατά τά βουνά νά χτυπήσουν τούς αντάρτες, Μέσα στή 
σκηνή μιλούσαν φιλικά καί πίνανε ό 'Αγοραστός κι ό Τζώρτζης. 
Καί στύ κρατητήριο— ενα παλιό μαγαζάκι— οΐ τρεις φαντά
ροι καρτερούσαν.

— Λέν έρχεσαι νά καθήσεις Καραθάνο; Ψες δέν κοιμή
θηκες καθόλου* σήμερα στό πόδι δλη μέρα. Ξάπλωσε νά ξε
κουραστείς1.

— Θάχουμε καιρό νά ξεκουραστούμε Άκριτόπουλε. . .
— Κι άπό πού τό συμπεραίνεις: Τό στρατοδικείο δέν τε

λείωσε άκόμα.
— Γιά νά πάρουν άπό δώ τόν Παπαχρήστου πάει νά πει 

πώς τελείωσε. Γιά μάς αποφάσισαν χωρίς δίκη κι ’ίσιος γι' αυ
τή τή νύχτα.

— Μά γιά δνομα τού θεού, έκανε κλαψιάρικα δ Τσιρώ
νης, τ! κάναμε; Μπορεί νά σκοτώσουν αθώους ανθρώπους;
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τά βιβλία ή άκούγοντας τού; μεγαλύτερους νά λένε ιστορίες 
θ’ απορούν καί δέ θά πιστεύουν πώς υπήρχε κάποια εποχή πού 
σκότωναν αθώους άνθρώπους. Μά σήμερα, Τσιρώνη, δέν εΐναι 
νά παραξενεύεσαι. Κάθε μέρα αθώους σκοτώνουν.

— Next! Μ’ αυτοί είναι κομμουνιστές, Καραθάνο.
Ό Καραθάνος ζύγωσε κοντά καί κάθησε διπλοπόδι άντί- 

κρυ του. Τά μάτια του κι δλο τό πρόσωπό του έλαμπε άπό κα
λοσύνη καί ατά χείλη του άνθιζε ενα φιλικέ) χαμόγελο. Τόν κοί
ταξε κατάματα καί ρώτηξε:

— Κι οι κομμουνιστές τί έκαναν; σύντροφε Τσιρώνη, σύν
τροφε τόσα χρόνια στή φτώχια καί στήν καταφρόνια, σύντρο
φε στίς στερνές ώρες τής ζωής μας, σύντροφε έπειτα άπό λί
γο στόν τάφο* κοίταξε εμένα έσύ ό έδεσίτης, έμενα τόν κομ
μουνιστή καί πές μου σέ τί έφταιξα περισσότερο άπό σένα γιά 
νά πεθάνω! ’Έχο> κι έγώ μάνα σάν κι εσένα, πού μ’ αγαπάει* 
δπως δλες οί μάνες τού κόσμου, έχω κι έγώ άδερφάκι πού καρ
τερεί άπό μίνα προστασία, έχω κι έγώ αγάπη . . ’Ήθελα κι. 
έγώ δπως καί σύ νά ζήσω, μόνο πού ήθελα νάναι ή ζωή καλή 
γιά δλους. Λυτό είναι τό φταίξιμό μου . . .

Κείνη τή στιγμή άντικατέστησαν τούς σκοπούς φαντάρους 
μέ μάυδες. ΓΟ Καραθάνος σηκώθηκε καί ζωγραφίστηκε στόν 
άντικρυνό τοίχο ή λεβέντικη κορμοστασιά του. Νόμιζες πώς 
κι. δ χάρος μπροστά του θά σκύψει τό κεφάλι καί θά προσπε- 
ράσει.

— Ετοιμαστείτε παιδιά, ψιθύρισε. Καί κουράγιο.
Στήν δχτη τού μεγάλου ποταμού τούς έστησαν, ό ’Λκριτό- 

πουλος Αγκάλιασε τόν Καραθάνο καί τόν φίλησε. 'Ο Καραθά
νος άνασήκωσε τόν Τσιρώνη πού καμπουριασμένος έκλαιγε. πέ
ρασε τά γερά του μπράτσα πίσω στίς πλάτες τους, τούς έσφι
ξε πάνω του καί ψιθύρισε: *Αιντε! νά τραγουδήσουμε.

«Έπέσατε θύματα αδέρφια εσείς . . .».
Κι έσμιξε τό τραγούδι μέ τό σιγανό ψιθύρισμα τού νερού, 

τό θρόισμα τού δάσους, μέ τό σιγανό-βουβό κλάμα τού Τσι
ρώνη, μέ τό μουρμουρητό τ’ Άκριτόπουλου πού δεν ήξερε τά 
λόγια καί τόκοψαν στή μίση οί ριπές.
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Απρίλης μήνας κι είχαν αρχίσει οί επιχειρήσεις. Νύχτα 
σκοτεινή καί κρύα καί πάνω σ’ ενα τσουγκαράκι καθόταν ό Πέ
τρος. Πίσω στή χαραδρούλα ανέβαιναν οί αντάρτες κατά τού 
βουνού τήν κορφή. Πατούσαν δ ένας στά βήματα τ’ άλλουνού, 
περπατούσανε ανάλαφρα σάν ίσκιοι καί τίποτα δέν άκουγόταν. 
Μόνο πότε-πότε κανένα πετραδάκι πού κατρακυλούσε λίγο στήν 
κατηφοριά κι ύστερα σώπαινε καί τό νεράκι, πού κατέβαινε στή 
χαραδρίτσα τραγουδώντας μουρμουριστά. Κοίταξε μπρ.οστά τό 
καφκί τυλιγμένο οτό σκοτάδι. Μιά μελαγχολία γλιστρούσε στήν 
ψυχή, μιά άνησυχία τούσφιγγε τήν καρδιά καί κάποιος · φόβος 
τού παράλυε τά νεύρα. Άπ’ τού μυαλού τή στράτα περνούσε 
ή παλιά ζωή. «Μάς καρτερούν οί ζωντανοί, σκεφτόταν, μάς 
καρτερούν οί πεθαμένοι. Μάς καρτερεί ή Μαρθούλα, δ Μπαρ- 
μπα-Στέφος ... ή Λενιώ ... τά παιδάκια, οί γριούλες κι δλος 
δ κόσμος . . . Μάς καρτερούν νά τούς πάμε λίγη χαρά, κάποια 
ελπίδα, λίγη λευτεριά νά ξανασάνσυν . . . Όμως ... Τι θά τούς 
πάμε τάχα; . . . Άν τούς πάμε δάκρυα καί πόνο;! . . .>.

— ’Ήρθαμε Πέτρο! άκούστηκε μέσα στή νυχτερινή ήσυχία.
— νΛ! ’Ήρθατε Θανάση; Καλά. Τί νέα:
— Κείνο τύ λίγο καπνό, πού τό φυλάγαμε γιά ώρα ανάγ

κης, τό μοιράσαμε. ’Έπεσαν στόν καθένα άπό 2 3 τσιγάρα.
— Καλά κάνατε. Τί εγινε γιά ψωμί;
— Πήγε ύ Άλέξης κι δ Βαγγέλης κάτω στά Λαγκάδια 

— πότε πήγαν καί πότε ήρθαν! Φωτιά έγιναν —κι εφεραν 
δυό ψωμιά. Πήραμε άπό μιά απαλάμη ό καθένας. Νά! πάρε 
τό δικό σου.

— Θά τό φάγαν κιόλας!
— *Οχι Πέτρο! Ούτε ενα τριμματάκι δέν έβαλαν στό στόμα 

τους. Τό τύλιξαν σάν άντίδωρο, άλλος σέ χαρτί, άλλος σέ πανί 
καί τό φύλαξαν.

— Επιδέσμους;
— Πήγα στή διοίκηση, μά δέν εΐχε νά μου δόσει.
— Κοίταξε, Θανάση, στό Μελίσσι πού θά κατεβούμε νά 

ψάξουμε γιά πανιά. ~Εστω κι άπλυτα καί παλιά. Νά τά πλύ- 
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νουμε, νά τά βρΰσουμι καί νά δύσουμε άπό ενα κομμάτι στόν 
καθένα. Μήν ξεχύσεις. . . Τί έκανες μέ τόν τραυματία;

— ^Εστειλα τόν Λάζαρο νά μείνει μαζί του, δπως μου 
είχες πει. Τρόμαξα νά τόν κάνω νά πάει. Αναγκάστηκα νά του 
θυμήσω τήν πλατυποδία καί θύμωσε. «'Όλο μέ τήν πλατυπο
δία τή δική μου έχετε νά κάνετε, μου είπε. Πότε δμως ξεκό- 
πηκα ή καθυστέρησα τό τμήμα; Πέστε μου!».

— IIόσα φυσίγγια έχουμε;
— Άπό 60 τά άτομικά καί 100 τά όπλοπολυβόλα.
— Τόσα λίγα; Πώς τά λογάριαζα έγώ καί τάβγαζα παρα

πάνω;!
— Τί λίγα;! Σάν καί πότε είχαμε περσότερα!!
— Γιά κεϊ πού πάμε . . . λίγα είναι.
— Πού πάμε;
— Στά παλιά λημέρια Θανάση. Νά δούμε τί θά βρούμε 

καί ποιου; θά βρούμε!
— Ποιοι είστε σείς; ακούστηκε μιά γνωστή φωνή μές τό 

σκοτάδι.
— Εμείς σύντροφε διοικητή, ό Κορφιάτη; καί ό Περαχω- 

ρίτης. Καρτερούμε νά περάσει ή διμοιρία καί ν' ακολουθήσουμε.
— Νά! περνούν οί τελευταίοι, πάμε.
Ό Θανάση; τάχυνε τό βήμα του καί μπήκε επικεφαλής 

τής ομάδας του. Ό διοικητής τού συγκροτήματος κι ό Πέτρος 
βάδιζαν πίσω-πίσω καί σιγοκουβέντιαζαν.

— Τί λένε τά παιδιά, Πέτρο;
— Λέν κουβέντιασα σ. Διοικητή. "Υστερα άπ’ τό άχτίφ 

πήγα γιά άναγνώρυση καί μόλις τώρα-δά αντάμωσα τό Θα
νάση.

— Μαντεύουν πού θά πάμε; Τί λέει, δ Θανάση;:
— Κάτι μάντεψαν. ’Απ’ τό λίγο ψωμί πού πήραν δέν έφα

γαν καθόλου κι αυτό γίνεται δταν εχουμε δύσκολη άποστολή.
— Δύσκολη ε;
— Μόνο δύσκολη;! Είναι σά νά χωνόμαστε στον λύκου τό 

στόμα.
— Γιατί;
— Γιατί;! . . . Τό μέρος είναι γυμνό, καί τό λίγο κλαρί
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σωστή φάκα θάλεγα, μέ δυό ποτάμια στις πάντες πού τώρα δέν 
περνιούνται καί βουνό στις πλάτες μέ υποχρεωτικές διαβάσεις. 
Λέν εχουμε ψωμί . . . Δέν εχουμε πληροφορίες . . . Καί τό χει
ρότερο δέν εχουμε πυρομαχικά. Μέ πενήντα σφαίρες γίνεται 
μάχη;

— ’Έχουμε κι αποθήκες εκεί. . .
— Γουρούνι στό σακί σ. διοικητή.
— Θά πάρουμε κι άπ" αυτούς .. .
- Λμα τούς κυνηγήσουμε. *Αν μάς κυνηγήσουν; Τώρα 

σ’ αύτό τό χώρο έχουν δλες τίς δυνάμεις συγκεντρωμένες. Ο
πλισαν καί μάυδες ... Κι εμείς — σά νά μήν έφταναν αύτά 
θά χωριστούμε καί σέ τρία τμήματα, λές κι είμαστε ή στρατιά 
τού ϊουλμπούχιν.

— Είναι διαταγή ΙΙέτρο.
— Διαταγή φυσικά. ’Λλλά . . . 'Άμα μάς στριμώξουν καί 

χάσουμε καί κάμποσους τί θά κάνουμε; Θά καθήσουμε νά μά; 
ξεμπερδέψουν; Έγώ νομίζω πώς θά φύγουμε είτε τό θέλουμε 
είτε όχι.

— Τί θά έκανες έσύ άν ήσουν στή θέση μου;
— Τό σωστότερο θά ήταν νά υποχωρήσουμε ώσπου νά 

προωθήσει ό εχθρός τίς δυνάμεις του καί νά άραιώσει τή διά
ταξή του. Μά άν αυτό δέν μπορεί νά γίνει, τότε μόλις κατε
βούμε στό Μελίσσι, αντί νά στρίψουμε ανατολικά, νά τραβήξου
με κατά τή Λύση, νά περάσουμε τό ποτάμι, καί τό δημόσιο δρό
μο καί νά κατεβούμε πρός τή θάλασσα. Εκεί δέν έχει αντάρ
τικο, ούτε πολλές εχθρικές δυνάμεις. Θά τούς αίφνιδιάσουμε, 
’Αναπληρώνουμε τίς απώλειες κι άμα μάς ζορίσουν μπαίνουμε στό 
χώρο μας άπ’ τά νοτιοδυτικά.

Κατά τά μεσάνυχτα έπεσε αντάρα πού γλιστρούσε αθόρυβα 
στις πλαγιές καί κατέβαινε ώς τά ριζμ. "Αρχισε ψιλή βροχή 
κι. οσο ανέβαιναν κατά την κορφή τόσο δυνάμωνε τό κρύο. Τό 
πρωί έφτασαν στό χωριό Μελίσσι. Γέροι, γριές καί παιδάκια 
— αυτοί είχαν μείνει άπ τούς έαμίτες — βγήκαν άπ" τίς σπη
λιές καί τίς κρυψώνες σκιαγμένοι καί μέ: δάκρυα τούς καλω
σόρισαν καί τούς δδοσαν λίγο ψωμί. Αφού ξεγέλασαν τήν πεί-
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Οούν.
— Δυό ώρες αργότερα κατέβηκε άπ' τό βουνό εχθρική 

δύναμη.
— Τί τουφεκιές εΐναι αυτές Χρηστό; ρώτηξε ό διοικητής 

του συγκροτήματος τό διοικητή του Τ λόχου πού μπήκε κείνη 
τή στιγμή γιά νά τόν Ειδοποιήσει.

— Απ' τό βουνό κατέβηκε μιά διμοιρία, έτσι δείχνουν τά 
πυρά κι ά νατολικά, στό χωριό Περιστέρι, φάνηκαν κινήσεις . . .

— Άπό πού πήραν είδηση; Μήν εφυγε κανένας χωρικός; 
- Μπά! Μ’ ασύρματο flu τούς ειδοποίησαν.

— Στείλτε τόν ΙΙέτρο νά πιάσει τήν Άγια-Τριάδα καί 
τά μάτια σας δεκατέσσερα. 

*
♦

Στις πλάτες τού χωριού στέκει τό βουνό απότομα — ψηλό 
κι άν -θελήσεις άπ" τήν πλατεία ν’ άγναντέψεις τήν ψηλότερη 
κορφή του σού πέφτει ή σκούφια. Άπ’ τ’ ακρινά σπίτια, τά 
βορεινά, άρχίζει ενα δρομάκι, περνάει τά ριζά σά φίδι μέσα άπό 
ντρόχαλα καί βράχια καί πιάνει υστέρα άπό μιά ώρα πάνω-κά- 
τω, τό καθαυτό βουνό. Κατάκορφα, στό σέλωμα δπως τό λένε 
— τέσσερις ώρες απ’ τό χωριό καί μέ καλό καιρό—έχει ενα 
στένωμα ίσαμε δέκα μέτρα φάρδος, έτσι, πού δέκα άνθρωποι 
νά τό κρατούν δέν μπορείς νά σπάσεις. Όλόγυρα ροβολούν 
πλαγιές απότομες, στέκουν δρθές πεζούλες, ώς είκοσι καί παρα
πάνω μέτρα ύψος καί κοφτές μαχαίρι. Χάσκουν χαράδρες βα
θιές, χάος άπατο καί γκρεμοί πού προκαλούν ίλιγγο. Κάπου-κά- 
που υπάρχουν καί μονοπάτια, υπάρχουν καί περάσματα γιά γί
δια. Μπορούν νά περάσουν κι άνθρωποι άν είναι μαθημένοι 
κι αν τούς στριμώχνει ή Ανάγκη. Δεξιά — κατά τήν ανατολή αρ
χίζουν λίγα χωράφια δλο κόκκινη γλήνη κι ασπροχάλικο καί 
στήν άκρη κατεβαίνει μιά χαραδριτσα όμαλή σάν κάνουλα άπό 
έλατίσια φλούδα, έπειτα ’έρχεται μιά ράχη μακρουλή κι απά
νω της στέκουν τρία ύψωματάκια σάν τρίγωνο: ή Άγια Τριά
δα. Άριά πουρνάρια, λίγα ελάτια έδώ κι εκεί καί πολλά κο- 
τρώνια τίς σκεπάζουν. Σέ συνέχεια κατεβαίνει μιά απότομη
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ΛΑαγκχ μ »να γυνα αμμυχαπικο, στο ραυος περνάει ενα ρε- 
ματάκι, υστέρα ανηφόρια κι αντίκρυ φαίνεται τό χωριό Πε
ριστέρι.

Ό Πέτρος έβαλε τήν πρώτη ομάδα, τού Θανάση, στό 
δεξιό ύψωμα μέ μέτωπο κατά τή χαράδρα, τή δεύτερη, τού 
Νίκου, στό αριστερό, μέ μέτωπο κατά τό βουνό καί τήν τρί
τη, τού Γεράσιμου στό πίσω, σάν εφεδρεία, μέ διαταγή νά 
ελέγχει καί τή χαραδρίτσα.

Μετά τύ μεσημέρι ύ εχθρός κίνησε μιά διμοιρία απ’ τη 
χαράδρα. Κατέβηκαν στό ρεματάκι κι άρχισαν ν' ανεβαίνουν 
τήν πλαγιά. Ό Θανάσης προώθησε τούς άντρες του στό φρύ
δι. "Ολοι τους ήταν παλικάρια, διαλεγμένοι ένας κι ένας, οί 
περισσότεροι στελέχη τού ΕΛΑΣ. Αέ δείλιαζε τό μάτι κι όταν 
άκόμα πάλαιβαν τό χάρο μέση μέ μέση. Σκόπευαν χωρίς βια
σύνη, σταθερά, κι άνετα. Μόλις έφτασε ό έχθρός στά 30 μέ
τρα ό Θανάσης τούς έκανε νόημα. "Εριξαν άπό μιά σφαίρα 
καί καμιά δέν πήγε χαμένη. Ό έχθρός γύρισε πίσω.

Μ
, e, ι f 5». »s r / _*·ιση ωρα αργότερα εφεραν στα ακρινα σπίτια του χω

ριού βαριά όπλα πεζικού, υλμους καί πολυβόλα κι άρχισαν νά 
γαζώνουν καί ν' αλωνίζουν τό χώρο απ’ τό φρύδι ώς τήν πί
σω χαραδρίτσα. Τήν Ιδια ώρα ενα εχθρικό τμήμα ξεκίνησε 
άπ τό χωριό, τράβηξε κατά τό βουνό γιά ν’ άποφύγει τήν 
πλαγιά μέ τό άμμοχάλικο καί στρίβοντας κατέβαινε τό ανά- 
ραχο. Ό Πέτρος πήρε τήν ομάδα τού Θανάση καί τήν το
ποθέτησε δίπλα στή δεύτερη, τού Νίκου, γιά νά άντιμετωπι- 
σουν οί δυό μαζί τόν έχθρό πού ζύγωνε. Οί φαντάροι έκαναν 
μιά απόπειρα και καθηλώθηκαν. Δεύτερη καί πάλι άπότυχαν. 
Οί αντάρτες δέν έριχναν στό βρόντο σφαίρες, ούτε άπό φό
βο, ούτε καί νά φοβίσουν. Έριχναν μόνο δταν έβλεπαν κίνη
ση κι έριχναν γιά νά σκοτώσουν. Ό έχθρός υστέρα άπό κάθε 
αποτυχία έριχνε βροχή κι δταν πίστευε πώς δ αντίπαλος εξον
τώθηκε ή τρομοκρατήθηκε σήκωνε ξανά κεφάλι. Μά τότε 
τσάφ-τσάφ, βστς- βστς κι ή σφαίρα πήγαινε συστημένη. Καί 
πάλι κολούσαν στό χώμα.

Ό Πέτρος πού βρισκόταν ξαπλωμένος ανάμεσα στίς δυό 
ομάδες καί λίγο πιό πίσω έβγαλε ενα χαρτάκι κι άνάφερε στό 
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ίποιχητη: « υ εχσρος ενεργεί μέ δυό λόχους (περίπου) άπ 
τ' αριστερά μου κι άπ’ τό χωριό χτυπάει μέ βαριά δπλα. ΟΙ 
ενέργειες του δέν είναι άποφασιστικές. Μπορεί νά κάνει ανί
χνευση νά δει πόσοι είμαστε, μπορεί καί νά θέλει νά μάς απα
σχολήσει (ώσπου νά συγκεντρώσει κι άλλες δυνάμεις. *Αν θά 
ενεργήσουν κι απ’ τή χαράδρα θά μείνω χωρίς εφεδρεία καί 
δέ θά μπορώ νά ελέγχω τή χαραδρίτσα πού έχουμε στις πλάτες 
μας. Τώρα-δά στό Περιστέρι έφτασε ένας λόχος ακόμα».

Ό εχθρός κείνη τήν ώρα άρχισε μιά καινούργια επίθεση. 
Ο Πέτρος έστειλε τό σημείωμα κι έριξε μιά ματιά στήν κατά

σταση,
■—Κώστα! φώναξε στό εφεδρικό οπλοπολυβόλο πού τό κρα

τούσε πάντα μαζί του, τραβήξου πιό πέρα, στήν πέτρα καί βοή
θα τήν ομάδα τού Θανάση, γιατί τή ζόρισαν. Στό κουτρουλό 
έλατο βώλε, άπό κεϊ προχωρούν.

Τό οπλοπολυβόλο κελάδησε γιά λίγο κι ύστερα σταμάτησε.
— Μπράβο Κώστα! Κάποιος πήρε διαβατήριο .. . Νίκο' 

Πρόσεχε! θά σέ γελάσουν... Κινούνται απ’ τό δεξιό σου γιά 
νά προχωρήσουν άπ" τ’ άριστερό . .. "Από κεϊ είναι γυμνό . . . 
Μετακίνησε τ’ αυτόματο δεξιώ, νά κεϊ, στό πουρνάρι, γιά νά 
χτυπάει πλάγια — διαγώνια ... νΛ . . . έκεϊ. Θανάση! διώξε τόν 
τραυματία. Τί τόν κρατάς;

— Αέ θέλει νά φύγει, σ. Πέτρο.
Λιώξτον! Δέν ξέρουμε πώς θάρθουν τά πράματα.

- Σύντροφε Πέτρο! ακούστηκε στις πλάτες του.
Ό ΙΙέτοος χωρίς νά σηκωθεί γύρισε καί κοίταξε. Πίσω 

άπό τά βράχια φαινόταν λίγο τό κεφάλι τού συνδέσμου.
— Τί είναι. Παντελή;
— Κίνησαν δυνάμεις άπ’ τό χωριό, άπ’ τή χαράδρα δεξιά 

αας. Μάυδες είναι.
— Καλά. ΕΙδοποίησε τόν Γεράσιμο νά πιάσει τό δεύτερο 

ύψωμα. Γρήγορα!
Ό εχθρός κάλυψε τούς μάυδες μέ τά πυρά του ώς τό φρύ

δι κι άνάλαβε συνδυασμένη επίθεση. Ό στρατός προχώρησε λί
γο καί καρφώθηκε ξανά στό χώμα. Οί μάυδες στό ίσιωμα εμει-
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φτηκαν.

'Όσο πήγαινε ή κατάσταση δυσκόλευε. ’Απ’ τό χωριό τον 
έστειλαν μιά ομάδα γιά ένίσχυση καί τήν έβαλε στύ τρίτο ύψω- 
ματάκι. Τήν Ιδια ώρα στόν πάτο άπ’ τό χωριό Μελίσσι ακού
στηκαν ντουφεκιές. —τό ήλιόγερμα δ εχθρός εκανε μιά προσπά
θεια πώ έπίμονη. Ό Πέτρος σερνόταν άπό πέτρα σέ πέτρα κι 
έδινε οδηγίες στους ομαδάρχες. Πάνω στήν ώρα έφτασε λαχα
νιασμένος ο σύνδεσμος.

— Σύντροφε ΙΙέτρο! ’Ανεβαίνουν τή χαραδρίτσα πίσω μας.
— Ειδοποίησε τόν Γεράσιμο ν' άπαρατήσει τό δεύτερο ύψω- 

ματάκι καί νά πάει στή χαραδρίτσα μέ διαταγή νά κρατήσει 
τό πέρασμα έστω καί μέ τά δόντια. "Υστερα τρέξε στήν έφε
δρε ία, στό τρίτο νψωματάκι, καί πες τους πώς τό δεύτερο τύ 
έγκαταλείψαμε. Ν' αντιμετωπίσουν αυτοί τούς μάυδες καί νά- 
χουν τό νού τους στίς πλάτες τους γιατί ανεβαίνει ό έχθρός.

Ό σύνδεσμος σκυφτά-σκυφτά, σχεδόν μπουσουλώντας χά
θηκε μέσα στίς πέτρες καί τά πουρνάρια κι ύ Πέτρος γυρίζον
τας στόν ομαδάρχη, τό Νίκο, φώναξε:

— Νίκο! τό δεύτερο ύψωματάκι τό έγκαταλείψαμε, έχε τύ 
νού σου άπ τό δεξιό σου, κι έσύ Κώστα άλλαξε θέση. Γύρισε 
τό οπλοπολυβόλο σου στό δεύτερο ύψωμα νά φυλάξεις τά πλευ
ρά καί τίς πλάτες τού Νίκου.

Ό έχθρός καταλάβαινε πώς ή κατάσταση τού τμήματος 
στήν Αγία Τριάδα ήταν άσχημη, καταλάβαινε ακόμα πώς άμα 
νύχτωνε θά τούς έχανε. Γι’ αυτό πάνω στό σούρουπο άνάλαβε 
τήν πιό λυσσασμένη έπίθεση. Οί αντάρτες δέ μετακινήθηκαν, 
μά ή κατάσταση έγινε περισσότερο άπό κρίσιμη. Οί δυό ομάδες, 
τού Θανάση καί τον Νίκου, δέχονταν τώρα πυρά κι άπ τά 
πλάγια, άπ' τούς μάυδες πού ανέβηκαν στό δεύτερο ύψωμα. ΊΙ 
ομάδα τού τρίτου υψώματος πού αντιμετώπιζε τούς μάυδες κα
τά μέτωπο, μπλέχτηκε σέ μάχη καί μέ κείνους πού ανέβαιναν 
τή χαραδρίτσα. Τήν ομάδα τού Γεράσιμου στή χαραδρίτσα τή 
χτυπούσαν κι εκείνοι πού άνέβαιναν κι εκείνοι πού κατέβαιναν. 
Πάνω στήν ώρα ένας σύνδεσμος έφερε διαταγή: Ν’ άπαγκι-
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ue πάρουν ειοηση. Λτο χωρίο ikx βρεις νεό
τερη διαταγή».

* * *
Τή νύχτα πού έκαναν τήν πορεία Αλωνάκι-Μελίσσι ψιλό

βρεχε. Ιθ πρωί ξαστέρωσε καί τό βραδάκι ό ουρανός σκεπά
στηκε μέ μαύρα-μολυβένια σύννεφα. Στό βάθος — βορειοδυτι
κά — φαινόταν μιά λωρίδα σύννεφα, λεπτή στρωτή καί γαλα- 
ζόμαυρη κολημενη στόν ουρανό. Φυσούσε ενα αεράκι κρύο-φαρ- 
μάκι κι έλεγες πως άπό ώρα σέ ώρα θά χ ιονίσει κι ας ήταν 
’Απρίλης μήνας. Γύρα απ' τό χωριό ό εχθρός συγκέντρωσε δυ
νάμεις. Μόλις επεσε τό σκοτάδι λοξοδρόμησαν απ' τό μονοπάτι, 
Vlad δέν ήξεραν άν τό σέλωμα τό είχαν πιασμένο ή δχι, κι 
έφυγαν. ΓΌσο ανέβαιναν τόσο τό σκοτάδι πύκνωνε καί δυνά
μωνε τό κρύο. "Από νωρίς άρχισε νά ψιλοβρέχει. Κι οσο προ
χωρούσε ή νύχτα τόσο τό νερό γινόταν χιόνι. Άρβύλες κανέ
νας σχεδόν δέν είχε. Οί περισσότεροι φορούσαν τσαρούχια άπό 
γιδιές καί προβιές κι άλλοι μόνο προ πόδια. Τά ρούχα τους ήταν 
λυωμένα, ένας είχε: μιά παλιοφανέλα καί δέν είχε πουκάμισο 
κι άλλος είχε πουκάμισο καί δέν είχε φανέλα. Αντί γιά χιτώ
νια καί κυλότες φορούσαν παντελόνια καί. σακάκια ντρίλι να. 
Κατά τά μεσάνυχτα ξέσπασε χιονοθύελα. Ό αγέρας σφύριζε 
δαιμονισμένα στίς κορφές, χτυπούσε μέ μανία τά τσουγκάρια 
κι άφηνε μιά βαζούρα μες στίς βαθιές χαράδρες. Τό χιόνι κυ
λούσε πάνω τους καί γινόταν νερό, πού πότιζε τά ρούχα ώς τό 
πετσί καί περνούσε τό κορμί ώς τό κόκαλο. Τά χέρια καί τά 
πόδια πάγωσαν κι. άρχισαν νά ξενεύουν, νά μήν τ<*ζ νιώθουν 
καί τά δόντια νά χτυπούν. Ανέβαιναν μπουσουλώντας καί δέν 
έβλεπαν ούτε τή μύτη τους. Άπ" τόν αυχένα κι έπειτα εγινε κα
τακλυσμός. Δυνάμωσε ό αγέρας καί κινδύνευαν άπό στιγμή σι 
στιγμή νά τούς πάρει σάν πούπουλα. "Ως τήν αυγή δέν προ
χώρησαν πάνω άπό 200 μέτρα. Τό πρωί ή χιονοθύελα δυνάμω- 
σε κι απλώθηκε κάτω μακριά ώς τόν κάμπο καί τά σκέπασε 
δλα μέ χιόνι, ώς τή θάλασσα.

Τά μεσάνυχτα έφτασαν ξανά στό χωριό Άλωνάκι. ΤΗταν 
πεθαμένοι άπό τήν κούραση, τό κρύο καί τήν πείνα, καί μόνο 
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στέγη, θά ξάπλωναν σέ στεγνό καί θά ξημέρωναν τού; Εδινε 
κουράγιο. Κι Ετσι Εσφιγγαν τά δόντια, στήλωναν στά πόδια καί 
προχωρούσαν. Σ' Ενα διασελάκι, λίγο πιό Soj απ’ τά πρώτα σπί
τια, τούς καρτερούσε ή ομάδα, πού είχε πάει, γιά ανίχνευση. Καί 
τό τμήμα, αντί νά μπει στό χωριό, Εστριψε δεξιά κι άρχισε νά 
κατεβαίνει τήν πλαγιά. Κρύωσαν οί καρδιές τους καί κόπηκαν 
ύλότελα τά γόνατα. Ένας ψίθυρος πιό κρύος κι απ' τό χιόν 
πέταξε άπό στόμα σέ στόμα; «στό χωριό εχει στρατό».

Χαμήλωσαν στή χαράδρα απέναντι απ' τό χωριό Μαυρόγ- 
κουρα καί χώθηκαν σ’ ενα δασωμένο μέρος. "Έψαξαν κι άλλοι 
βρήκαν σπηλιές, άλλοι μαζεύτηκαν στών έλατιών τίς ρίζες καί 
στριμώχτηκαν πλάτη μέ πλάτη, ό ένας δίπλα στόν άλλον, γιά 
νά ζεσταθούν καί νά ξημερώσουν, γιατί φωτιά δέν μπορούσαν 
ν' ανάψουν.

Όλόγυρα χιόνι, κρύα νύχτα κι έχθρός, πείνα καί κούραση. 
Δέν ήξεραν τί γίνεται δέκα μέτρα πιό πέρα. Εδώ νά μείνουν 
δέ μπορούσανε καί πού Εχει πέρασμα δέν ήξεραν. Ό Θανάσης 
ο Περαχωρίτης είχε ζαρώσει δίπλα σέ μιά πέτρα κι άπ" τήν 
κούραση καί τήν αϋπνία είχε κιόλας άποκοιμηθεΐ δταν κάποιος 
τόν σκούντησε.

— Θανάση! Θανάση! Σήκω μωρέ! Δέν άκούς; Σέ θέλει ό 
διοικητής.

— Τί; Ποιος;
— Σήκω! λέω. Σέ θέλει δ διοικητής. Είναι ανάγκη.
Ό διοικητής ήταν μαζεμένος σέ μιά μικρή σπηλίτσα πού 

μόλις Εκρυβε τή μιά πλάτη.
— Θανάση! έσύ είσαι;

- Ναι! σ. διοικητή.
— Κάτσε. Τούτα τά μέρη τά ξέρεις;
— Τά ξέρω.
— Στή Μαυρόγκουρα Εχουμε κανένα δικό μας, σίγουρο 

άνθρωπο:
— Είχαμε πολλούς. Ποιός δμως Εμεινε;! Στό παρακάτω, 

στή Βρυσούλα, Εχουμε τή Λενιώ. Τήν ξέρεις νομίζω. Τό καλο
καίρι πού μάς πέρασε τήν είχανε πιάσει. Τί απόγινε δέν ξέρω.
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— ιοτε, πήγαινε στη Βρυσούλα. Αν ρρεις τη Λενιώ 
πές τη; νά πάει στή Λαγγάδα, νά βρει τόν μπαρμπα-Γρηγόρη 
τόν πατέρα τ' άραβωνιαστικοΰ της.

— Τό ξέρω.
— Νά βρει τόν μπαρμπα-Γρηγόρη καί μαζί του νά πάνε 

στήν αποθήκη. Νά τής πεις νά πάει ή ίδια, τ’ αχούς; Νά δει 
μέ τά μάτια της σέ τί κατάσταση βρίσκεται δ οπλισμός. Πόσα 
φυσίγγια ξοδέψατε χτες;

— ΙΙάνω-^άτω τά μισά. Θά εχουμε 25 — 30 καί τ’ αυτό
ματα ίσαμε 50.

—Δηλαδή μιά μάχη Ακόμα καί μένουμε μέ τά χέρια 
άδεια ... Γυρίζοντας νά περάσει άπ’ τό πέρα γιοφύρι καί νά 
πάρει τό ζυγό Τσιβόλα-Ξερότοπσς Λσπρόπυργος. ’Εμείς, αν σπά
σουμε, αυτό τό δρομολόγιο θ’ Ακολουθήσουμε καί κάπου θ' αν
ταμώσουμε. Κοίταξε, άν μπορέσεις, συγκέντρωσε πληροφορίες κι 
άπ’ άλλου καί τό βράδυ, οπωσδήποτε, νά βρίσκεσαι έδώ. Βλέπεις 
τήν κατάσταση, ξέρεις καί τό μέρος, πάνω άπό μιά μέρα, κι 
αύτή δύσκολα, δέ μάς σηκώνει. Ζ

* ♦ *
Ό Θανάσης μ άλλους δυό πέρασαν στόν πάτο άπ τό χω

ριό Μαυρόγκουρα καί ξημέρωσαν ανάμεσα στά δυό χωριά. 
Μπροστά, πίσω, ολόγυρα, όσο εβλεπε τό μάτι, ενα κάτασπρο 
σεντόνι σκέπαζε τή γής. Ό ουρανός γελούσε πεντακάθαρος καί 
καταγάλανος, λές κι ή θύελα τόν λαμπικάρισε. Οί δρόμοι είχαν 
χαθεί καί τά δέντρα καθώς έγερναν φορτωμένα κατά τή γής 
έκλειναν τά μονοπάτια. Τό χιόνι βουλίαζε καί δυσκόλευε τήν 
κίνηση. Κατά τό άπόγιομα έφτασαν στή βρυσούλα αντίκρυ στό 
σπίτι τής Αέναης καί κρυφά-κρυφά ζύγιυσαν στά κονάκια τού 
Πανίδη. Μιά στιγμή βγήκε στην αυλή μιά γυναίκα, ή Πανί
δα ι να, αγνάντεψε ολόγυρα, χασμουρήθηκε, τεντώθηκε καί μπή
κε ξανά στό σπίτι. ΊΙ Λενιώ δέ φαινόταν πουθενά. ΊΙ ώρα 
περνούσε κι επρεπε κάτι νά γίνει. Ό Θανάσης άφησε τό οπλο 
του καί βγήκε σ’ ένα ξέφωτο.

— ’Έ πατριώτες! εεε!! νοικοκυρέοι οι’!. Ποΰθε πάει δ 
δρόμος. Έ ε ε ε πατριώτες!!



™ ΊΟ σπίτι πε τάχτηκε σρεχτα η Λενιώ. U Θανάσης τής 
’έκανε νόημα μέ τό χέρι νά ζιγώσει κι εκείνη δειλά-δειλά πλη
σίασε. Έριξε ένα βλέμμα ύποπτο καί στάθηκε κάπως ξέμακρα. 

Ενας άνθρωπος Εένος, άξούριστος, άπλυτος καί μουτζουρωμέ- 
νος τήν κοίταζε καί χαμογελούσε.

- Λέ μέ γνωρίζεις Λενιώ;
— Θανάση! Έσύ!; Τόν αγκάλιασε καί κλαίγοντας μουρ

μούρισε: «Επιτέλους ήρθατε . . .». Σκούπισε γρήγορα-γρήγορα 
τά δάκρυα μέ τήν ποδιά της καί. πρόστεσε ζωηρά: «Περίμενε 
Θανάση. Μιά στιγμούλα. . . Μιά άλλαξιά ρούχα νά πάρω κι. 
έφτασα. Λέ θ' αργήσω καθόλου...*.

— Μ ή βιάζεσαι Λενιώ.
Τά μάτια της άστραψαν. 'Όρθωσε τό κορμί της, έριξε τό 

μαλλιά της πίσω κι είπε μέ πείσμα.
— Τί έκανε λέει; Ούτε λεπτό δέν κάθομαι. Δέν εχω 20 

μέρες πού γύρισα απ' τήν εξορία κι ήρθαν τρεις φορές καί μέ: 
ζήτηξαν. ’Όχι! Λέν κάθομαι! Θάρθω μαζί σας. "Ο,τι πάθετε 
σεις κι έγώ. Θά πολεμήσω, έννοια σας . . . Ζημιά δέ σάς κά
νω.. . Τό ψωμί χαράμι δέ θά τό φάω . . .

— ’Άν θάχει ψωμί. . . έκανε ό Θανάσης γελώντας ... Κι 
έπειτα πρόστεσε: αυτό Λενιώ θά γίνει.. . . Ποιός λέει πώς θά 
κάνεις ζημιά. °Ομως . . . κάποια αποστολή . . .

— Ποιά;
ΙΙές μου πρώτα τί ξέρεις.' Τί πληροφορίες έχεις.

— Καλά, θά σου πώ. Πές μου κι έσύ μήν είδες τόν Περι
κλή, τόν Πέτρο . . .

Καλά είναι καί οί δυό τους. Ό Περικλής δέν ήρθε μα
ζί μας. Πήγε σ” άλλο τμήμα...

— Ποιός ήταν μωρή; ρώτηξε ή Πανίδαινα σά γύρισε ή 
Λενιώ.

— 'Ένας στρατοκόπος, άπ’ τά πέρα χωριά, έχασε τό δρό
μο. τόν μπέρδεψε τό χιόνι.

Ή Πανίδαινα τής ύριξε μιά ύποπτη ματιά καί σάν ή Λε
νιώ τής είπε πώς θά πάει στά χωράφια νά πάρει άχυρο άρχι
σε τίς κατάρες: «Νά πας καί νά μή γυρίσεις . .. Νά σέ φέρουν 
στή σκάλα . . . Ούρσούζα . . .>.
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Τ’ άπόγιομα τής άλλης μέρας κατέβηκε κοντά οτό χωριό 
Ποταμιά ανάμεσα στά δυό γιοφύρια καί σάν εΐδε πώς δέν έχουν 
φρουρά τράβηξε γιά τή Λαγγάδα. Είχε νυχτώσει γιά καλά 
όταν έφτασε. Νά πάνε κείνη τή στιγμή γιά τήν άποθήκη δέν 
ήταν εύκολο. Καί γιατί έπεφτε λίγο μακριά καί, γιατί μέ τό 
σκοτάδι δ μπαρμπα-Γρηγόρης δέν έβλεπε. Γι’ αύτό αποφάσι
σαν νά ξεκινήσουν σιμά τήν αυγή πού θά είχε καί φεγγάρι. 
Ό μπαρμπα-Γρηγόρης τής είπε πώς τμήματα στρατού καί μάυ
δες βγαίνουν απ’ τήν πόλη καί τραβάνε κατά τά βουνά. . . 
«Άπό τό μέρος τής Βαλαώρας πέρασαν εδώ καί τρεις μέρες . .. 
Σήμερα τύ πρωί στό Πλατανόρεμα βρισκόταν ένα τμήμα, πάνω 
άπό τάγμα..'.>. Ή Λενιώ ανησύχησε.

— Νά πηγαίναμε τώρα!... Ποιός ξέρει τί μπορεί νάγί
νει ώς αύριο. ’Άν προχωρήσουν καί πιάσουν τό γεφύρι .. . άπό 
πού θά περάσω ...

— Δέ βλέπω .. . παραπονέθηκε ό μπαρμπα-Γρηγόρης . . . 
έπειτα εκεί πού είναι δέ θά τήν πετύχουμε . . . Καί τή μέρα 
είναι δύσκολο, δχι τή νύχτα!.. .

Είχε ανεβεί κάμποσο ό ήλιος δταν άνοιξαν τήν άποθήκη. 
Τράβηξαν τή μιά κάσα, έπειτα τήν άλλη . . . τήν τρίτη . . . τά 
πολυβόλα . . . Τά είχε φάει δλα ή σκουριά. Μόνο λίγα φυσίγγια 
καί τρία αυτόματα κρατούσαν λίγο έτσι πού νά μήν πολεμάς 
μέ τίς πέτρες καί τά μαχαίρια. ΤΙ Λενιώ έκατσε σέ μιά πέτρα 
καί κάρφωσε τά μάτια ακίνητα πάνω στίς κάσες πού έχασκαν 
μπροστά της. "Ενιωθε αφάνταστο πόνο στήν καρδιά. «Τώρα: 
μέ τί θά πολεμήσουν;» μουρμούρισε καί τά μάτια της βούρκω
σαν. «Τουλάχιστο νά τούς ειδοποίησα) νά πάρουν τά μέτρα τους» 
καί σηκώθηκε.

Πήρε λίγο ψωμί γιά τό δρόμο, καμιά δεκαριά ύκάδες κα
λαμπόκι σ’ ένα σακί γιά νά δικαιολογηθεί πως ερχεται απ την 
πόλη καί ξεκίνησε. Περπατούσε άκρη-άκρη τ’ αριστερό ποτάμι 
γιά νά φτάσει στά γιοφύρια κι ό νους της μιά πήγαινε στήν 
αποθήκη καί μάτωνε ή ψυχή της καί μιά στό γιοφύρι και φτε- 
ρονγιζε ή καρδιά της άπό φόβο. «’Άν προχώρησαν αποβρα
δίς... Κι άν πιάσανε τό γιοφύρι. . .*. ’Ανάμεσα στά δυό πο
τάμια, πάνω στό δημόσιο δρόμο υπήρχε ένα χάνι «παρατημένο.
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ipxvqz.r yu/uuL,to; καπνός π avepam . . . Λύθηκαν 
τά γόνατά της, ή καρδιά σφίχτηκε καί τήν πονούσε σά νά τήν 
Ιπιανε κάποιος σέ μιά τανάλια καί νά τήν έσφιγγε, νά τήν έσφιγ
γε δυνατά, «θά κόψω λίγο ψηλότερα, σκέφτηκε, μήπως περ
νάει τό ποτάμι.;». Εφτασε στήν όχτη. Το νερό φυσούσε άπ’ 
άκρη σ’ άκρη. ’Έλυωναν τά χιόνια καί κατέβαζε χώματα, πέ
τρες . . . Καί νά τύ κοίταζες μόνο σ’ έπιανε φόβος. «Δέν περ- 
ναται, αναστέναξε. Θά πνιγώ. . . Πού νά πάω;». Σκέφτηκε 
σκέφτηκε, τά μέτρησε απ’ όλες τίς πάντες . . . λύση δέν έβρισκε. 
<*Ας πάω άπ’ τό γιοφύρι, μή δέν τό φυλάνε;» καί ξεκίνησε.

'Ένας φαντάρος, μέ τό αυτόματο περασμένο στό λαιμό, 
ίκανε βόλτες. νΑλλος δρόμος δέν υπήρχε καί προχώρησε. Τό 
καρδιοχτύπι, ολο κι ανέβαινε. Ζύγωσε κι άφήνοντας ένα χαμό
γελο γλυκό χαιρέτησε.

— Καλώς τήν όμορφη, απάντησε κείνος, σιάχνοντας τή ζω
στήρα καί τό δίκωχο.

— ’Όχι κι όμορφη! εκανε ναζιάρικα.
— Ναι! Ναι! ’Άκου καί μένα. Καί γιά πού ώρα καλή;
— Γιά τό χωριό Βελανιδιά. Λέν ήρθατε καμιά φορά κατά 

κεϊ. Νά ξέρατε πόσο αποκλεισμένοι είμαστε! . . . ’Εμείς κι 
έμεϊς · · · Λέ βλέπουμε εναν άνθρωπο τής προκοπής νά πούμε 
δυό κουβέντες. Μήπως θαρθεϊτε;

- "Ετσι λέμε.
— Τί καλά! Ναρθεϊτε σπίτι μου. Ζητεϊξτε τήν Καλλιόπη 

τού Κατσούδα. Δέν ξέρετε πόσο καλά θά περάσουμε!
Τά μάτια της έπαιζαν, τά χείλη της χαμογελούσαν κι έδι

νε υποσχέσεις όσες ήθελες καί τίς πιό τολμηρές ακόμα. Κου
βέντιαζαν σάν παλιοί γνωστοί καί προχωρούσαν πάνω οτό γιο
φύρι. Ό φαντάρος βάδιζε περήφανος. ΊΙ Λενιώ έβλεπε τήν 
άπόσταση νά λιγοστεύει κι ή ελπίδα πλημύριζε τήν ψυχή της. 
Νά! πέντε μέτρα έμειναν ακόμα.

— Μπορεί καί νά μήν έρθουμε στή Βελανιδιά έκανε δ 
φαντάρος ... νά ήταν τώρα . . .

• —Τώρα; εδώ κατάλακα, στό γιοφύρι!; Εϊσαστε καί σκοπός!;
- Σέ πέντε λεφτά παραδίνω.
- Τότε σάς περιμένω αντίκρυ, έκεΐ πούναι τά πολλά κλα
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ριά μέ τίς δυό ψηλές βαλανιδιές. ΙΝά πάω μπροστά, aev είναι 
σωστό νά μάς δουν. Ό κόσμος είναι κακός . . .

Στή στροφή του δρόμου φάνηκε ή περίπολος.
— Καραντώνη! ποιά είναι αυτή: ρώτηξε ό λοχίας. Φερτήν 

έδώ.
Τή/ άνάκρινε στά πεταχτά καί συμπλήρωσε.
— Πάμε στή διοίκηση.
— Πώς σέ λένε; ρώτηξε ύ 'Αγοραστός.
— Καλλιόπη Κατσούδα
— Άπό ποιό χωριό:
— Άπ" τή Βελανιδιά
— Άπό πού έρχεσαι:
— Άπ" τήν πόλη.
Τά μάτια τού Αγοραστού άστραψαν. «Τήν επιασα στά 

ψέματα» σκέφτηκε. «Άν ερχόταν άπό τήν πόλη θές στό Πλα- 
τανόρεμα, δες στ άλλο γιοφύρι θά Επεφτε στά φυλάκια καί θά 
τήν έπιαναν οι σκοπιές».

— Γιά πές μας πότε βγήκες άπό τήν πόλη καί ποιό δρόμο- 
ακολούθησες.

— Σήμερα τί εχουμε; Βγήκα τή Δευτέρα. Πέρασα άπό τό 
χωριό Ζυγόραχη νά δώ τόν αδερφό τής μάνας μου τόν Τσανι- 
κίδη, (καί ύ Κατσούδας καί δ Τσανικίδης ήταν μαύροι), που 
είναι άρρωστος. Χτές τό βράδυ ή κατάστασή του χειροτέρεψε 
καί πάω νά ειδοποιήσω τή μάνα μου νά κατέβει. Γιά συντομία 
δέν κατέβηκα στό δημόσιο δρόμο, πέρασα απ' τό χωριό Ααγ- 
γάδα κι ήρθα ώς έδώ.

— Δέν μπορούμε νά σ' άφήσουμε νά πας στό χωρώ σου. 
Εκανε απογοητευμένος ό ’Αγοραστός, βλέπεις κινείται στρατός.

— Τότε αφήστε με νά γυρίσω στή Ζυγόραχη νάμαι κοντά 
στόν μπάρμπα μου. Μήν πάθει τίποτα;! Ξέρετε, μπορεί καί νά 
πεθάνει.

Ό Αγοραστός σκεφτόταν νά τήν άφήσει. Στό τζάκι κά
θονταν ύ Ρίνης, ό Ρακαμπίνας κι ένας άλλος μάυς. Είχαν ρίξει 
ξύλα στή φωτιά κι έψηναν κρέατα. Τά τραβούσαν μισοψημένα 
καί τά έτρωγαν. Στά παγούρια είχαν ρακί ύλ έπιναν. Σάν εΐ- 
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δαν γυναίκα άρχισαν νά πίνουν περισσότερο καί νά ρίχνουν 
Λαίμαργες ματιές.

— ’Έχ νά τήν είχαμε είπε ό ένας. "Έχει κάτι. . . ’Έφτα
νε γιά όλους μας.

— Λυτή είναι έδεσίτισα.
— Κολοκύθια! 0ά σέ χαλάσει...
— Θυμάστε τί μάς είπε ό Τζώρτζης; μουρμούρισε ύ Ρίνης.
— Νά πούμε τ’ ’Αγοραστοί νά μάς τή δύσει... ’Άς αρ

χίσει αυτός..
— Μήν είσαι βλάκας, ξανάπε ό Ρίνης. Ετσι δέ γίνεται. 

Στ’ ανοιχτά ... Μέ τρόπο . . .
Βγήκαν δξω λίγη ώρα καί σάν ξαναγύρισαν ό Ρίνης ζύ

γωσε τόν Αγοραστό.
— Λυτή δέν είναι του Κατσούδα. Έγώ τή γνωρίζω. Εί

ναι εαμίτισα. Τή λένε Λάμπρω Κατσή κι είναι μεγάλος πρά- 
χτορας.

'Ο Αγοραστός κατάλαβε πώς ό Ρίνης έλεγε ψέματα.
— Σάν πολύ σίγουρος νά είσαι Ρίνη, έκανε ειρωνικά.
— Σίγουρος καί παρασίγουρο; είμαι. Καί πρέπει νάμάς 

πεϊ τί γυρεύει έδώ ανάμεσα στά στρατιωτικά τμήματα.
— Τί λες έσύ; ρώτηξε ο Αγοραστός τή Λενιώ.
— Λάθος κάνει, δ πατέρας μου είναι έθνικόφρων. Τόν ξέ

ρει όλη ή περιοχή. Καί θάθελα νά ξέρω τί λόγο θά δύσουν . . .
— Δέν πρόκειται νά μάθει δ πατέρας σου εκανε χαχανί

ζοντας. Καί γυρίζοντας στόν Αγοραστό: Λός την σέ μάς καί 
θά τά πει νεράκι.

— Λυτό δέν εΐναι δική σας δουλιά, Ρίνη.
Ό Τζώρτζης είπε πώς τά κορίτσια εΐναι δικά μας.

— Κι δν δέν πιστεύετε, ρωτήξτε τον άπ’ τό τηλέφωνο, 
πρόστεσε δ Ρακαμπίνας.

— Έγώ εϊμαι διοικητής έδώ κι απαιτώ περισσότερη πει
θαρχία, φώναξε ύ Αγοραστός! . . .

— Αυτά νά τά πεις στά φανταράκια κι οχι σέ μάς, τόν 
έκοψε δ Ρίνης. Εμείς αρχηγό έχουμε τόν Ρακαμπίνα, πιό πά
νω τόν Δαροβόη καί παραπάνω τόν Μαραθόπουλο. Κι αν δέν 
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ξέρεις νά κάνεις τή δουλιά σου . . . Μπροστά στά μάτια μιας 
πουτάνας τά δίπλωσες.

’Έγινε φασαρία καί κακό. Ό ’Αγοραστός απείλησε νά 
τούς δέσει. Αυτοί τόν έβριζαν. Κείνη τή στιγμή μπήκε ό λοχα
γός Κονταξής.

— Κύριε ταγματάρχα, ό κ. Τζώρτζης ρωτάει άν έχουμε 
κανένα νέο.

Ό ’Αγοραστός δάγκωσε τά χείλη του μέ λύσσα. Κατάλαβε 
πώς ειδοποίησαν τόν Τζώρτζη. Ό άλλος χωρίς νά περιμένει 
απάντηση γύρισε πρός τή Λενιώ καί, ξαφνιασμένος τάχα, ρώ
τησε:

Βρέ Λάμπρω! Τί γίνεται βρέ κοπέλα μου; Καιρό έχω 
νά σέ δώ. Ποιός ο' έστειλε έδώ, τά συντρόφια;

— Τή γνωρίζεις! Ρώτηξε δ ’Αγοραστός.
— ’Άν τή γνωρίζω λέει!; Σάν παρδαλό κουτάβι. Δηλη

τήριο ! φανατισμένη! I
- Αφού τή γνωρίζεις, άνάκρινέ την, έγώ θά πάω στό 

τηλέφωνο.
Οί μάυδες, στύ μεταξύ είχαν έρθει καί μερικοί άλλοι,’ 

άλάλιασαν άπό χαρά. Τήν πέρασαν άπό φάλαγγα. Εκείνοι πού 
τή χτυπούσαν δλο κι έσπρωχναν τά ρούχα ψηλότερα καί γύ
μνωναν τή σάρκα, οί άλλοι στριμώχνονταν σάν κοπάδι σκύλου 
γύρω άπ9 τό . .. θέαμα κι άπ’ τά στόματα έτρεχαν σάλια. 
<Σκώστε τά φουστάνια απάνω* ούρλιαζε κάποιος. «’Ανοιχτέ 
τά στήθια» χαχάνισε άλλος, ’Έσπρωχναν δ ένας τόν άλλον, γκρί- 
νιαζαν, ερεθίζονταν κι ήταν έτοιμοι ν’ αρπαχτούν καί νά δαγ
κωθούν. 'Ένας τή χτυπούσε στους γοφούς, δεύτερος τήν τσι
μπούσε, τρίτος τίς ικανέ πρόστυχες κινήσεις. ΤΊ Λενιώ έσφιγ
γε τά δόντια νά μήν ξεφωνίζει. Τό κορμί σπαρταρούσε και πο- 
τε-πότε τής ξέφευγαν βογγητά. Εκείνοι δλο καί στριμώχνον
ταν γύρω άπ? τό γυμνό κορμί πού είχε ξανάψει καί κοκκινίσει 
απ’ τό ξύλο. Ό Κονταξής, πού στεκόταν παράμερα καί κοίταζε 
χαμογελώντας. σάν άνώτερος άνθρωπος, δέν κρατήθηκε. Εσπρω
ξε αέ τούς αγκώνες του νά περάσει, μά κανένας δέν τούκανε τόπο.

— Κτήνη! φώναξε. Έδώ ιή φέρανε νά τήν ανακρίνουμε, 
κάντε στήν πάντα.
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— Καλά ξυπνητούρια, έκανε ό Ρακαμπίνας. Θά τήν ανακρί
νουμε εμείς πρώτα κι υστέρα άνάκρινέ την έσύ ως τό πρωί.

— Μή ξεχνάς Ρακαμπίνα πώς άν δέν ήμουνα έγώ . . . Μου 
τάξατε τό . . . φώναξε άπειλητυκά ό Κονταξής.

Τό σταυρό σου, τήν παναγιά σου παλιοκαραβανα... τό 
δίκιο μας θά πάρεις. . .

— 1 Ιοιόν βρίζεις βρέ αλήτη, τή μάνα σου, τή γυναίκα σου . . .
Οί δυό «τρανοί» αρπάχτηκαν καί χτυπιόντουσαν μέ γροθιές 

καί κλωτσιές σά λυσσασμένοι. Ό Κονταξής γιά κάποια στιγμή ζο
ρίστηκε καί φώναξε ένα φαντάρο νά τόν βοηθήσει. Εκείνος έριξε 
μιά ματιά στόν Κονίας ή καί μιά στά γυμνό κορμί κι έτρεξε κατά 
κεϊ. Ό Ρακαμπίνας τόν κύλησε στή γωνιά καί κύταξε γύρα. Κανέ
νας δέν ήταν μέσα. Έδοίκε μιά κλωτσιά στόν άντίβιαλο και βγήκε 
τρέχοντας όξω. Έψαξε ολόγυρα, φώναξε μά τίποτε

Πήγαν τή Λενιώ -κοντά στό ποτάμι καί τή βιάσαν μέ τή σει
ρά. Ό Ρίνης φεύγοντας είπε στούς άλλους: «Ό τελευταίος νά τή 
σφάξει. Μήν τουφεκόσετε γιατί απαγορεύεται καί μέ τό γινάτι 
πού έχουν αύτοί θά μάς κρεμάσουν »-

Τελευταίος έμεινε ύ φαντάρος κι επειδή δέν είχε μαχαίρι — ή 
Λενιώ στό μεταξύ εΐχε λιποθυμήσει— τήν τράβηξε απ’ τό ποδά
ρι καί σέρνοντας τήν έριξε στύ ποτάμι.

Τό κρύο νερό, πού στήν άκρη δέν ήταν πολύ βαθύ, τή συνέ
φερε. Σηκώθηκε ένστιχτώδικα κι αρπάχτηκε άπ’ τίς ρίζες καί τίς 
πέτρες τής δχτης. Τραβήχτηκε στήν άκρη καί κάθησε. 'Απότομα 
τά θυμήθηκε δλα. Ό φόβος μήν ξαναγυρίσουν τήν έδοσε κουρά
γιο. 'Άρχισε νά σέρνεται αργά-αργά τήν άκρη-άκρη, τό ποτάμι. 
Πεντακόσια μέτρα πιό ψηλά βρήκε χαμόκλαδα: σκοίντα, λυγαριές 
καί βάτα. Κοντανασαίνοντας καί τσακισμένη χώθηκε μέ κόπο μέ
σα, τραβήχτηκε δσο μπορούσε πιό βαθιά καί λιποθύμησε.

Τήν άλλη μέρα μιά αχτίδα περνώντας μέσα άπ5 τούς θάμ
νους τή χτύπησε στό πρόσωπο, καί ξύπνησε. Ό ήλιος στεκόταν 
καταμεσής στόν ουρανό. Ένιωθε δλο τό κορμί τη; σκοτωμένο. 
ΊΙ σκέψη ζωντάνευε σιγά-σιγά κι δλα τά γεγονότα άρχισαν νά 
γυρίζουν στό νού. «Τήν πρώτη αποστολή - αναστέναξε - δέν τήν 
πραγματοποίησα. Καί ποιός ξέρει πόσο θά στοιχίσει. Τώρα οί 
μπουραντάδες θά προχώρησαν πιό πάνΥυ. Θά έπιασαν τό ζυγό ώ; 



τόν Ξερότοπο κι οί αντάρτες θά κατεβαίνουν χωρίς νά υποψιά
ζονται. Κι έγώ . . . θά νομίζουν πώς θά βρουν οπλισμό στή Λαγ- 
γάδα. Που νά ξέρουν πώς εγ·ναν δλα σκουριώ! Τί. επαθα ή έρ
μη! .. . Δέν περνούσα τό ποτάμι κι άς ... πνιγόμουν. Τώρα ή κα
τεβασιά θά πέρασε. Λέν κάνω μιά απόπειρα.. . Μπορεί νά βρί
σκονται ψηλά ακόμα . . . Πάνω απ' τόν Ξερότοστο . .. ΓΓονάω . . 
μά θ' άνάψω άπ’ τό δρόμο».

Κίνησε τά χέρια, τά πόδια, τό κορμί . .. πονούσανε φοβερά. 
Σιγά-σιγά δαγκώνοντας τά χείλη νά μήν ξεφωνίσει απ' τόν πόνο 
σηκώθηκε ορθή. 'Έπεσε καί ξανασηκώθηκε. 'Έκανε δυό βήμα
τα.. . τρία τέσσερα.. . Κοίταξε τά καταξεσχισμένα ρούχα της 
«Δέν πειράζει, μουρμούρισε, 9ά πάω μέσα τό λόγγο». "Ενιωσε 
κάποια ελπίδα/ ή ελπίδα τής εδοσε λίγη δύναμη, λίγη χαρά, «κά
τι μπορώ νά κάνω . . . παλιόσκυλα! 'Άν πάρω ντουφέκι καί μου 
πέσει κανένας στά χέρια . .

Σύρθηκε στήν άκρη απ' τά κλαδιά νά δει στ’ ανοιχτό τί γί
νεται. Μήπως φαίνεται κανένας στρατοκόπος, κανένας τσομπά
νης . . . "Ερημιά βασίλευε γύρω, μόνο κάτω, κατά τά γιοφύρια, 
ανέβαινε πρός τόν ουρανό ενα σύννεφο σκόνης, σά νά περνούσαν άν
θρωποι πολλοί μαζί ή καί κανένα κοπάδι ζώα. «Περνούν κι άλλοι, 
κι άλλοι. . . σκέφτηκε .. .». Μά τό σύννεφο ολο καί ζύγωνε, έρχό- 
ταν καταπάνίο της. Σέ πέντε λεφτά φάνηκαν δνθρ*ωποι, στρατός. 
Τί ήταν δμως; Μπουραντάδες ή αντάρτες; Χώθηκε λίγο βαθύτερα, 
κόλησε στή γής κι εμεινε άκίνητη. Σταμάτησε κι ή ανάσα της. 
Μόνο τήν καρδιά δέν μπορούσε νά τή σταματήσει. Χτυπούσε ολο 
καί γρηγορότερα, ολο καί δυνατότερα. Πίσω ερχότανε ζώα. Πέ
ρασαν είκοσι μέτρα πιό πέρα. Γελούσαν, κοροΐδευαν. «Τί διάβο
λο νά γίνεται; είπε μέσα της. Γιατί άλλαξαν δρόμο καί πάνε κατά 
τή Λαγγάδα! Νά είναι νέοι πού έρχονται άπ’ τήν πόλη!; Γιατί 
είναι χαρούμενοι!; Μήπως χτυπήθηκαν μέ τούς δικούς μας. . . Μά 
πότε κιόλας;* Πώ πίσω φάνηκε άλλο τμήμα μέ ζώα φορτωμένα 
δλμ.ουςκαί πολυβόλα.’Έφτασαν έκεϊ πού ήταν κρυμμένη κι. αντί 
νά συνεχίσουν κατά τό χωριό, έστριψαν καί πήραν ενα άνάραχο 
κατά τό ύψωμα. Λέ σάλευε καθόλου κι δλο σκέφτονταν: «Τί νά 
κάνω; Νά φύγω; Μά πώς νά φύγω πού κάθε τούφα εχει καί μπου- 
ραντά; Καί πού νά. πάω; Πού νά είναι τάχα οί αντάρτες;»
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ματα πάνω άπ τό χωριό Δαγγάδα Νά που ήταν οί αντάρτες.

* * *
Τό βράδυ πού ή Λενιώ πήγαινε γιά τό χωριό Λαγγάδα οί 

αντάρτες άνέβηκαν ξανά τό βουνό κουβαλώντας καί τόν τραυμα
τία πού είχαν αφήσει τήν προηγούμενη φορά κοντά στό χο>ριό 
'Αλωνάκι. Κοίβάλησαν νύχτα τήν ψηλότερη κορφή καί ξημέρω
ναν στά ριζά. "Έκρυψαν τόν τραυματία στά κέδρα τού Τσομπά
νη καί τράβηξαν γιά τό χωριό Άσπρόπυργος. Σκόπευαν νά μεί
νουν έκεϊ δυό-τρεΐς μέρες γιά νά πλυθούν καί νά ξαποστάσουν. 
Στό μεταξύ θαρχόταν κι ή Λενιώ.

Ένα ρέμα χωρίζει τό χωριό σέ δυά μαχαλάδες κι είναι 
χτισμένο σέ μιά μακρόστενη κοιλάδα, μέσα στή ρεματιά. Στόν 
πρώτο μαχαλά — τόν Αη-Λιά — βρήκαν μιά δοιμοιρία στρα
τού καί λίγους μάυδες. Τσακμακίστηκαν λιγάκι κι ό έχθρός 
σκόρπισε ανατολικά, μέσα στό έλατόδασο. Οί έαμίτες τούς έδυ
σαν λίγο ψωμί, καί γάλα νά φάνε. Κι έκλαιγαν από χαρά καί 
λύπη μαζί. Οι αντάρτες ήταν αξούριστοι, άκούρευτοι καί κουρε
λιασμένοι. Λέν ήταν καλοντυμένοι κι όμορφοι. Τό πρόσωπό τους 
ήταν στεγνωμένο καί μόνο τά μάτια τους τά πυρπολούσε μιάέσω- 
τερική φλόγα. Έμοιαζαν σάν ασκητές, μά δταν περπατούσαν 
έκαναν φτερά τά πόδια τους και στή μάχη ήταν πραγματικοί 
λεβέντες.

Στό χωριό βρήκαν μιά αποθήκη τού στρατού «καί πήραν 
τρόφιμα. Τ' άπόγιομα, άπ" τό βουνό, Ακολουθώντας τό ίδιο δρο
μολόγιο, κατέβηκε ενα τμήμα στρατού. Δυό ώρες αργότερα κινή
θηκαν έχθρυ^ές δυνάμεις άπό τή δύση καί τό βραδάκι φάνηκαν 
άλλες δυνάμεις στή Βίγλα, ενα ύψωμα πού έκλεινε τό χωριό 
άπ" τήν άνατολή. Ή κατάσταση άλλαξε. Γι’ αυτό, μόλις σουρού- 
πωσε, έφυγαν. Ό κάθε λόχος, άπό 50 ανδρες ό καθένας, πήρε 
διαφορετικό δρομολόγιο. Ό πρώτος μαζί μέ τό διοικητή τού 
συγκροτήματος τράβηξε γιά τό χωριό Ξερότοπος δπου έφτασε τό 
πρωί. "Αποβραδίς είχαν φτάσει καί τά παιδάκια, ή Ρηνούλα κι ό 
Γιαννάκης. Ό μπάρμπας τους έστειλε τό κορίτσι στό διοικητή 
καί τού είπε δ,τι είδανε στό δρόμο.
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πος. 'Ύστερα απ’ τίς πληροφορίες πού πήραν τό σχέδιο καί πάλι 
δέν άλλαξε γιατί, έπρεπε νά περάσουν άπ τή Λαγγάδα γιά πυ- 
ρομαχικά. Μόνο μιά μικρή τροποποίηση θά έκαναν. 'Άν τό πρω- 
το γιοφύρι ήταν πιασμένο θά περνούσαν λίγο ψηλότερα, μέσα 
στό ποτάμι.

Στό χωριό Ξερότοπος ό Πέτρος πήρε εντολή νά καταλάβει 
τό ύψωμα Τσιβόλα. Μάζεψε τούς άντρες καί τούς έβαλε στή 
γραμμή. Επιθεώρησε τά φυσίγγια καί τά δπλα. Έκανε δυό βόλ
τες μπροστά τους, στάθηκε στή μέση wd τούς κοίταξε δλουζ στό 
μάτια, δναν-έναν, σά νάθελε νά τούς δύσει περισσότερο κουράγιο.

— Έχουμε αποστολή νά καταλάβουμε τό ύψωμα Τσιβόλα. 
Εχθρός θά είναι καί στό Κούφιο-δέντρο, ίσως καί στή Γράμμε* 
νη-βελανιδιά. Πρώτη ομάδα θά είναι, τού Θανάση, τελευταία τον 
Γεράσιμου κι άντικαταστάτης μου ό Νίκος. Τό εφεδρικό οπλο
πολυβόλο μαζί μου.

Σταμάτησε λίγο, τούς κοίταξε ξανά έναν-έναν σοβαρά καί 
πρόστεσε.

— ΊΙ κατάσταση σύντροφοι δέν είναι καλή. Χτεσινοί δέν 
είσαστε καί τό καταλαβαίνετε καί μόνοι σας. Γιά παλικαριά, τί 
νά σάς πώ; Άπ5 δ,τι θά σάς ελεγα έγώ έσεϊς θά κάνετε περισ
σότερα. Τόσον καιρό είμαστε μαζί κι ύ ένας τόν άλλο ξέρει. Καί 
λόγια νομίζω δέ χρειάζονται.

— Λέ χρειάζονται, απάντησαν μερικοί.
— Μείνε ήσυχος, σ. Πέτρο, είπαν άλλοι άπλά-άπλά.
Άπ' τό χωριό ό δρόμος ανεβαίνει μιά πλαγιά σκεπασμένη 

μέ ρίκαχ, φυλίκι, πουρνάρι κι άλλα χαμόκλαδα. Ή ατμόσφαιρα 
πεντακάθαρη κι. ό ουρανός καταγάλανος. Πού καί πού κανένα 
συννεφάκι ταξίδευε σά βαρκούλα μ ανοιχτό πανί στό ήρεμο γαλά
ζιο πέλαγος. Μύριζε τό φρεσκοβρεμένο χώμα. Στά ζερβά στίς 
χαράδρες καί τά γούπατα, έδώ κι εκεί, έβλεπες ακόμα λίγο χιόνι. 
Νερά έτρεχαν τραγουδιστά στά ρεματάκκζ. '() τόπος φρεσκολου- 
σμένος κι ή μέρα ζεστή. Οί αντάρτες ανέβαιναν ό ένας πίσω 
απ' τόν άλλο αμίλητοι. Στή Γραμμένη-βελανιδιά δέ βρήκαν εχθρό 
καί κάθησαν περιμένοντας νά γυρίσουν οί ανιχνευτές πού είχαν 
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φ«)-δέντρο εχει μάυδες. Ό Πέτρος πήρε τούς ομαδάρχες, βγήκε 
σ’ ενα άγνάντιο wai τούς εδειξε πώς θά ένεργ ήσουν.

Περπάτησαν ίσαμε 300 μέτρα κι, ύστερα βγήκανε άπ’ τό 
δρόμο. Ή ομάδα τού Θανάση πήγε δεξιά, οί άλλες δυό άριστε- 
ρά καί προχώρησαν στην άνηφοριώ πατώντας στά νύχια. ' Εφτα
σαν στό γυμνό, μπροστά απ' τό Κούφ ισ-δέντρο, γλιστρώντας σάν 
τά φίδια μέσα άπ* τά κλαριά κι ακροβολίστηκαν. Άνοιξαν πυρά 
δλοι μαζί στ* αριστερό ύψωματάκι κι δταν ό Νίικος κι ό Γερά* 
σιμός έκαναν έφοδο δ Θανάση; έστρεψε τά πυρά στό δεξιό ύψω 
ματάκι. Οί μάυδες δέν πρόλαβαν ν’ άντνσταθούν καί σκόρπισαν. 
Οί ομάδες ανέβηκαν χωρίς νά έχουν απώλειες. ΤΙ μιά επιασε 
θέσεις κι οί άλλες δυό, ή μιά κατά μέτωπο, ή άλλη άπό τά πλά
για κυνήγησαν τόν έχθρό κι άπ’ τ’ άλλο ύψωμα. Ο δρόμος, περ
νώντας ανάμεσα στά ύψωματάκια, φτιάχνει ενα σέλωμα γυμνό. 
Αντίκρυ, σέ 100 μέτρα απόσταση, πάνω σ* ενα άνάραχο, είχαν 
ενα βαρύ πολυβόλο κι όταν οί αντάρτες περνούσαν τό διασελώκι 
χτυπήθηκαν δυό, ό ένας άλαφριά στό στήθος κι ό άλλος βαριά.

— ’Άιντε παιδιά, φώναξε ό Πέτρος σκουπίζοντας τόν ίδρω
τα καί σιάχνοντας τό αυτόματο. ’Άιντε, μή στεκόμαστε. Νά τούς 
κυνηγήσουμε στό κατόπι, νά μήν τούς δόσουμε ανάσα καί μαζευ
τούν πάλι.

■ Τό οπλοπολυβόλο επαθε. εμπλοκή, είπε ό οπλοπολυβολη- 
τής τής δεύτερης ομάδας, βγαίνοντας μέσα απ' τούς θάμνους.

Ό Πέτρος δάγκωσε τά χείλη, στριφογύρισε λίγο, σκασμένος 
άπό γινάτι καί μουρμούρισε: «Τέτια ώρα είναι νά γίνονται τε- 
τια πράματα μωρέ παιδιά;» καί. μέ πραγματικό σπαραγμό πρό
στεσε: «πάρε τό έφεδρικό».

— Και μέ τούς τραυματίες τί 8ά γίνει, ρώτηξε ό Γερά
σιμος.

— Ό αλαφριά ν' ακολουθήσει, ό βαριά νά περιμένει τό 
τμήμα πού Ερχεται άπό πίσω .. . Τζάμπα απώλειες. ’Έπρεπε νά 
μαντέψουμε πώς έχουν βάση πυρός στή ράχη καί νά μήν πε
ράσουμε απ' τόν αυχένα. Νά μέ τί πληριόνονται τά λάθη . . .

Κυνήγησαν τούς μάυδες άπ’ τό κοντό, σχεδόν ανακατεμένοι. 
Σάν προχώρησαν καμιά 300 μέτρα κι εκείνοι σκόρπισαν ?να;··
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χισαν νά τούς βάζουν άπ’ τό ίη)ιωμα Τσιβόλα. Τήν ϊδια ώρα <1 
άλλες δυό διμοιρίες πέρασαν τή Γραμμένη-βελανιδιά καί προχω
ρούσαν κατά τό Κούφ ιο-δέντρο. Ανάμεσα στά δυό ΰψώμαεα 
“ 600 μέτρα πάνω-ζάτω ευθεία γραμμή — είναι μιά ράχη μέ 
λίγα δέντρα έδώ κι έκεϊ, μέ κάμποσους λοφίσκους κι άλλου; τό
σους αυχένες. Στό ύψωμα Τσιβόλα είχανε δυύ οπλοπολυβόλα κι 
ένα βαρύ πολυβόλο. Τά όπλοπολυβόλα χτυπούσανε τή διμοιρία 
πού προχωρούσε καί τύ βαρύ θέριζε τό γυμνό μπροστά άπ’ τό 
Κούφιο-δέντρο. Ο Πέτρος Εριξε μι:» ματιά ολόγυρα r/Ζιί κατάλα
βε τί γινόταν. Ό έχθρός μέ τά δυό όπλοπολυβόλα προσπαθούσε νά 
έπιβραδννει τήν προέλαση τή; διμοιρίας, μέ τό πολυβόλο νά 
εμποδίσει τίς άλλες δυύ ν’ ανεβούν στό Κούφιο-δέντρο καί τήν 
ίδια στιγμή άπ’ τό Καρπερό κίνησε δυνάμεις. "Αν προλάβαιναν 
κι ανέβαιναν αυτός θά βρισκόταν ανάμεσα σέ δυό πυρά κι οί άλ
λοι πίσω θά έπρεπε νά δύσουν άλλη μάχη, πιό σκληρή) τώρα, 
γιά νά πάρουν ξανά τό Κούφιο-δέντρο.

— Τό οπλοπολυβόλο τή; πρώτης ομάδας νά καθηλώσει τό 
δεξιό οπλοπολυβόλο, φώναξε, τής δεύτερης τό άριστερό, καί τής 
τρίτης τό βαρύ πολυβόλο. ΤΙ πρώτη κι ή δεύτερη δμάδα νά κα
ταλάβουν τό απέναντι ύψωμα, ή τρίτη νά βοηθήσει.

Οί άντρες εκαττχν ενα άλμα, πέρασαν γρήγορα τόν αυχένα 
καί κόληοαν στήν απέναντι πλαγιά. Σερνάμενοι βγήκαν στό 
φρύδι κι άρχισαν νά βάζουν.

— ΤΙ τρίτη δμάδα καί τό πρώτο πολυβόλο νά προχωρή
σουν. Τό 2ο νά βοηθήσει, φώναξε ξανά.

Οι δυό διμοιρίες ζύγωναν στό Κούφιο-δέντρο κι ακρο
βολίστηκαν γιά νά μήν έχουν άπώλειες. Ό Πέτρο; έριξε μιά 
ματιά κατά κεΐ, μιά κατά τό χωριό Καρπερό, είδε τόν εχθρό 
ν' ανεβαίνει, μέτρησε τήν απόσταση μέ τό μάτι καί κατάλαβε 
πώς ήταν ζήτημα λεφτών. Έβρισε, έφτυσε μέ γινάτι καί γυ
ρίζοντας στό σκοπευτή φώναξε:

— Βάλε Νίκο! βάλε δσο μπορείς στό βαρύ. Θά μας κλεί- 
σουν στή φάκα. Λέν καταλαβαίνεις; Βούλωσε το γιά νά προλά
βουν οί άλλοι ν’ ανεβούν.

— Λέν έχω άλλα, σ. Πέτρο.
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Τράβηξε Cui τόν κόρφο του μιά ταινία του εφευοικυυ 
καί ρίχνοντάς την ξανάπε.

— Πάρε καί βούλεσέ τον. Οί άλλοι πίσω καθηλώθηκαν.
— Τώρα μάλιστα! φώναξε δ σκοπευτή; καί τράβηξε μιά 

ριπή. Τό έχθρικό σταμάτησε. Τήν ίδια ώρα στό γυμνό οί δυό 
διμοιρίες ξανάσαναν καί έκαναν ενα αλμα. Μά ·8ές προσωρινή 
βλάβη επαθε τό έχθρικό πολυβόλο καί τή διόρθωσαν, θές δ 
πολυβολητής χτυπήθηκε καί τόν άντικατάστησαν, άρχισε πάλι 
νά χτυπάει κι έτσι οτό γυμνό οί αντάρτες κύλησαν ξανά στό 
χώμα. ; ^.3

— Βάλε Νίκο! Βάλε! Τί: σταμάτησες!!
Ό Νίκος μέσα στό σύθαμπο ακούσε τη φωνή του Πέ

τρου, γύρισε τό κεφάλι λίγο καί πρόφερε σιγά-σιγά:
— Γειά χαρά σας Πέτρο. Καλή λευτεριά.
Ό ΙΙέτρο; τότε πρόσεξε πώς στό ύψωματάκι τού Νίκου 

έπεφταν ολόγυρα σφαίρες, πού έρχονταν άπ’ τίς πλάτες τους 
κι έκαναν τσούτρ-τσούφ φίτς-φίτς-φίτς. Γύρισε καί κοίταξε . . . 
Σέ ενα ενδιάμεσο λοφίσκο είχε βγει έχθρός. Πήδηξε κι άρπα
ξε τύ οπλοπολυβόλο. Τό έστησε σέ μιά πέτρα καί τράβηξε μιά 
ριπή φωνάζοντας: «Θανάση! Προχωράτε μή σταματάτε». Τό 
βαρύ λούφαξε. Γύρισε τό αυτόματο πρός τά πίσω καί γάΐω- 
σε τό λοφίσκο. Οί μπουραντάδες κύλησαν στή γης. Άπό τόν 
αυχένα, λίγο πιό πέρα, άρχισαν νά βάζουν μ’ ένα δλμάκι. 'Ο 
Πέτρος ένιωσε ενα χτύπημα στό πόδι κι ένα τσούξιμο στό στή
θος. Πέρασε γρήγορα-γρήγορα τό οπλοπολυβόλο χιαστί καί 
γλίστρησε αριστερά. Σύρθηκε στήν πλαγιά, χώθηκε μέσα 
στά σκοίντα, τίς μιτζούνες καί τά ρίκια, καί, τήν ώρα πού τά 
ματόφυλλα έκλειναν βαριά ακούσε κρότους άπό χειροβομβίδες 
καί τό Θανάση νά φωνάζει: Απάνω τους παιδιά! Άερα!!

"Ομορφη απριλιάτικη βραδιά. Γελούσε τό μισοφέγγαρο 
στόν ουρανό ικι έλουζε τή γης μέ τ’ απαλό του φως. Κάτα
σπρη ήταν τού βουνού ή χιονισμένη κορυφή. Γλυκιά, ήσυχη σά 
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γισμα σκυλιού τάραζαν τή σιγαλιά, Μέσα στά σκοίντα, τίς 
μιτζούνες καί τά ρικια ένας άνθρωπος γύρισε στή ζωή. ’Ένιω
θε δίψα φοβερή, Κύλησε ή γλώσσα στό λαρύγγι. .. Άν απο
ρούσε νά κατεβεΐ στή ρεματιά;! Εκεί θάχει νερό. Κούνησε τό 
πόδι. Δέν τόνιώσε. «Σπασμένο» μουρμούρισε. ’Έχωσε τό χέρι 
στόν κόρφο καί χαΐδεψε τίς ταινίες. ’Έγειρε στό πλευρό γιά 
νά φυλάξει τό σπασμένο πόδι καί άρχισε νά σέρνεται κατά τή 
λαγγαδιά* πότε-πότε λιποθυμούσε καί πάλι συνερχόταν καί πά
λι σερνόταν στήν κατηφοριά. Κι έφτασε. Νεράκι ετρεχε στό 
λαγγαδάκι κι δπως πηδούσε άπό πέτρα σέ πέτρα, άπό σουδί- 
τσα σέ σουδίτσα σκορπούσε ολόγυρα τό μονότονο μουρμουρητό 
του. "Εσκυψε, επιε νερό καί χόρτασε ύστερα σύρθηκε πιό πέ
ρα, σ' ενα ίσιωμα, καί ξάπλωσε.

>S-

II Λενιώ έμεινε κρυμμένη μες στά βάτα καί τίς λυγαριές. 
Τ' άπόγιομα ή μάχη δυνάμωσε ύλ οσο έσβηνε ή μέρα έσβηνε 
κι αυτί) ιύσπου σταμάτησε δλότελα κι απλώθηκε ολόγυρα γα
λήνη. Ή σκέψη της δούλευε πυρετώδικα, έντατικά καί πότε 
μιά γλυκιά-άπαλή ελπίδα τής χαΐδευε τήν καρδιά καί πότε μιά 
άνησυχία κι ενα; φόβος τήν πλημμύριζαν. «'Αν νίκη ο αν οί 
αντάρτες.. . μόλις νυχτώσει θά πάω στή Λαγγάδα καί θά 
τούς ανταμώσω. "Αν πάλι τράβηξαν γιά πιό πέρα θά μάθω 
κατά πού πήγαν. . . καί πρέπει νά βιαστώ γιατί άν ξεμα
κρύνουν θά τούς χάσω... ΧΓ αν νικούσαν καί κυνηγούσαν 
τού; μπουραντάδες δέ θά τού; έβλεπα νά φεύγουν; . . . Δέ θά 
κουβαλούσαν τραυματίες; .. . Όλη τή μέρα, όσο βαστούσε ή 
μάχη, οτό δρόμο καί στίς γύρω ράχες, είχε ησυχία μιά ησυ
χία πολύ ύποπτη. Καμιά κίνηση δέ φάνηκε, καμιά νευρικότη
τα...». Άπό κάποια γωνιά δειλά-δειλά άκούγονταν καί μιά 
φωνούλα: «’Άν νικ.ήθητκαν οί άντάρτες;». Τήν έδιωχνε αμέσως, 
τήν έπνιγε. .. «Λέ μπορεί . . . Αν έβλεπαν πώς έχουν λιγό- 
τερες δυνάμεις δέ θά δίναν μάχη . . . θά ρίχναν μερικές ντου
φεκιές καί θά φεύγανε.. Παρακολουθούσε τόν ήλιο άνυ- 
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λα... τρία . . . 8που ναναι θά κρυφτεί .. .».
Άπ’ τό δρόμο των γεφυριών ανέβαινε κάποιος. ΊΙ μεγάλη 

απόσταση κι ύ ήλιος πού έπεφτε στίς πλάτες του δέν άφηναν 
νά ξεχωρίσει τί ήταν: φαντάρος, μάυς ή θτντάρτης. Φαινόταν 
δμως καθαρά πώς είχε όπλο στόν ώμο καί κάτι κρατούσε στό 
χέρι,. Κάρφωσε τά μάτια της πάνω του καί προσπαθούσε απ’ 
τά ρούχα νά δει τί είναι καί νά μαντέψει πώς πήγε ή μάχη. 
"Οσο ζύγωνε τόσο κείνο πού κρατούσε έπαιρνε μιά συγκεκρι
μένη μορφή, ενα καθορισμένο σχήμα καί τά μάτια τή; κοπέλας 
άπαράτησαν τ’ άλλα καί καρφώθηκαν μαγνητισμένα πάνω του. 
Κι δσο πλησίαζε τόσο τό λαρύγγι της κολοσσέ, ανέβαινε ή αγω
νία ικαί ή ταραχή, ένιωθε κάτι, νά τής πνίγει τό λαιμό, ή καρ
διά χτυπούσε δλο καί πιό γρήγορα καί δυνατά καί τά μάτια 
θάμπωναν. Κι δταν έφτασε στά 10 μέτρα έκλεισε τά μάτια 
νά μή βλέπει καί δάγκωσε τύ χέρι γιά νά μήν ξεφωνίσει άπ’ 
τή φρίκη. Ό μάυς κρατούσε άπ’ τά μαλλιά ένα κεφάλι αντάρτη 
κι άπ’ τόν καταμακελεμένο του λαιμό έσταζε πότε-πότε αίμα 
σά νάκλαιγε. Προσπέρασε. δυό τρία βήματα κι αφήνοντας τό 
κεφάλι πάνω στο ιός θάμνους χώθηκε στό λόγγο. ΊΙ Λενιώ 
κοίταξε μ' ορθάνοιχτα τά μάτια νά δει μήπως τό γνωρίσει τί
νος είναι: τού Πέτρου, τού Θανάση ή κανενός άλλου γνο>στού. 
Αίματα καί χώματα, μαλλιά καί γένια είχανε γίνει ένα: Τίπο
τα δέν ξεχώριζες.

Άκοχιστηκε κορνάρισμα αυτοκινήτου καί σέ λίγο πέρασε 
ένα τζιπ μέ τό Μαραθόπουλο καί τόν Τζώρτζη. Οί θάμνοι 
κουνήθηκαν καί τό κεφάλι έπεσε. Οταν γύρισε ό μάυς κοί
ταξε γύρω, άφησε μιά βρισιά κι ύστερα κυλώντας τό κεφάλι, 
μέ τύ πόδι τό έβγαλε άπ τά κλαδιά στύ δρόμο. Τό έπιασι 
σε άπ’ τά μαλλιά, τό χτύπησε δυό φορές σ’ ενα δέντρο νά φύ
γουν οί σκόνες καί τά χώματα καί τράβηξε τό δρόμο. Λίγο 
αργότερα πέρασε ένας άλλος κρατώντας δυό κεφάλια.

Τώρα ή Λενιώ ήξερε ποιός νίκησε.
Σάν νύχτωσε ζύγωσε στή Λαγγάδα νά μάθει τί. έγινε. Τό 

χωρίο ήταν γεμάτο στρατό καί μάυδες. 'Έτρωγαν, έπιναν, γλεν
τούσαν. τραγουδούσαν καί πυροβολούσαν. Φαινόταν καθαρά 
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είδε πώς κόντευε νά φέξει χώθηκε στό λόγγο καί ξάπλωσε. 
Οίίτε πεινούσε, ούτε διψούσε, ούτε πονούσε. ’Ήθελε νά βυθι
στεί στόν ύπνο καί νά σβήσει, νά μήν ξαναξυπνήσει: «Πάνε 
κι αύτοί, χάθηκαν . ..».

Τύ βραδάτ/π, μόλις άποτραβήχτηκε ό στρατός απ' τό χω
ριό, ζύγωσε κρυφά-κρυφώ στό καλύβι τού μπαρμπα-Γρηγόρη. 
*Όξω άπ’ τό μαντρί, έφερναν γύρα λίγα γιδάκια καί πιό κει, 
κατάχαμα στό χώμα, μέ τίς πλάτες ακουμπισμένες στό κούτσου
ρο μιας βαλανιδιάς ξεριζωμένης από χρόνια, καθόταν ό μπαρ- 
μπα-Γρηγόρης. Κοίταζε πέρα συλλογισμένος μέ βουρκωμένα 
μάτια καί πότε ανακάτωνε τά γένια του, πότε έγερνε τό κεφά
λι βαρύ στήν απαλάμη καί μονολογούσε. Σάν είδε μιά γυναίκα 
νάρχεται σηκώθηκε ορθός καί πλησίασε νά δει ποιά είναι. Έ
σκυψε τό κεφάλι, τήν κοίταξε άπό πάνω ως κάτω. . . Μπρο
στά του στεκόταν μιά άγνωστη, ξεσκούφωτη κι άναμαλλιασμένη 
Τά ρούχα της ξεσκισμένα άφηναν νά φαίνονται εδώ κι έκεΐ 
οί. σάρκες, τά μαλλιά κι δλο τό κορμί γεμάτα χώματα, ξερά 
φύλλα καί ξυλαράκια. Τό πρόσωπό της βαθιά σιχαμένο απ’ τόν 
πόνο, άπλυτο-λερωμένο δέν τόν βοηθούσε. Μόνο τά μάτια της 
πού τόν κοίταζαν ήσυχα καί λυπημένα τού ήταν γνωστά. Παι
δεύτηκε. λίγο κι υστέρα τόν τσάκισε αλαφριά τρεμούλα καί κά
θησε καταγής:

— Έσύ: Έσύ; τραύλισε.
— Δέν είναι τίποτα μπάρμ,πα-Γρηγόρη, πρόφερε ή Λενιώ 

δίνοντάς του τό χέρι, σήκω.
— νΕμπα μέσα, έμπα στήν καλύβα .. . Μή σέ δουν . .. καί 

σηκώθηκε τρικλίζοντας. "Έριξε μερικές πέτρες στά γίδια, τά 
σαλάγησε νά μαζευτούν στό μαντρί καί μπήκε στό καλύβι κρα
τώντας λίγα ξύλα στά χέρια. Κοίταξε ξανά τή Λενιώ κι ένα 
χοντρό δάκρυ κύλησε στό μάγουλό του.

-— Μωρή κοπέλα, τί είσαι έτσι; βόγγηξε.
- ’'Επεσα απάνω τους δταν έφυγα άπό δώ . ..

— Καί τώρα τί ήρθες νά κάνεις; Θέλεις νά σέ ξαναπια- 
αουν καί νά ο αποτελειώσουν; Άπ’ τό χωριό δέν έφυγαν 
δλοι. . .
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- τΠρθα νά μάθω τί έγινε;
— Τί έγινε;! εκανε αναστενάζοντας καί κουνώντας τό κε

φάλι του περίλυπα. Τί ήθελαν οί βλογημένοι κι έρχονταν! Α
φού μιά χούφτα ήταν. Καί μέ τί θά πολεμούσαν αφού δέν εί
χαν σφαίρες; Χώθηκαν κι αυτοί, μάς καταφαρμάκωσαν κι έμάς.

— Έπαθαν ζημιές;
— 'Αν έπαθαν;! Τούς βρήκαν στόν ύπνο καί τούς εκλει- 

οαν όλοτρόγυρα . . .
— Οί τραυματίες τί έγιναν· Τούς πήραν οί μπουραν

τάδες;
— Τούς έσφαξαν δλους.
— Που ξέρεις;
— Πέρασε ένας φαντάρος άπό δώ γιά γάλα καί τά μα 

λόγησε. ’Έμοιαζε μεθυσμένο . . . μέ τρελό. Οί τρίχες τού κεφα
λιού του ήταν άνασηκ.ωμένες τόν ανήφορο καί τά μάτια του 
άγρια καί. κόκκινα έβγαζαν φωτιές σάν τού λύκου. Στήν αρ
χή σκιάχτηκα. «πάει, είπα, τόσο ήταν. . . Κάποιος θ·ά μαρτύ
ρησε γιά τήν άποθήκη κι έρχεται. νά μέ ξεκάνει...». «Λός 
μου, γέρο, λίγο γάλα, είπε, καί μή φοβάσαι, θά σου τό πλη- 
ρώσω».Κάθησε κεϊ στήν πέτρα μά δέν είχε όρεξη νά φάει. 
Έπαιρνε άπό μιά κουτάλιά κι ύστερα κοίταζε τό χώμα σάν 
άφηρημένος, σά νά μήν ήταν στά καλά του. «Τί νέα καλό- 
παιδο;» τόν ρώτηξα έτσι νά γίνει ικουβέντα. «Νέα! .. . νέα! ... 
αύτό πούγινε δέν τό ιιατάδα στή ζωή μου κι ούτε τό χωράει 
τό μυαλό μου! . . . βασάνισαν τούς τραυματίες . . . τά σκυλιά! 
τούς έσφαξαν σάν κατσίκια! . . . 'Ένας λεβέντης ώς εκεί πάνω, 
δυό μέτρα άντρας, μέ καστανά γένια καί γαλανά μάτια, είχε 
ενα φοβερό κοιλιακό τραύμα, φαίνονταν τ’ άντερά του. 'Ένας 
έχωσε τύ μαχαίρι μέσα, τόστριψε, κάρφωσε στή μύτη τού μα
χαιριού ενα άντερο κι όπως δ χασάπης άρχισε νά το ξεοερ- 
νει καί νά τά τυλίγει στις τούφες. Έτρεχε αίμα άπ’ τήν ν ι- 
λιά, ιδρώτας απ’ ολο τό κορμί, έσφιγγε τά δόντια, μαζευό
ταν κουβαράκι ικαί μιά στιγμή Αφήνοντας ενα βογγητό φώνα
ξε; «' Ανανδροι! Κι ό Όμέρ Βρυώνης έψησε τό Λιακό μά τήν 
‘Ελλάδα δέν κατάφερε νά τή γονατίσει».

'Ένας άλλος είχε καί τά δυό πόδια σπασμένα άπό βλή
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μα υλμον. Δυό τού επιασαν τά χέρια κι ένας άλλος τούκοψε 
τη μύτη καί. τ αφτιά καί βάζοντας τα στό στόμα ούρλιαζε: 
«Νά φώτα, βούλγαρε, προδότη...». 'Έπειτα άρχισε νά του 
γδέρνει τό κεφάλι. Γιατί μέ κοιτάς, γέρο έτσι: Ναι!! ζωντανόν 
τόν εγδερνε. Κάποια στιγμή, δέν ξέρω πώς τά κατάφερε, τ’ άρ
παξε τό χέρι μέ τά δόντια. Ούρλιαζε σά σκύλος δπως δταν τού 
ρίξεις χοχλαστό νερό. Οί άλλοι δυό φοβήθηκαν καί τ’ άπαράτησαν 
τά χέρια. Τότε ό τραυματίας σάν αστραπή άνασηκώθηκε λίγο 
καί τ' άρπαξε τό λαιμό μέ τά δυό του χέρια καί τόν έσφιγγε, 
τόν δσφιγγε. . . Γούρλωσαν τά μάτια τού κτήνους, κοκκίνισε 
τό πρόσωπο κι άρχισαν νά μελανιάζουν τά χείλη. Μά δέν μπό
ρεσε, μωρέ παπού, νά τόν πνίξει. . . δέν πρόλαβε. Ζύγωσε £νας 
από πίσω καί τούμπηξε τό μαχαίρι στίς πλάτες.

«Τήν ίδια ώρα πέντε βήματα πιό πέρα είχαν εναν άλλο 
κόσκινο απ' τί; σφαίρες. Θάταν ίσαμε 40 χρόνων, αδύνατος, 
μέ μαύρα μάτια. Τόν κύκλωσαν πεντέξι μάυδες κι έθνοφύλα- 
κες καί τόν κοροΐδευαν: « Αρχηγός ήθελες νά γίνεις ε; . . . 
Τώρα περίμενε νάρθει ή σειρά σου καί θά σέ φτιάξουμε εμείς 
αρχηγό». «Εμένα, είπε, μέ μιά φωνή απαλή, μου φτάνει πού- 
ζησα καί πεθαίνω τίμιος άνθρωπος κι Άς μήν έγινα άρχηγός. 
Ούτε πήγαινα γι’ άρχηγός. Πάλαιβα να μή φτάσουμε εκεί πού 
φτάσαμε, νά μή γίνουν οί άνθρωποι χειρότεροι άπ1 τίς ύαινες» 
κι εδειξε τούς βασανιστές. «Καί τώρα πού ετοιμάζεστε νά μέ 
κάνετε ,,άρχηγό", πάλι δέ μετανοιώνω. Εμείς πεθαίνουμε πε
ρήφανοι γιατί πεθαίνουμε γιά τήν πατρίδα μας, γιά τά παι
διά μας. 'Αλλά σείς;!. "Όσο βαρύς κι civ είναι ό χειμώνας 
θαρθεΐ ή άνοιξη καί τότε, οποίος άπό σάς θάχει λίγο άνθρωπο 
ακόμα μέσα του, δέ θά βρίσκει τόπο νά κρυφτεί άπ" τήν ντρο
πή του . ..».

— Έγώ Λενιώ φοβήθηκα μήν είναι κανένας βαλτό; καί 
πάει νά μου πάρει λόγια. «’Αφού βγήκαν στό κλαρί...» τού 
είπα. Σηκώθηκε καί ήρθε κοντά μου χαμογελώντας. «Νομίζεις, 
γέρο, πώς είμαι σπιούνος καί φοβάσαι νά δειχτείς . . . καί καλά 
κάνεις . . . Μά γώ δέ σέ φοβάμαι. . . δέν ξέρεις πώς μέ λένε . . . 
ούτε θά μέ ξαναδει; . .. καί δέν μπορείς νά μου κάνεις κακό 
κι αν ακόμα είσαι σπιούνος». Ζύγωσε πιό σιμά. ’Έοκνψί· λίγο
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■καί συμπλήρωσε: «Όμως... τά μάτια σου είναι ήμερα, γλυ
κά, άνθρωπινά, δέν μπορεί νά είναι, μάτια σπιούνου». Έβγαλα 
καί μούδοσε λεφτά καί προτού προφτάσω νά τού πώ πώς δέν 
τά -θέλω έφυγε. ’Έτσι παν καί ο? τραυματίες.

— Κάπου θά μείνει κανένας μέσα στά ρέματα καί στό λόγ
γο. Πρέπει νά πας νά ψάξεις . . .

— Λέν μπορώ. Δέν αντέχει ή καρδιά μου . . . Υστερα απ' 
αυτά μου κόπηκαν τά γόνατα.

— Κι εγώ καλύτερα δέν είμαι, αλλά τί θέλεις νά κάνου
με; Νά τούς άφήσουμε νά χαθούν;

— Κι έσύ πού θά πας;
— Πού αλλού έγιναν μάχες;
— Στά υψώματα Τσι^όλα-Κούφιο-δέντρο. Έτσι είπαν, ξέ

ρω κι έγώ;
- Θά πάω γιά κεΐ. ’Άν είχες νά αού&ινες τίποτα νά 

ντυθώ.
— I Ιον νά τό βοώ παιδί μου;
— ’Άς εϊναι. καί δικό σου.
—- Νά σού δόσω εκείνο τό μάλλινο τό παντελόνι: . . . Μά 

δέ φοριέται. .. χοντρό είναι, στενό . . . Νά τό φορέσω έγώ καί 
νά σού δόσω τούτο, τό ντρίλι.νο . . . Αλλά πάλι δέ σέ χωράει. 
Τί νά σού δόσω:

Σκέφτηκε λιγάκι, έφερε τά μάτια όλόγυρα σά νά Εψαχνε 
νά βρει κανένα ρούχο, ύστερα ζύγωσε σέ μιά κασέλα, έβγαλε 
κάτι άπό μέσα καί γυρίζοντας πρόστεσε:

— Πάρε τύ φουστάνι καί τό μαντήλι τής μακαρίτι.σσας . . . 
Τά φύλαγα έτσι... νά τή θυμάμαι.

— Μήπως εχεις ψωμί;
— Έκεϊ στό σακούλι εχει λίγο. Π άρτο όλο, έγώ δέ θέλω.
ΤΙ Λενιώ εβαλε τό λίγο ψιομί στήν ποδιά τη; καί τραβ(όν

τας κατά τήν πόρτα ξανάπε:
— Νά πας γιά τραυματίες μπαρμπα-Γρηγόρη . . . Μήν αρ

γήσει; . . . Καταλαβαίνω τόν πόνο σου . . . Άλλα . . .



Τήν ώρα ίιού ό ΙΙέτρο; τραυματίστηκε καί χώθηκε στ> 
λόγγο γιά νά μήν τόν βρουν οί μπουραντάδες, άν προχωρούσαν, 
ό Θανάσης καβάλησε πρώτος τό ύψωμα Τσιβόλα. Τήν ίδια στιγ
μή οί δυό διμοιρίες καί ο στρατός ανέβηκαν μαζί στό Κούφιο- 
δέντρο κι ήρθανε στά χέρια. Τελικά οι αντάρτες τούς κυνήγη
σαν κι ό εχτρός επιασε τά ύψωματάκια άνάμεσα Τσιβόλα-Κού- 
φιο-δέντρο. Ό Θανάσης σημαντική πίεση δέν μπορούσε νά έςα- 
σκήσει. Τού μείνανε 12 κι αυτός 13. Τραυματίστηκε κι ό Νίκος, 
δ Αντικαταστάτης του ΙΙέτρου. Εστειλε τρεις άντρες πρός τό 
γιοφύρι μ' ενα αυτόματο, γιατί, άπό κεϊ ανέβαιναν εχθρικές δυ
νάμεις, δχι, γιά* νά πιάσουν μάχη, αλλά νά κρυφτούν στό δάσος 
καί. νά ρίχνουν ντουφεκιές γιά νά τούς Αργοπορήσουν. ’Έτσι, 
τούμειναν 9 μ’ ενα οπλοπολυβόλο. Άπ’ τό Κούφιο-δέντρο οί δυό 
διμοιρίες προχωρούσαν αργά. Όπως φαινόταν έκαναν οικονο
μία στά πυρομάχικά. Ό εχθρός τό Καταλάβαινε κι αντιστεκό
ταν. Στό σύθαμπο τό τμήμα πού προχωρούσε δυνάμωσε τήν 
πίεση, εκανε κι ό Θανάσης μιά προσπάθεια κι ό εχθρός άπο- 
σύρθηκε στό χωριό Καρπερό.

Τό σκοτάδι απλώθηκε τριγύρω. Οί αντάρτες λίγοι-λίγοι 
μαζεύτηκαν στό ύψωμα Τσιβόλα καί ξάπλωσαν βουβοί ανάμε
σα στούς θάμνους. Κανένας δέν είχε όρεξη ούτε γιά κουβέντα, 
ούτε γιά κάπνισμα. ΊΙ κούραση, ή υπερένταση κι οί θύμησες 
τούς παράλυσαν τά νεύρα κι ό καθένας παραδόθηκε στό δικό 
του κόσμο. "Ενας σκεφτότανε τό σπίτι, άλλος τίς δυσκολίες 
τ’ αγώνα κι άλλος μέ θλίψη τούς συντρόφους πού χάθηκαν στή 
μάχη. Άνάμεσά τους κινούντανε σκιές καί πότε-πότε άκουγό- 
ταν ή φωνή τού διοικητή:

— Θανάση γύρισαν τά παιδιά;
— Γύρισαν σ. διοικητή. Βρήκαν μόνο δυό πτώματα χωρίς 

κεφάλια, τού Νίκοι» καί τού * Αγγέλου, τόν Πέτρο δέν τον 
βρήκαν.

— Ετοιμάσου νά ξεκινήσεις. Μαζί σου θάρθουν κι. οί 
αλαφριά τραυματίες. Πάνω άπ3 τή Λαγγάδα θά τους κρύψουμε 
στό λόγγο καί θά δύσουμε χαμπέρι στόν μπαρμπα-Γρηγόρη νά 
τούς προσέχει.. . Ήλία! Έσύ θά πάρεις τούς βαριά ιός τό πο-



ιαμι. ινιετα να τους πάρει ο Ανεστης. . . Γάκη! εΐΟοποιησε τις 
σκοπιές ν’ άποτραβηχτούν .. .

Τό τμήμα ζωντάνεψε ξανά. Άλλος εσιαχνε τό δπλο, άλ
λος τά τσαρούχια.. . άκούγονταν μουρμουρητά καί διαταγές. 
Σέ λίγο οί άντρες τού Θανάση ό ένας πίσω άπό τόν άλλο, μέ 
τούς τραυματίες ανακατεμένους γιά νά τούς δίνουν κομμάτι 
βοήθεια, πήραν τό άνάραχο. Τήν ϊδια ώρα πιό πέρα άλλη μιά 
παρεούλα οιγοκουβέντιαζε:

Σπόρο! πού εχεις τραύμα;
— Στήν κοιλιά.
— Βάλτε τον, παιδιά, στήν πλάτη νά κοιτάζει κατά πάνω 

κι έσύ Κυριάκο νά τού κρατάς τά πόδια.
’'Εσκυψε τή ράχη κι υί άλλοι όνασήκωσαν ιό λαβωμένο. 

ΙΙόνεσε έκείνος κι. άρχισε νά παραπονιέται.
— ’Αφήστε με ρέ σύντροφοι . . . ’Έτσι δέν κουβαλιέται 

τραυματίας ... Κι έγώ θά χαθώ... Κι έσείς θά κουραστείτε 
καί ΰ’ αργήσετε . . . Θά σάς πάρω στό λαιμό μου . . . Κρυφτέ με 
μέσα στό λόγγο. *Αν περάσει κανένας τσομπάνος καλά . . .

Οί άλλοι τόν απίθωσαν στή ράχη κι δ φορτωμένος καθώς 
άνασηκώνονταν τόν μάλωνε:

— "Ασε τίς κουβέντες, Σπύρο. Πιάσου άπ’ τό λαιμό μου 
καί κάνε κουράγιο . . . Από πότε οί αντάρτες άρχισαν νά παρα
τάνε τούς λαβωμένους συντρόφους των!... Κι ή πάρεούλα χ/- 
θηκε μες στό σκοτάδι.

Δεξιά άπ τό δρόμο μερικοί άλλοι μιλούσανε ψιθυριστά» 
μά δ τραυματίας δέν ακουγε. Κουβέντιαζε μέ τούς δικούς του: 
«Φανούλα! ΜΕλα κοπέλα μου! Φέρε μου τό σκεπάρνι νά σιάξω 
τό αλέτρι κι εσύ Κωστάκη πήγαινε νά ποτίσεις τά βόδια...» 
Κι ύστερα: «Μπουραντάδες!!! Καθάρματα. Άεέρααα!! Πάνω 
τους παιδιά».

— Πού εχει τραύμα:
Στό κεφάλι καί παραμιλάει.

"Εσκυψε ό ένας, τόν έβαλαν οί άλλοι στήν πλάτη τους καί 
ξεκίνησαν κι αυτοί. Καί πιό πέρα άλλοι. . .

Ή νύχτα ήταν βουβή καί μιά βελουδένια ησυχία σκέπαζε 
τή Υήζ· Καί τ' αγρίμια καί τά νυχτοπούλια τάδιωξε μακριά ή 
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μάχη. Στόν ουρανό έλαμπαν τ* αστέρια μέ περίσσια χάρη από
ψε. Τ’ αλαφρά βήματα τών ανταρτών πού κατέβαιναν τ* άνα- 
ραχο, τά βογγητά τών λαβωμένων καθώς τούς χτυπούσαν τ» 
κλαδιά στά τραύματα, καθώς σκουντάφτανε στίς ρίζες, καθώς 
πηδούσαν τίς σκάλες, τά παρακάλια τους . . . τά παράπονά τους 
τάραζαν τή σιγαλιά. "Οσο κατέβαιναν τόσο πύκνωνε ό λόγγος 
καί κοντά οτό ποτάμι έγινε χτένι. Μεγάλωνε ή κούραση κι ή 
νύστα καί περπατούσαν σφίγγοντας τά δόντια καί. βιάζονταν 
γιατί ό δρόμος ήταν πολύς ακόμα. . . Πεθαμένοι κατέβηκαν 
στό ποτάμι, πέρασαν μέσα στό νερό καί πήραν μιά ανηφόρα. 
Μπροστά ανέβαινε μιά γυμνή πλαγιά καί κινδύνευαν νά τούς 
πάρει ή μέρα. Σφίχτηκαν δσο μπορούσαν κι. ό ένας έδινε στόν 
άλλο θάρρος. Οί γεροί στούς τραυματίες, κι οί τραυματίες στού; 
γερούς. «’Άιντε παιδιά! Κουράγιο... Σφίξε τά δόντια Χρη
στό καί φτάσαμε, κάνε υπομονή Άντώνη καί δέν είναι μα
κριά...». Μόλις χάραξε έπιασαν τό καλυμμένο καί προχώρη
σαν. Είχε ανεβεί αρκετά ό ήλιος σάν καβάλησαν τά ύψιόματα 
ανάμεσα στά ·δυό ποτάμια καί χώθηκαν σέ κάτι γούπατα. Ό 
Θανάσης πήρε διαταγή νά προχωρήσει 600 — 700 μέτρα ακό
μα καί νά πιάσει ένα ύψωματάκι, πού βρισκόταν πάνω σ’ ένα 
υποχρεωτικό πέρασμα. ’Έβαλαν καραούλια κι έπεσαν ψόφιοι 
στόν ύπνο.

Ό έχθρός κινήθηκε δραστήρια άπ’ όλες τίς μεριές. ΤΟ Ινάς 
σκοπός κοιμήθηκε, δ άλλος φοβήθηκε κι έφυγε. Ό Θανάσης, 
έβαλε τούς άλλους νά κοιμηθούν κι αυτός φύλαξε σκοπός. 
Μ’ άνησυχία παρακολουθούσε τίς έχθρικές κινήσεις. "Εστειλι 
ένα σύνδεσμο στό διοικητή καί περίμενε μέ τήν ψυχή στά δόν
τια νά έκδηλωθούν πυρά. Μά τίποτα. Ούτε ό σύνδεσμος φαι
νόταν ούτε πυρά εκδηλώνονταν κι ό έχθρός έσφιγγε ολόγυρά 
τους τή θηλιά. ’Έριξε μια ριπή στόν αγέρα. Καί τότε ό έχθρός 
θές νόμισε* πώς τόν πήραν χαμπάρι, θές τέτιο σύνθημα είχαν 
κι έγινε παραξήγηση, άρχισε νά βάζει άπ’ όλες τίς πάντες. ΟΙ 
αντάρτες σηκώθηκαν κι έπιασαν θέσεις. Πολέμησαν χωρίς νά 
κάνουν ένα βήμα πίσω, ώς τό άπογιοματάκι. *Εριξαν καί τήν 
τελευταία τους σφαίρα. Μερικοί, κράτησαν μιά γιά τόν έαυτό 
τους. *0 Θανάσης έκανε μιά προσπάθεια νά τούς βοηθήσει 
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αποςω για να υπαυυυν ινν haiku. χ/ιην tjnutuij eawuv u* jiuyu 
δλμων κι έκεί χάθηκε.

Τούς τραυματίες τούς έσφαξαν δλους αφού τούς βασάνι
ζαν απάνθρωπα. Αιχμάλωτος δέ βρέθηκε ούτε ένας.

* * *
Ό Πέτρος συνήρθε δταν ό ήλιος είχε ανεβεί κάμποσο 

ψηλά. ’Ανασηκώθηκε λίγο καί σύρθηκε πιό πέρα. "Αρχισε νά 
μιλάει χαμηλόφωνα λές κι ήθελε ν’ ακούει τά λόγια του καί νά 
καταλαβαίνει άν είναι σωστά. Σάν νά ήθελε νά δόσει κουράγιο 
στόν έαυτό του. «Ή κατάστασή σου Κορφιάτη δέν είναι κα- 
λή . . . Διάβολε! γιατί νά σέ πάρει στό πόδι; Κι ήταν άνάγκη 
νά σπάσει! . . . Οπου άλλου δέ Oiii ήταν έτσι. . . Βέβαια, δέν 
είναι καλή . . . Μά δέ θά χαθείς ... Ό κόσμος δέ θά σ’ αφή
σει ... θά σέ γλυτώσει . . . Τή μάχη τήν ακόυσαν οί μανάδες 
μας, οί γυναίκες μας. οί αδερφές μας, οί σύντροφοί μας. Τήν 
δκουσαν άπό τό ενα χωριό, τήν ακόυσαν κι άπό τ° άλλο, κι &ζ 
τό βουνό ψηλά καί πέρα άπ’ τύ μεγάλο ποτάμι. Τήν ακόυσαν μέ 
χαρά κι ελπίδα. Τήν αχούσαν μέ καρδιοχτύπι καί φόβο. Καί ξέ
ρουν πώς σέ τέτιες μάχες μένουν τρατ-ματίες. Είτε δέν προλα
βαίνουν νά τούς πάρουν, είτε δέν τούς βρίσκουν. Καί θάρθουν 
νά ψάξουν». Ένιωσε τά ματόφυλλα νά βαραίνουν. Μιά κατα
χνιά απλώθηκε γύρω κι υστέρα σκοτάδι. Ξύπνησε αργότερα κι 
άρχισε τήν κουβέντα άπό κεϊ πού τήν είχε αφήσει. «Θάρθουν 
Πέτρο ... . Θάρθουν. Μ’ άν δέν έρθουν; Πάλι δέ 9ά χαθείς . · - 
"Οταν είμαστε μικρά περπατούσαμε στό κουτσό. ’Έτσι καί τώ
ρα. Σιγά-σιγά θά φτάσω στό χωριό. Στόν Ξερότοπο θά πάω. 
Είναι, βολικότερο. Δέν έχει τόση ανηφόρα. Αμα βγω στό κα
ραούλι, κάτω άπ’ τή Γραμμένη-βελανιδιά . .. άπό κεϊ κι υστέρα 
ολο κατηφόρα. ’Έχ καί νάβρισκα τή γριά-Θανάσαινα! Σέ μιά 
βδομάδα θά μ' έκανε καλά». ’Έκανε μιά προσπάθεια καί στάθηκε 
στύ ένα πόδι. Τόν έσφαξε ώς τήν ψυχή ό πόνος, μά βάσταζε. 
’Έκανε ένα κουτσό βήμα, καί δεύτερο, καί τρίτο. Κουράστηκε 
καί ξάπλωσε. «Δύσκολο . . . όμως μπορεί. Τό κακό είναι πού δρα- 
μπαλίζει τό πόδι καί πονάει καί μου πιίΐνει καί τά χέρια. ΙΙρέπει 
νά τό κρεμάσω άπό τό σβέρκο, έτσι θά λευτερώσω καί τά χέρια.
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Παίρνω κι ενα ξύλο καί βοηθιέμαι». 11ου νά βοώ σκοινί: 
Έπεσε τό μάτι στή λωρίδα τού οπλοπολυβόλου. -Καί τό όπλο- 

πολυβόλο; Θά τό παρατήσω: Αυτό δέ γίνεται... Ποιός ξέρει τί 
μέ βρίακει». Σκάφτηκε τό πουκάμισο. Πάλι τίποτε. «Ούτε φτά
νει, ούτε βαστάει!» Πάλι στή λωρίδα. Κουράστηκε κι.έκλεισε τα 
μάτια. «... Αυτό είναι. Ή λωρίδα άπ τύ αυτόματο καί τό που
κάμισο μαζί. Τά οπλοπολυβόλο θά τό κάνω μπαστούνι. Στόν άνή- 
φορο θά περπατάω, στόν κατήφορο θά σέρνομαι. Πόσο θά κά
νω; Τρεις μέρες; . . . τέσχ*ερες; . . . παραπάνω; "Εστω, θά φτά
σω . . ι Κι. άν δέν έρθουν δέ θά χαθώ. Κι δμως θάρθουν . .

Ντρίγκι-ντρίγκι. τούγκου-τούγκ άκούστηκε ένα μικρό κυ
πρί κι ίνα κουδουνάκι στό καραούλι, πιό χαμηλά απ’ τή Γραμ- 
μένη-βελανιδιίίλ Ποτέ στή ζωή, μά ποτέ, δέν ένιωσε τόση συγ
κίνηση· βούρκωσαν τά μάτια του καί ψιθύρισε:

«Έχ! Τί λαός! Εκατό φορές μωρέ νά πεθαίνεις καί πά
λι ν’ άνοσταίνεσαι καί πάλι νά παλαίβεις ώσπου νά λευτερωθεί! .

Κι άπ* τη χαρά κι. άπ" τήν εξάντληση λιποθύμησε.
Ή Ρηνούλα πέρασε χαμηλότερα απ’ τύ καραούλι σαλαγών- 

τας τά γιδόκνα καί πλάι-πλάτ έφτασε στή ρεματιά πού κατέβαι
νε άπ’ τό Κούφιο-δέντρο, τά γύρισε κατά τό βοριά καί τ’ άφη
σε νά βοσκήσουν. ’Έσιαξε τό σακουλάκι πού είχε στις πλάτες, 
έβαλε τήν κάλτσα πού έπλεκε στήν τσέπη καί πήρε τό ρέμα-ρέ- 
μα. Κάθε θυό-τρία βήματα στεκόταν κι ακούρμαινε. Έ^κυβ» 
χαμηλά στή γής. ξάπλωνε πάνοι στό χώμα, κοίταξε μέ προσοχή 
μέσα άπ' τά χαμόκλαδα ui έψαχνε μέ τά μάτια καί τή μιά καί 
τήν άλλη πλαγιά. Τίποτα δέ·ν άκουγόταν. Μόνο καμιά γουστε- 
οίτοα ή κανένα άλλο ζούδι φρατσανούσε λίγο καθώς έτρεχε μέ
σα στά ξερόφυλλα ή κανένα πουλί πού σκάλιζε τό χώμα κι έπει
τα πάλε ησυχία. Έτσι «σιγά-σιγά ψάχνοντας κι άτχουρμαίνοντας, 
ζύγωσε κοντά στό ύψωμα. Κάθησε μέσα στά χαμόκ/νπδα καί 
κάμποση ώρα παρακολουθούσε τήν κορφή, τόν αυχένα καί τό 
ύρόμο. Τίποτα δέ (ραινόταν, ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο. Σηκώθη
κε μέ προφύλαξη καί βγήκε στύ Κούφιο-δέντρο. Κάλυκες σκόρ
πιοι έδώ κι εκεί καί σέ κάποιο μέρος λίγο αίμα. Κόπαζε γύρω, 
πέρα τά ζυγό, έρημιά. Μόνο στό ύψωμα Τσιβόλα φαινόταν δυό. 
Τ! νά ήταν; Μάυδες ή στρατοκόποι; Κάτω στή ρεματιά βέλαξε
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λες τόσες καί χώθηκε ξανά στό ζόγγο. Πήρε τήν άλλη ρεματιά 
άπό τά πάνω πρός τά κάτω. 'Έφτασε εκεί πού σμίγουν τά δυό 
λαγγαδάκια, προχώρησε λίγο χαμηλότερα καί άρχισε ν’ ανεβαί
νει τήν άλλη ρεματιά. Κόντευε στό ζιχγό, — εκεί πού είχε τραυ 
ματιστεί ό Πέτρος. Μέσα στά «κλαδιά είδε εναν άνθρωπο ξα- 
πλωμένο. ΊΙ καρδούλα τού κοριτσιού σπαρτάρησε σάν τού τρο
μαγμένου πουλιού. Ό φόβο; πέρασε άπ’ ολο τό κορμί. Ζύγωσε 
ένώ ή καρδιά του χτυπούσε δυνατά. «Μπάρμπα!», φώναξε σι
γά. Μά σάν ακούσε τήν ίδια τή φωνή του φοβήθηκε πιό πολύ 
καί θυμήθηκε πώ; δέν κάνει νά φωνάζει. Πήγε πιό κοντά καί 
άπλωσε τό χέρι πού ετρεμε. Τόν έπιασε άπ’ τό< πόδι. Εκείνο 
ήταν κρύο, κοκαλιασμένο, μά τό κορίτσι δέν ήξερε άπό τέτια 
καί δέν κατάλαβε. Τόν κοι»νησε λίγο ψιθυρίζοντας: «Συναγωνι
στή! συναγωνιστή! σήκω! Λαβωμένος είσαι;». Μά τίποτα. "Α
πλωσε. καί τ’ άλλο χέρι καί πιάνοντάς τον μέ τά δυό τόν τράβη
ξε. Τό πτώμα μετακινήθηκε, λευτερώθηκε άπ’ τίς μιτζσύνε; καί 
τά χαμόκλαδα. Καί τότε είδε πώς δέν έχει κεφάλι. Μαρμάρων 
μή μπορώντας ούτε νά κλάψειούτε νά φωνάξει. Κοίταζε μαγνη
τισμένο, μέ μάτια διάπλατα απ’ τό φόβο, κι ύστερα, σάν πέ
ρασαν ενα-δυό δευτερόλεφτα, σωριάστηκε καταγής, δίπλα στό 
πτώμα, κι άρχισε νά κλαίει.

Οταν ό Πέτρος συνήλθε ξανά θυμήθηκε αμέσως τά κοτ>- 
δουνάκια. Τέντωσε τ' άφτί κι άφουγκράστηκε κάμποσο. αΟδτε 
κουδούνι, ούτε κυπρί. ούτε άνθρωπος, μουρμούρισα. Τί νά έγι
ναν τάχα; Μήπως άπ* τή λαχτάρα μου; . . . Θάπαθα φαίνεται 
σάν τό διψασαένο πού βλέπει βρύσες . . . Μπορεί νά ήταν περα
στικά . . Λέν πειράζει. Λέν ήρθαν σήμερα, θαρθούν αύριο». 
Πασπάτεψε τό σακίδιο. «Εντάξει. Λυό κονσέρβες είναι δλόκλη- 
ρος θησαυρός . . . νΑς μήν τις πειράξω τώρα. Λέν πολυπει- 
νάω . . . ’Έχω καί δυνάμεις άκόμα. . . Θά τίς φυλάξω γιά δυ 
σκολότερες ώρες, γιά τό δρόμο ...». Καί κεί πού συλλογιόταν 
αυτά σά νά άκουσε μιά βοή άπό μακριά. «Μάχη! μουρμούρισε. 
* Εβαλε τ’ άφτί στή γης. Τού φάνηκε πώς ακούστηκε μακριά 
ολμος. Μά δέν ξεκαθάρισε καλά κι άρχισε νά σκέφτεται. «Τί 
νά γίνονται; Έσπασαν ή δχι; Πού νά βρίσκονται τώρα: . . . Τί 
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ςημιες νά επα-σαν; . . . Αν βρήκανε πυρομαχνκά στή Λαγγά
δα;! Μά πάλι... δύσκολα». Καί σιγά-σιγά ό νους του έφερε 
στή μνήμη δλους τούς συντρόφους του. Μερικούς τούς ήξερε 
άπ' τόν ΕΛΑΣ. Τούς άλλους τούς γνώρισε σέ τούτο ιό αντάρ
τικο. θυμήθηκε τό Νίκο, τό σκοπευτή καί ράγισε ή καρδιά του. 
Ήταν άπό τούτα τά μέρη, καί καθώς κατέβαιναν τό βουνό τού- 
δενξε μιά μακρινή κορφή κι ολο χαρά τούλεγε: «σ. ΙΙέτρο! 
Έεε έκεΐ πέρα πού φαίνεται κείνη ή κορφή μες στήν καταχνιά, 
έ/κεΐ είναι τό χωριό μου καί στήν άκρούλα τού χωριού είναι τό 
σπίτι μου. ’Άν σταματήσουμε πουθενά θά πάω να δώ τά παι
διά μου. Τά αποθύμησα. Τά βλέπω στόν ύπνο μου. Τί )&ς Πέ
τρο; Νά πάτο;®. Μά δέν πρόφτασε νά πάει. Πάνω στή ράχη 
φυλάει τώρα σκοπιά. ’Έφυγε ό Νίκος καί μπήκε στή σκέψη ό 
Λάζαρος. «Πώς θά τά βολέψει μέ τήν πλατυποδία τό καημένο 
τό παιδί;®. "Έπειτα τό Γεράσιμο έφερε ό νους του. Τό προη
γούμενο κιόλας βράδυ τούλεγε; «"Έμαθα Πέτρο πώς τό γέρο 
τόν έστειλαν έξορία. Άκοϋς τά σκυλιά; "Ενα γέρο 80 γρονώ. 
κουτσό, μέ άσθμα . . . Καί ποιος ξέρει πώς τά περνάει στό ξε
ρονήσι. Νά εχει τουλάχιστο κανένα τσιγάρο; Χωρίς αυτό δέν 
μπορεί νά κάνει ό καημένος» . . . "Ύστερα ήρθε ό ΤΙλί.ως, ό 
"Λντώνης . .. δ καθένας μέ τό δικό του κόσμο, δ καθένας μέ 
τούς δικούς του καημούς, τά δικά του όνειρα κι δλοι μ* ενα 
καημό κι ενα όνειρό: Νά ρχότανε καί σέ, τούτονε τόν τόπο λίγη 
ειρήνη, λίγη χαρά!!

’Από μακριά ακούστηκε πιό καθαρά τώρα βουή. «Πολεμάτε 
λεβέντες» ψιθύρισε καί άνεκσηκώθηκε ν" ακούσει καλύτερα. Μά 
πάλι, ή βουή έσβησε. <"'Λς κάνουν αυτοί τή δουλιά τους, Εανα- 
πε. ’Άς τοιμαστώ κι έγώ. Θά περιμένω ιός τό σούρουπο. "Υστε
ρα θά ξεκινήσω, <ός τό πρωί ν' ανεβώ στό καραούλι %ι ύστερα 
βλέπω. Κατά τό κουράγιο καί τό δοόαο»

ΙΙήρε τό αυτόματο κι {βγάλε τή λωρίδα καί τήν ώρα πού 
ετοιμαζόταν νά βγάλει τό πουκάμισο ή νά τό σκίσει κάτι ακού
σε πιό ψηλά στή ρεματιά. Σά νά κύλησε κάποια πετοίτσα, σά 
νά περπάτησε άνθρωπος.

Ή Ρηνούλα, μόλις τής πέρασε λίγο ή ταραχή, σφούγγισε 
τά δάκρυα, έριξε μιά ματιά ακόμα φοβισμένη στό πτώμα καί 
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είδε μιά σβαρνίστρεζ σάν κάτι τό βαρύ νά σύρθηκε. Είχαν σκου
πιστεί τά ξερόφυλλα καί. τά χαλίκια καί τά κλαδιά, άριστερά-δε- 
ξιά ήταν σπασμένα. Κατέβηκε χωρίς νά χάσει απ' τά μάτια 
εκείνο τό σημάδι. Ό Πέτρος τέντωσε τ' άφτιά. Γιά μιά στιγμή 
ό θόρυβος ©αβησε κι υστέρα ξανά πιό καθαρά τώρα ακούσε τά 
ξερύκλαδα καί τά κλαδάκια νά «κάνουν θόρυβο. Τράβηξε τ' αυ
τόματο κι εβαλε τό χέρι στή σκανδάλη. Απ' τά χαμόκλαδα πρό
βαλε ενα κοριτσάκι. Ξαφνιάστηκε καί στάθηκε φοβισμένο. r() 
1 Ιέτρος άφησε τ' αυτόματο.

— Χρυσό μου κορίτσι! Έλα κοντά μου
Τόπιασε άπό τύ χέρι, τό τράβηξε στήν αγκαλιά του καί 

τύ φίλησε. Καί κείνο σά συνήρθε απ' τήν ταραχή ρώτηξε:
— Συναγωνιστή! είσαι πολύ λαβωμένος;
— Ναι! . . . Λίγο . . .
— ΠοΓ»;
— Στό πόδι καί στό στήθοσ. Τό πόδι είναι σπασμένο.
- - Λέν μπορείς νά περπατήσεις*·
— Λέν απορώ. Μά θά μπορέουι.
Τό κορίτσι ξεικρέμασε τόν τοοβά εβγαλε τό απουκάλι καί 

δίνοντάς το είπε:
— Μου είπαν νά μή φύγεις άπό δώ. Εγώ θ*4 πάω νά ψα- 

καί στίς άλλες ρεματιές.
Σά γύρισε, ό τραυματία; είχε κλεισμένα τά μάτια καί. δίπλα 

τνυ βρισκόταν τό μπουκάλι μέ γάλα ως τή μέση. Ίο πήρε, χώ
θηκε στό λόγγο, άρμεξε μιά γίδα καί τό ξαναγέμισε. Τ’ άφησε 
δίπλα στόν τραυματία καί σαλαγώντα; τίς γίδες γύριχϋε στό 
χωριό.

Τή νύχτα ή Ρηνούλα μπροστά κι ό μπάρμπα; της άπό. πί
σω. μ' ενα κλεφτοφάναρο σβηστό στό χέρι, δυό σανιδάκια στό 
άλλο ν.ι ενα δεματάκι παραμάσχαλα πήγαν στή ρεματιά. Τό κο
ρίτσι πήρε τό δε ματάκι καί τά σανιδάκια, ό άντρα; πήρε τόν 
τραυματία καβάλα καί βάδισαν κάμποσο κατά τό ποτάμι. ’Έπει
τα εστρη|ιαν αριστερά. προχώρησαν μέσα άπό πυκνά κλαριά κι 
έφτασαν σέ μιά σπηλιά. Τόν απίθωσε καταγής κι άναψε τό κλε
φτοφάναρο. Ξεγύμνωσε τό πόδι, τόν βοήθησε κι ό Πέτρο; κι ή
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απόξω καί τό εδεσε. Μετά έδεσε καί την πληγή στό στήθος. 
Ό ΙΙέτρος τόν γνώρισε μά δέν είπε τίποτα, μόνο τόν ρώτηξε:

— Τί γίνονται οί αντάρτες;
— Πέρα κατά τή Λαγγάδα τ άπόγιομα γινόταν μάχη . . . 

Άλλα. . . Μή σέ παιδεύει αυτή ή εγνΌΐα. Έσύ νά κοιτάξεις νά 
γίνεις καλά. Αν δέ μάς βρει τίποτα τύ «νεπάντεχυ θά φρονεί- 
σουμε νά μήν πεθάνει: άπό τήν πείνα

— Υπάρχουν άλλοι τραυματίες;
— Τό κορίτσι δέ βρήκε άλλον, Βρήκε ενα πτώμα χωρίς 

κεφάλι. Θά ξανακοιτάξουμε.

·* * *

11 Λενιώ βγήκε απ' τό καλύβι τού μπάρμπα-Γρηγόρη καί 
τράβηξε γιά τά ύηώματα Τσιβόλα—Κούφιο-Δέντρο νά ψάξει μήν 
έμειναν τραυματίες καί μέ τήν κρυφή ελπίδα μήπως βρει κανένα 
τμήμα, τίποτε ξεκομμένους, γι.ά νά σμίξει μαζί τους. Πέρασε χα
μηλότερα άπ’ τό γιοφύρι μέσα οτό νερό καί πήρε τήν άνηφόρα 
πε ρπατώντα; μέ δυσκολία. Ξημέρωσε σέ μιά ράχη άνατολικότε- 
πα άπ' τό ύψωμα Τσιβόλα. Ήταν πεθαμένη. νΟλη ή κούραση 
κι. ή άγωνία, δλη ή υπερένταση τώρα ξέσπασαν. Τά νεύοα κι 
όλο τό κορμί παρώλυσε. Εγινε πτώμα. \έν μπορούσε νά δρα
σκελίσει κχχί τά μάτια έκλειναν άπ τήν αϋπνία. Κάθησε νά ξε 
κουραστεί κι αποκοιμήθηκε. Μέσα στόν ύπνο ένιωσε κάτι νά τής 
πασπατιόει, νά τής χαϊδεύει τό πρόσωπο κι ακούσε βαθιά ίνα 
μικρό κυπρί. Μέ κόπο άνοιξε τά βλέφαρα. Άπό πάνώ της στ - 
κότανε μιά γ'δα καί. τήν κοίταζε περίεργα.

«Γιά νάχει γίδια — συλλογίστηκε—θάχει κι άνθρωπο. Τί 
σοι όμως νάναι;» καί κρύφτηκε στίς τούφες. Λίγο αργότερα ξε
πρόβαλε πίσω άπό τά γίδια ενα κοριτσάκι, μ' εναν τροβά στήν 
πλάτη. Τόν ζεκρέμασε κι έβγαλε άπό μέσα ένα μπουκάλι. ~Επια- 
σε μιά γίδα καί την άρμεξε. Όταν γέμισε τ' άφησε νά κατα- 
κάτσει ό άφρός καί | ανάρμεξε, έτσι κάμποσος φορές ώσπου τό 
γέμισε ώς απάνω γάλα. ΤΙ Λενιώ μέσα άπ’ τά κλαδιά κοίταζε 
γεμάτη περιέργεια καί στά χαμένα παιδευόταν νά μαντέψει τί 
τό θέλει τό γάλα. "Ενα σωρό υποψίες έβαζε μέ τό νού της. <Ί1 
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άπό τό σπίτι. Μήπως τό κορίτσι έκανε κρυφά αύτή τή δουλιά. 
'Οχι! χίλιες ιρορές οχι. Αντί γιώ μπουκάλι ihi έπαιρνε καπάκι, 

ζοπιλο. Καί. Τί νά τά έκανι. Λέ χρειαζόταν καί. καθόλου. 
"Επειτα, γιατί ν αρμέξει μόνο δυύ γίδες; Τό βράδυ θά τί; κα
ταλάβουν. Καί γιατί νά ίπιμένει νά γεμίσει τό μπουκάλι ώς άπά 
να.; 'Οχι! όχι! κάτι άλλο κρύβεται, κάτι ύποπτο...».

Τό κορίτσι γύρισε τίς γίδες κατά τή βορεινή πλευρά! και 
χάθηκε στήν κατηφοριά. Ή Λενιώ βάλθηκε νά λύσει τό αίνιγ
μα. Βασάνισε κάμποσο τό μυαλό της καί οτό τέλος μουρμούρισε: 
■•Γιατί οχι! . . . Ό Ιδιος πόνος... ή ίδια λαχτάρα... ή ίδια 
υπόθεση έφερε εδώ κι άλλο, κόσμο». Καί πήρε τίς γίδες άπόπι

ο <υ Αποφασισμένη νά ξεκαθαρίσει τήν υπόθεση. Θά πέρασε πά
νω άπό μιά ώρα όταν τό κορίτσι, βγήκε σέ μιά ραχούλα κι άρ
χισε νά φωνάζει τίς γίδες: <Κανούτα-Κανούτα’ Κουτσοχέρα- 
Κουτσοχέρα!» Οί γίδες, πού κοιμούνταν, σάν ακόυσαν τή φωνή 
σηκώθηκαν. Ακούστηκαν τά κουδουνάκια, τό κορίτσι προσανα
τολίστηκε κι ερχόταν. Ή Λενιώ βγήκε στήν κορφή, άπό κάποιο 
ξέφωτο γιά νά μήν τό φοβίσει. Εκείνο σάν τήν εΐδε κοντοστά- 
θηκε καί κατσούφιασε. Ί I Λενιώ τής έκανε νόημα νά ζυγώσει. 
Πλησίασε σκουντουφλιασμένο καί δισταχτικό. Τήν κοίταξε άπδ 
πώνω ώς κάτω μ” ενα βλέμμα εχθρικέ) κι έδειχνε πώς έκανε μιά 
προσπάθεια κάτι νά θυμηθεί.

I Γιος σέ λένε χρυσή μου: ρώτηξε ή Λενιώ.
Μόλις ή Λενιώ μίλησε τό πρόσωπο τού κοριτσιού ξαστέ- 

ριοσε καί χαμογελώντας είπε:
— ΊΓ Λενιώ τού ΙΙανίδη είσαι; Πόσο σκιάχτηκα!
— "()·/»! Αλλά... πού τήν ξέρεις έσύ τή Λενιώ:

Εγώ ci? γνώρισα. Ύ Ηρθες πολλές φορές στό σπίτι, κι, δλο 
τά λέγατε μέ τή μάνα μου.

— Τίνος είσαι:
—Αφού δέ μέ γνώρισες!. .
— Τί δουλιά κάνεις εδώ,
— Φχιλάίο τίς γίδες.
— Μονάχα;
— Κάνω καί δουλιές στό σπίτι.
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— Τό έπια.
— Καί γιατί κρύφτηκες νά τό πιεις;
— Λέν κρύφτηκα. Πήγα στό ρέμα πού έχει. νερό.
— Τότο γάλα μοναχή σου!
— Κι άλλο τόσο μπορώ νά πιω.
Ή Λενιώ παιδεύτηκε κάμποση ύ)ρα νά πάρει κουβέντες 

καί στό τέλος — σάν είδε κι άπόδε πώς δέ βγαίνει τίποτα — ρώ
τηξε ανοιχτά.

— Πού είναι δ τραυματίας;
— Ποιός τραυματίας; Δέν ξέρω τί μου λές, εκανε τό κο

ρίτσι κάπως ταραγμένο.
— Πές μου καλή μου, πές μου χρυσή μου. Μά τίποτα
Τό κορίτσι έμεινε λίγο συλλογισμένο. Στό προσωπώα του 

έβλεπες δλη τήν εσωτερική προσπάθεια: τό πίΑαιμα πού γινόταν 
στήν ψυχή του, τήν αμηχανία. Καί σά νά θυμήθηκε κάτι, έτσι 
άξαφνα, είπε.

—; Λησμόνησα τήν κάλτσα πού έπλεκα στό ρέμα. Περίμενε 
έδώ. Θά πάω νά τήν πάρω κι άμα γυρίσω θά πάμε μαζί στό 
χωριό, μ ή φύγεις!

'Άργησε πάνω από μιά ώρα κι ή Λενιώ σκεφτόταν τί νά 
κάνει. «Αφού έψαξαν καί τούς συμμάζεψαν... Τί νά κάνω 
έγώ;! Καλύτερα νά φύγω. Καλά έκανε τό κορίτσι καί δί μου 
μαρτύρησε. ΜΑς φύγω... Πού νά πάω;». Σηκώθηκε καί ξεκί
νησε. Γιά πού; Ούτε αύτή ήξερε. Κείνη τήν ώρα πετάχτηκε. τΛ 
κοριτσόπουλο απ' τό λόγγο κι άστραφτε δλο άπό χαρά.

— Τήν βρήκες τήν κάλτσα:
— *Όχΐ! Καί ζυγώνοντας στ' άφτί, νά μήν ακούσει δ λόγ

γος ποόστεσε: ιιού είπε, νά πας νά τόν δεις.

Μέσα στό μισοσκόταδο τής σπηλιάς ή Λενιώ παιδεύονταν 
νά ξεχωρίσει τόν τραυματία. Κάθησε δίπλα καί τού επιασε τό 
χέρι.

— Λέν έχεις πυρετό. Αυτό είναι καλό σημάδι. Είσαι, βαριά;
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Τά μάτια σιγά-σιγά συνήθιζαν στό φως τή; σπηλιάς. Εί
χε γένια μεγάλα, άκουρα κι ανακατεμένα μαλλιά. Τά ρούχα του 
λεριασμένα. Κι ή φωνή του πολύ γνωστή. Μά ποιό; ήταν;

-Λενιώ! Λενιώ! Λυό χρόνια Εχουμε ν' ανταμώνουμε. Πό
σα πράματα άλλαξαν άπό τότε. Βλέπεις άλλαξα καί γώ. Λέ μέ 
γνώρισες,

— Μά ποιό; είσαι σύντροφε! Κι άξαφνα ταράχτηκε: Καί 
ρίχτηκε στήν αγκαλιά του. Πέτρο! Έσύ είσαι:

— Έγώ, γιά ...
Άγκα/υίάστηκαν κι ό πόνος, ή άγάπη κι ή ?ναχτάρα αναλύ

θηκαν, ελυωσαν κι έγιναν δάκρυα. Κι Επειτα γρήγορα-γρήγορα, 
σάν καί θά Εφευγαν σέ λίγο, πότε ο ενα·;, πότε ό άλλο; καί πό
τε κι οί δυό μαζί διηγήθηκαν τή ζωή των δυό χρόνων πού 
πέρασε.

— Νάξερες Λενιώ πόσο χάριγκε ό Περικλή; σάν Εμαθε γιά 
σένα!

— Τόν είδες Πέτρο!
— Τόν είδα. Τόν βρήκα στό νοσοκομείο.
— Τραυματίστηκε: Βαριά:
— ~Οχΐ καί πολύ. "Οταν του διηγήθηκα τό τί τραβήξαμε 

τό 1945, δταν τού διηγήθηκω. τί. μου είπε δ Θανάσης... νά 
τόν Εβλεπες... πόσο Ελαμπε τό πρόσωπό του! δάκρυσαν τά μά
τια του. «Ευχαριστώ Πέτρο μου είπε, ευχαριστώ! Τώρα ί)ά γί
νω γρηγορότερα καλά. Φαίνεται τά τραύματα μου φέρνουν ευ
τυχία. "Οταν πρωτοτραυματίστηκα γνώρισα τήν άγάπη. Τώρα 
*άτι παραπάνω . . . Τήν ευτυχία. Ναι Πέτρο. Δέν ύπίρχει μ« 
γαλύτερη ευτυχία νά μαθαίνεις πώ; ή κοπέλα π αγαπά; είναι 
μιά καλή αγωνίστρια . .

Πέρασαν λίγε; μέρες. ΊΙ Ρηνούλα Εφερνε λίγο γάλα. Τά 
τραύματα δπως Εδειχναν πήγαιναν καλά καί κίνδυνος νά πεθά- 
νουν άπό τήν πε;να δέν υπήρχε. Μά κι ή Λενιώ κι ό Πέτρο; 
ήταν στενοχωρημένοι. Κάποια άνησυχία, κάποιος πόνος Εκλωθε 
μέσα τους καί κανένα; δέν τολμούμε νά τό πει στόν άλλο. ’Ω
σπου κάποιο βράδυ ή Λενιώ άποφάσισε:

— ΙΙέτρο, γιατί νά κάθομαι έγώ εδώ. Ντροπή είναι, άμαρ- 
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τ·ο είναι να σου τρωω εκείνο το Λίγο γαΛα . . . Με τη Γηνου- 
λυ θά τά βολέψεις. Εγώ περίσσια είμαι. Νώ φύγω ... Κι έσύ 
γρηγορότερα θά σηκωθείς ,. .

— Κι έγό) τά ίδια σκέφτομαι, απάντησε ό Πέτρος άργα- 
άργά: «Ή Λενιώ δίνει ολο τό γάλα σέ μένα καί κρατάει μιά 
κουτάλι ά γιά τόν εαυτό της». Τό βλέπω κι άς κρύβεσαι όταν 
τό μοιράζεις, κι άς βάζεις άπό νωρίτερα νερό στό μπουκάλι γιά 
νά φανεί πολύ τό μερτικό σου. «'Έτσι πολύ γρήγορα θά λυώ- 
σει. Καί θά είναι έγκλημα νά χαθεί μιά συντρόφικρσα γιά να 
γίνω έγώ καλά. λέν εχω τέτιο δικαίωμα. "Επειτα είναι καί 
πολυτέλεια γιά εναν τραυματία νά έχει δυό-τρεϊς νά φροντί
ζουν γι' αυτόν». Αύτά κι άλλα τέτια σκέφτομαι πολλές φορές. 
Κι είπα νά φύγεις. Νά πήγαινες σέ καμιά πόλη. Στήν ΙΙάτρα. 
Στήν Αθήνα . . . "Ομως άς μή βιαστούμε. Νά τό σκεφτούμε 
καλύτερα.

Τήν άλλη μέρα ή Λενιώ καρτερούσε στό συνηθισμένο μέ
ρος τή Ρηνούλα νά φέρει ?ό γάλα. Καί, κε'νη δέ φάνηκε. Καί 
τότε, έτσι άξαφνα, ένιωσε ένα φόβο νά τής παραλύει τά νεύρα. 
«Τί θά γίνει, άν κοπεί τό γάλα;» σκέφτηκε. Περίμενε κάμποση 
ό)ρα μ' άγωνία. Κι έπειτα μέ βαριά καρδιά καί κατακόκκινα 
μάτια γύρισε στή σπηλιά. Τό δικό της γάλα τό κρατούσε πάν
τοτε γιά τήν άλλη μέρα. Τούριχνε καί λίγο νερό γιά ν άβγα 
ησει καί. τ' άφηνε νά ξυνίσει γιά νά παχύνει. Έτσι νόμιζε. 
Σήμερα μιά καί δέν ήρθε ή Ρηνούλα τό πήρε καί τό έδυσε 
στόν ΙΙέτρο. rO Πέτρος μόλις τό δοκίμασε καί είδε πώς εί
ναι ξινό, τό γύρισε λέγοντας:

— "Αν έσύ Λενιώ είσαι έτοιμη νά δόσεις τή ζωή σου γιά 
κάποιον άλλον δέ θά ήταν ντροπή νά μήν είμαι κι έγώ έτοι
μος νά κάνω τό ίδιο:

— Μά Πέτρο! Έγώ είμαι γερή! . . . 'Έπειτα άν πάθεις 
κάτι έσύ. . . Λέν είναι τό ίδιο.

— Οί σύντροφοι. Λενιώ, δέν είναι, σαράφηδες πού κρα
τούν τή ζυγαριά καί ζυγίζουν ποιός αξίζει περισσότερο νά ζή- 
σει κι ο άλλος νά πεθάνει . . . Μά ... κι άν βάλουμε τι1 ζυγσ 
ριά δέν ξέρω κατά πού θά γύρει κατ' εσένα γιά κατ εμένα’: 
Πιε αύτή τή στάλα τό γάλα καί πες μου τί έχεις.
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— Λενιώΐ Κάποτε ό γραμματέας τού κόμματος — καλή ώ

ρα του οπού κι άν βρίσκεται— μου είπε: δταν μοιράζει; τή 
χαρά μέ τό σύντροφό σου διπλώνει κι όταν μοιράζεις τόν πό
νο σου κόβεται στή μέση. Γιατί εκλαψες;

Εκείνη τού είπε πώς δέν ήρθε ή Ρηνούλα.
— ΓΓ αυτό εκλαψες;
— Τί; λίγο τόχει;;! Θά πεθάνεις άπό τήν πείνα.
— Λέ θά πεθάνουμε. Δέ θά μας αφήσει δ κόσμος. Έγώ. 

σάν τραυματίας είμαι προνομιούχος, ΛενιώI Ό κόσμος ξέρει 
πού είμαι. Εχω δεμένα τά τραύματα . .. έχω φωτιά . . . καί 
περισσότερο απ' δλα εχω συντροφιά πού σού δίνει κουράγιο να 
γίνεις ικαλά καί . . . Σάν τραυματίας τί άλλο θέλω; Νάξερες ό
μως πόσοι, μέ τίς πληγές ανοιχτές, σέρνονται νώ βρουν νερό, 
νά σβήσουν τή φωτιά πού τούς καίει τά σωθικά καί πεθαίνουν 
χωρίς νά πιουν νεράκι. . . Πόσοι σβαρνίζονται νά βρουν άνθρω
πο νά τού; δέσει τήν πληγή καί πέφτουν στά χέρια των μπου- 
ραντάδων καί τους σφάζουν. Πόσοι πεθαίνουν άπό αίμορα- 
γία . .. Πόσους τρώνε τά σκουλήκια ζωντανούς . . .

— Ναί! Μά τί θά φας;
— Τί θά φάμε; Δέ ί)ά μά; αφήσει ό κόσμος, στό λέω πά

λι. Κι ύστερα τό ρέμα εχει καβούρια, βατράχια . . Στά προσή
λια άρχισαν νά γουργουλίζουν οί χελώνες . .. Θά βγουν τά 
φρούτα ... Τό στάρι . . . τά καλαμπόκια . . .

Ή Λενιώ βγήκε. Έλειψε δλο τ" άπόγιομα καί γύρισε 
τό βραδάκι μέ τό φουστάνι άνασηκωμένο. Τ' δδειασε μέσα στή 
σπηλιά. Τρία βατράχια δεμένα μ ενα σκοινί, μιά χελώνα 
βγάζοντας τά κοντά ποδαράκια της άπό τό καύκαλο καί μπή- 
χνοντας τά μακριά νύχια στό χώμα, μέ τεντωμένο τό πλακουτσό 
κεφάλι της, ετρεξε κατά τήν άκρη νά κρυφτεί στό χώμα, δυό 
καβούρια κάθονταν ίαγιασμένα-φοβισμένα, κι άλλα τρία ίτοι 
χαν οτραβά-στραβά . . .

Ό Πέτρος γελούσε. Γέλασε κι ή Λενιώ γιά λίγο κι άμέ 
σως κατσούφιασε πάλι. Στό πρόσΙωπό της άπλώθηκε μιά πίκρα 
μέλη έκφραση.

— Είδη;; Είδες Λενιώ;
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— Ναι ΙΙέτρο! είδα. "Ομως . . . Μ' αυτά δέ σώζεται ή κα
τάσταση.. Μ1 αυτά δέ γίνεται καλά ένας τραυματίας. Καί τό 
χειρότερο είναι άλλο. Αύτ.ίί τή μέρα τά βρίσκεις καί κάποιο μά
τι θάΙ μέ δει.

— Ναι! Σ’ αύτό εχεις δίκιο. Υπάρχει κίνδυνος. Όμως. . . 
Δέ θά χαθούμε .·'. . Μου φαίνεται πώς κουνάω κιόλας τά δά
χτυλα τού ποδιού.

-· Άκόμα δέν τόδεσις!! Μην κάνεις λάθος κι είναι άπ τό 
γερό;

Τήν άλλη μέρα ήρθε ή Ρηνούλα. 'Από μακριά τό πρόΐσίο- 
πό της φαινόταν πονεμένα. Δέν Εφερε τίποτε μαζί της. Σάν 
είδε τή Λενιώ νά περιμένει όπως πάντα στό ίδιο μέρος, τά μά
τια της βούρκωσαν.

— Τί θά φάτε, μουρμούρισε αάν Εκατσε δίπλα. Ήρθαν 
μάυδες στό χωριό. Έπιαοαν τό μπάρμπα μου καί τόν Εδειραν. 
Τόν κρέμασαν μέ τό κεφάλι κάτο) καί τού έβαλαν καπνό όισπου 
λιγοθύμησε. Μετά μάζεψαν δ,τι είχε τό σπίτι, έβαλαν μπροστά 
τίς γίδες καί τή γελάδα μέ τό μονάχα ράκι καί τραβώντας τό 
μπάρμπα δεμένο έφυγαν κατά τό ποτάμι. Άπό πίσω πήγε κι ή 
θειά μου. Θαρχόμουνα χτές ίιλίά σκ’άχτηκα μή μέ δουν. Τί νά 
κάνω τώρα; Θά πεθάνει ό τραυματίας. Νά πάω νά διακονέψω!:

— Ρηνούλα παιδί μου, νά μή διακονέψεις. Νά πας στό χω
ριό σου νά βρεις τ άδερφάκια σου. Θαρθεΐ κι ή μάνα σου, μπορεί 
νά τήν άπολύσουν. Εμείς θά τά καταφέρουμε.

II Ρηνούλα έφυγε κι ή Λενιώ κάθεται μέσα στό λόγγο 
μαραμένη καί συλλογιέται. <Άν δέν ήταν τό πόδι θά τόν φορ
τωνόμουν ... καί . . . μά πού θά τόν πήγαινα!; Πουθενά... Θά 
διακόνευε- ή Ρηνούλα. Καί γιατί νά μή διακονέψω έγώ;» Στό 
λόγγο κάτι φρατκηανούσε. Άν ήταν καμιά χελώνα! Γλίστρησε 
πιό πέρα ανάλαφρα. κύλησε τό πρόσωπο στή γης καί κοίταζε 
μέσα απ' τά χαμόκλαδα. Μά δέν ήταν χελώνα. «Τί νά κάνουν 
εδώ οί χελώνες. . . Κοτσώφι είναι».

Μόλις σκοτείνιασε καλά βγήκε άπό τή σπηλιά καί χάθηκε 
στήν κατηφοριά. Πέρασε τό ποτάμι καί τράβηξε βορειοανατο
λικά γιά τό χωριό Λεύκα. Λυό σπίτια έαμίτικα βρίσκονταν στήν 
άκροποταμιά. Ό δρόμος δέν ήταν ικαί πολύς μά ή Λενιώ ήταν 
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ε-αντ/.ηυενη. ινιο/ιις υραοκεΜηπκ και την τσχκι^ε ιυρωτας να;, 
άνάφτρα. 'Έβαζε τό ενα πόδι μπροστά κι έπειτα στηριζόταν στό 
γόνατο γιά νά μεταΤΑνήσει τ άλλο. Άπό κάποιο φράχτη, σ’ ένα 
χωράφι, έβγαλε ενα παλούκι καί βοηθήθηκε μιά στάλα. Κάθε 
λίγο καί λιγάκι καθόταν γιά νά πάρει μ’ά ανάσα. ’Έπειτα δέν 
μπορούσε νά οηκωθει. Δάγκωνε τάί χείλη κι έβαζε δλα τά δυ
νατά της. «’Άχ δέ θά τά καταφέρω» μουρμούριζε κι δλο σερ
νόταν . . . Καί σάν έφτασε!; ... Τό σπίτι ήταν ένας σωοός από 
πέτρες. Τά καλύβια καμένα καί μιά βρυσούλα μέ πέτρινη κά
νουλα τυντρίμμια κι αύτή. Ψυχή δέ σάλευε, σωστό νεκροταφείο.

Τό φεγγάρι πρόβαλε στόν ουρανό χλωμό. Σέ μιά βαλανι
διά έκλαιγε ό γκιώνης καί στ·:5ί ζερβά έσκουζε ή χουχουβάγια. 
Ή Λενιώ σωριάστηκε πάνω στά ερείπια κι ούτε νά κλάψει μπο 
ρούσε. Καί τέ λίγο ξεκίνησε γιά τ’ άλλο σπίτι. Άπό μακριά 
άκουσε ένα κουδουνάκι. Νταγιάντηοε. Σά νά δυνάμωσαν λίγο 
τά πόδια. "Ένα κοκοράκι λάλησε. Έχει ζωή εδώ. Στό μαντρί 
κο’ΐιούνταν δίπλα-δίπλα λίγα γιδοπρόβατα. Κάποια ελπίδα ζων
τάνεψε μέσα της καί τής έδυσε δύναιιη. Χτύπησε καί ξαναχτύ- 
πηοε την πόρτά. Μιλιά άπό μέσα. Νέκρα.

— Βρέ Άνάσται! τήν κουφή κάνεις; Άνοιξε.
— ΙΙοιά είσαι μωρή;
— Ή Λενιώ.
^•ΊΙ Λενιωωωωώ!! Φεύγα! Δέ σ’ ανοίγω. Θά μέ κάψεις.
— Άνάστω! Άνοιξε, αλλιώς δέ φεύγω. Κατάλαβε το, εί

ναι ανάγκη.
Ακούστηκε ένα σπίρτο καί φάνηκε φως. ’Άναψε τό λυχνά- 

ρι κι ύστερα τρόβηξε τό σύρτη. ΊΙ Λενιώ μπήκε κι έπετιε εξαντ
λημένη σέ μιά κασέλα.

— Λέγε! Τί θέλεις; Λέ σταμάτησες ακόμα; Σέ τρώει τό 
κεφάλι σου φαίνεται. Λέ βλέπεις πού δέν έμεινε κανένας. Μόνο 
πού πήραν τόν κόσμο στό λαίιΐιό τους. Άμ έχουν πλάτες οί άλ
λοι δέν είναι ρεμπεσκέδες σάν κι αυτούς.

— Άστα τώρα αύτά, Άνάστω. Δόσμου τίποτα γιά φαί. 
— Γιά σένα:
— Καί γιά άλλους.
— Γιά τμήμα ή τραυματίες;
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Γι tte; nal τά ρωτάς; Δόσε δ,τι εχεις.
•·*Λέ σου δίνω τίποτα. Νά σού δόσω λίγο ψωμί κι tvtt 

κρεμύδι νά φας έού κι αυτοί ά; ι)μχ|ήσουν.
— Βρέ Ανάστω! Τί επαθες; Νά σου δόοω ιί,τι φοράω και 

νά περπατήσω γυμνή . ..
— Φώναξε καί πήδα (ίσο θέλεις. Ορκίστηκα... Δέν ξα- 

ναανακατεύουμαι. .. Φτηνά τή γλύτωσα . ..
Τράβηξε κάτι άπ' τό ντουλάπι καί. δίνοντάς της ξανάπε:
— Νά! φάτα έδώ μπροστά, στά μάτια μου, αλλιώς σου τά 

ξαναπαίρνω.
ΊΙ Λί*νιώ παρακάλεσε, εκλαψε, φώναξε, τής θνμησε τόν 

ΕΛΑΣ, τόν άντρα της πού τόν έκτέλεσαν, μά τίποτα, Στάθη/.;·, 
αδύνατο νά τής μαλάξει τήν ψυχή·

Δίπλα στό τζάκι κοιμούνταν τά παιδιά. Τό μεγαλύτερο θά 
ήταν 18 χρονώ. Κάτω άπό τό σκέπασμα τά μάζευε δλα. Μιά 
στιγμή πέταξβ τό οάισμα μέ θτμό, κάτι μουρμούρισε σά βρισιά 
καί βγήκε όξω. Ίο κοτέτσι αναταράχτηκε κι έσκουξαν οι κότες. 
Σέ λίγο γύρισε κρατώντας τρεις κότες πνιγμένες.

Καί. διακονιάρα νά ήταν θά τής έδινες μιά όκά καλαμπό
κι, είπε στή μάνα του, ρίχνοντας της μιά ματιά όργισμένη. Καί 
γυρίζοντας στή Λινοί) τής εδόσε τίς κότες ψιθυρίζοντας:

— Έσύ φταις.
— Έγώ; Γιατί;
— Έσύ βέβαια! Τί ήθελες καί χτυπούσες τήν πόρτα. Πή

γαινε στό κοτέτσι. Βάλτε; (ίλες στό σακί καί φεύγα. Οί μάυδκ 
ξεκλήρισαν ολόκληρα χωριά κι εσύ παρακαλάς τήν Άνάσιτω νά 
σού δύσει £να κομμάτι ψωμί. . .

— Καλά-καλά — εκανε ή μάνα. Αύριο σού δείχνω γό). . . 
— Τί θά κάνεις αύριο; Θά πας στήν αστυνομία;
- ~Οχι.. θά κάτσω.

— "'Αν σού κρατάει; πήγαινε, εκανε δ νεολαίος καί κου
κουλώθηκε μέ τό σκέπασμα.

"Οταν ή Λενιώ τά διηγήθηκε αύτά στόν ΙΙέτρο καί τούκα- 
νε παράπονο πώ; δ κόσμος χάλασε κείνος άποκρίθηκε:

— Οί τίτιες καταστάσεις, Λενιώ εχοιέν «αί τέτια πράματα. 
I!ρέπει νά πούμε πώς περνούμε μιά δύσκολη καμπή, Ισως τή
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------ - νΊ. η, ιι να? κυνηγούμε τον εχθρό μάς κυνηγάει κι αυτό 
καταλαβαίνεις τί επίδραση εχει. Περίμενε δ κόσμος όπως τό δι- 
ψαομένο χώμα τή βροχή, δπως οί πρώτοι χριστιανοί τή Λαμ
πρή . . . Πάθαμε ζημιές. Μεγάλες, μικρές . . . ποιός ξέρει! Τό
σες μέρες τώρα ούτε μιά ντουφεκιά δέν ακούστηκε. Βουβαμάρα 
ολόγυρα. Ό κόσμος πικράθηκε. Μερικοί φοβήθηκαν, άλλοι απο
γοητεύτηκαν κι άλλοι μούδιασαν καί κουμπώθηκαν. Τέτια πρά
ματα πάντα συμβαίνουν μόνο πού πρέπει νάνοι προσωρινά, για
τί άν γίνουν μόνιμη κατάσταση... ’Εμείς είμαστε κρυμμένοι μές 
οπό λόγγο κλεισμένοι σέ μιά σπηλιά καί δέν ξέρουμε τί γίνεται 
ταρέκει κι ούτε μπορούμε νά μαντέψουμε πόσον καιρό θά η 
μαστέ αποκομμένοι. Υπάρχει κίνδυνος ή μοναξιά κι ή απομόνω
σή νά μά; βάλουν κάτω καί πρέπει ν' αντίπαλα ηρουμε. 1 Γού θά 
βρούμε τήν ψυχική δύναμη, τή σωματική αντοχή: Άπό πού θά 
τά πάρουμε; Ποιός θά μάς τή δόσει; Ή Ρηνούλα, ό μπάρμπας 
της, δ νεολαίος πού σου εδοαε τίς κότες, ό μπαρμπα-Γρηγό 
ρης..«. ό λαός. Τέσσερες βρίσκονται στύ πλευρό μας κι ένας 
μόνο μάς γύρισε τήν πλάτη. Ό κόσμος δέ χάλασε. Πάνω άπό 
δυό χρόνια τώρα καταπίνει τά δάκρυα, δένει τίς πληγές του, μα
ζεύει μέσα του οργή «αί μίσος, ελπίζει καί παλαίβει δπως μπο
ρεί κι. αύριο, πρέπει νά ελπίζουμε, θαναι καλύτερα. Μ' άν τό 
αύριο θάναι χειρότερο—γιατί μπορεί νά γίνει κι αυτό — τό 
μεθαύριο θάναι οπωσδήποτε καλύτερο.



IX

"Οταν ^ανέβηκαν οι αντάρτες στό χωριό Ασπρόπυργος, 
όπως είδαμε, έκρυψαν εναν τραυματία στά Κέδρα τού Τσομπάνη 
καί ειδοποίησαν τή γριά Κώσταινα, τή μάνα του, νά πάει νά 
τόν περί ποιηθεί.

Ή γριούλα σκεβρωμένη άπό τά βάκκζνα περισσότερο καί 
λιγότερο άπ" τά χρόνια, εκλευσε τή γίδα στό κατώγι, πήρε ενα 
τσεκούρι κι ενα σκοινί, γιά νά ξεγελάσει τούς περίεργους καί 
τιύς σπιούνου; καί τράβηξε γιά τή σπηλιά. Βιαζόταν ή καημέ
νη γιατί ό ήλιο; χαμήλωσε πολύ κι ήταν μακριά ακόμα. Βιαζό
ταν καί φνλτχγόταν μήν τή δουν, μήν κινήσει υποψίες. Νύχτωσ€ 
σάν εφτασε. ’'Εψαξε τή μιά σπηλιά, τήν άλλη καί φώναζε σιγα
νά: Γιώργηηη! Γιώργηηη. Παιδί μου πού είσαι; Σέ κάποια 
σπηλιά, σάν άπό τάφο μέσα, άκούστηκε μιά φωνή:

— Έδώ! έδώ είμαι μάνα! ελα.
Μπήκε μέσα, πίσα τό σκοτάδι.
— Είσαι βαριά παιδί μου; ρώτηξε ψάχνοντας τήν τσέπη 

νά βρει τά σπίρτα.
— 'Ετσι ικι έτσι. μάνα. Τί 9ά κάνεις: Θ ανάψει; φωται: 

Τί τή δέλεις; κι ή φωνή του σιγότρεμε.
— Μή φοβάσαι γιόκα μου. \έ φαίνεται άπό πουθενά. Καί 

σά νά θυμήθηκε κάτι: Θά είσαι λιμασμένο παιδάκι μου. Κι έγώ 
ή δόλια δέν τό συλλογίστηκα.

Έβαλε τό χέρι <πτήν ποδιά, έβγαλε ενα κομμάτι πήτα καί 
τήν άπλωσε στό σκοτάδι.

— Πάρε παιδί μου, πάρε λίγο νά σταματήσει ή καρδιά σου. 
Νά, άπλωσε τό χέρι σου. Πού εΐοκιι;
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Τράβηξε ένα σπίρτο, άναψε ενα κερί καί μέ κείνο τά κε
δρόξυλα πού είχε φέρει μαζί της. Φώτισε ή σπηλιά καί γύρισε 
στό γιό της.

Άχ παιδί μου, στά μάτια είσαι λαβωμένο!
Ό τραυματίας ένστιχιώδικα άπλωσε τά κουτσουρεμένα χέ

ρια του, κομμένα καί τά δυό στους καρπούς, ν αγκαλιάσει τή< 
-αάνα.

- Και . . . καί . . . καί στά χέρια τραύλισε ή μάνα καί ξέ
σπασε σ' ενα πνιχτό κλάμα. ’Απ’ τά βαθουλωμένα μάτια βρύ
ση έτρεχαν τά δάκρυα κι έβρεχαν τό στεγνωμένο πρόσωπο κι 
άπό κεΐ κατέβαιναν στώ τβησμένα μάτια τού γιου της, πού έγειρε 
στην αγκαλιά της, στά ανάπηρα χέρια του. «Πώς θά ξήσεις 
παιδί μου χ^ωρίς χέρια, καί χωρίς μάτια...».

— Μάνα κλαϊς;
— *Οχΐ γιόκα μου δέν κλαίω καί προσπαθούσε νά κρατή

σει τούς λυγμούς καί τήν καρδιά της πού τήν τσάκιζε ενα άνα- 
φυλλητό.

— Μήν κλαΐς μάνα! 'Άμα λευτερωθούμε, δμα οΐ άλλοι θά 
ζούν καλά κι έγώ καλά θά ζώ. Θά βλέπω μέ τά δικά τους μάτια 
καί τά δικά τους χέρια θά δουλεύουν καί γιά μένα. Πόλεμος εί
ναι κι έχει καί τέτια, έχει καί χειρότερα κι ο,τι έγινε . . . μέ τά 
κλάματα δέ διορθώνεται. Καταλαβαίνω μάνα τόν πόνο σου πού- 
ναι μεγαλύτερος άπό τό δικό μου, μά ... τί θά βγει;! Έγώ άπό 
δώ κι εμπρός τίποτα δέν μπορώ νά κάνω. Μ’ ολο πούθελα πολλά 
νά κάνω, μόνο θά καρτερώ τή λευτεριά κι άν δέν έχω μάτια νά τή 
δώ έχω αφτιά ν ακούσω πώς θά τραγουδάει, πώς θά χορεύει. . . 
Μά. σεις.. . βοηθάτε τούς αντάρτες... δόστε τους ψωμί... 
πέστε τους πού είναι ό έχθρός. . . συμμαζέψτε τούς τραυμα
τίες . . . κριχρτε τούς ξεκομμένους . . . βοηθάτε γιά νά πδψουν 
οί άνθρωποι νά παίρνουν απ’ τό συνάνθρωπό τους, δ,τι πολυ
τιμότερο τούς χάρισε ή φύση: τά μάτια καί τά χέρια.

*0 έπίδεσμος στήν άκρη τού ματιού, καθώς έγερνε τό κε
φάλι στό χέρι της, μούσκεψε, μά ή μάνα δέν τόλμησε, δέν τής
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στέναξε:
— Δέν πάμε Γιώργη μου στό χωριό, στό σπίτι... Τί θά 

σου κάνουν τώρα. . . ούτε μάτια εχει; . . . ούτε χέρια... κι έβα
λε ξανά τά κλάματα.

— Λέ θά ήταν άσχημα μάνα νά πηγαίναμε. ‘Αλλά είνα. 
ακόμα γρήγορα, πάνω στή φωτιά καί μπορεί νά σου κάνουν 
κακό* άσε νά περάσει ή μπάρα κι υστέρα...

Ό Μαραθόπουλος πλήρωσε τά κομμένα κεφάλια άπό δυό 
λίρες τό καθένα, όπως είχαν συμφωνήσει καί τότε οί μάυδες 
πήραν οβάρνα τά χωριά, έβαλαν παγάνα στις σπηλιές καί τά 
λόγγα ψάχνοντας νάι βρουν πτώματα, τραυματίες, ξεκομμένους 
γιά νά τούς πάρουν τά κεφάλια. Καί μέσα-μέσα δολοφόνησαν 
καί απλούς ανθρώπους, δσους βρήκαν στίς ερημιές, χωρίς νά 
έςετάσουν άν είναι έαμίτες ή έδεσίτες μόνο καί μόνο γιά νά 
πάρουν τίς δυό λίρες. Έτσι κι ό Ρίνης παίρνοντας αντίστρο
φα τό δρομολόγιο π' Ακολούθησαν οί αντάρτες εφτα<<ε ώς τό 
χωριό Άσπρόπυργος.

Ό πρόεδρος τού χωριού, ό Λύκος, «έθνικόφρων». όταν 
κατέβηκαν οί Αντάρτες κρύφτηκε σέ μιά) κρυψώνα στήν άκρη 
άπ' τό χωριό καί τύ βραδάκι τήν ώρα πού έφευγαν τούς είδε 
δλους: έναν-έναν. Τού χτύπησε στό μάτι πώς ό Γιώργης Άγ- 
γέλης έλειπε. Τί νά έγινε; Σκοτώθηκε; Τραυματίστηκε; w. άρ
χισε άπό τήν άλλη μέρα νά παρακολουθεί τή γριά. "Εφτασε 
στό χωριό κι δ Ρίνης. Σέ μιά κουβέντα δ πρόεδρος κάτι τού 
είπε άπόξω-άπάζω. ΓΓ αύτό μόλις χώρισαν ό μάυς τράβηξε 
ϊσια στό σπίτι τής Άγγέλαινας. Χτύπησε μιά, δυό. Κάποτε ή 
γριά έτρεξε κι άνοιξε προσπαθίδντας ν4 κρύψει τά χέρια κάτω 
άπ' τήν ποδιά της. Ό Ρίνης τό πρόσεξε. Καί κοιτάζοντας κα
λύτερα είδε στά μανίκια αίαα.

— Λίμα ε; Φώναξε. Ποιόν έσφαξες; Τώρα νά ειδοποιήσω 
τήν αστυνομία.

— Στ* όνομα τής Παναγιάς! Τί είναι αύτά που λέ; βρέ
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Νίκο (έτσι τόν Ελεγαν τό Ρίνη), εκανε ή γριά κι Ετρεμε όλό- 
βολη.

Ό Ρίνης έφερε ενα γύρο μέσα στό σπίτι ψάχνοντας νά 
βρει οτιδήποτε. Σ’ ενα ταψί ςαινύταν κρέας νιοσφαγμένο.

— Τί είναι τούτο;
— Νά, παιδί μου Νίκο, εκείνο τό κατσικάκι έσφαξα.
— Τό κατσικάκι ε; Γιατί τόσφαςες; Νά τό δόσεις στούς 

αντάρτες; Τώρα νά σέ μαρτυρήσω.
Ή γριά φοβήθηκε ήξίρε πώς άν τήν κλείνανε μέσα 

Γίά πέθαινε τό παιδί της άπό τήν πείνα καί νόμισε πώ; θά 
καλοπιόσει τόν αντίχριστο.

— Γιά ποιους αντάρτες λές Νίκο, παιδί μου! Τί είναι 
αυτά . . . ”Ελα πάρτο, αν δέ μέ πιστεύεις.

Πήρε τό κατσίκι καί πήγε στό καφενείο. Τό έψησαν 
καί τό έφαγαν. ΤΙ "Αγγέλαινα, φαρμακωμένη, τ’ άλλο άπό- 
γιομα ξεκίνησε τό ρέμα-ρέμα νά πάει στό σακατεμένο γιό της. 
Απ' τό ζυγό καραούλιζε άπό νωρίς ύ Ρίνής. ΤΙ γριά τό ρέμα, 

αυτός τή ράχη, εκείνη μπροστά, αυτός πίσω.
Τήν άλλη μέρα τής πήρε τή γίδα και τίς κότες. Τήν πα- 

ράλλη δ,τι τής άπόμεινε καί δέν τής άνάφερε τίποτα γιά τά 
Κέδρα τού Τσομπάνη άπό φόβο μήν μετακινηθεί δ τραυματίας 
καί ή γριά δέ μίλησε στό γιό της γιά νά μήν τόν στενοχωρήσει.

ΙΙάνω of ενα γλέντι, στό καφενείο τού χωριού, τσακίσθηκε 
δ Ρίνης μέ τό Λύκο.

— νΑν δέν ήταν οι πρόεδροι πού κουμανταίρνουν τώ χω
ριά, είπε ό Λύκος. τίποτα δέ θά γινόταν. Γι’ αυτό τό κράτος 
θάπρεπε νά μάς προσέξει. Άλλα ούτε μάς κοιτάζει . . .

— Χαρά στά κελεπούρια, φώναξε ό Ρίνης. Άς μήν ή
μασταν εμείς νά βάλουμε τά στήθια μας . . .

— Τό μυαλό, ή εξυπνάδα κυβερνάει, Ρίνη, τά χαϊβάνια... 
κι άπό λόγο σέ λόγο άρπάχτηκαν.

Μπήκε στή μέση ό καφετζής καί δυό άλλοι καί τούς ξε
χώρισαν.

— Κρίμα μωρέ! νά τσακώνονται τά κεφάλια ... Τί θά 
κάνει ό άπλός κόσμος, είπε ό μπακάλης, κλείνοντας τό μάτι 
τίοωνικά σέ κάποιον διπλανό του. *»



— Είδες; έκανε ό Λύκος σάν ήρέμησαν λιγάκι. Γιά τά 
καλό τού τόπου εμείς δέν πρέπει νά τσακωνόμαστε. Άδικα 
παραξηγήθηκες. Γώ δέν είπα πώς δέν αξίζει ή παλικαριά. Μά 
χρειάζεται καί ή έξυπνάΐδα. Άν μ’ άκουγες; Θά. είχαμε δυό 
«κομμάτια»... "Ενα σύ κι ενα έγώ. ΊΙ γριά Ιγινε τενεκές. 
Μένει όμως τό κεφάλι..

— Ίο κεφάλι της γριάς δέν αξίζει τίποτα, εκανε ό Ρίνης. 
’Εκείνος δέν είναι κουτό;, θά τό καταλάβει.

— Μήν κάνεις πώς δέν καταλαβαίνεις 1 *ί.νΥ). Δέν είπα γιό 
τό κεφάλι τής γριάς.

•Ό Ρίνης ήξερε γιά ποιο κεφάλι τσύλεγε καί γι' αύιό 
έφερνε γύρα στό χωριό. Μά δέν αποφάσιζε νά πάει στή σπη
λιά. Δέν ήξερε πόσοι τραυματίες ήταν μέσα. Μά κι ?νας ίλ
ή ταν, κι είχε γερά τά χέρια, κι είχε κι όπλο!; Νά πάει μ’ ά/. 
λους, πάλι δέν ήθελε, θά λιγόστευαν τά «κομμάτια», καί παι
δευόταν νά βρει μιά λύση. Σκύφτηκε λίγο κι είπε:

— Πάμε;
— Καί δέν πάμε!
’Έφταναν στή σπηλιά.
— 'Έμπα πρόεδρε.
— Τί έκανε λέει; Έγώ άοπλος κι έσύ οπλισμένο: νά ιιεί- 

νεις απόξω;
— 'Εγώ πρέπει νά φυλάξω μήν έχει τίποτα κρυμμένους 

γύρα καί μάς ριχτούν.
— Δόσμου τό τόμσον νά φυλάξω έγώ.

Κι έγώ άοπλος θά μπω μέσα:
"Υστερα άπό κάμποσες φασαρίες άποφάσισαν νά μπουν 

κι οί δυό μαζί. Άπ' τήν είσοδο τής σπηλιάς έριξαν μιά χειρο
βομβίδα καί μιά ριπή. Κι έπειτα άπό λίγο βγήκαν. Ό Ρίνης 
κρατούσε ένα κεφάλι μ’ ένα επίδεσμο στά μάτια.

— Είδες; άρχισε ό πρόεδρος δλος καμάρι γιά τήν εξυπνά
δα του. Είδες; Ποιός μάς έδοσε τά δυό «κομμάτια»; Ή εξυ
πνάδα είτε ή παλικαριά; Άν δέν ήμουνα έγώ σκ ... θά παίρ
ναμε, Έσύ ούτε τό σκύφτηκες . . .

— Καί πάλι, πρόεδρε, τίποτα δέ θά πάρεις.
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γουρλωμένα.
— Άμ’ τί; Κορόιδο είμαι;
— Κάθαρμα! Κανάγια!
Ο Ρίνης γύρισε τό τόμσον καταπάνω του κι είπε χαχα

νίζοντας.
— Κοίταξε, πρόεδρε μέ τό πολύ μυαλό, εκεί στήν άκρη 

άπό τήν κάνη κρέμονται δυό «κομμάτια» άκόμα. Καί ξέρεις;
, Τό κεφάλι σου μοιάζει ντίπ σάν τού ληστοσυμμορίτη Νταβαν- 

τή. "Ενα λογάκι ακόμα φτάνει . . .
Τό βράδυ ή Κώσταινα τ’ Άγγέλη ζητιάνεψε δυό αυγά άπό 

μιά γειτόνισσα, πήρε λίγο ψωμί, τάβαλε στήν ποδιά της καί 
τράβηξε γιά τό παιδί, της. Πώς έγιναν μετά τά πράματα κανέ
νας δέν ξέρει. Μόνο κάποιος τσομπάνης αποβραδίς άκόμα ψά
χνοντας νά βρει τρία ξεκομμένα πρόβατα, ακούσε έκεί κατά τά 
Κέδρα τού Τσομπάνη κάτι σά σκούξιμο, σά μοιρολόι, σάν ουρ
λιαχτό πληγωμένου θεριού. Καί δέν κατάφερε νά ξεχωρίσει τί 
ήταν, άνθρωπος ή αγρίμι, γιατί βούιζε τό νερό τής σούδας, 
βούιζε κι & αγέρας. ’Αργότερα ένας άλλος κατά κεΐ, στό ριζό, 
τή νύχτα, αντάμωσε μιά γυναίκα μισόγυμνη πού έτρεχε κι 
έκλαιγε κι ακούσε κι αυτός ένα ουρλιαχτό.

♦ * *
"Υστερα άπό τή μάχη, άρχισαν νά πηγαίνουν στά υψώματα 

τής Λαγγ&ίας μάνες, γυναίκες, αδερφές τών άν ταρτών. "Έψα
χναν μήπως κανένας είναι δικός τους νά τόν κλάψουν καί νά 
τόν θάψουν. "Έτσι βρήκαν 4 χιλιόμετρα μακριά απ’ τόν τόπο 
τής μάχης ένα σκοτωμένο μέ κεφάλι. ’Ηταν ξαπλωμένος σά νά 
κοιμόταν μέσα σέ μιά χαραδρίτσα, σ’ ένα λαγκαδάκι. Άπ’ τό 
πάνω μέρος στεκόταν ένας βράχος κι άπ’ τό κάτω έχασκε 
γκρεμός. Είχε έρθει άπό μακριά, σβαρνιστά κι αυτό φαινόταν 
γιατί είχε σκουπίσει τά ξερόφυλλα, τά χαλίκια καί τό χώμα. Κι 
εκεί έπεσε, μέσ’ στή χαραδρίτσα, θές δέν τήν πρόσεξε, θές 
δέν ύπολύγιαε πώς ή άλλη πλαγιά ήταν απότομη, μπορεί καί 
νά διψούσε καί κατέβηκε νά πιει νερό κι άπό κεϊ δέν μπόρεσε 
νά βγει ξανά. Είχε μαζί του τό αυτόματο, δίπλα δυό κονσερ-
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Καί μαθεύτηκε τό νέο.

Στη μάχη, στό ύψωμα τής Λαγγάδα·;, πήρε μέρος κι Ιό 
Νίκος δ Περαχωρίτης. Τήν ώρα πού οί άλλοι βασάνιζαν τούς 
τραυματίες αυτός έψαχνε τίς τούφες και τά ρεματάκ,ια. Τό προ! 
σωπό του ήταν σκοτεινιαεμένο, σκυθρωπό, τά χείλη του σιγό- 
τρεμαν καί ή καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Λέν ήθελε νά βρει 
τόν αδερφό του σκοτωμένο. Ούτε καί τραυματισμένο γιατί θά 
τόν έσφαζαν καί μπορεί νά Εβαζαν αυτόν νά τόν σφάξει. Μή-Κ 
πο>ς δέν τόν είχαν βάλει παλιότερα νά τόν πιάσει; Λέν τόν, 
βρήκε καί ξελάφρωσε: λίγο. ΤΙ μάχη, τά αίματα, τά βασανιστή
ρια των λαβωμένων τού τάραξαν τά νεύρα καί τό βράδυ εκανε * 
έναν ύπνο εφιαλτικό. Είδε τό Θανάση σκοτωμένο, μετά τραυ
ματισμένο καί τού έκανε παράπονα . . .

Ό Μαραθόπουλος είδε πώς ανάμεσα στούς σκοτωμένους < 
δέ βρισκόταν δ Θανάσης καί σά σύχασαν λίγο τά πράματα φώ
ναξε τό Νίκο.

— Κάδησε, του είπε, δείχνοντας τό κάθισμα. ’Έκλεισε τήν 
πόρτα, τόν κοίταξε λίγο σιωπηρά μέ τά φρύδια σουφρωμένα. 
Εγλειψε λίγο τά χείλη μέ τή γλώσσα καί τά μάτια του γέμι
σαν .. . φροντίδα κι έγνοια. Τράβηξε τήν καρέκλα καί πιάνον- 
τας τό πηγούνι μέ τό χέρι άρχισε τό μουρμουρητό σά νά μιλού- 
<«.··, σά νά μάλωνε μέ κάποιον

—- Γιά σένα λέω Περαχωρίτη, Εκανε . . . αναστενάζοντας 
καί κουνώντας λυπημένα τό κεφάλι. Βγαίνεις καί εκτεθειμέ
νος. . . Λυό χρόνια καί καμιά Ικανοποίηση. Εσύ φιτχκά θά τά 
βάζεις μέ μένα . . . Αλλά . .. Έγώ δέ φταίω .. . Ο,τι περνού
σε άπό τό χέρι μου ... Ό φίλος δέ θέλει ... Μς κι Εχετε προ
σωπικά . . .

— Ποιος; ό Τζώρτζης;
— Ναι, αυτός. Φταίει κι εκείνος δ γέρος. Τί τόν ενοιαζε 

αυτόν ποιός εκαψε τίς θημωνιές! . . . ΙΙήγα ξανά χτες τού τό 
ξαναθύμησα. «’Άκου, μου λέει, οσο θά ζεϊ εκείνος» . . . Πρέπει 
νά τό καταλάβεις κι έσύ Νίκο... ό αδερφός σοι> σέ χαντάκω
σε... 'Άν αυτός . . . Καί λοχαγός θά μπορούσες νά γίνεις. . .
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μποσα άλλα τέτια τού εδοσε μιά αποστολή γιά τήν πόλη
Ό Περαχωρίτης δέ μίλησε καθόλου καί βγήκε. Τήν άλλη 

μέρα σηκώθηκε πρωί καί ξεκίνησε γιά τήν πολιτεία. Πίταν 
άμορφη μαγιάτικη μέρα, μά ή ψυχή του ήταν θλιμμένη, βα
ριά καί πικραμένη. Δυό χρόνια είχαν περάσει άπό τότε. Πολ
λά είχαν γίνει καί πολλά είχε δει. Κάποιο σαράκι δούλευε άπό 
καιρό μέσα του, κάτι σάπισε κι εσπασε. Κάτι χάλασε, σωριά
στηκε σέ ερείπια κι άφησε κάτι κούφιο, άδειο στήν ψυχή. Περ
πατούσε μέ σκυμμένο τό κεφάλι καί πότε-πότε μονολογούσε. 
«Δυό χρόνια κοροϊδεύουν . . Δυό χρόνια παζάρια! . . . Λό; τύ 
κεφιάλι του γιά νά σού δόσουμε ... Κι άν γυρέψουν καί τού 
γέρου; Εαμίτης είναι κι αυτός τώρα. Κι έπειτα τής γριάς; 
"Έχουν τελειωμό οί ατιμίες; Έτσι δέν άρχισαν, Πάρε ντου
φέκι κι δλα δικά σου . . . Κι ύστερα πολέμα ... Κι ύστερα τό 
κεφάλι... κι ύστερα...». ΜΕβγαλε έναν ανήφορο κι έκατσε 
νά ξανασάνει. ’Αντίκρυ φαίνονταν τά υψώματα τής Λαγγάδας. 
Κάρφωσα τά μάτια ακίνητα, συλλογισμένα καί νόμισε πώς μέσα 
άπό τί; τούφες πρόβαλλε ή μορφή τού Θανάση καί τόν κοίτα
ζε μ’ ένα βαθύ, απέραντο παράπονο. ’Έκλεισε τά μάτια κι ά- 
κούμπησε τό κεφάλι βαρύ στό χέρι. Ό νους γύρισε στά περα
σμένα. Θυμήθηκε δταν ήταν ακόμα παιδάκι, θυμήθηκε τό Θα
νάση πώς έτρεχε στό λόγγο νά τού φέρει τζιτζίκια, νά τού 
φτιάξει σφυρίχτρες, φτερωτές γιά νά τίς βάλει στέ) ρέμα. 
πώς τούπίανε καβούρια . . . Θυμήθηκε πώς τά βράδια μόλο πού 
ήταν τσακισμένος άπ’ τό όργωμα ή τό σκάψιμο, τόν έπαιρνε 
καβάλα καί πιλαλούσε σάν άλογο γιά νά τόν κάνει νά γελά
σει . . . 'Οταν πήγε στό γυμνάσιο τού είχε πει: «κοίτα νά διαβά
ζεις . . . Γιά τ’ άλλα; Μή σέ νοιάζει. Έγώ θά δουλέι|χο (ίσο 
χρειάζεται. . . Καί θά σέ στείλουμε νά γίνεις Αξιωματικός μιά 
κι έχεις μεράκι».

Θυμήθηκε τί τού είχε πει σάν αντάμωσαν ύστερα άπό 
χρόνια στό χωριό: «Τόβαλες καμιά φορά μέ τό νού σου τί 
μπορεί νά γίνει; Έγώ άπό δώ, έσύ άπό κεΐ μέ ντουφέκια καί 
στή μέση οί γέροι καί νά σκοτώσουμε αυτούς προτού σκοτωθού
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με. μεις. ιναι γιατί; ι ια ποιανού συμφέροντα;». Ξεχείλισε η 
καρδιά άπό λύπη.

Μόλις μπήκε στήν πολιτεία τόν αντάμωσε Ενας συμμα
θητής του καί μπήκαν σ ενα ούζοποιλείο νά πιουν δυό ρακιά. 
Ό Περαχωρίτης στεκόταν σι»μμαζεμένος, μουδιασμένος, σά νά 
Εκανε κάποιο κακό σά νά καθόταν σ’ αναμμένα, κάρβουνα καί 
κοίταζε πότε νά φύγει. Φοβόταν μήπως ό άλλος τόν ρωτή- 
ξει τίποτε. Κι ο,τι φοβόταν Εγινε.

— Γιά πές μου βρέ Νίκο, τί Εγινε εκεί πάνω; Στή Λαγ- 
γάδα . ..

—· Λέν έμεινε κανένας.
— Πάει κι δ Θανάσης;
— Λέν ξέρω. Λέν τόν βρήκαμε ούτε ζωντανό», οδτε πε

θαμένο.
— Βρέ Νίκο, πώς τό λές έσύ αυτό: Νά κυνηγάς νά σκο- 

τώσεις τόν αδερφό σου!;
— Λέν είναι αδερφό; μου . . .
— Γιά θυμήσου ί5ταν ερχόταν στό γυμνάσιο! Τί σούφερ- 

vs. . . **Ολοι σέ καλοτυχίζαμε γιατί είχες έναν τέτιο αδερφό.
— ’Άσε αυτή τή συζήτηση. Δασκάλους δέ θέλω.
— Καλά, πήγαινε τουλάχιστο στή φυλακή καί πές Ενα λό

γο στό γέρο νά ησυχάζει. Βδομάδες εχει νά κλείσει μάτι. 11η- 
γαινέ του καί κανένα τσιγάρο γιατί καπνίζει γόπες. Λέ φαντά 
ζομαι νά μήν είναι κι αυτός πατέρας σου;?

Ό Περαχωρίτης Εκανε κόμπασες βόλτες στήν πόλη νευρια
σμένος, πάλαιψε κάμποσο μέ τόν εαυτό του καί τέλος πήγε στή 
φυλακή. Ό γέρος Ιτρεξε τιρέμοντας στά κάγκελα. Μπορεί κ· 
άπό χαρά γιατί ήρθε ό γιός του νά τόν δει, μπορεί κι άπό φό
βο μήν τούφερε κανένα μαντάτο.

— Καλά Εκανες κι ήρθες παιδί μου. "Εμαθες τίποτα γιά 
τό Θανάση:

— ’Όχι! δέ φάνηκε πουθενά.
— "Ησουν έσύ στή μάχη;
Ό γιος Εσκυψε τό κεφάλι αμίλητος.
— Γιατί παιδί μου; Γιατί; Κυνηγάς νά πάρεις τό κεφά

λι τ' αδερφού σου!; Γιατί νά σέ ξεγελούν οί δολοφόνοι!
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— Σκάσε παλιόγερε! φώναξε ύ Παπαβασίλης πού κρυ- 
φάκουγε. Καί γυρνώ ντας σ ένα φύλακα: «Πάρτε τον, πάρτε 
τον καί κλείστε τον στό πειθαρχείο. Κι έσύ νά μήν ξαναπατή- 
σεις έδώ γιατί . - - αλλιώς . . .».

— Τί άλλιώς;
— Θά σέ κάνω νά τό φυσάς καί νά αήν κρυώνει.

- Νά μου δεις . . .
Μπήκαν άλλοι στή μέση καί τούς χώρισαν.
Τ’ άπόγιόμα τράβηξε γιά τό χωριό. Στύ σπίτι δέ βρήκε 

τίποτα. Στή γωνιά κοιμόταν ή γάτα κι άπό πάνω κρεμόταν μιά 
τέτζερη μέ μισοβραομένους ζωχούς; Βγήκε δξω στόν κάμπο νά 
βρει τή γριά. Τά χωράφια χέρσα, πάνω άπό ένα γόνα τό χορ
τάρι. Τ1 αμπέλι άσκαφτο κι ακλάδευτο είχε απολύσει βεργές 
κ. αγρίεψε. Τό πηγάδι γέμισε χώματα καί πέτρες. Τό μαντρί 
έρημο. Ανέβηκε σ’ ένα άγνάντιο. Πιό κάτω στήν πλαγιά μιά 
γριούλα κρατούσε άπ’ τό σκοινί μιά γίδα. ΊΙ γίδα έβοσκε στόν 
οχτο κι ή γριά μοιρολογούσε. Σάν είδε τό γιό της τής έπεσε 
τό σκοινί άπό τό χέρι, έμεινε λίγο άφωνη κι έπειτα έβαλε τά 
κλάματα.

— Νίκο μου! Τί γίνεται ύ Θανάσης, ·
— Λέν ξέρω. Λέ φάνηκε πουθενά.
— ’Αλήθεια: Μή μου κρύβεσαι; Νίκο μου κάνε στήν καη

μένη ττ| μάνα σου ένα χατήρι ... Σέ μιά ρεματιά βρέθηκε 
ένας σκοτωμένος. ~Αλλος, οχι άπό κείνους πού τούς έκοψαν τά 
κεφάλια. Πάμε. Νίκο μου, νά δούμε μήν είναι ό Θανάση: 
μου. . .

Περπάτησαν τή νύχτα καί μόλις χάραξε μπήκαν στή χα
ράδρα. ΊΙ μάνα έπεσε μέ λαχτάρα πάνω στό πτώμα. Τ αγκά
λιασε καί τύ φιλούσε καί τόπλενε μέ τά δάκρυα. Κι άντήχησ* 
ολόγυρα τύ μοιριολόγι, ό θρήνος: «Θανασάκη μου! λεβέντη μου' 
Καμάρι μου! ... Πού μ' άφησες τή δόλια . . . Παλικάρι μου σέ 
σκότωσαν . . . Λουλούδι μου ·:έ κανένα εσύ δέν εκανες κακό. . . 
Θανασάκη μου είσαι άςσύριοτος! κι άπλυτος . . . κι άκουρος . . . 
καί ζάρκος ... \έ σά: άφησαν γιέ μου νά πλυθεΐτι . . . πεινού
σες Θανασάκη μου...», κι εσιαχνε τά μαλλιά, κι εσιαχνε τά 
ρούχα, καί τόν χαΐδευε καί τόν φιλούσε.



ιχΛΛυς γιος καϋόταν πάνω στό βράχο μαρμαρωμένος. 
Χούφτωσε τό κεφάλι καί κοίταζε, κοίταζε ακίνητος κι άφωνος. 
Κι άπό μακριά τά περασμένα γύριζαν στή μνήμη. Κι Ινιωθε 
μέσα του ν' άνασταίνεται ύ άνθρωπος. 'Έριξε μιά ματιά στό 
πτώμα. Είχε τό κεφάλι Ακουμπισμένο στό σακίδιο καί. δίπλα τό 
αυτόματο . ..

Ή μάνα τούριξε μιά κονεμένη ματιύ.
— Νίκο’ φεύγα παιδί μου έσύ . . . ’Έρχομαι μονάχη τώ

ρα. Τόν ξέρω τό δρόμο, ούτε σκιάζουμαι . . . Έγώ θά καθήσω 
λίγο μέ ιό Θανάση μου. Νά κουβεντιάσουμε λιγάκι . . . Νά τόν 
σιάξω λιγάκι. Νά τού κάνω λίγο συντροφιά . . .

Στά μάτια τού μάν κάτι τό υγρό φάνηκα.
— Φεύγα Νίκο μου. Δέ χρειάζεται. Μπορεί νά σέ δει Λ 

Θανάσης καί νά σου κάνει παράπονο . ..
Ό άλλος πήδηξε στό χαντάκι. Φίλησε τόν πεθαμένο·... 

Μετά κουβάλησε γρήγορα-γρήγορα πέτρες, άμμο, ξερόφυλλα, 
χώμα, δ,τι εβρισκε μπροστά καί τόν έθαψε. 'Άρπαξε τήν αναί
σθητη γριά στήν πλάτη κι άρχισε νά τρέχει σάν τρελός, λές 
καί τόν κυνηγούσε τό έγκλημα.

* * *1
Ό Μαραθόπουλος μέ τίς λίρες πού πήρε άπ’ τό Τζώρτζη 

πλήρωσε, τά πρώτα κεφάλια των ανταρτών μέ δυό «κομμάτια» 
τό καθένα. 'Όταν δμως πήγε γιά δεύτερη φορά στόν Τζώρτζη 
εκείνος τ’ απάντησε ξηρά.

— Λέν εχει άλλα λεφτά καί μή σέ γελούν οί μάυδες.
’Έτσι βρέθηκε σέ δύσκολη θέση. Άπό τή μιά οί άρχι- 

μάυδες έπέμεναν νά τούς δόσει λεφτά άπό τήν άλλη ό άμερι
κάνος δέν εδινε δεκάρα. "Ωσπου μιά μέρα αναγκάστηκε νά τούς 
πει όρθά-κοφτά:

— Έγώ λίρες δέν εχω καί μήν κάνετε τόν κουτό. Γιατί 
τά βάζετε μέ μένα; ΙΙοιός νποσχέθηικε νά πληρώσει τό καταλα
βαίνετε καί πάτε σ' έκεϊνον.

Ό Τζώρτζης τούς φέρθηκε μέ ευγένεια.
— Λεν εκανε καλά δ κ. Μαραθόπουλος, τούς εϊπε. νά σάς 
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τέτια υπόσχεση ... Φέρτε τά δικαωλογητικά.
Ό Δαροβόης, ό Ρακαμπίνας, ό Ρίνης κι ό Γούλας ίζαναν 

τίς καταστάσεις κρυφά ό ένας άπ τόν άλλον, έγραψαν πόσα 
κεφάλια έκοψαν αύτοί καί πόοα τά . . . παλικάρια τους, τό μέ
ρος καί τήν ημερομηνία, τίς παρουσίασαν στόν Τζώρτζη καί τό- 
ριξαν στό γλέντι μέ πίστωση, καρτερώντας νά πλουτύνουν γιατί 
τά ποσά ήταν σημαντικά. Μά οί μέρες περνούσαν κι απάντηση 
δέν έπαιρναν. Άνεβοκατέβηκαν κάμποσες φορές τίς σκάλες τών 
γραφείων τού Τζώρτζη χωρίς αποτέλεσμα. Πότε εκείνος έλει
πε, πότε είχε δουλιά, πότε δεν τούς δεχόταν... Κι δταν τύ. 
πράματα ζόρισαν έκαναν δλοι μαζί γιουρούσι. Ό άμερικάνος 
δπως καθόταν ήρεμος οηά τραπέζι τούς έδειξε τά καθίσματα 
λέγοντας:

— Καθήστε καί πολιτισμένα λέτε τί θέλετε.
— Νά μά; πληρώσετε, απάντησε ό Ρίνης.
— Καί δέ θέλουμε παραπανήσια, ούτε χατήρι συμπλήρωσε 

δ Ρακαμπίνας. Τή συμφωνία . . . Πληρ'-ωμή . . .
— Σάς πλήρωσε ... ό κ. Μαραθόπουλο;.
— Ψέματα!!
— Προσέχετε τί λέτε, καί πιό σιγά . . . Εσείς λέτε ψέμα 

τα* κάνετε άπατειονίες. Φανταστήκατε πώς θά γελάσετε έναν 
πολίτη τής ’Αμερικής . w . θά γελάσετε τόν Τζώρτζη. .. Δέ βρέ
θηκε τέτιος άνθρωπος ώς τά σήμερα. . . Ούτε θά βρεθεί. . .

— Νά μάς αποδείξετε τί απατεωνιές κάναμε.
— Πάτε νά πουλήσετε κεφάλια σκοτωμένων φαντάρων, 

μάυδων. . . Κάμποσα τά λογαριάσατε καί δυό καί. τρεις φο
ρές . . . προστέσατε καί τά κεφάλια τών άνταρτών πού ζούν, 
φτιάξατε τίς καταστάσεις κι ήρθατε νά πληρωθείτε. Μία καί 
μία θέλετε νά γίνεται πλούσιοι .. .

— Ψέματα λέτε ... Οί καταστάσεις δλο αντάρτικα κεφά
λια S/ow.

Ό Τζώρτζης f βγάλε τίς καταστάσεις καί διαβάζοντας φω
ναχτά τά νούμερα τού καθενός τά εγραφε σ’ 8να χαρτί. "Υστε
ρα εκανε τήν δθροιση κι είπε:

— Βλέπετε; Οί αντάρτες δλοι-ολοι ήταν 150. Οΐ περισ
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σότεροι άπό δαότους Coin· και πολεμούν, Κι οι δικές <ίας οι κα
ταστάσεις τούς βγάζουν παραπάνω άπό δ,τι ήταν στήν αρχή. 

— Αυτούς πού τού; βοηθούσαν απ' τά χωριά δέν τού; βά
ζετε; ρώτηξε δ Ρίνης.

— ’Όχι! Αυτοί δέν ήταν αντάρτες!
— Τότε γιατί δίνατε τέσσερις λίρες γιά τά παιδάκια;
— Ποτέ δέν νποσχέθηκα λίρες γιά τά παιδάκια. " Αστε πτό 

καλό σας «ζαι μήν κάνετε φασαρία



X
Πέρασαν δυύ μήνες άπό τότε πού τραυματίστηκε ό ΙΙέτρο;. 

’Έκλεισε ή πληγή στό στήθος. ’Έλυσε τό πόδι του καί κάθε 
βράδυ έκανε λίγα βήματα δξω απ’ τή σπηλιά γιά νά συνηθίσει. 
Τώρα κάποια άλλη άγνοια τούς βασάνιζε καί τούς δυό καί τούς 
γέμιζε αγωνία: Τί. θά κάνουν; Που θά πάνε; Νά τραβήξουν 
γιά μακριά; Ό Πέτρος δέν μπορούσε νά περπατήσει. Καί τά 
πόδι τόν εμπόδιζε καί αδυνάτισε πολύ, σά φάντασμα εμοιαζε. 
Χά φύγει ή Λενιώ μονάχη: Γιά ποϋ; Πέρα άπ" τό βουνό τίπο
τα δέν ήξερε ούτε τού; ανθρώπους, ούτε, τούς δρόμους. Καί 
πού νά πήγαινε οτά κουτουρού; Όπωσδήποτε θά τήν έπιαναν. 
Χά μετακινηθούν κι οί δυό πρός τά πάνω, νά κρυφτούν καί πά
λι νά μετακινηθούν . . . Πολύ δύσκολο. ΙΙοιός θά τούς εκρυβε; 
I Ισιος θά τούς τάιζε: Εκείνο πού εγινε σέ τούτη τήν κρυψώ
να δέν μπορούσε νά ξαναγίνει. Κι ε πει τα θά τούς Επαιρνε ό 
χειμώνας άν πήγαιναν έτσι, Στό μυαλά τού Πέτρου ολο καί 
^κλωθογύριζε ή σκέψη: ή Λενιώ νά φύγει γιά τήν πόλη.

Κάποια μέρα ή Λενιώ, γυρίζοντας άπ1 τή νυχτερινή έκ- 
στρατεία τσακισμένη, κουρασμένη, ξάπλωσε οξω άπ1 τή σπηλιά 
καί κοιμήθηκε. Ό Πέτρος τή φώναξε ιμιά-δυό φορές καί σάν 
δέν πήρε απάντηση βγήκε νά δει τί γίνεται. Κοιμόταν ξαπλω
μένη πάνω στά ξερά φύλλα μέ προσκέφαλο τό χέρι. Κοιμόταν 
κι ή συνείδηση, κι ή σκέψη, κι ή θέληση κι. ή προσπάθεια. Τά 
νεύρα κι. ολο τό κορμί λασκάρησαν. Έκεϊ στό φως τής μέρας, 
«ραινόταν ακριβώς δπως ήταν. Ο Πέτρος ποτέ στή ζωή του 
δέν πόνεσε τόσο δσο κείνη τή στιγμή. Στά μαλλιά φαινόταν 
άσπρε; τρίχες. Τά μάτια χώθηκαν βαθιά καί τιχ χείλη δέ θά 
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έσταζαν σταλαματιά αίμα άν θά τάκοβες. Βαθιές ρυτίδες στο 
πρόσωπο. Στό λαιμό φαίνονταν τά νεύρα κι οί φλέβες. Τά ρού
χα της άπό τό λόγγο καί τήν άπλυσιά είχαν γίνει κουρέλια. 
Απ’ τή Λενιώ που έδώ καί κάμποσο καιρό ξεχείλιζε ή ζωή, 
άπ’ τήν δμορφ η κοπέλα δέν έμεινε παρά μιά χούφτα πετσί και 
κόκαλα. Ό ΙΙέτρο; τήν κοίταξε κάμποση ώρα βουβός, σφούγ
γιζε κάτι πού τόν έτσουξε στά μάτια καί μουρμούρισε: «*Αν 
θά μείνει λίγο καιρό ακόμα έτσι. .. θά λυώσει σά λαμπάδα. . . 
ΙΙρέπει νά φύγει. Νά πάει νά βρει ψωμί. . . λίγο νερό . . . λίγη 
ησυχία καί στοργή γιά νά συνέρθει. Αλλιώς χάθηκε κι είναι 
κρίμα κι άδικο . . .». Λέ; κι οί σκέψεις του Ιφτασαν ώς τή σκέ
ψη της, λέ; κι ό πόνο; του τή; κέντησε τήν καρδιά άνοιξε τά 
μάτια καί ρώτηξε:

— Είπες τίποτα, Πέτρο;
— Ναι, Λενιώ. Πρέπει νά δούμε τί θά κάνουμε. Άπό δω 

πρέπει νά φύγουμε. Πολύ καθήσαμε. Λέ μά; κρατάει άλλο. 
Πρέπει νά σκεφτούμε πού θά πάμε. Κατά τό βουνό, γιά κατά 
τήν πόλη. Καί πώ; θά πάμε; Μαζί, γιά χώρια. . .

— Τί θές νά πεις μαζί ή χώρια, έκανε ανήσυχη.
— Νά! πώς νά σού τό πώ;!
— Πέτρο! Σοβαρά μιλάς: Τί. θά πει χώρια;
— Έγώ, Λενιώ. λέω νά πας στήν πόλη.
— Mi είσαι στά καλά σου Πέτρο; . . . Ποιόν θά βρω στήν 

πόλη; Τί θά κάνω οτήν πόλη: 'Ή θέλεις νά μέ πιάσουν καί. . . 
"Οπου πας έσύ θαρθώ κι έγώ.

■— Μήπως έγώ ξέρω πού θά πάω; *Λν μπορούσα στην 
πόλη θά πήγαινα. Αλλά εΐναι μακριά. Θά τραβηχτώ σέ κανέ
να χωρό πιό ψηλά. Θά κρυφτώ κάμποσο . . ·. Μετά σ’ άλλο 
ψηλότερα . . . Θά πιάιίω τό βουνό νά μάθω άν υπάρχουν αν
τάρτες καί πού: Κι άν δέν υπάρχουν θαρθώ κι έγώ . .

— ’Έ, κι έγώ τό ίδιο.
— Δυσκολότερο είναι νά κρύψουν δυό άνθρωποι*:. Νά τούς 

θρέψουν . . .
— Έγώ δέ θέλω ούτε κρύψιμο, ούτε φαΐ. 'Άμα ταττ<·- 

ποιηθεΐς έσύ, θά τά βολέψω μόνη μου.
*—Έπειτα Λενιώ, πρέπει νά τό καταλάβεις... Πρέπει
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νά πας κάπου νά βρεις -σπίτι. . . νά πλυθείς . .. νά συγυρι
στείς ... Νά συνέρθεις.

— 'Όσο βαστάξω. .. καί μετά, ό5ρα καλή μου. ΊΙ έπα- 
νάσταση δέ θά χαθεί ...

Εκείνη τή μέρα δέν πήραν καμιά απόφαση. Τή νύχτα, 
όταν ή Λενιώ πήγε σ' ενα χωράφι νά κόψει στάχυα γιά νά 
φάνε, τής φάνηκε πώς εϊδε στ' άντικρυνό ύψωματάκι σκιές. 
Φοβήθηκε καί πήγε σ άλλο παραπέρα. Μά δέν εδοσε καί με
γάλη σημασία. «Μπορεί νά έκανα λάθος» σκέφτηκε. «"Υστερα 
καλοκαίρι είναι. Άλλος γιά τά ζώα, άλλος γιά τίς δουλιές». 
Ούτε στόν ΙΙέτρο είπε τίποτα. Τ' άλλο βράδυ, όταν πήγαινε 
σ' ένα άλλο χωράφι πολύ μακρύτερα, είδε στό ϊδιο μέρος, σ' ένα 
μονοπάτι, ανθρώπους νά παραμονεύουν. Χώθηκε μέσα στίς μι- 
τζούνες κι έμεινε άκίνητη σάν πεθαμένη. Πέρασε πάνω άπό μιά 
όίρα κι όταν ετοιμαζόταν νά πάρει τό λόγγο καί νά γυρίσει 
στή σπηλιά διέκρινε μιά σκιά νά ξεκολάει άπ’ τό σκοτάδι καί 
νά προχωράει κατά τό μέρος της. ΙΙέρασε 20 μέτρα μακρύτε
ρα καί στήν δκρη άπ’ τό χωράφι χώθηκε σ ενα μονοπάτι. Σέ 
λίγο, πιό ψηλά, άκούστηκαν ψίθυροι.

Κοντά νά ψέξει γύρισε στή σπηλιά καί μολόγησε δ,τι είδε.
— Κάτι μυρίστηκαν είπε ο ΙΙέτρος. Κι έπόμένο ήταν. Τό

σος καιρός . . . "Αν περάσουμε τή μέρα ήσυχα; . . . Τό βράδυ 
άς μάς χαιρετάν τόν πλάτανο. 'Άιντε νά βγούμε άπ' τή σπηλιά.

— Γιατί;
— Θά ψάξουν. Καί θά βιαστούν μάλιστα γιατί ψες κατά

λαβαν δτι τούς πήρες χαμπάρι.
— Θά τή βρουν τή σπηλιά;
— Θά βάλουν σκυλιά. Μπορεί καί νά μήν τή βρουν. Μά 

άν τή βρουν θά μάς κλείσουν σάν τά ποντίκια στή φάκα καί 
θά είναι ντροπή. Δέν μπορούμε νά παίξουμε κορώνα-γράμ- 
ματα.

Πήρε τό αυτόματο καί τό άνοιγόκλεισε. Τό δοκίμασε κι 
έβαλε τή μιά ταινία. "Εδοσε τίς χειροβομβίδες στή Λενιώ.

— Πόρτες. Πώς δουλεύουν ξέρεις. . . Θά πιάσουμε τό 
ύψωματάκι. Δέ θά τούς πειράξουμε άν δέν πέσουν απάνω μας.
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1 ίς χειροβομβίδες θά τίς ρίξεις στά 20 βήματα κρυμμένη πίσω 
άπό κανένα δέντρο.

Ή Λενιώ πήρε τίς χειροβομβίδες ικαί τίς κοίταζε σά νά 
σκεφτόταν κάτι, σά νά ήθελε κάτι νά πει καί δίσταζε.

— Ξέρεις, Πέτρο, τί θέλω άπώ σένα;
- Τί;
— Νά μ ή μ’ άφήσεις νά μέ πιάσουν ζωντανή.
— Ληλαδη;
II Λενιώ τάχασΈ. Κοίταξε τό χώμα καί μουρμούρισε.
— Νά.' Μιά σιραίρα . . . τήν τελευταία. *Άν δυσκολέψουν 

τά πράματα.
Μπά, απάντησε ήσυχα ο ΙΙέτρο;. Τήν τελευταία σφαί

ρα θά τή ρίξω στους μπουραντάδες, άν έρθουν, κι ύστερα χα
λάλι του; άς μάς πιάσύυν.

— Πάλι τό ίδιο θά είναι Πέτρο, θά μάς σκοτώσουν.
— Λέν είναι τό ίδιο. Μπορεί νά μή μάς σκοτώσουν άμέ- 

σως. Μπορεί νά μάς πάνε στά κρατητήρια, στίς φυλακές, στό 
στρατοδικείο, στό) έκτελεστικό, καί ποιός ξέρει. Μά δπως καί 
νάρθουν τά πρόματσ περισσότερο θά ζήσουμε. Καί περισσό
τερο θά παλαίψουμε. Κι αύτό μπορεί κάποια βοήθεια νά δόσει 
γιά νά γαληνέψει ύ τόπος μας, νά λευτερωθεί ή πατρίδα μας, 
νύ ζήοει ο κόσμος χαρούμενος. 'Άιντε νά βγούμε καί ποτέ μή 
βάζεις θάνατο μέ τύ νού σου.

Επιασαν τό ύψωματάκι. Ή Λενιώ πήρε τή βορεινή καί 
τη δυτική πλευρά κι δ Πέτρο; τίς άλλες δυό, σέ 10—15 μέ
τρα απόσταση μακριά ύ ένας απ’ τόν άλλον.

Τό ύψωματάκι τό σκέπαζαν χαμόδεντρα καί θάμνοι καί δώ 
κι έκεϊ -ψηλά δέντρα. Ανατολικά κατέβαινε ομαλά, έφτιαχνε 
ένα διασελάκι γλι έπειτα ανέβαινε σ' ένα χαμηλότερο ύψωμα τά- 
κι, σέ 100 μέτρα απόσταση. Κατά τή δύση είχε μικρότερη πλα
γιά, πάλι- διασελάκι κι έπειτα απότομη ανηφόρα. Αυτοί ήταν 
οί κύριοι τομείς. Δε£ιά-άριστερά κατέβαιναν πλαγιές ντυμένες 
κι. ύστερα απ' τίς χαράδρες ανέβαιναν άλλες πλαγιές.

Ξάπλωσαν μέσα στούς θάμνους χωρίς νά σαλεύουν. Πέ
ρασε τό μεσημέρι, ήρθε 2 ή ώρα, τρεις, τέσσερες . .. τίποτα. 
"Αδικα ανησύχησαν. Γελαδαρέοι, τσομπαναρέοι θά ήταν. Κα
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νένας χωρικός. . . Ποιός ξέρει. Κοιτάζονταν καί. χαμογελούσαν. 
ΊΙ ανησυχία σκόρπισε καί γύρισε σιγά-σιγά ή γαλήνη. Κατά 
τίς 472 κι αργότερα, ίσως κοντά στίς 5, στό ύψωματάκι ανα
τολικά. φάνηκε ένας άνθρωπος μέ δπλο καί σκυλί. Τί ήταν: 
κυνηγός ή μάυς; Δέν ξεχώριζες γιατί στεκόταν πίσω άπό ενα 
δεντράκι και δέ φαινόταν καλά, καί γιατί ήταν κι ή απόσταση 
κάμποση. Ό Πέτρο·; έριξε μιά πετρίτσα στή Λενιώ, καί δεί
χνοντας μέ τό δάχτυλο τόν άνθρωπο τής έκαμε νόημα νά εχει 
τά μάτια της δεκατέσσερα. Σέ λίγο φάνηκαν δυό άκόμα: δ ένας 
κρατούσε κυάλια, Μυση ώρα καί παραπάνω έψαχναν τό λόγγο 
μέ τά κυάλια, έπειτα έβαλαν ένα σκυλί μπροστά καί προχώρη
σαν σιγά-σιγά ψάχνοντας τήν πλαγιά δεξιά-άριστερά. Ό Πέ
τρος ήταν δλότελα ήρεμος, μόνο ενα φόβο είχε, μή δέ λειτουρ
γήσει τό αυτόματο. Σκόπευε μέ προσοχή καί καρτερούσε νά 
τούς πιάσει στήν Ιδια γραμμή, στόν άξονα βολής. ΙΙέρασαν τό 
διασελάκι καί πήραν τήν άνηφοριά. ΊΙ απόσταση άνάμεσάτους 
μίκρυνε. Εσφιξε τό αυτόματο, σταμάτησε τήν άναπνοή καί πά
τησε τή σκανδάλη. Δούλεψε περίφημα. Κρρρρ έκανε. Ούρλιαζε 
ό σκύλος καί κουτρουβάλησε στήν πλαγιά. Ό ένας δάγκωσε τό 
χώμα κι οί άλλοι χάθηκαν κατά τή ρεματιά.

Μιά ριπή δπλοπολυβόλου μέσα στό λόγγο είναι μεγάλο 
πράμα. Μπορεί νά εΐναι μόνο ένας άνθρωπος, μπορεί νά είναι 
καί μιά όμάδα, μπορεί καί παραπάνω. Σίγουρος δέν είσαι . . . 
Ό έχθρός κρυμμένος σέ βλέπει, σέ παρακολουθεί κι έσύ πας 
μέ κλειστά τά μάτια καί πίσω άπό κάθε τούφα μπορεί νά πα
ραμονεύει ό χάρος. ’Άιντε νά μπεις μέσα!

Στή βορεινή ράχη, πίσω άπ τούς θάμνους, φάνηκε ενα; 
άλλος, καί έπειτα δεύτερο;. ΊΙ Λενιώ έδειξε στόν Πέτρο κι 
έκείνος γύρισε τ' αυτόματο κι έριξε μιά σφαίρα. Εκείνοι χά
θηκαν. Λίγο αργότερα δυό κατέβηκαν στή ρεματιά κι άρχισαν 
ν’ ανεβαίνουν άργά καί προσεχτικά, Τής Λενιώ; έτρεμε τό χέ- 
ρ: καί χτυπούσε ή καρδιά δυνατά. rO ΙΙέτρο; τής χαμογέλασε 
καί τής έκανε νόημα νά μ ή βιάζεται . . . Μόλις ζύγωσαν άνα- 
σηκώθηκε λιγάκι, τράβηξε τόν κρίκο καί τήν πέταξε. Εκείνοι 
ακόυσαν κάτι νά πέφ»τει μέσα στά κλαδιά καί σταμάτησαν ν ά- 
ιρουγκραστονν. Δέν υποψιάστηκαν. Καί μόνο σά βούιξε ή ρε- 



puna... κατα/.αραν τι είναι. 2Λό άνατολκύ ύψωματάκι φάνηκε 
ξανά κίνηση. Ό Πέτρο; κι. ή Λενιώ άφησαν τό λημέρι τον;, 
κατέβηκαν σιγά-σιγά στή ρεματιά κι ανέβηκαν μέ κόπο στήν 
άπέναντι πλαγιά. ’'Επιασαν ξανά θέσεις. Τό ύψωματάκι τύ 
έβλεπαν τώρα άπό τήν πάντα. Πέντε άνθρωποι ξαπλωμένοι 
έσπρωχναν ενα βαρύ πολυβόλο κατά τό φρύδι γιά νά χτυπή
σουν τό ύψωμα πού κρατούσαν νωρίτερα ό Πέτρος κι ή Λε
νιώ. Σάν τό ταχτοποίησαν άρχισαν καταιγιστικά πυρά, ένώ 
ταυτόχρονα άλλοι έβαζαν κι. άπ τή βορεινή ράχη. 'Ο Πέτρο; 
Εριξε μιά ριπή στούς πέντε. Λυτό τά θαλάσσωσε. «Στό ύψωμα- 
τάκι είναι ενα όπλο πολυβόλο καί ποιό; ξέρει πόσοι άντρες. 
Στήν πλαγιά άλλο δπλοπολυβόλο. Ληλαδή ολόκληρο τμήμα μέ 
διάταξη καί σχέδιο πυράς. ’Άιντε λοιπόν, προχώρα. Ή μέρα 
σώνεται και ζυγώνει ή νύχτα, κι. ή νύχτα βοηθάει τούς άντάρ- 
τες. Θά φύγουν; Καλύτερα νά φύγουν. Προκειμένου ν’ αρπά
ξεις καμιά...*.

ΊΙ Λενιώ πού βρισκόταν κοντά στή ράχη ζύγωσε.
■— Πέτρο, στήν άλλη ράχη κατεβαίνει. ένα τμήμα.
— Λέν πειράζει. Πάνε νά κλείσουν τή στρατιά, άποκρίθη- 

κε χαμογελώντας.
Κατά τό βραδάκι δυνάμωσαν τά πυρά, άπόδειξη πώς ήρθαν 

Ενισχύσεις. ’Αφού έριξαν κήμποσα καί κανένας 8έν τούς Απάν
τησε κάναν μιά .. . προσπάθεια νά καταλάβουν τό ύψωματάκι. 
"Οταν ανέβηκαν δέ. βρήκαν τίποτα. Γύρισαν δλα τά πυρά κατά 
τήν πλαγιά κι έριχναν μ’ δλα τά όπλα. Οι σφαίρες πότε-πότε 
σφύριζαν γύρω στόν Πέτρο καί τή Λενιώ.

— Βρέ τί σταματήσατε; φώναξε κάποιος άπ’ τή ράχη. 
Ψάξτε τήν πλαγιά. Θά νυχτώσει καί δέ θά βλέπουμε.

— Νύχτωσε κιόλας, τ’ απάντησαν, είναι τόσο σκοτεινά 
πού δέ βλέπεις τί κρύβεται, πίσω άπ’ τίς τούφες.

"Ενας-ένας δέν τολμούσαν νά μπουν στό λόγγο. Νά πάνε 
παρέες-παρέες καί νά ψάξουν κι δλη τήν πλαγιά δέν έφταναν. 
Μόλα αυτά ξεκίνησαν μερικοί. Χωρίστηκαν σέ δυό παρέες καί 
πήραν τό λόγγο. ΊΙ μιά προχωρούσε δίπλα στή ρεματιά, Ή 
άλλη ανέβηκε λίγο ψηλότερα κι δσο προχωρούσε κατά κεϊ πού 
είχε ακουστεί ή ριπή τόσο χαμήλωνε κατά τή χαράδρα καί τε-
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Λ«Λ« u/vurAJiFuijue iijv u/^.r| Jiuu πήγαινε μπριιοτα. ηγηκαν πιο 
πάνω στή ράχη κι ένας φώναξε:

— Τήν πλαγιά τήν ψάξαμε πιθαμή μέ πιθαμή δέ βρήκαμε 
τίποτα.

— Τύ σταυρό σας, ψάξατε κολοκύθια. Πού πήγαν, άνοι
ξε ή γή καί τού; κατάπιε;

— Θά πέρασαν απ' αυτούς πού φύλαγαν καί έφυγαν απάν
τησε ή ίδια φωνή.

Ή νύχτα άπλωσε τίς μαύρες της φτερούγες κι οί σύντρο
φοι μιλούν σιγά-σιγά.

Ό Πέτρος ιος τήν ώρα πού βρίσκονταν στό ύψωματάκι 
δέν ήξερε άν έπρεπε νά έπιμεινει νά φύγει ή Λενιώ ή οχι. 
Τώρα ομ<ος είναι, βέβαιος πώς δέν υπάρχει άλλη λύση. Ό δρό
μος απ' τό ίη|χϋματάικι ως τήν πλαγιά έδειξε πώς δέν μπορεί 
νά περπατήσει. Τά πολύ ενα-δυό χιλιόμετρα. Κι αν εμνησκε ή 
Λενιώ . . .

— Λενιώ! άντε νά φύγεις.
— Πού νά πάω;
— Στήν πόλη.
— Σου εϊπα Πέτρο, δέν πάω στήν πόλη. Τί θά κάνω 

έκεϊ . . . I Ιο ιόν θά βρω; .. . Θά μέ πιάσουν. Καί τώρα δέν εί
ναι μόνο ή φυλακή καί ή εξορία... είναι δίκιο!; είναι ανθρώ
πινο;! είναι συντροφικό!; Πές μου σέ παρακαλώ . . .

Μιλούσε μέ πόνο, μέ παράπονο. "Η φωνή έτρεμε . . . Μπο
ρεί νά έτρεχαν καί. δάκρυα καί τά έκρυβε ή νύχτα. 'Έγινε σιω
πή, βαριά, καταθλιπτική.

— Οχι σέ τούτη τήν πόλη . . . Στήν Πάτρα . . . Στήν 
5Αθήνα . . .

— Καί πώς θά πά|ώ στήν Πάτρα, στήν ’Αθήνα; Καί ποιόν 
ξέρω γώ έκεϊ;. . . Πές πώς θέλεις νά μέ διώξεις, νά μέ ξεφορ
τωθείς, έτσι πές ΙΙέτρο... Και τότε θά σ’ άφήσω καί θά φύ
γω . .. ’Αλλά τί. λόγο θά δόσεις στό κόμμα άν καμιά φορά σέ 
ρωτήσει: τί έγινε ή Λενιώ;

— Τί είναι αιπάι πού λες Λενιώ; Πώς τά χωράει τό μυα- 
λό σου καί πώς τά γυρίζει ή γλώσσα καί τά λές; Έγώ νά θε- 
λήσω νά σέ διώξω, νά σέ ξεφορτωθώ;!
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Ξανά σιωπή.
— Λενιώ τί θά κάνεις; Περνάει ή ώρα . . .
— Βρέ Πέτρο δέν εχω πού νά πάω. Μιά ελπίδα μου είχε 

άπομέίνει. Νά σάς ανταμώσω . . . Καί τώρα. . . σκότωσέ με κα
λύτερα . . .

Ή φωνή τού Πέτρου εγινε τώρα αυστηρή, επιβλητική.
— 'Άκου Λενιώ νά μιλήσουμε σάν κομμουνιστές. Καθαρά 

mi παστρικά. Έδώ πρόκειται γιά τή ζωή σου. Μάς έχουν κλει
σμένους . . . Αύριο θά βάλουν παγάνα: σκυλιά κι ανθρώπους. 
Μπορεί νά βάλουν καί φωτιά. Έσύ 99% μπορείς νά βγεις 
άπόψε άπό τόν κλοιό καί νά γλυτώσεις. . . Έγώ 99°/ο δέ θά 
τά καταφέρω . . .

— Νά σ’ άπαρατήσω καί νά φύγω;
— νΑν θά μείνεις τί θά κάνεις; Στήν πλάτη δέν μπορείς 

νά μέ πάρεις. Θά βάλεις τό κορμί σου νά μαζέψει; τί; δικές 
μου σφαίρες; * Εχουν αΰνοί αρκετές καί γιά σένα καί γιά μένα. 
Λέν εΐναι λογικό. ούτε κομματικό, ούτε ανθρώπινο νά μείνει-, 
έδώ καί νό. . . Κατάλαβε το. Φεύγα Λενιώ. Σέ παρακαλώ σά 
φίλος, σάν αδερφός, σά σύντροφος.. . 'Άιντε παιδί μου Λε
νιώ .. .

— Κι έσύ τί θά κάνεις;
— Θά προσπαθήσο) νά τούς ξεγελάσω μέ πονηριά. Άν 

τά καταφέρω καλά, άλλιώ;. .. Νά γλυτιίχσει τουλάχιστο δ 
ένας .. .

’Έγινε ξανά σιωπή.
— Καί ποιόν θά βρω;
— Πήγαινε στό σπίτι μου, στους γέρους, θά τού; δόσεις 

λίγη χαρά καί θά σ’ έχουν σάν παιδί τους. ’Εκεί θά βρεις δαυ
λιά καί μέσα στή δουλιά θά βρεις δικούς μας ανθρώπους νά 
συνδεθεί;. 'Άν δέν μπορέσει; νά σταθείς; Οί γέροι θά σέ βοη
θήσουν νά πας στήν Αθήνα, σέ μιά θειά μου, στήν ’Ιωνία. 
Έκεΐ θά βρεις . . .

— Πώς θά βρω τό σπίτι;
— Άμα βγει; οπήν πόλη ρώτα πού εΐναι ή Σκάλα καί 

θά σου τή δείξουν. Κι αμα πας εκεί δποιον νά ρωτήξεις ξέρει 
τό σπίτι τού Κορφιάτη. Ό Πέτρος εχωσε τό χέρι του στόν 
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Λυυψυ λι tpyivut tvu uiuuycjvwr/A κι απ/ιωνοντας το στη Λενιω 
συνέχισε,

— Πάρε αύτά τό οταυρουλάκι είναι «φυλαχτό»: μου τό- 
δοσε ί) μάνα δταν έφευγα. Δεϊξτο γιά νά καταλάβουν πώς σέ 
στέλνω γώ.

"Υστερα ξανάβαλε τό χέρι στήν τσέπη.
— Νά πάρε καί τό ρολόγι μου. Εμένα δέ μου χρειάζεται. 

"Αμα φτάσεις στήν πολιτεία, τή δική μας, δόστο σέ κανένα 
γνωστό σου νά τό πουλήσει δσο-δσο, ϊσα-ϊσα νά βγάλεις τά 
ναύλα. Πόρτα καί φεύγα. "Αν δέν τά καταφέρεις, ώς τήν κον
τινή πόλη θά πας μέ τά πόδια. Έκεϊ θά δουλέψεις, οποία δου- 
λιά βρεις, κι άμα βγάλεις τά εισιτήρια φεύγεις. νΛιντε πάρε 
πλαγιά-πλαγιά. Κράτα καί τή χειροβομβίδα. Κι αμα βγεις 
απ’ τόν κλοιό, δρόμο.

Τήν τράβηξε στήν άγκαλιά του οαχί τή φίλησε. 11 κοπέλα 
ί: νιώσε στά χέρια, στά μάγουλα δάκρυα καφτά καί δέν ήξερε 
αν είναι δικά της ή τού ΙΙέτρου.

— Άδερφούλα μου Λενιώ, καλή μου συντρόφισσα, ώρα 
καλή καί κάποια μέρα μπορεί ν ανταμώσουμε ξανά . . .

Μόλις εφυγε ή Λενιώ ό Πέτρος άρχισε ν’ ανεβαίνει κά
νοντας τό αυτόματο μπαστούνι. Ή πλαγιά ήταν απότομη, τό 
πόδι πονοΰσε κι είχε τόσο εξαντληθεί πού μόλις δρασκε λούσε. 
Κόβονταν τά γόνατα, πιάνονταν ή ανάσα καί κάθε λίγο καί 
λιγάκι καθόταν γιά νά ξανασάνει. Μακριά νά πάει δέ μπορού
σε. ΊΙ μόνη σωτηρία ήταν τό χωριό Καρπερό. *Αν κατάφερνε 
νά χωθεί μέσα στά στάρια ή τά Γχαλαμπόκνα ή σέ κανένα κα
λύβι δέ θά τόν έβρισκαν κι ας έβαζαν παγάνα καί σκυλιά κι 
ανθρώπους. Τό δυσκολότερο ήταν ή ράχη, εκεί πού τραυματί
στηκε. Θά τή φύλαγαν οπωσδήποτε. «3,Ας άνεβώ» σκέφτεται 

’•καί βλέπω». Καθώ; ανέβαινε, ακούστηκαν στήν άλλη ράχη, 
κατά τό νοτιά, γαυγίσματα σκυλιού. <Ή Λενιώ, μουρμούρισε, 
?πεσε απάνω τους». Σέ λίγο μιά χειροβομβίδα, ούρλιάσματα, 
μερικές ριπές κι ύστερα ησυχία. «Λενιώ-Λενιώ! ψιθύρισε. Νά 
γλύτωσες τάχα;!». Τώρα ανέβαινε πιό δύσκολα, ήταν κι ή κού
ραση, ήταν κι ή στενοχώρια. "Εφτασε στό φρύδι δταν άρχισε 
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νά σκορπάει το σκοτάδι στήν ανατολή. Mui περίπολο στρατού 
περνούσε.

— Νά είναι πολλοί; είπε ένας.
*Αν είναι λέει!! άπάντησε δεύτερος. Όσα τά φύλλα, 

τού λόγγου. Λμ τί νόμισες πώς τελείωσαν;
-- Ία παλιόσκυλα.' Τόσα χρόνια S-'χω νά πάω στύ σπί

τι μου.
— Καί τί σου φταϊξαν τά παλιόσκυλα;
— \\ν δέν έβγαιναν στό βουνό . . .
Στάθηκαν δέκα μέτρα πιό πέρα απ'* τόν ΙΙέτρο.
— 'Εφόξε. νΑιντε νά φύγουμε, είπε ό επικεφαλής.
— Λείπει ό Στρατός. Πήγε πρός νερού του.
— Αιντε Στράτοοο. Στού Τσιβόλα ελα. Εμείς φεύγουμε.
«ΤΙ τύχη βοηί)άει τούς τολμηρούς» ψιθύρισε ό Πέτρος 

^αί βγαίνοντας απ' τά κλαδιά άκολοι'θησε σέ 30 μέτρα. Κά
ποτε γύρισε ένας:

— Αιντε μωρέ Στρατοί Βάδιζε. Πας σά σπασμένος . . .
Εκεί πού έστριβε δ δρόμος αύτοί γύρισαν ανατολικά, αυ

τός δυτικά. ΙΙισ πέρα είχε δέντρα. ’Έφτασε ώς εκεί τσακισμέ
νος καί σωριάστηκε καταγής Εξαντλημένος. Σά συνήρ-θε λίγο 
σύρύητχχ κάμποσο χαμηλότερα κατά τή ρεματιά καί χώθηκε 
μέσα στά κλαδιά.



Xi
Κατά τή βρυσούλα τή μοναχική — μεσάνυχτα θά είναι — 

ανεβαίνει κάποιος. Κουτσαίνει, κοντανασαίνει, κοντοστέκεται 
καί ξανασαίνει. Κάθεται στό πεζούλι. Ίο νεράκι πέφτει άπ" τήν 
ξυλένια κάνουλα μουρμουριστά καί τρέχει στήν πλαγιά ανάμε
σα σέ χαλίκια καί χορτάρια. ’Ατάραχος στέκει ό γέρο-πλάτανος, 
μόνο τά φύλλα του σάν κάτι νά μουρμουρίζουν μέ τού βουνυυ 
τ' αγέρι. Τά έλατα πιά κεΐ, στέκουν όρθά στητά καί πότε-πότε 
γέρνουν τίς κορφές άλαφρά καί σιγοκουβεντιάζουν. Μοσχοβο
λάει ό αγέρας άπό ρετσίνι, ρίγανη, θυμάρι καί φρεσκοκομμένο 
χόρτο. Κάποιος ασβός έπεσε σέ παγίδα καί σκούζει. Άντηχάει 
όλόγυρα των τριζονιών ή μουσική. Τά χωριουδάκ,ια στις πλα
γιές, στίς ρεματιές, σκόρπια έδώ κι εκεί, κοιμούνται τυλιγμένα 
στή νυχτερινή σιγαλιά.

Τσακισμένο εΐναι τό κορμί. Πικραμένη, μά περήφανη ή 
ψυχή. Κι άπ’ τού μυαλού τή στράτα χείμαρο; διαβαίνει ή ζωή. 
’Λξέχαστεσ μορφές πχ)ύ χάθηκαν, αγαπημένα πρόσωπα πού πα- 
λαίβουν, αγάπες καί μίση, χαρά καί πόνος, λαχτάρες, πόθοι 
καί καημοί. «Μάς πήραν τό ψωμί; μουρμουρίζει, τόν ήλιο, τόν 
αγέρα . . . τόν ύπνο, τή χαρά καί τή γαλήνη . . . Κούρσεψαν 
τά χωριά μας . . . ’Έσφαξαν τά παιδιά μας . . . Βίασαν τίς γυ
ναίκες, τίς αδερφές μας . . . Σκότωσαν . . . Πόσα δάκρυα, πόσο αϊ- 
μα, πόσες θυσίες ... Κόλαση φριχτή έκαναν τήζωή μας... Μά 
τού λαού τήν ψυχή δέν κατάφεραν νά τήν πατήσουν... Σέ 
βουνοκορφές καί βαθίσαιωτα δάση, σέ χωριά καί πολιτείες, σέ 
μπουντρούμια καί σέ ξερονήσια στέκει αγέρωχη . .. Δύσκολες 
μέρες . . . μά θάρθουν καί χαρούμενες».







— Μάχη! Καμιά γυναίκα στόν κόσμο δέν άγαπήθηκε οσο 
έσύ. Είμαι έτοιμος νά δόσω δ,τι εχω γιά τήν εύτυχία σου. Δέν 
αντέχω άλλο . .. πρέπει νά τελειώνουμε . . .

— Ναί ΒάγγοI Νά τελειώνουμε. 'Όμως νά σέ παντρευ
τώ . .. Πώς Οά βγω σέ κόσμο;! Τί Όά πει ή κοινωνία; Η Μά
χη τ’ ’Αγραφιώτη πήρε εναν... Πώς τάτν λένε;...

— Κομμουνιστή;
— "Οχι καημένε! Πώς τόν λένε εκείνον πού άπαρατάει
— Ίδεολόγο;
— ’Όχι καημένε; Πώς τόν λένε έκεϊνον πού άπαρατάει 

τούς δικούς του καί.. .
— Τί; χαφιέ;
— *ΑΙ μπράβο! χαφιέ!?
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