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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ντάγκα-ντάγκ... Ντάγκα-ντάγκ... χτυπάει σήμερα ώρα πολλή 
ή καμπάνα τού χωριού καί oc πένθιμοι ήχοι της σκορπούν στά γύ
ρω χωράφια, κατεβαίνουν στις ρεματιές, σκαρφαλώνουν στις ράχες, 
φτάνουν κι ώς τις κοντινές βουνοκορφές. Ό κόσμος σταυροκοπιέται 
καί μουρμουρίζει: «Πολύ έζησε... Πολλά ύπόφερε... Ό Θεός νά 
τού άναπάψει...».

Ό Θωμάς δ Καρατζάς στις 20 τ "Απρίλη έκλεισε τά 99 καί 
μπήκε στα 100. Δώ καί δυόμισυ χρόνια ή γριούλα του άπλωσε τό 
χέρι της, άγγιξε τό δικό του, έγειρε απότομα τό κεφάλι στό προσ
κέφαλο καί πάει... Πριν πεθάνει, δ Θωμάς φοβόταν, μή μείνει κεί
νη παραπίσω καί υποφέρει. Κι ύστερα άπ’ τό θάνατό της, όταν ή 
μοναξιά γινόταν καταθλιπτική, αναστέναζε: «Βάσω! γιατί νά φύ
γεις μπροστά από μένα!...». ΤΙ κόρη του ή Χριστίνα καί ό γιός του 
ό Νίκος, γέροι κι αύτοί, τόν παρακαλούν: «Πατέρα! ’Έλα νά μεί
νεις σέ μάς...». Καί μόνο ή σκέψη, τού φέρνει πίκρα. Ωστόσο ένα 
κρουσταλιασμένο βράδυ τού Γενάρη τόν πήραν μέ τό ζόρι. "Ολη 
τη νύχτα δεν τόν κολούσε ύπνος. Τή μια έφταιγε τό στρώμα, τήν 
άλλη τό προσκέφαλο... Κατά τά χαράματα λαγοκοιμήθηκε κι ονει
ρεύτηκε τή Βάσω του. «Θωμά! τού παραπονέθηκε. 'Έφυγες έσύ., 
έσβησε καί ή φωτιά καί πάγωσα...».

Πρωί-πρωί σηκώθηκε.
— Μωρή κοπέλα! Ό καιρός σά νά απάλυνε. Θά πάω στό για- 

τάκι μου.
Κάθε βράδυ πάνε μέ τή σειρά καί κοιμούνται δίπλα του. Εί

ναι ντροπή νά πεθάνει καί νά μή βρεθεί κάποιος νά τού κλείσει 
τά μάτια. Ό γέρος στενοχωριέται — τούς βάζει σέ παραπανήσιες 
φασαρίες — καί, μόλις φέγγει, τούς ξυπνάει: «’Άιντε! πάτε στις 
δουλιές σας. Δέ χρειάζεται νά ρχόσαστε, έγώ δέ φοβάμαι. Περπά
τησα κι άν περπάτησα. Μέ χιόνια, μέ βροχές, μέ σκοτάδια... Πέ
ρασα από λαγκάδια καί νεκροταφεία... Κοιμήθηκα σέ σπηλιές καί 
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ξωκλήσια... Τίποτα δέν έπαθα... Δαιμονικά δέν ύπάρχουν... Οσο 
για τό Χάρο... είτε κοντά είσαστε, είτε μακριά...».

Οί βροχερές μέρες κυλούν εύκολότερα. Οί γειτόνοι— πότε δ 
ένας καί πότε δ άλλος — τού κρατούν συντροφιά. Τις καλές μέρες 
μένει μόνος καί, για νά περνάει ή ώρα, παίρνει τή ρούγα καί βγαί
νει στο λημέρι τους, στην Παλιοκαστανιά. Ό Νίκος στέλνει τό έγ- 
γονάκι του, τό Στεφανάκο, νά τού κρατάει συντροφιά, νά τού πάει 
νερό, νά τούς φέρει τό χαμπέρι, όταν θά κοιμόταν ό παπούς... Τό 
παιδάκι παίζει μέ τις πέτρες καί τά χώματα, μαζεύει λουλούδια, 
πιάνει ζουζούνια, κυνηγάει τά πουλάκια... 'Όταν κουράζεται, ά- 
κουμπάει τό κεφαλάκι του στά γόνατα τού παπού καί τον παρακα- 
λεΐ νά τού πει παραμύθια γιά βασιλόπουλα καί δράκους. Εκείνος 
τού διηγιέται γιά ένα γέρο 138 χρονώ, πού, κάθεται σέ μιά κορφή 
τού Όλύμπου, καί λούζεται, καί χτενίζεται, καί στρίβει τό μουστά
κι... Γιά ένα πουλί τού κάμπου, πού μαλώνει ένα πουλί βουνίσιο... 
Γιά τόν Κατσαντώνη καί τό Μάρκο Μπότσαρη, τόν Κολοκοτρώνη 
καί τόν Άρη... Κι όταν το παιδί άποκοιμιέται, δ παπούς ξύνει συ
νέχεια τό κούτελο μέ τό ένα χέρι, μέ τό άλλο χαϊδεύει τά μαλάκια 
τού παιδιού, περπατάει τόν τόπο μέ τό βλέμα καί συλογιέται. Ή 
ζωή έχει τούς νόμους της. "Ενας στρατοκόπος τελιώνει τό δρόμο 
του κι ένας άλλος μόλις τόν αρχίζει. ΤΙ ζωή έχει τά στριφογυρί- 
σματά της. "Γστερα από τρεις καί τέσσερες γενιές στο πρόσωπο έ- 
νός παιδιού ξανανιώνει ένας γέρος. Κι άπ τά παιδιά του, κι άπ τά 
άγγόνια του κανένα δέν τού έμιαζε, δπως δ Στεφανάκος.

$ * *

Τό Περιστέρι είναι χτισμένο στά πόδια τού βουνού. Τά πέ
τρινα σπιτάκια στριμώχνονται τό ένα δίπλα στ άλλο σάν τά πρό
βατα στο στάβλο. Τόπος ξερός. Τό νερό τό κουβαλούν οί γυναίκες 
στήν πλάτη άπ τήν Κακαβιά, ένα τέταρτο μακριά. Τά ρούχα τό 
χειμώνα τά πλένουν στις ρούγες καί τό καλοκαίρι στήν Γκούρα. Τά 
χωράφια σκαρφαλώνουν στις πλαγιές, τό χώμα λιγοστό κι δ Πανά
γαθος βρέχει μόνο άπ τό Νοέμβρη ώς τόν ’Απρίλη. Τό Σέλωμα καί 
δ Ζυγός προστατεύουν τό χωριό, διώχνοντας δεξιά-ζερβά τά βρά
χια καί τις νεροποντές, πού κατεβαίνουν άπ τό βουνό. "Ενα μονο
πάτι, δρθό-κοροελιαστό, φέρνει στον Αετό κι άπό κεΐ, 2345 μ. ύ
ψος, άγναντεύεις δλόγυρα κι άντικρύζεις ένα άσύληπτο μεγαλείο. 
’Λπ τά βοριο-δυτικά ώς τά νοτιο-ουτικά βουνά — βουνά, άτέλιω- 
τα, γυμνά, μικρά-μεγάλα, άμέτρητες κορφές, άπότομοι γκρεμοί, βά
ραθρα, πού φέρνουν ίλιγγο, πλαγιές, διάσελα, γούπατα... κι άριά 
καί πού, κανένα χωριαδάκι πεταμένο-ξεχασμένο μές στήν άγρια 
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φύση. ’Ανατολικά τδ έδαφος κατεβαίνει ομαλότερα. Τις ανέφελες 
νύχτες βλέπεις τά φώτα μιας επαρχιακής πολιτειούλας και τή μέ
ρα τον κάμπο. Στα πόδια τού χωριού περνάει τδ Λυκόρεμα καί στις 
δχτες του απλώνουν τά καλύτερα χωράφια, δ Πλατύκαμπος. Ιΐα- 
λιότερα ήταν τού μοναστηριού, τής 'Αγίας Θεοτόκου, και τού ’Α
φέντη τού Χατζηκοσμά. Άπδ κεί έφευγαν οΐ άγρότες, όταν τούς 
κυνηγούσαν οι Τούρκοι καί δ τσιφλικάς. Τδ καλοκαίρι έπιαναν τδ 
βουνό καί τδ χειμώνα, όταν τούς ζόριζαν τά κρύα καί τά χιόνια, 
κατέβαιναν στά ριζά κι έφτιαχναν πρόχειρα καλύβια. ’Έτσι γε
ννήθηκε τδ χωριό... Σ αύτά τά ακατάλυτα κράκουρα έστηνε στις δύ
σκολες στιγμές ή Λευτεριά λημέρι. Ό Αετός κρατούσε τδ πέρα
σμα άπ τή μια περιοχή στην άλλη, άπ τδ έλληνικδ στδ τούρκικο 
έδαφος, και οί Περιστεριώτες πότε καλιεργούσαν τά κουτσοχώρα- 
φα, πότε φύλαγαν τά ζωντανά, πότε έκαναν λαθρεμπόριο και πότε 
έπιαναν τδ ντουφέκι...

Μπόρες καί μπάρες έδειραν τδ Περιστέρι καί μικρές αναλα
μπές τδ ζέσταναν, θά νόμιζες, πώς ή ζωή στεκόταν στδ ίδιο μέρος. 
Οι άνθρωποι πέθνησκαν καί δέν προλάβαιναν νά δουν τις άλαγές. 
'Ωστόσο, τδ έκλησάκι τής 'Αγίας Παρασκευής, τυλιγμένο άπ δλες 
τις μεριές στδν κισό, μικρδ καί σκοτεινό σάν άνήλιαγη σπηλιά, τδ 
γκρέμισαν κι έφτιαξαν μιά ύπέροχη έκλησιά μέ μεγάλες πόρτες 
καί παράθυρα, μέ δυο σειρές κολόνες αψηλές, μέ τοίχους άπδ πελε
κητό μάρμαρο. Καί καμαρώνει τό Περιστέρι. Εφτά χρόνια ψόφη
σαν στη δουλιά καί, άν δέν έστελναν λεφτά μερικοί ξενιτεμένοι κι 
άν δέ βοηθούσε τό μοναστήρι, θά γονάτιζαν... Γράμματα δ θωμάς 
δέν έμαθε. Τότε δέν είχαν ούτε δάσκαλο, ούτε σχόλιό. Μέ τδν και
ρό τά καλύβια ένα-ένα χάθηκαν καί στη θέση τους φύτρωσαν σπι
τάκια. Στά σύνορα τού χωριού, μιά ώρα καί μισή μακριά, περνάει 
τώρα δ δημόσιος δρόμος... Κι δ τόπος άλαξε. Μεγάλωσαν οί γκρε
μοί καί οί χαράδρες. Κι δ κόσμος δέν είναι δ ίδιος. Μόνο ή δουλιά 
έμεινε δπως παλιά πρωτόγονη, καί τδ κορμί των ανθρώπων είναι 
καί σήμερα στεγνό σάν τή γή καί σκληρό σάν τήν πέτρα. Τδ Πε
ριστέρι μεγάλωσε καί σά νά τελιώνει τδ δρόμο του. Οί νέοι πάνε 
στά ξένα, οί ώριμοι γεράζουν, οί γέροι φεύγουν... ’Οδυνηρό νά πε
θαίνει ένας άνθρωπος. "Ομως, όταν πεθαίνει ένα χωριό!...

* *

'Ογδόντα έφτά χρόνια πέρασαν άπδ τότε, μά καί χίλια νά περ
νούσαν!... Ή μάνα έλειπε. Τήν προηγούμενη έφτιαξε λειτουργιές 
καί μιά μεγάλη λαμπάδα, πήρε καί δέκα Οκάδες αλεύρι σιταρίσιο, 
περασμένο δυδ φορές άπ τή σίτα τήν ψιλή, καί πήγε νά κοιμηθεί 
στη Μεγαλόχαρη. Τ άδερφάκι του δ Μάνθος είχε πατήσει στά τρία 
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κι άπ την αδυναμία ούτε περπατούσε, ούτε μιλούσε. Ήταν μιά μέ
ρα κρύα. Στά χαμηλά έβρεχε, στό χωριό ό γρέγος έφερνε χιονόνε
ρα καί τά βουνά χάνονταν μέσα στις αντάρες καί τά σύνεφα. Ό 
πατέρας τά ξύπνησε, έβαλε τό καπάκι μέ τό κουρκούτι στή γωνιά 
καί τούς έδωσε τά κουτάλια:

— Φάτε καί καθήστε οώ! Μή βγήτε δξω καί κρυώσετε. Έγώ 
θά πάω στήν Κερασιά νά σκάψω τό χαντάκι...

Μπήκαν δυό χωροφυλάκοι καί τόν πήραν. Κατά τό μεσημέρι 
τόν έφεραν σέ μιά σκάλα κι άπ την πόρτα έριξαν μέσα ένα πτώ
μα μαύρο, ματωμένο, πληγιασμένο. Τά παιδιά έβαλαν τά ρεκατά, 
οΐ γειτόνοι δέν τολμούσαν νά ζυγώσουν. Ή μάνα, γυρίζοντας άπ 
τό Μοναστήρι, κάτι ακούσε στό δρόμο κι έρχόταν μέ την ψυχή στά 
δόντια. Μόλις δρασκέλισε τό κατώφλι, έβγαλε μιά κραυγή κι έπε
σε πάνω στον πατέρα μέ τό ΜάνΟο φορτωμένο στή ράχη.

Ό Γιώργος δ Καρατζάς καί ή γυναίκα του ή Φώτω κουβά
λησαν στήν πλάτη τήν πέτρα, τόν άμο καί τήν ξυλεία γιά τό σπί
τι... Έσπασαν μέ τό λοστό καί τό βάριό τά μάρμαρα κι έφτιαξαν 
λίγα χωράφια... Μεγάλωναν τά παιδιά τους, μένοντας αύτοί νηστι
κοί. Καί μέσα σέ μιά στιγμή χάθηκαν δλα, δσα έφτιαξαν μέ τό
σους κόπους καί τόσες πίκρες, μιά ολόκληρη ζωή. Τό θωμά τόν 
πήρε ό ήγούμενος νά φυλάει τις άγελάδες. Ό Μάνθος σέ λίγες μέ
ρες πέθανε. Τά άλλα τέσσερα τά συμάζεψε ή βάβω τους καί τά έ
στειλε ένα-ένα στήν πόλη — ύπηρετριούλες καί λουστράκια — νά 
βγάλουν τό ψωμί τους...

«Ό χιονιάς ήρθε άξαφνα τή νύχτα», τού είπε αργότερα ό γέ
ρο-Πολύζος κεϊ πού έβοσκαν τις άγελάδες, «κι έπιασε τά πρόβατα 
τού Χατζηκοσμά στό βουνό. Καμιά τριανταριά κόπηκαν άπ τό κο
πάδι καί χάθηκαν. Ό άγέρας καί τό χιόνι τά έριξε πίσω άπ τήν 
Άνεμοράχη καί τά βρήκαν ύστερα άπό δυό βδομάδες...». Τό παιδι
κό μιαλό τού θωμά δέν τό χώρεσε. IIώς μπορούσε ό Λαμπράκης 
ό Καρατζάς, ό μπάρμπας του, νά βάλει τόν άδερφό του στό άπό- 
σπασμα κι όλότελα άδικα! «Βρίσκονταν στά μαχαίρια γιά τά χω
ράφια», τού έξήγησε δ γέρος. «Πήγαινε νά τον σκιάξει. ’Ήθελε νά 
βγει άσπροπρόσωπος στον ’Αφέντη... Καί οι χωροφυλάκοι τόν χτύ
πησαν στό ψυχικό...». Κι αύτό δέν τό κατάλαβε δ θωμάς. Ό μπάρ
μπας του δούλευε έπιστάτης στό Χατζηκοσμά. Είχε καί χωράφια 
καί σπίτια δυό, καί στό χωριό καί στήν Πολιτεία, καί λεφτά. Δέν 
ήταν φτωχός σάν κι αύτούς... Καί πώς τό σήκωσε ή ψυχή νά χα
λάσει μιά οικογένεια!...

Τή μέρα κατεβάζουν τις άγελάδες ώς τό ποτάμι νά βοσκήσουν 
καί νά πιούν νερό, τό βράδυ τις γυρίζουν στά Κονάκια καί τις κλεί
νουν στό στάβλο — ένα χαγιάτι μακρόστενο άνοιχτό άπ τό μέρος 
τού νοτιά, μέ αύλή καί τοίχο δλόγυρα. Στή γωνιά έχουν αύτοί τό 
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νοικοκυριό τους, μια κατσαρόλα, ένα καπάκι, δυό ξύλινα κουτάλια, 
ένα τσουκάλι κι ένα καδί γιά νερό, ένα μαχαίρι κι ένα τσεκούρι, 
ένα τσαπί κι ένα φτυάρι καί κάμποσες σκούπες άπό ρείκια. "Ανά
βουν φωτιά, τρώνε τό λίγο φαι καί κοιμούνται. Καί την άλλη μέ
ρα πάλι τά ίδια... Τό δρφανό ζητάει νά βρει κάποιο στήριγμα, λί
γη στοργή, ν ακούσει ένα τραγούδι, ένα παραμύθι... Ό Πολύζος 
τό σκεπάζει μέ την κάπα καί κείνο στριμώχνεται πάνω στό λιπό
σαρκο γεροντικό στήθος. Ξεπετιέται στόν ύπνο καί βάζει τά κλά
ματα. wΑλλοτε αγκαλιάζει καί σφίγγει δυνατά τό λαιμό τού γέ
ρου. Πολλές φορές στό παραμιλητό αναφέρει τή μάνα του, τόν πα
τέρα του, τ αδέρφια του... Τό χειμώνα σηκώνονται τά μεσάνυχτα, 
ρίχνουν ξύλα στη θράκα καί δ γέρο-Πολύζος τού λέει ιστορίες. Τά 
λόγια βγαίνουν άπ τό φαφούτικο στόμα «φλά-φλά», μπερδεμένα, ά
νοστα. Τό παιδί, σάν μένει μόνο, τις επαναλαμβάνει καί τις μαθαί
νει απόξω, σάν ποίημα. Τά μεσημέρια τού καλοκαιριού κάθονται 
στη βρύση τού Γιανακού ή στη Βίγλα τού Δραγάτη κι δ γέρος αρ
χίζει: «Κάτω στά δασιά πλατάνια...», «μέ γέλασε μιά χαραυγή τ 
άστρι καί τό φεγγάρι...», «δ γέρο-Δήμος πέθανε, δ γέρο-Δήμος 
πάει...». Τραγουδάει μέ τή μύτη, άσχημα, τρεμουλιαστά, κλαψιά
ρικα... Σού πιάνεται ή ανάσα. Τό παιδί προσπαθεί νά τόν μιμείται 
καί σκοτώνεται νά ξοφλήσει τή λίγη ανθρωπιά. Σκουπίζει τό στά
βλο καί τήν αυλή, κουβαλάει νερό καί ξύλα, τρέχει άπ τό πρωί ώς 
τό βράδυ μέ τις αγελάδες καί τά μάτια του λάμπουν άπό χαρά, 
όταν βλέπει τό γερο-γελαδάρη εύχαριστημένο. Στό χωριό ανεβαί
νει νά λειτουργηθεί μόνο δ γέρο-Πολύζος δυο φορές τό χρόνο: Στή 
Θεία Γένεση καί στή Μεγάλη "Ανάσταση. Ρούχα άλάζουν, όπως 
τύχει. Στις 15, στις 22 στό μήνα... Κουρεύονται μέ τό πρατοψάλι- 
οο. Τά νύχια δέν τά πειράζουν καθόλου. Τό Μοναστήρι δίνει στό 
γέρο ένα ζευγάρι τσαρούχια άπό βοϊδοτόμαρο στό έξάμηνο. Ό Θω
μάς ξυπόλυτος χειμώνα-καλοκαίρι. Καμιά απαίτηση δέν έχουν καί 
ζούν έτσι, γιατί έτσι έπρεπε νά ζούν, γιατί αύτό ήταν τό θέλημα 
τού Θεού... Καί οί δυό σού γενούν ένα αίσθημα βαθιάς οδύνης, μά 
πιό πολύ τό παιδί...

Τρία χρόνια φύλαγαν μαζί τις άγελάδες καί κάποια μέρα τού 
Νοέμβρη δ γέρος έφυγε άπ τήν Ποταμιά νωρίς, πριν γίνει μεση
μέρι. Τό βραδάκι δ θωμάς μ ένα κούτσουρο γιά τή φωτιά στήν 
πλάτη άκολόυθάει τό κοπάδι, πού άνεβαίνει άργά τό μονοπάτι. Στις 
Κουμαριές τού Κακάβα είδε τό γέρο-Πολύζο νά σκύβει στό ρέμα, 
σά νά πίνει νερό. Τού φωνάζει, τόν σκουντάει, τόν τραβάει, τόν γυ
ρίζει ανάσκελα. Δέν πρόσεξε ούτε τό κοκαλωμένο κορμί, ούτε τά 
κρύα χέρια. Είδε μόνο τά δρθάνοιχτα παγωμένα μάτια, πού τόν 
κοίταζαν παράξενα. Τόν τσάκισε τρεμούλα. Π έταξε τό ξύλο καί 
πήρε τον ανήφορο, τρέχοντας...
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Κλείνε: τις αγελάδες στδ στάβλο καί ζυγώνει στο γιατάκι τους. 
Τώρα κατάλαβε. Δέν πρέπει ν αφήσει τον πεθαμένο στδ λόγγο μέ 
τ αγρίμια καί τά δαιμονικά. Είχε απλωθεί βαθύ σκοτάδι σάν έφτα
σε στδ φρύδι τής κατηφόρας. Στά ζερβά, δπως πάντα δταν έβαζε 
νοτιά, σκούζει ή κουκουβάγια καί τδ σκούξιμό της μιάζει απόψε 
σάν κλάμα ανθρώπινο. Μπορεί καί νά τραγουδάει ό γέρο-ΙΙολύζος. 
Κάτι φρατσανάει μές τά χαμόκλαδα. σΕνα μεγάλο πουλί μ ανοι
χτές φτεροϋγες πέταξε δίπλα του καί χάθηκε. Τά δέντρα κουνιού- 
ται αργά. Στδ βουνό προβάλει τδ χλωμό φεγγάρι. Οί ίσκιοι μεγα
λώνουν, μικραίνουν. Γέμισε δ τόπος φαντάσματα. Νά προχωρήσει, 
φοβάται. Νά γυρίσει πίσω στά Κονάκια... ’'Εκατσε καταγής καί έ- 
κλαψε σιγά, χωρίς παροξυσμούς, άπδ ψυχικό πόνο κι όχι σωματι
κό, σάν ώριμος άνθρωπος κι οχι σάν παιδί...

* * *

’Ανέβηκε στις Κορδέλες τής Τσούκας καί στάθηκε στδν Προ
φήτη Ήλία. Αντίκρυ κατά τή δύση δ ’Αετός, ψηλός, περήφανος. 
Όλόγυρα χαράδρες καί γκρεμοί. Στδ ριζδ τό Περιστέρι. Π ιό κά
τω δ Πλατύκαμπος, τό μοναστήρι... Τούτα τά χώματα είναι ή παι
δική του ζωή, πού τίποτε τό εύχάριστο δέν είχε. Μέχρι χτες έμια- 
ζαν μέ τδν αέρα, π άνάπνε, μέ τδ γιατάκι, δπου πλάγιαζε, μέ τις 
ρείκινες σκούπες... μέ τό πιό ασήμαντο πραματάκι. Στή σκέψη, 
πώς μπορεί νά μην τά ξαναδει, νιώθει κόμπο στό λαιμό. Άπ τήν 
άλλη πάντα, χαμηλά στήν κοιλάδα, δυό χωριαδάκια, ή Σκάλα κι 
οί Συκές. ΤΙ Πολιτειούλα κρύβεται στή στροφή τού λόφου. Άπ τά 
πόδια της αρχίζει δ κάμπος, τδ ποτάμι... Καί μακρύτερα... τδ αύ
ριο. Τί νά κρύβει;!

Ζούσε μέ τά ζωντανά καί γινόταν σάν κι αύτά. Στό γύρισμα 
τού χρόνου κείνα τά τραγικά γεγονότα δλο καί ξεθώριαζαν. Ή ά
γρια βιοπάλη τά καταχώνιασε σέ κάποια σκοτεινή γωνιά, θά έλε
γες, πώς είχαν σβήσει. Κι άξαφνα...

Κατά τδ μεσημέρι δ Λαμπράκης δ Καρατζάς μέ τδ ο ικανό 
στήν πλάτη καί δυό σκυλιά στό κατόπι βγήκε στδ Δίκορφο. ’Έβα
λε τό χέρι αντήλιο καί, σάν είδε τις αγελάδες στήν Καβουρόλακα, 
πήρε το μονοπάτι, κατεβαίνοντας.

— Καλημέρα, ανεψιέ!
Κάθησε διπλοπόδι, απίθωσε τό δπλο στά γόνατα, έβγαλε τήν 

καπνοσακούλα κι έστριψε τσιγάρο.
—·... Άπδ καιρό έλεγα νά ρθώ νά κουβεντιάσουμε... ’Εσύ τώ

ρα δέν είσαι μικρός...
Ό Θωμάς τδν κοιτάζει, τδν περιεργάζεται. Φαρούστηθος, κον

τακιανός, γεμάτος. Τδ πρόσωπο κι δλα τά χαραχτηριστικά κανο

14



νικά. Μόνο τά μάτια χάνονται βαθιά στις κόγχες, κάτω άπ τά δα- 
σιά φρύδια, καί δέν μπορείς νά δεις τί χρώμα έχουν.

—· ... "Οπως λέει κι δ ’Αφέντης, δ άνθρωπος γιά μιά οικογέ
νεια ζεί... ’Ακούστηκε, πώς ή Μαριγούλα είναι άρωστη... Κάποιος 
μου είπε, πώς δ Βαγγέλης μπερμπάντεψε...

Ό Θωμάς οέν έκατσε νά σκεφτεΐ, άπδ πού ξεκινούσε δ μπάρ
μπας του; Ή ουσία ήταν, πώς είχε δίκιο κι αύτός, δ θωμάς, θά 
έπρεπε νά τδ είχε σκεφτει άπδ καιρό.

— Καί τά γελάδια;
— Νά τά φυλάξει δ ’Αμβρόσιος... Σέ ξετέντωσε... Ούτε ένα 

ζευγάρι τσαρούχια!...
Ή μέρα κυλάει. Ζυγώνει τδ βράδυ. Ό θωμάς δέ δυσκολεύτη

κε καθόλου νά πάρει τήν απόφαση. Μόνο ένα ζήτημα τδν βασανί
ζει. Τί νά κάνει τις άγελάδες; Υποψιάστηκε, πώς πίσω άπ τά λό
για τού μπάρμπα του «Δέ χρειάζεται νά πεις τίποτα στδν καλόγε
ρο. Παράτα τες καί φεύγα», κρυβόταν κάποια παλιανθρωπιά: Να 
μπούν στά ξένα σπαρτά... Νά περάσει κανένας λύκος...

Τις σαλάγησε στά γρήγορα, τις έκλεισε στδ στάβλο καί τρά
βηξε γιά τδ Μοναστήρι. Ό καλόγερος καθόταν στδ πεζούλι, έπαι
ζε τδ κομπολόι και πότε-πότε χάιδευε τά γένια του.

—■ Νά στείλετε άλλο γελαοάρη.
Τού έκανε μιά ολόκληρη κατήχηση: Οι άγελάδες είναι τής 

Παναγίας. ΊΙ Μεγαλόχαρη βλέπει άπδ ψηλά. Ό άνθρωπος θά δώ
σει λόγο γιά τις πράξεις του. Ό Πανάγαθος θά χωρίσει στή Δευ
τέρα Παρουσία τούς αμαρτωλούς και θά τούς ρίξει στδ πυρ τδ αι
ώνιο... Τού είπε, πώς στήν πόλη θ αλητεψει, θά τδν φάνε οι ψεί
ρες καί οι άρώστιες... θά πεθάνει άπδ τήν πείνα... Τού ύποσχέθη- 
κε, πώς άπ τδν άλλο μήνα θά τού δίνει καί τσαρούχια.

— θά πάω νά βρω τ αδέρφια μου!!...
— Τ άδέρφια σου! Νά βρεις τ άδέρφια σου! Νομίζεις, πώς 

ή πόλη είναι σάν τδ Περιστέρι; Βγαίνεις στήν Αγία Τριάδα, ά- 
μολάς μιά φωνή καί σ άκούν δλοι!... θά χαθείς κι έσύ!

—■ Μέ δρμήνεψε δ μπάρμπας μου.
Τά ματάκια τού ’Αμβρόσιου πέταξαν σπίθες. Τρεμούλιασαν τά 

γενάκια, τά κοκαλιάρικα χέρια.
Τήν άνοιξη δ πάτερ-’Λρκάδιος, μαύρος μέσα κι δξω, πήγε 

στήν πόλη νά γιατρευτεί καί πέθανε. Στή θέση του έστειλαν τδν 
πάτερ-Άμβρόσιο, πού ήταν, όπως έλεγαν, περισότερο άνθρωπος. Τδ 
Μοναστήρι καί τδ τσιφλίκι συνόρευαν καί οί σχέσεις τους, πού πο
τέ οέν ήταν άρμονικές, κείνη τήν περίοδο δξύνθηκαν ιδιαίτερα. Μιά 
μέρα δ ήγούμενος κάλεσε τδ Λαμπράκη τδν Καρατζά γιά κάποια 
κτηματική διαφορά. Ό έπιστάτης μέσα άπ τή σχισμάδα των μα
τιών του κοίταζε τδν καλόγερο περιφρονητικά-κοροίοευτικά. Ή συ
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ζήτηση δέν έστρωνε. Ό καλόγερος νεύριαζε άπ τήν αύθάδεια του 
Καρατζά και μια στιγμή είπε:

— Είναι καιρός νά κανονιστεί καί τό ζήτημα τής περιουσίας 
του θωμά καί, χαμηλώνοντας τή φωνή, σά νά μιλούσε στόν έαυτό 
του, πρόστεσε: Καί δέ βάζω τήν ύπόθεση τού θανάτου, πού έμεινε 
σκοτεινή...

Ό Καρατζάς έβαλε τό χέρι στήν καρδιά.
— "Αγιο νά είναι τ όνομά σου, πάτερ-’Αμβρόσιε. Νά μαζευ

τούμε, νά φωνάξουμε καί τό παιδί... Νά μου φύγει καί μένα ένας 
μπελάς άπ τό κεφάλι...

— Σ δρμήνεψε ό μπάρμπας σου, φώναξε. Ό άσεβής! Ό άνο
μος! θέλει νά σού πάρει τά χωράφια καί τό σπίτι... * Αιντε! Πή
γαινε στά ζώα καί τήν Κυριακή θά ξεκαθαρίσουμε τούς λογαρια
σμούς...

ΙΙήρε τά σοκάκια τής Ιίολιτειούλας. Χτύπησε πόρτες. Δυό 
μέρες παιδεύτηκε. Ή Μαριγούλα βγήκε το βραδάκι άπ τό άρχοντό- 
σπιτο καί δέ γύρισε ξανά... Ή 'Αγγελική έφυγε μέ τ άφεντικά, ά
γνωστο γιά πού... Ό Βαγγέλης, όπως τού είπε ένας χωριανός τους, 
δούλευε λούστρο; καί έξαφανίστηκε άπό καιρό... Ό Θανάσης σά 
νά μήν είχε περάσει καθόλου άπ τήν πόλη... Έψαξε και σέ τούτη 
τήν πόλη, καί στήν άλλη, τή μεγάλη, έψαξε καί τότε καί αργότε
ρα καί δέν μπόρεσε νά μάθει, άν έζησαν, πώς έζησαν... κι άν έμει
νε κανένας άπ τό σόι τους. Πέρασαν χρόνια καί χρόνια. Ήρθαν 
τά δικά του βάσανα. Μά κείνη ή πληγή σά νά μήν έκλεινε...

'Ακολούθησαν άμέσως στό κατόπι άλλες άναποδιές καί μεγά
λωσαν καί σκέπασαν κάπως τήν πρώτη πίκρα γιά τό χαμό των 
άδερφιών του. Πού νά βρει δουλιά;! Καί πώς νά βρει δουλιά;! Νά 
πάρει τά μαγαζιά μέ τή σειρά; Είδε τή φιγούρα του σέ μιά βιτρί- 
να κι έχασε πιό πολύ τό κουράγιο. "Ενα τυχαίο περιστατικό τόν 
βοήθησε νά μή μείνει άπ την πρώτη κιόλας μέρα νηστικός. ’Εκεί 
πού πήγε νά ρωτήσει γιά τή Μαριγούλα, μιά κοπέλα τού έδωσε 
κάμποσα ξεροκόμματα. Τώρα κατάλαβε. Τόν είχαν πάρει γιά δια
κονιάρη...

Πέρασαν τέσερες μέρες. Νιώθει τά γόνατα νά τρέμουν. Μιά 
άνάφτρα γλιστράει σ όλο τό κορμί. Σηκώνει κάθε τόσο τό χέρι καί 
σκουπίζει τό στεγνό κούτελο. Βγήκε στήν άκρογειτονιά νά ξαπλώ
σει σέ καμιά άπόμερη γωνιά. "Ενας μεσόκοπος, φαλακρός-χοντρός, 
'ίδρωνε καί ξίορωνε νά σκορπίσει τήν κοπριά, πού ήταν σωριασμέ
νη στήν κορφή τού περιβολιού. Ό θωμάς σταματάει στά κάγκελα, 
προχωράει λίγα βήματα, κοιτάζοντας κλέφτικα κατά τόν μπαξέ, 
γυρίζει ξανά... Τέλος ρώτησε:

— θέλεις νά τή σκορπίσω γώ;
—- Τί θά σού δώσω;
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— ·Τί θά μου δώσεις;! Φαί...
IIόσο χάρηκε! Ξέχασε τήν πείνα. Τα χέρια πετούν... Τό βρά

δυ χόρτασε φασόλια και τήν άλλη μέρα αναστέναξε: «Μού βγήκε 
τό λάδι! 'Αν άφηνα τή μισή κοπριά για σήμερα!...».

Τή νύχτα κοιμάται στό χάνι. Τή μέρα ψάχνει για χαμαλο- 
δουλιές. Μιά Κυριακή καθόταν στό κεφαλόσκαλο καί μπάλωνε τό 
παντελόνι του. Μιά παρέα χτίστες, κουβαλώντας τά σύνεργά τους 
—-σφυριά, μυστριά, σκεπάρνια...— ανέβηκαν τήν ξύλινη σκάλα 
καί μπήκαν στήν ίδια κάμαρα. Ό καθένας έπιασε μιά θέση κι απί
θωσε τό μπογαλάκι του στό πάτωμα, δίπλα στον τοίχο. Σάν ταχτο
ποιήθηκαν κι έγινε ησυχία, άρχισαν μιά συζήτηση, πού πότε άνα
βε καί πότε καταλάγιαζε. Ενας νέος, μελαχρινός, καθαυτό τσιγ- 
γάνος, κοντραστάριζε περισότερο άπ τούς άλλους μ έναν ψηλό, ξε- 
ραγκιανό, κοψαχείλη, πού, δπως έδειχνε τό φέρσιμό του, ήταν δ 
αρχιμάστορας. Κάποια στιγμή τινάχτηκε σάν έλατήριο καί φώνα
ξε: «νΛλλα μάς είπες προτού ξεκινήσουμε κι άλλα μάς λές τώρα». 
Ό Θωμάς άφησε καταγής τό παντελόνι, τό βελόνι τήν κλωστή καί 
ζύγωσε.

— · Δέ μέ παίρνετε καί μένα;
Ό Κοψαχείλης τον περιεργάστηκε κάμποσο καί ρώτησε.
— ■ Τί θά σου δώσω;
— Φαί!
Ό καυγάς σιγά-σιγά κάλμαρε. Τέλος σταμάτησε καί ή σύνα

ξη διαλύθηκε. 7) Τσιγγάνος, περνώντας δίπλα στό Θωμά, τού πέ- 
ταξε μιά σαϊτιά:

-—- Φαί! Xαζοπροοατίνα!...

■·:

Τρία λασποπαίδια —δ θωμάς ό Καρατζάς, ό ΙΙάνος δ Τσιγ
γάνος καί ό Άγγελής δ Κώστας -καί 18 μαστόροι. Ό θωμάς 
κουβαλάει το νερό μέ τούς τενεκέδες άπ τό πηγάδι καί την περισό- 
τερη λάσπη στήν πρώτη σκαλωσιά, στή δεύτερη, στήν τρίτη... Οί 
χτίστες βρήκαν τήν ευκολία τους. «Θωμά! λάσπη...». Δέν προφταί
νει νά σκουπίσει τον ιδρώτα: «Θωμά! κάνε γρήγορα...». Καί πριν 
σβήσει καί τούτη ή φωνή, μιά άλλη: «Θωμά! Τί κάνεις; Περιμέ
νουμε μιά ώρα...». Τά άλλα δυό γελούν, κοροϊδεύουν καί ρίχνουν 
λάδι στή φωτιά: «Βρε σύ! Δέ βλέπεις; Τέλιωσε τό νερό... Δέν ά- 
κούς; Θέλουν λάσπη...». Τον κοιτάζουν εχθρικά καί μιά μέρα ό 
Τσιγγάνος τού πέταξε ξανά τή σαϊτιά: «Χαζοπροβατίνα! Θά σού 
βγάλουν τό τομάρι!...».

Ήταν μιά μέρα μουντή, κατσουφιάρα. Χαμηλά, κατά τό μέ
ρος τού νοτιά, μιά τσίκα πυκνή-γαλαζόμαυρη ζώνει τόν ορίζοντα 



άπ άκρη σ άκρη. ψηλότερα σύνεφα χοντρά-βαμβακένια τραβούν 
άργά-άργά κατά τό βοριά. Φυσάει σιγά αγέρας ύγρός... IIρέπει νά 
βιαστούν νά τελιώσουν τόν τοίχο και νά βάλουν τή σκεπή, προτού 
χαλάσει ό καιρός... Ό θωμάς πάει κι έρχεται, κουβαλώντας πότε 
λάσπη, πότε νερό, καί συλογιέται: Έδώ δέν είναι δπως εκεί, στό 
λόγγο... Καί οί άνθρωποι δέ μοιάζουν καθόλου μέ τό γέρο-ΙΙολύζο. 
Σου βγάζουν τήν ψυχή άνάδοπα... Ό Κοψαχείλης ατούς άλλους δυό 
δίνει καί λεπτά. Αύτουνού τού πληρώνει τό φαι σ ένα πατσατζίδι- 
κο... Κοιμάται στό ίδιο χάνι, χωρίς στρώμα, χωρίς σκέπασμα... Τά 
βράδια πονούν τά πόδια, τά χέρια, οι κόμποι, καί πιό πολύ ή πλά
τη. Τό πρωί κάπως ξαλαφρώνει. Ή' γριούλα, πού σκουπίζει τις κά
μαρες δυό φορές τή βδομάδα, τού είπε ένα πρωινό: «Μωρέ παιδί! 
βρώμισες... Έλα τήν Κυριακή νά σέ ζεματίσω. ”Αν οέν έχεις άλ
λα, θά σέ τυλίξω μέ μιά κουρελού...». Ή κουβέντα τόν μαχαίρωσε. 
Είχε τήν έντύπωση, πώς οι άλλοι δέν έβλεπαν, δέν πρόσεχαν...

Ό Τσιγγάνος καί ό Άγγελής άκουμπούν στά φτυάρια καί 
κουβεντιάζουν. Ό Κοψαχείλης έμπηξε τις φωνές.

— Βρέ σεις; Τί στεκόσαστε σάν τά παλούκια; Περιμένει τό- 
σος κόσμος.

Εκείνοι, σά νά μή συμβαίνει τίποτα, συνεχίζουν αδιάφοροι 
τό κουβεντολόι. Ό αρχιμάστορας τσαντίστηκε.

— Βρέ αλήτες! Δέν άκούτε;
Ό Τσιγγάνος στράβωσε τό κεφάλι κι είπε πολύ ήρεμα αύτή 

τή φορά:
— Τά παιδιά σου νά πεις αλήτες.
— Τό Χριστό σας! Τήν Παναγία σας! Χαραμοφάηδες! θά 

σάς δείξω γώ!...
Πέταξαν τά φτυάρια κι έφυγαν.
X) Κοψαχείλης ρίχνει μιά ματιά στόν ουρανό, μιά δεύτερη 

στήν οικοδομή καί τότε κατάλαβε, πώς είχε παρατραβήξει τό σκοι
νί. θέλοντας νά διορθώσει κάπως τήν κατάσταση, γύρισε στό θω
μά μ έναν τόνο φιλικό:

— * Αιντε, λεβέντη μου! Ανασκουμπώσου λίγο κι από σήμε
ρα θά σου δίνω καί λεφτά. Κάνε γρήγορα, μιά-δυό μέρες, ώσπου 
νά βρούμε άλλους.

— Δέν μπορώ γρηγορότερα. Είμασταν τρεις καί οέ σάς προ- 
φταιναμε...

Τόν κοιτάζει απορημένος, σά νά τόν βλέπει γιά πρώτη φορά. 
— Καί ποιος θά κουβαλήσει τήν λάσπη;
—■ *Ας  κατεβούν άλλοι δυό άπ τόν τοίχο.
— Νάααταα-μααας! θά μάς πει ή «Χαζοπροβατίνα» τί νά κά

νουμε! Καί, παίρνοντας ξανά αύστηρό ύφος, πρόστεσε: Κάνε γρή
γορα, σου λέω. Αλλιώς θά χάσεις καί τό φαί.
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Ό Θωμάς άφησε τήν κοπάνα στή σκαλωσιά, τίναξε τά χοϊ- 
ματα καί πήρε τό σακάκι, περπατώντας χωρίς συγκίνηση, χωρίς 
ανησυχία...

* *

Τό σπιτάκι τής Παρασκευής Μαργαρίτη βρισκόταν ψηλά στά 
Σαρακατσαναίικα, έτσι έλεγαν τότε τόν άπάνω μαχαλά. Άπό κεί, 
άπ το παράθυρο ή τό διπλανό ύψωματάκι, παρακολουθείς τις άλα- 
γές τής ^ύσης, τή οοή τού χρόνου καί, άν έχεις καιρό, ρεμβάζεις... 
Ή Πολιτειούλα-'/ωριό, πού ενώνει τήν πεδιάδα μέ τήν ορεινή πε
ριοχή. ροβολάει ομαλά στό λόφο, απλώνει τό άκροφούστανό της 
στήν κοιλάδα, δρασκελάει μέ τό ένα πόδι τή σιδηροδρομική γραμ- 
μή καί φτάνει ώς τό ποτάμι. Κήποι καί αμπέλια σκαρφαλώνουν 
στις γύρω πλαγιές καί πιό πέρα διακρίνονται χωριαοάκια σκόρ
πια, άλλα στον κάμπο κι άλλα στά ριζά. Τήν άνοιξη ό τόπος ντύ
νεται στά άσπρα, στά πράσινα, στά κόκινα... αργότερα γέρνει στο 
καφετί καί τό φθινόπωρο χλωμιάζει. '"Οταν πέφτουν τά κρύα καί 
μένει γυμνός, συμαζεύεται, σά νά μαργώνει, καί παίρνει μιά έκφρα
ση σκυθρωπή-θλιμένη... Οί κάτοικοι ασχολούνται κυρίως μέ τή γε
ωργία. Το χειμώνα βουλιάζουν στις λάσπες, τό καλοκαίρι τούς λιώ
νουν οί θέρμες... καί δέν ξέρεις τί νά πεις. Στά βουνά ή γή είναι 
φτώχιά, έδώ ό κάμπος έχει πλούσιο χώμα κι άφθονο νερό... κι ό
μως ή ζωή είναι τό ίδιο τυραγνισμένη...

Ή μορφή τής γριούλας δείχνει πίκρα, εγκαρτέρηση, απογο
ήτευση, μελαγχολία, κάτι τέτιο πάνω-κάτω. ΊΤ βουβαμάρα μεγα
λώνει το μυστήριο. «Καλημέρα... Τί κάνετε; Καλά, εύχαριστώ...», 
καί τίποτε άλλο. Δέν κάνει επισκέψεις, δέν έχει φίλους. Τις γιορ
τές καί τις Κυριακές πηγαίνει πάντοτε στήν έκκλησιά. ΤΙ διαγω
γή της δίνει τροφή στήν περιέργεια τού κόσμου. Τό κουτσομπολιό 
άρχισε πριν άπό χρόνια, όταν ήρθε κι αγόρασε τούτο τό σπιτάκι. 
ΤΙ «γλώσα» τής γειτονιάς, ή Αμαλία, κάθε μέρα τής κολοϋσε κι 
ένα παρατσούκλι: «Ή πλύστρα ή ψηλομύτα... Ή μεγαλοκυοά, πού 
δέν έχει βρακί... Ή κρυφή καλτεριμιτζού...». Ό Κλέαρχος ό γυ- 
ναικοκαταχτητής ανακάλυψε, πώς τήν είχε συναντήσει σέ κάποιο 
κακόφημο σπίτι καί περιέγραφε μέ λεπτομέριες καί προστυχιά τό 
κορμί της. Ό Κουφός ό παντογνώστης έλεγε, πώς ήταν καλογριά 
καί οέν άντεξε... Μόνο ή γεροντοκόρη ή Εύτυχία τή συμπονούσε. 
«Οί εύγενικές ψυχές ύποφέρουν σέ τούτον τόν κόσμο. αναστέναξε. 
Αγάπησε ένα φτωχό νέο καί τήν έδιωξαν οι δικοί της...». Μερικοί 
τήν περνούσαν γιά γυναίκα ιδιότροπη, πού είχε πολλά λεφτά κι 
ήρθε σέ τούτη τή μικρή κι ήσυχη πολιτεία νά γιατρέψει τά νεύρα 
της. "Ύστερα μαθεύτηκε, πώς έπαιρνε σύνταξη κι έβγαλαν τό συμ
πέρασμα πώς είναι χήρα αξιωματικού. Καί τούτο πάλι μπερδεύτη-

n



%ε άκόμα περισότερο, σάν τήν είδαν νά πλένει ξένα ρούχα, νά 
σφουγγαρίζει ξένα σπίτια... ΤΙ έπίπλωση τού σπιτιού της προκαλού- 
σε τά πιο πικρόχολα σχόλια. «ΙΙού τά βρήκε; Τής τά έδωσαν οί 
γκόμενοι. άν δέν τά έκλεψε ή ίδια... Μόνο το χαλί καί οί κουρτί
νες αξίζουν ένα σωρό λεφτά...». "Ολα αυτά είναι εικασίες αντιφα
τικέ;. όμως αρέσουν. 'Αποτελούν ένα είδος άλαγής, ξεκούρασης καί 
διασκέδασης. "Οπως δείχνει, και συγγενείς δέν έχει. Μόνο τό κα
λοκαίρι τήν έπισκέφτεται μιά κοπέλα, όμως δέν μπορείς νά πεις, 
άν είναι συγγενείς και τί συγγένεια έχουν.

Ό Θωμάς κρατώντας στδ ένα χέρι τά ρούχα, τυλιγμένα σέ 
μιά πετσέτα, και στδ άλλο μιά χαρτοσακούλα, ανέβηκε στά Σαρα- 
κατσαναίικα. Όσο ζυγώνει στή γειτονιά, τόσο καίνε τ αφτιά του 
καί χτυπάει δυνατά ή καρδιά του. Ή έξοδπορτα ήταν ανοιχτή καί 
μπήκε στήν αύλή. Άπ τή νότια πλευρά, μπροστά άπ τά δυο παρά
θυρα, βρισκόταν ένας κηπάκος μ ένα αλώνι τόπο σκαμένο. Στις γω
νιές τριανταφυλιές κι ανάμεσα άλλα λουλούδια, γαρουφαλιές. χρυ
σάνθεμα... Καλημέρισε καί έδωσε στή γριούλα τδ δεματάκι. ρίχνον
τας μιά φοβισμένη ματιά στδ δωμάτιο. «Γιατί νά ξοδευτείς, παιδά
κι μου!» μουρμούρισε εκείνη, σάν είδε τά σταφύλια. Προχώρησε 
στήν άλλη πάντα, αναποδογύρισε τή σκάφη κι έβαλε τά ρούχα νά 
μουσκέψουν. Γυρίζοντας, πρόστεσε:

— Ελα μέσα. Θά ζεστάνω νερό νά πλυθείς.
Ό Θωμάς στριφογυρίζει, βάζει καί βγάζει τά χέρια άπ" τις 

τσέπες. Νά μπεϊ. ντρέπεται. Νά φύγει, δέν είναι σωστό. Καί νά 
στέκεται εκεί σάν παλούκι... 'Άξαφνα βλέπει τδ φτυάρι καί τδ 
τσαπί στημένα στον τοίχο.

—■ Δέ θέλεις νά σού σκάψω τον κήπο;
Εβαλε τά εργαλεία σέ μιά άποθηκούλα, πού ήταν κολημένη 

στον τοίχο άπ τήν άπάνω πάντα τού σπιτιού, πλύθηκε στήν κουζίνα 
μέ ζεστό νερό καί σαπούνι—γιά πρώτη φορά στή ζωή του — καί 
πήρε ξανά το σοκάκι. Σά νά έφυγε κάποιο βάρος κι άπ το κορμί 
κι άπ τήν ψυχή. Διάφορες σκέψεις περνούν άπ τδ μυαλό. «ΤΙ άπο
θηκούλα είναι χίλιες φορές καλύτερη άπ τδ χάνι... "Αν είχα λε
φτά... Θά κάτσω νηστικός... Μόνο νά δεχτεί...».

Σχεδόν τούς είχε ξεχάσει. ’Άλλωστε καί κανένας ιδιαίτερος 
δεσμός δέν τούς ένωνε. Καί κείνες οί πρώτες άσχημες εντυπώσεις 
άνακατεύθηκαν στο ρέμα τής ζωής καί χάθηκαν. Καί κάποια μέ
ρα. ολότελα αναπάντεχα, περπατώντας πρωί-πρωί στήν οδό Μελού- 
νας, τούς άντάμωσε. Τσακισμένοι, κακομοιριασμένοι. Τά μαλιά κα
τεβαίνουν στο σβέρκο καί στά μακρουλά-άδυνατισμένα πρόσωπα εί- 
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γ&ν φυτρώσει έδώ κι εκεί τούφες-τούφες γενάκια. Ό Τσιγγάνος 
τού έριξε μιά γρήγορη ματιά άπ τδ κεφάλι ώς τά πόδια κι έμεινε 
μέ τδ στόμα ανοιχτό.

Ό θωμάς σκούπισε και συγύρισε τήν άποθηκούλα. "Εκοψε 
καλάμια καί ξύλα στδ ποτάμι κι έφτιαξε κρεβάτι. "Αγόρασε μιά 
λινάτσα καί τή γέμισε άχυρο στδ χάνι. Τού έδωσε ή γριούλα ένα 
προσκέφαλο καί μιά κουβέρτα... Κοιμόταν στη στεγνή... Έτρωγε 
μαγειρεμένο φαί... II λυνόταν... Καί μέσα σέ λίγους μήνες τδ βα
σανισμένο άγροτόπουλο φάρδυνε, ψήλωσε, γέμισε... Ή λίγη ανθρώ
πινη ζεστασιά έδιωξε τήν αγριάδα, πού αφήνει στή μορφή τού παι
διού ή εγκατάλειψη, ή ερημιά, ό λόγγος...

Ό Τσιγγάνος στράβωσε τδ κεφάλι, τδν έπιασε άπ τδ σακάκι 
καί τον κούνησε:

— Βρέ σύ! Εγινες λόρδος. Που τά βρήκες τά ρούχα;
— Τ αγόρασα.
--Μέ τί; ρώτησε ξανά καί στδν τόνο τής φωνής του διακρι- 

νόταν ή δυσπιστία.
— Μέ λεφτά!
— Καί μεις δέν μπορούμε νά σταυρώσουμε δεκάρα, μουρμού

ρισε ό Άγγελής, φτύνοντας μέ γινάτι στδ πεζοδρόμιο.
— Πού δουλεύεις: Δέν έχει κανένα μεροκάματο καί γιά μάς;
— Σκάβω ένα αμπέλι. Σταμάτησε λίγο, σά νά σκεφτόταν κά

τι καί ποόστεσε: "Αν θέλετε...
Ό Άγγελής σούφρωσε τά χείλη μέ περιφρόνηση.
— "Αν ήταν νά γίνουμε σκαφτιάδες, καθόμαστε στδ χωριό 

μας...
— II άμε τώρα κι άμα γίνουμε δήμαρχοι... τδν πείραξε δ Τσιγ

γάνος.
Βγήκαν άπ τήν πόλη, ανέβηκαν τήν πλαγιά και στάθηκαν 

στον ογτο.
— Αύτδ είναι. Να σφιχτούμε. Μπορεί νά χαλάσει δ καιρός...
— Γιατί νά τδ πάρεις ξεκοπή ; θά μάς βγει ή ψυχή ανάποδα...
— Έγώ θά τδ μοιράσω καί σείς διαλέχτε...
Πάλι δ Τσιγγάνος.
—· Καλύτερα νά τδ σκάψουμε μαζί.
— 'Ύστερα νά μέ πεις καί «χαζοπροδατίνα». Εσείς μήν τδ 

μοιράζετε.
Τήν τρίτη μέρα, κατά τδ γιοματάκι, δ θωμάς τέλιωσε τδ δι

κό του καί πέρασε στους άλλους, πού είχαν μείνει πίσω.
— Σφιχτείτε! Θά μάς πάρει ή νύχτα.
— Σαν καί θά πάμε κλέφτες! Ερχόμαστε κι αύριο, γέλασε δ 

Τσιγγάνος.
— Έχει δίκιο δ θωμάςΤ τδν έκοψε ο Άγγελής, κι άπδ κείνη 
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τη στιγμή άκουμπούσε ολο καί πιο πολύ τό στήθος στο τσαπί καί 
χάζευε.

Χώρισαν στο έμπα τή; πόλη;. '() Τσιγγάνο; σφυρίζει καί τρα
γουδάει. Εχουν λεφτά γιά μιά βδομάδα. Δίπλα στήν έκλησιά των 
Αναργύρων μιά γυναίκα, κρατώντας ένα μωρό στήν αγκαλιά, πα- 

ρακάλεσε κλαψιάρικα: «'Αλλα δυο καρτερούν στό σπίτι!...». Ό 
Τσιγγάνο; έβαλε τό χέρι στήν τσέπη. Ό Άγγελής τόν τράβηξε 
απότομα.

— Τρελάθηκες! θέλεις νά μείνουμε άπό αύριο νηστικοί;
II εύθυμία τού Τσιγγάνου χάθηκε μέ μιά;.

— Λύτή καί τά παιδιά τη; θά κοιμηθούν κι απόψε ‘χωρίς νά 
φάνε! Είσαι άπονος. Είδε; τό θωμά; Άν ήταν άλλος!... Καί τά 
λεφτά τά μοίρασε σάν πατέρα; κι Οχι σά θεός...

Αρχισαν οί βροχές. Ήρθαν τά κρύα. Άπ τις γύρω βουνο
κορφές πότε κατεβαίνει η ψυχρή πνοή τού βοριά καί παγώνει τόν 
τόπο καί πότε τό γυρίζει νοτιά καί γεμίζουν οί στράτες λάσπες 
καί νερά. Τ αμπελοχώραφα. τά περιβόλια, ολόκληρη ή ύπαιθρος, 
νεκρώθηκε. Ό θωμάς, ψάχνοντας γιά κανένα μεροκάματο, πέρασε 
μιά μέρα άπ τό Σταθμό κι έπεσε άπάνω στο Σπύρο τόν Άλευρά. 
Ήταν ένας νέο; ψηλό;, μελαχρινός, αδύνατος. Ιδιαίτερη έντύπω- 
ση σού προξενούσαν τά μεγάλα κομμένα μάτια του, πού έκαιγαν 
πάντοτε σάν άναμένα κάρβουνα. Στις αρχές έμεναν μαζί στό ίδιο 
χάνι, στήν ίδια κάμαρα. Άπ τά μακρινά χωριά έρχονται αγρότες — 
άντρες, γυναίκες, παιδιά — κάθονται μιά-δυό μέρες, άγοράζουν-που- 
λουν καί φεύγουν. Στό κατόπι ακολουθούν άλλοι. "Ομως αύτοί οί 
δυό είναι μόνιμοι. Κοιμούνται β ένας στη μιά γωνιά, ό άλλος στήν 
άλλη. Τί δουλιά έκανε δ Σπύρος κι άπό πού ήταν ό θωμάς δέ ρώ
τησε νά μάθει. Καί καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια δέν ένιωθε γι αύ- 
τόν. "Ωστόσο σήμερα ή καρδιά του σκίρτησε, σά ν αντάμωσε δικό 
του άνθρωπο. Κείνος μισοξαπλωμένος στό ύπόγειο. πάνω σέ κάμπο
σοι τσουβάλια, ζεσταινόταν στόν αδύνατο ήλιο, πού ξετρύπωνε πό- 
τε-πότε άπ τά σύνεφα.

— Καλημέρα, .Σπύρο! Τί κάνεις;
— Δέν είμαι καί καλά.
—· Δέ δουλεύεις;
— Δέν πρόφταινα τούς άλλους. Μου χώρισαν αύτά τά τσουβά

λια νά τά κουβαλήσω καί νά τά φορτώσω μόνο; μου. Ζορίστηκα καί 
κουράστηκα.

— Νά σέ βοηθήσω;
— Ξέρει;, θωμά! Δέν είναι καί πολλά.. .“Q; τό σούρουπο θά 

τά μουτζώσω. 'Έλα αύριο, θά τούς πούμε νά μά; δώσουν περισότε- 
ρά. "Εχουν φούριες καί θά δεχτούν...
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Δούλευαν όλο τό χειμώνα σάν καλοί φίλοι. Δυο στράτες ό θω
μάς, μιά ο Σπόρος. Τά βαρύτερα δ θωμάς, τ αλαφρότερα δ Σπό
ρος... Σέ κάθε πληρωμή ό Σπόρος σκύβει τό κεφάλι. Ντρέπεται νά 
κοιτάξει τό σύντροφό του στά μάτια. Τέλος, στήν τρίτη ή τήν τέ
ταρτη, νίκησε τήν εσωτερική αντίσταση. Άπ τό μερίδιο τό δικό του 
χώρισε λίγα λεφτά καί τ άπλωσε στό θωμά.

Του έσπρωξε τό χέρι.
— Σήμερα θά σέ βοηθήσω γώ, αύριο έσύ...
Ό Σπύρος κοιμάται τώρα σ ένα παρατημένο βαγόνι. 'Ανάβει 

ένα κερί, ώσπου νά φάει ένα κομμάτι ξερό ψωμί, ένα κρεμύδι, λί
γο χαλβά ή πέντε έλιές, τό σβήνει και ξαπλώνει.

— Γιατί δέν κοιτάς νά βρει; κανένα δωματιάκι. Σπόρο;
Δέ μου φτάνουν τά λεφτά, θο>μά! Περιμένουν οί δικοί 

μου...
— Καί τό φαί είναι λίγο.
— Οί δικοί μου στο χωριό δέν έχουν καθόλου...
— θ' άρωστήσεις...
— "Αν είναι άπ τό θεό...
— Βήχ£ί;...
— 'Αρπάζω τό κρύο εύκολα... Καί το χειμώνα καί τό καλο

καίρι...
"Οταν δέν έχουν δουλιά, ξαπλώνουν στό ύπόστεγο. Τά βράδια 

κάθονται στό βαγόνι καί κουβεντιάζουν.
— Είμαι άπ τό Τρίκορφο... Ό πατέρας μου πέθανε. ΤΙ μάνα 

μου είναι άρωστη. Στον ανήφορο τής πιάνεται ή ανάσα. ’Έχει κά
θε μέρα πονοκέφαλο. Ούτε τον κήπο δέν μπορεί νά σκάψει. Μόλις 
σκύβει, τής έρχεται σκοτούρα... Ή αδερφή μου είναι 11 χρονώ. 
Καμιά κοπέλα στό χωριό δέν είναι τόσο όμορφη. "Αμα θά πιάσου- 
με πολλά λεφτά, θωμά...

— Καί πώς θά πιάσουμε πολλά λεφτά;
— Τί; 'Έτσι θά είμαστε ολοένα; "Αμα πιάσω πολλά λεφτά 

θά τής στείλω ένα φουστάνι μέ κλάρες και λουλούδια... θ αγορά
σω ένα σπιτάκι εδώ. θά τούς φέρω κι αύτούς. θά στείλω τ αδέρ
φια μου στό σχόλιό νά γίνουν άνθρωποι... Έσύ, θωμά, άμα πιάσεις 
πολλά λεφτά, τί θά κάνεις;

Ό θωμάς δέν πιστεύει, πώς θά πιάσει πολλά λεφτά. Μιά τέ- 
τια ιδέα ούτε του πέρασε ποτέ άπ τό μιαλό, όμως, δέ θέλει νά στε
νοχωρήσει το φίλο του καί μουρμουρίζει:

— Θά ψάξω νά βρω τ αδέρφια μου. Ποιος ξέρει τί κάνουν!

Πέρασαν τά μεγάλα κρύα. Φούσκωσαν τά μπουμπούκια. Γέ
μισαν τά χέρσα αγριολούλουδα. II θυλάκια πηδούν από κλαρί σέ 
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κλαρί καί τραγουδούν. Ό Αετός πέταξε τήν κάπα του. Ό Σπόρος 
αδυνατίζει. Ό βήχας δυναμώνει. Οί στράτες γίνονται τρεις γιά τό 
θωμά καί μιά γιά τό Σπόρο. Κι ένα άπόγιομα, κεΐ πού έκανε μιά 
προσπάθεια νά ρίξει τό τσουβάλι στό βαγόνι, έπεσε. Ό θωμάς έ- 
τρεξε καί τόν σήκωσε.

— Χτύπησες! Γέμισες αίματα!
Τού σκούπισε τά χείλια μέ τό χέρι. Πληγή δέ φαινόταν.
Καί κείνο τό βράδυ, δπως καί τ άλλα βράδια, δ Σπόρος μιλού

σε δλο γιά τούς δικούς του, δλο γιά τό δνειρό του. Μόνο στό τέλος 
κάτι άλαξε:

— Ξέρεις, θωμά, τί σκέφτηκα; "Αμα πιάσω πολλά λεφτά, 
οέ θ αγοράσω σπίτι εδώ. Τό κλίμα δέν είναι καλό. Δέ θά φέρω 
τούς δικούς μου κάτω, θά πάω έγώ στό χωριό, θ ανοίξω ένα μα
γαζί. θά παντρέψω τήν άοερφούλα μου. θά στείλω τ άοερφάκια 
μου στό σχόλιό...

Τήν άλλη μέρα δ Σπόρος κοιμόταν ήσυχα. Ό θωμάς τόν κοι
τάζει μέ μιά βουβή θλίψη. Δέν είναι άγριος σαν τό γέρο-Πολύζο. 
'Έχει τό δεξι χέρι προσκέφαλο. Στά χείλη καί στήν απαλάμη αί
μα ξερό... Κατέβηκε άπ τό βαγόνι καί τράβηξε γιά τά τσουβάλια, 
πού είναι γεμάτα βρώμη, δπως καί τότε, τήν πρώτη φορά, πριν α
πό μερικούς μήνες. Περπατάει σκυφτός καί στ αφτιά του αντηχούν 
τά λόγια τού φίλου του: «"Αμα πιάσουμε πολλά λεφτά...».

Πάλι μόνος' ΊΙ γριούλα τόν περιμένει κάθε βράδυ μ ένα πιά
το φαι ζεστό κι ένα βλέμα στοργικό, δμως, άλλο πράμα ήταν ό 
Σπόρος. Στό μεταξύ παρουσιάστηκε άλλος μπελάς. Ό επικεφαλής 
των αχθοφόρων, ό Μιχάλης δ Τρίχας, σάν τόν είδε έργατικότατο, 
τού πρότεινε νά μπει στό συνεργείο τους κι δ θωμάς άρνήθηκε. 
Δέν μπορούσε ν αφήσει τό Σπόρο μοναχό. Τώρα τόν ζόριζε νά 
βγάλει καί τό μερδικό τού πεθαμένου. ’Αρχίζει μέ τά χαράματα, 
τελιώνει μέ τό σούρουπο. Κοντεύει νά πέσει άπ τά πόδια. Καί νά 
φύγει δέ θέλει. Πού θά βρει ένα μεροκάματο μόνιμο! Φυσικά, τυ
χαίνουν κι εδώ μέρες ανάποδες, δμως έρχονται κι άλλες, πού ισο
φαρίζουν τις πρώτες. θύμισε στόν Τρίχα τήν πρόταση καί κείνος 
δέχτηκε, μέ τόν δρο νά τού δίνει κάτι. «"Αν ήταν μιά φορά μο
νάχα. τ απάντησε, κουρέματα καί ψαλιδιάσματα. Σέ κάθε πληρω
μή... δέν τρώγεται!...».

Ψάχνοντας νά βρει κάποια λύση, θυμήθηκε, πώς δ Αγγελής 
καί δ Τσιγγάνος σύχναζαν στήν ταβέρνα «Ό Ελατός» ένός συντο
πίτη τους. Πέρασε δυό φορές. Τήν τρίτη είδε τόν Τσιγγάνο νά 
κάθεται σ ένα τραπέζι μέ μ/.ά κοπέλα μελαχρινή, πού φορούσε ένα 
φουστάνι κόκινο-ξεθωριασμένο κατάσαρκα στό φιδίσιο κορμί της. 
Απ τ αφτιά της κρέμονταν μεγάλα σκουλαρίκια, σά χαλκάδες, καί 

στό χέρι της ανεβοκατέβαζε ένα βραχιόλι τενεκεδένιο. Τά μάτια 
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έδειχναν γυναίκα, πού ήξερε πολλά μυστικά τής ζωής. Γελού
σαν, χόρευαν, πειράζονταν...

Ό θωμάς στάθηκε λίγο δισταχτικός. Ό Τσιγγάνος τόν είδε 
καί πετάχτηκε ορθός.

— θωμά! θωμά! Ελα δω!
Ή κοπέλα, μουτρωμένη, σηκώθηκε. Εριξε μιά ματιά προ

κλητική στό θωμά καί βγήκε μ ένα βήμα κουνιστό.
— Νά μέ σχωράς, ΙΙάνο! Δέν ήξερα... Σου χάλασα τήν πα

ρέα...
— Μή σεκλετίζεσαι, τόν έκοψε, γελώντας. Νάζια είναι, θά 

ρθεί ξανά. Τί κάνεις;
— Μού φαίνεται πώς ζήλεψες κι έγινες εσύ τώρα λόρδος.
Ό Τσιγγάνος, ντυμένος όπως πάντα φτωχικά, ήταν καθαρός, 

κουρεμένος, συγυρισμένος.
— Λέω νά παντρευτώ καί μέ μιά κίνηση του έδειξε τήν κο

πέλα, πού στεκόταν στό δρόμο, κοντά στό παράθυρο, καί τού έκλει
νε τό μάτι.

—... Σά νά λέμε, δέ γίνεται τίποτα. Ό Άγγελής;
Ή εύθυμία τού Τσιγγάνου χάθηκε αμέσως. ’Έσκυψε τό κε

φάλι καί μέ τό νύχι τραβάει γραμμές πάνω στό βρώμικο τραπέζι.

— Τό περασμένο καλοκαίρι πήγε νά παραθερίσει στό Διάσε
λο ένας παραλής, ό Καπές. Κάθεται σ έκείνο τό μεγάλο σπίτι, κον
τά στήν πλατεία. Ό Κώστας έχει μιά αδερφή 14 χρονώ, όμορφη... 
νά τήν πιεις στό ποτήρι. Λύτή τούς πήγαινε κάθε πρωί γάλα, τούς 
έκανε θελήματα καί γνωρίστηκαν. Ό Κώστας θέλει νά γίνει άν- 
θρωπος. Νά φοράει καλά ρούχα, νά τόν χαιρετάει ό κόσμος. Δέν 
τ αρέσουν οί χαμαλοδουλιές. Μιά μέρα ήρθε ντυμένος μ’ ένα κο
στούμι καλούτσικο. «Τό δανείστηκα», μου είπε, «άπό κάποιο χωρια
νό μου». Άλήθεια-ψέματα... ό Θεός καί ή ψυχή του. ΙΙήγε στόν 
Καπέ καί τόν παρακάλεσε νά τόν βάλει σέ κανένα μαγαζί δικό του 
ή κανενός γνωστού του. Καί κείνος τόν ταχτοποίησε. "Ύστερα άπό 
κάμποσες μέρες τόν φώναξε.

— Δέ στέλνεις χαμπέρι στούς δικούς σου νά μάς δώσουν, άν 
δέχονται, τή Βαρβάρα; Θά βοηθάει τή γυναίκα μου καί, άν είναι 
μιαλωμένη, θά τήν κάνουμε παιδί μας...

Τήν ίδια μέρα ό Κώστας έφυγε γιά τό χωριό καί γύρισε στό 
τέλος τής βδομάδας. Κείνη τήν περίοδο είχα μεγάλα κεσάτια. IIή- 
γα κάμποσες φορές νά τόν βρω καί δέν μπόρεσα. "Ενα βράδυ τού 
έστησα καρτέρι.

— Θέλεις νά χάσω τή θέση μου; φώναξε, ’ Επειτα χαμήλωσε 
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τη φωνή, μέ τράβηξε στήν πάντα καί, κοιτάζοντας γύρο) νά δει, μή 
μάς βλέπει κανένας, μου είπε: Βρέ ΙΙάνο! Δέν καταλαβαίνεις; 
Τώρα δέν μπορώ νά κάνω παρέα μ δποιον-δποιον!

# * *

Ό θωμάς μεταφέρει ξυλεία άπ τήν αποθήκη στά βαγόνια. 
Γιά τά καδρόνια καί τά σανίδια δέ γίνεται συζήτηση. Τά μαδέρια 
είναι μπελάς. 'Αποβραδίς οικονόμησε ένα γάτζο, πήρε κι ένα χον
τρό σκοινί... Ό Τρίχας φωνάζει: «Καρατζά! Κάνε γρήγορα. Τό 
βράδυ φεύγει το τραίνο...». Κουβάλησε δυό καί παιδεύεται μέ τό 
τρίτο. Στή μέση τής διαδρομής σταμάτησε, άνάσανε βαθιά, σκού
πισε τόν ίδρωτα μέ τό μανίκι καί κοίταξε δεξιά-άριστερά. «Νά έ
βρισκα κάποιον, σκέφτηκε, νά μέ βοηθούσε μιά-δυδ ώρες, θά τά 
κατάφερνα... . Στο ύπόστεγο στεκόταν δ Τσιγγάνος καί μέ τό βλέ- 
μα έψαχνε τό γύρω χώρο.

— ΙΙάνο! φώναξε, κάνοντας νόημα μέ τό χέρι.
Ζύγωσε καί καλημέρισε. ΤΙ όψη του έδειχνε, πώς κάτι τού 

είχε συμβεΐ. Ό θωμάς γιά μιά στιγμή σκέφτηκε νά τόν ρωτήσει, 
όμως, φοβήθηκε, μην αρχίσουν τή ^ζήτηση καί περάσει ή ώρα.

•—θέλεις νά μέ βοηθήσεις; 'Έστω και μισή μέρα...
Στή δεύτερη στράτα ό Τσιγγάνος μουρμούρισε κατσουφιάρικα:
— Βαριά είναι, θά μάς βγει ή ψυχή ανάποδα. Κι απότομα ή 

οψη του φωτίστηκε. Νά πάρουμε κείνο τό καρότσι, είπε, δείχνον
τας κατά τδ ύπόστεγο. θά βάζουμε απάνω ουό-δυό. Ό ένας θά 
τραβάει, ο άλλος θά σπρώχνει...

Φόρτωναν τό τελευταίο, όταν έφτασε ο Τρίχας.
— Καρατζά! Τό καρότσι δέν είναι γιά μαδέρια!
'Ο Τσιγγάνος έσιαςε τήν τραγιάσκα, έβαλε τό χέρι στή μέση, 

τόν κοίταξε προκλητικά καί ρώτησε μέ αναίδεια:
— Δικό σου είναι; Ύστερα στράφηκε στό θωμά: Κανονικά 

πόσο θά χρειαζόταν νά τά κουβαλήσουμε;
- - Μισή μέρα τό λιγότερο.
— Τότε δξω φτώχια. Έλα κάτσε... Άν ήταν δική μου αύτή 

η ξυλεία! Τά χάλασα μέ τή Μαρίτσα... Εγώ, βρέ θωμά, δέ χω
νεύω τούς στριμένους. θά -ιού μαυρίσει καμιά μέρα τό μάτι... Ή 
Μαρίτσα θέλει νά παντρευτούμε. «’ £2ς πότε θά καρτεράω, μου λέει. 
Τώρα πού είμαι νέα. Αμα γεράσω...». II ού θα καθήσουμε; Είπα 
τού πεθερού: «Δός μας κάτι... Φτιάξε μας μιά καλύβα... μέ άχυ
ρο...». «Τί Μαρίτσα δέ σού φτάνει μ μού είπε. « Έχω άλλα έφτά. 
Άν φτιάξω στό καθένα και μιά καλύβα, χάθηκα...». Ηρθαμε στά 
λόγια. Τσακωθήκαμε...

Ό Θωμάς σηκώθηκε.
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— Ί2χ, βρέ θωμά! Είσαι πολύ αψύς, θά γεράσεις γρήγορα. 
Δέ θά ζήσεις πολύ... "Αμα μου περσέψουν λεφτά, θά φτιάξω μιά 
καλύβα καί θά παντρευτούμε. Κι αμέσως συνέφιασε καί μουρμού
ρισε, κουνώντας τό κεφάλι: Κι από πού θά μου περσέψουν τά λε
φτά;!...

Δέκα μέρες μαζί. Ό Τσιγγάνος έρχεται πιό πολύ γιά ν ανοί
γει τήν καρδιά του στό θωμά καί νά ξεχνάει τόν πόνο του. Τό 
βράδυ, όταν σχολνούν, πηγαίνουν στό ποτάμι καί πλένονται. Ύ
στερα παίρνουν το σοκάκι γιά τά Σαρακατσαναίικα. Ό ΙΙάνος μι
λάει γιά τή Μαρίτσα, πού είναι καπριτσιόζα καί ναζιάρα, γιά τήν 
«πεθερά», πού είναι καλή, γιά το στριμένο «πεθερό».

— "Αμα μου περσέψουν λεφτά... Πάντοτε, ύστερα άπ αυτή 
τή φράση, σταματούσε, έσκυβε τό κεφάλι καί τό μάτι του σκοτεί
νιαζε. "Αμα μου περσέψουν λεφτά, θά στήσω μιά καλύβα καί θά 
παντρευτούμε... θά περνάμε άπ τά χωριά, θά φτιάχνουμε μύλους 
τού καφέ... θά τροχάμε ψαλίδια, μαχαίρια, σουγιάδες... θά που
λάμε καθρεφτάκια, βελόνια, κλωστές... Η Μαρίτσα θά λέει τήν 
τύχη. Καί δώ σταματούσε καί πάλι άρχιζε: Τίποτα δέν ξέρει. Λύ- 
τά πού λέει, είναι σαχλαμάρες. 'Αλλά πώς άλλιώς νά ζήσουμε; 
Λκούγεται, πώς θ ανοίξουν ένα μεγάλο καμίνι, θά ψένουν κερα

μίδια. Αύτός ό στριμένος, β «πεθερός», είναι καλός τεχνίτης. "Αν 
ήθελε... Καί ξέρεις, μωρέ θωμά! "Οποιος έχει λεφτά σ αύτόν τόν 
κόσμο!...

Άπό μέρα σέ μέρα γίνεται πιό μελαγχολικός. Τό πρωί είναι 
περισότερο κουρασμένος άπ τό βράδυ. Ό θωμάς τόν βοηθάει.

— Πάνο! πιό σιγά. Δέν έχουμε φούργιες. ΙΙρολαβαίνουμε.
Κοντά στό σπίτι τής γριούλας χωρίζουν. Ό θωμάς κάμποσες 

φορές δοκίμασε νά μάθει, πού κοιμάται, πού τρώει... Εκείνος σή
κωνε τό χέρι κι έδειχνε άόριστα τό σκοτάδι.

"Ενα μεσημέρι κεί πού κάθησαν νά πάρουν μιά μπουκιά ψω
μί, τού είπε:

— Αύριο, ΙΙάνο, έχουμε δουλιά γιά μιά-δυό ώρες, θά ξεκου
ραστούμε.

Τ άλλο πρωί ό Τσιγγάνος δέ φάνηκε καθόλου κι ό θωμάς 
στεναχωρέθηκε. «’Ίσως νά παρεξήγησε τήν κουβέντα μου, σκέφτη- 
κε. θά νόμισε, πώς ήθελα νά τού πώ νά μήν έρθει». Τό σούρουπο 
πέρασε άπ τήν ταβέρνα. Ό Τσιγγάνος καθόταν στήν ίδια γωνιά, 
είχε τό χέρι στήν πλάτη τής Μαρίτσας, έσκυβαν τά κεφάλια, κου
βέντιαζαν. γελούσαν.

. Πέρασε κι ένας μήνας. Ό ΙΙάνος, μιά μέρα χαρούμενος, πέν
τε πικραμένος. Πότε έρχεται καί πότε δέν έρχεται, ώσπου χάθηκε 
όλύτελα άπ τήν πιάτσα. Ό θωμάς ψάχνει. Περνάει ταχτικά άπ 
τό στέκι κι ένα βράδυ ή καρδιά του σφίχτηκε απότομα. 11 Μαρί-
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τσα καθόταν στήν ίδια γωνιά, δίπλα σέ κάποιον άλλον κι έπιναν. 
' Εκανε νά φύγει, μά δέν πρόλαβε. Εκείνη μ ένα σάλτο βρέθηκε 
πάνω στο τραπέζι. Τράβηξε τό φουστάνι ψηλά κι άρχισε νά χο
ρεύει, νά λυγάει τό κορμί σάν καλάμι, νά κουνάει τούς γοφούς, νά 
στραφταλίζει τά δάχτυλα, νά χτυπάει τά πόδια, νά σκορπάει πο
νηρές ματιές... , , ·

() Θωμάς περπατάει στό δρόμο μέ τό κεφάλι βαρύ. Τί y απο
γίνε δ Πάνος;! Κι άπό δώ ή σκέψη πάει καί πιό πέρα: Στό χω
ριό του, στούς μακαρίτες τούς γονείς του, στά χαμένα αδέρφια, στό 
Σπύρο καί γιά πρώτη φορά μουρμούρισε πονεμένα: Γιατί νά είναι 
τέτια ή ζωή;! , ·

ΠρωΙ-πρωί τόν πλησίασε δ Τρίχας.
— Τέτιον «τζιόρα» σάν κι έσένα δέν έχω ματαδεΐ, Καρατζά. 

Άπό βδομάδα νά ρθείς νά δουλέψεις μέ τούς άλλους καί γιά τό εύ- 
χαριστώ. άν έχεις φιλότιμο... Πήγε λίγα βήματα καί γύρισε ξανά: 
Εκείνος, δ γύφτος, είναι στό φρέσκο.

Στή φυλακή έρχονται καί φεύγουν συνέχεια. Οί ίδιες φιγού
ρες. Κακοντυμένοι, μισοπεθαμένοι, άούνατοι-στεγνοί... Γιά τις ίδιες 
αιτίες: Χρέη, άγροζημίες, τσακωμοί, λαθραίο καπνό... Έχουν συγ
γενείς, φίλους, γνωστούς... ’Έρχονται γιά έπίσκεψη, τούς φέρνουν 
κάτι, τούς λένε έναν καλό λόγο... Ό Τσιγγάνος εδώ κατάλαβε τί 
θά πει μοναξιά. Έχασε τό κέφι, τή φλυαρία, ακόμα καί τά νεύρα. 
Κάθεται σέ μιά γωνιά, μαραμένος. Μέ τούς δικούς του χώρισε, ό
ταν τόν έπεισε ό Άγγελής νά πάνε νά γίνουν άνθρωποι. Αυτός κα
τέβηκε στήν πόλη, εκείνοι τράβηξαν γιά τά καμποχώρια... Κι ω
στόσο τις μέρες τού έπισκεπτηρίου ζυγώνει στά σίδερα, στέκει λί
γο παράμερα, νά μήν έμποοίζει τούς άλλους, καί κοιτάζει. .

— Τσιγγάνος! φώναξε ό φύλακας.
Τινάχτηκε.
- - Γειά σου, ΙΙάνο!
— Μέ θυμήθηκες, μωρέ θωμά; μουρμούρισε καί τά μάτια του 

σά νά ύγράθηκαν... Δέν έπρεπε νά τή χτυπήσω. Άν βρισκόμαστε 
πουθενά άλλού... Είναι καλή κοπέλα. Εκείνος ο τσιφούτης μού τήν 
άναψε. Δέ μέ χώνευε. <Τό μαγαζί τό έχω νά βγάζω καμιά δεκάρα, 
μάς είπε μιά μέρα. Άν θέλεις νά κοπροσκυλιάζεις, πήγαινε στό 
ποτάμι...' . Λύτός φώναξε τό χωροφύλακα... Άν μού περίσευαν λί
γα λεφτά!... Τήν είδες πουθενά;

— Όχι! άποκρίθηκε αμέσως ό Θωμάς.
Άν τή δεις, μωρέ θωμά, κάθεται στις Καμάρες... Πές της 

νά κάνει ύπομονή. Πέρασε κιόλας ένας μήνας. ’Άλλοι πέντε μέ
νουν. Θά βγω καί θά φτιάξουμε μιά καλύβα. Είχα καί μιά άλαξιά 
ρούχα, κι ένα παλιοστρώμα. κι ένα παλιοσκέπασμα. "Εμειναν έκεί 
κι αύτά...
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Ό Τσιγγάνος έχει μόνο μιά φανέλα κι ίνα βρακί. Κάθε δεκα
πέντε μέρες τά πλένει μονάχος, χωρίς σαπούνι καί ζεστό νερό. Βά
ζει τά χέρια ανάμεσα στά σκέλη, κάτω άπ τί; Αμασχάλες, μαζεύε
ται κουβάρι καί κοιμάται πάνω στό γυμνό τσιμέντο σάν τό σκυλί. 
Στή διανομή του συσιτίου μένει τελευταίος. < Δός μου λίγο ζουμάκι 
παραπάνω», ικετεύει η ματιά του καί τυχαίνει κάποτε νά τελιώνει 
τό φαί καί νά μένει δλότελα νηστικός. "Αγαπάει τή Μαρίτσα κι 
ονειρεύεται νά φτιάξει μιά καλύβα...

* * *
Ή γριούλα βρήκε κάποια Ασχολία. Τά βράδια μαθαίνει τό 

Θωμά λίγα κολυβογράμματα, γιά νά διαβάζει τις «Πράξεις των 
’’Αποστόλων» κι ώρες ολόκληρες τον νουθετεί: «Ό κόσμος, παιδί 
μου, είναι κακός... Καί κάτω άπ τό γέλιο κρύβει τό φαρμάκι...». 
Καί σάν τραγική ειρωνεία δέν ξεχνάει νά βάλει καί τήν επωδό: 
«Άπ τή γυναίκα άπορέουν όλα τά δεινά...». Ό θωμάς πρόλαβε κι 
δλας νά μάθει, πώς οί πίκρες είναι περισότερες άπ τις χαρές, δμως 
μπορεί δλοι οί άνθρωποι νά είναι κακοί;! Τ άπογιοματάκια. όταν 
τελιώνει τή δουλιά, τά βράδια, καθώς στριφογυρίζει στο άχυρένιο 
στρώμα, χάνεται στό λαβύρινθο των συλλογισμών. Καί πολλές φο
ρές .σκοντάφτει στό ζευγάρι. Ό Τσιγγάνος αγαπάει τή Μαρίτσα. 
Καί ή Μαρίτσα... Ό Τσιγγάνος έχει πόνους, έχει δμως καί χαρές. 
Ινώ αύτός;!

ΤΙ γριούλα δλον τόν Αύγουστο ήταν πικραμένη καί βουβή πε- 
ρισότερο άπ τό συνηθισμένο. Τό Σεπτέμβρη, όταν είχε χαθεί πια 
κάθε έλπίδα, έφτασε άνεπάντεχα. ΤΗταν μιά κοπέλα ζωηρή, μέ 
κορμί μαυρισμένο άπ τόν ήλιο καί τή θάλασσα. Κάθε χρόνο τις 
πρώτες μέρες έκανε σάν τό παιδί, πού ξεφεύγει άπ τή μαντρωμέ
νη αύλή κι αλητεύει στά σοκάκια, ξένιαστο. Κι άπότομα σά νά 
μπούχτιζε. «'Ακόμη δέν ήρθες καί θέλεις νά φύγεις, μουρμούριζε 
πονεμένα ή γριούλα. Κάτσε λίγες μέρες ακόμα... θά μείνω πάλι έ- 
ρη”·η...».

ΤΙ γνωριμία έγινε στήν αύλή. Τού έριξε ένα βλέμα θρασύ καί 
τοϋ άπλωσε τό χέρι.

— ΙΙόπη Κανατά. Εσένα;
— Καρατζά.
— · ίIού κάθεσαι;
'Έδειξε τήν άποθηκούλα καί, παίρνοντας τόν τενεκέ, τράβηξε 

γιά τό πηγάδι.
— Οί άντρες ποτέ δέ γυρίζουν τις πλάτες σέ μιά γυναίκα.
— θέλω νά ποτίσω τόν κήπο.
Έκατσε στον δχτο. έγειρε στήν πάντα, άκουμπώντα: τόν άγ- 
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κώνα στή χλόη καί τόν περιεργάζεται, καί τόν ρωτάει άπό πού εί
ναι, που βρίσκονται οι δικοί του, πού δουλεύει, πόσα παίρνει, άν 
έχει φιλενάδα... Ό θωμάς βγάζει νερό άπ τό πηγάδι. γεμίζει τόν 
τενεκέ, τόν κουβαλάει στ αύλάκια κι άπαντάει, όσο μπορεί πιό σύν
τομα, χωρίς νά κοιτάζει καθόλου κατά κει. < Χωριατιά!», μουρμού
ρισε νευριασμένη, καί σηκώθηκε, τινάζοντας τό φουστάνι της.

— Κοίταξε μή χάσεις τό πότισμα! Καλύτερα νά πάω στό πο- 
τάμι νά κολυμπήσω!

Ή γριούλα, ύστερα άπ τόν έρχομό τής κοπέλας, άλαξε ταχτι
κή καί τού πήγαινε το φαγητό στήν άποθηκούλα. Κείνο τό βράδυ 
τόν φώναξε νά φάνε όλοι μαζί. Σάν τέλιωσαν, ό θωμάς ετοιμά
στηκε νά φύγει.

- II ού πας ; τόν σταμάτησε ή ΙΙόπη. Κάτσε νά παίξουμε

— ΙΙόπη! "Ασε τό παιδί νά πάει νά κοιμηθεί. Είναι κουρα
σμένο...

— Μιά ώρα... τό πολύ...
—· ΙΙεράστε στό δωμάτιο.
— Ποιος ό λόγος. Έδώ έχει δροσιά!
Ούτε ή προσευχή, ούτε τό Εύαγγέλιο μπορούν νά τή γαληνέ

ψουν άπόψε. Κάθε τόσο ζυγώνει στή μεσόπορτα κι άπ τήν κλειδα
ρότρυπα ρίχνει μιά ματιά στήν κουζίνα. ΊΙ ΙΙόπη είναι δλο κέφι. 
Γελάει, φωνάζει, χτυπάει τό χέρι στό τραπέζι... Ό θωμάς ζαρώ
νει στή γωνιά κι αύτή επίτηδες τόν στριμώχνει. Στις επικίνδυνες 
στιγμές ή γριά ανοίγει τήν πόρτα.

— ΙΙόπη! πέρασε ή ώρα!
Μόλις ό θωμάς έκανε νά σηκωθεί, ή κοπέλα τόν έπιανε άπ 

τό μπράτσο, τόν χτυπούσε μέ τό πόδι στό γάνατο:
— Κέρδισες μιά — ό θωμάς δέν είχε κερδίσει καμιά — κέρ

δισα μιά, θά παίξουμε τήν καλή... "Γστερα...
Τό πρωί ή γριά τή σκούντησε σιγά:
— Πόπη! Ιίόπη! Είναι ώρα, παιδί μου. νά πάμε στήν έκλησιά. 
Τανύστηκε, χασμουρήθηκε κι έφερε τό χέρι στήν κοιλιά.
— Δυστυχώς!... Κι άφού ό Μεγαλοδύναμος έφτιαξε τή γυ

ναίκα ν άρωσταίνη, άς γίνει τό θέλημά του.
ΤΙ γριά ύποχώρησε κι άρχισε νά ετοιμάζεται μέ άργές κινή

σεις. II φαντασία μεθάει τήν κοπέλα προκαταβολικά καί ή άναμο- 
νή τήν ερεθίζει. Σάν ακούσε τήν αύλόπορτα νά ανοιγοκλείνει, μ έ
να πήδημα βρέθηκε στό παράθυρο. Βγήκε στήν αύλή, έριξε ένα 
βλέμα Ολόγυρα κλέφτικα κι έτρεξε. Μπήκε χωρίς νά χτυπήσει. Ό 
θωμάς έτοιμαζόταν κι αύτός νά πάει στήν έκλησιά νά λειτουργηθεί.

Δέν ξέρει τί πρέπει νά θέλει καί πού πρέπει νά πάει. Τήν ακο
λούθησε υπάκουα μέ τό ένα παπούτσι στό πόδι καί τ άλλο στό χέρι.
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Κλείδωσε τήν πόρτα άπό μέσα και μέ μιά άπότομη κίνηση 
πέταξε τή ρόμπα στόν καναπέ. ΙΙήοηξε στό κρεβάτι καί ξάπλω
σε σάν τήν Εύα στήν πρασινάδα τού ΙΙαραδείσου. Χτυπάει τά πό
δια, ντραμπαλίζεται και κάνει νόημα στό θωμά, πού στέκει, μαρ- 
μαρωμένος στή μέση τού δωματίου.

"Ακούστηκε ό κρότο; τού παπουτσιού, πού έπεσε στό πάτωμα, 
τό απότομο τρίξιμο τού κρεβατιού.

— Νά ήταν πάντοτε Κυριακή! ψιθύρισε, κλείνοντας τά μάτια 
κι άνασαίνοντας βαθιά. Μ αρέσεις. Είσαι λίγο αγρίμι...

Οί νύχτες τού Σεπτέμβρη είναι ζεστές-γλυκές, όμως δ/ι και 
πολύ μεγάλες. Καί τις κάνει μικρότερες ή αϋπνία τής γριούλας. 
Μόλις προφταίνουν στά διαλείματα νά πουν πέντε κουβέντες.

Έζησε στόν παράδεισο μέ τήν Εύα μόνο μιά βδομάδα κι δπως 
λένε τά Ιερά βιβλία, πάλι ή Εύα έφταιξε. Ή ηλικία, ή πρωτοτυ
πία, το ήφαίστειο, πού έκαιγε μέσα της, ή πονηριά τής γριούλας, 
τούς έριξε άπ τον παράδεισο στή γή.

Τήν επόμενη Κυριακή, ύστερα άπ τή δεύτερη καμπάνα, νο
μίζοντας πώς ή κοπέλα είναι μοναχή, δπως είχαν συμφωνήσει, ζύ
γωσε τήν πόρτα κι έτοιμαζόταν νά χτυπήσει.

— Το γελαδάρη! έλεγε ή γριά μέ φωνή παραλαγμένη άπ τήν 
έργή·

— 'Αφού μ άρέσει: άπάντησε ή άλλν^ μέ πείσμα.
— Τρελάθηκες, μωρή κοπέλα; θά γράψω στόν πατέρα σου... 
"Αποτραβήχτηκε σιγά καί, πατώντας στις μύτες των ποδιών, 

πέρασε τήν αύλή, δρασκέλισε τήν έςώπορτα καί βγήκε στό σοκάκι. 
Κατέβηκε στό Σταθμό. ’Έκατσε πάνω σ ένα σωρό σκουριασμένα 
σίδερα καί κοιτάζει ολόγυρα. "Απ το έγκαταλειμένο βαγόνι τού 
Σπόρου σά νά άκούγεται μιά αδύνατη φωνή, πού τήν κόβει ό βή- 
χας: «θωμά! άμα πιάσουμε πολλά λεφτά!». Στό ύπόστεγο είναι 
άναποδογυρισυένο τό καρότσι. «Ξέρεις, μωρέ θω·ιά, σά νά λέει ό 
Τσιγγάνος. "Οποιος έχει παράοες σ αύτόν τον κόσμο;!». Κι αυτός, 
άν είχε παράοες, οέ θά ήταν γελαδάρης... Φτάνει το τραίνο. Ταξι
διώτες άνεβο-κατεβαίνουν. ΙΙοτέ στή ζωή του δέν ένιωσε τέτια λα
χτάρα νά έφευγε μακριά. Βάζει το χέρι στήν τσέπη. Μετράει τα 
λεφτά. Φτάνουν γιά ένα εισιτήριο ώς τήν άλλη πόλη. Τήν ίδια 
στιγμή βλέπει τήν ΙΙόπη νά τραβάει γιά τήν πρώτη θέση. 11 κο
πέλα ταχτοποίησε τά πράγματά της καί βγήκε στό παράθυρο, τήν 
ώρα πού ξεκινούσε τό τραίνο. Κι απότομα τόν είδε.

— θωμά! φώναξε. Τσακωθήκαμε... "Αμα γυρίσεις άπό στρα
τιώτης...

Ύ) θωμάς 6 Καρατζάς στέκει στήν αποβάθρα μόνος. Τί θά 
γινόταν, άμα θά γύριζε άπό στρατιώτης! Τό τραίνο χάθηκε στή 
στροφή, παίρνοντας μαζί του καί τή μισή φράση...
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Μιά νταλίκα, πού τήν τραβούν τρία άλογα ψαριά, φορτωμένη 
μέ τσουβάλια, βγήκε άπ τό χάνι τού Καλογερά, ανέβηκε αργά τόν 
ανήφορο τού Σπυροθανάση, έκοψε άπ τά χωράφια, γιά νά άποφύ- 
γει τις κορδέλες, πέρασε τό Σαραντάπορο και πέφτει ξανά στή δη
μοσιά. Στά Δημοτικά κατέβηκε άπ τήν καρότσα ένας φαντάρος ψη
λός, χτύπησε τά τσαρούχια στήν πέτρα νά πέσουν οί σκόνες, έσια- 
ξε τις καλτσοδέτες καί τό ζωστήρα, στράβωσε τό φέσι, ρίχνοντας 
τή φούντα στήν πλάτη, καί ξεκίνησε μέ βήμα γοργό, περήφανο.

Βρήκε τήν εξώπορτα άμπαρωμένη καί απόρησε. Άπ τήν α
πάνω πάντα πήδηςε στήν αύλή. Τό δωμάτιο κλειδωμένο, οι κουρ
τίνες κατεβασμένες... δλα έρημα. Άνοιξε τήν άποθηκούλα. Τά 
πράγματά του δπως τά είχε άφήσει. Βγαίνει και στέκει δίπλα στό 
πηγάδι. «Θά πέθανε ή γριούλα», μουρμούρισε λυπημένα.

Στό παράθυρο τού άντικρινού σπιτιού φάνηκε ή Αμαλία.
... Πριν άπό 15 μέρες, τόν πληροφόρησε, ήρθε ή σουσου

ράδα ή μικρή... καί έφυγαν μαζί προχτές.
-Μακάρι! ψιθύρισε. Νόμισα, πώς είχε πεθάνει. Κι απότο

μα ή καρδιά του σφίχτηκε.

* Φ χ

Κάμποσα χρόνια πίσω. Δέν είχε κλείσει πέντε μήνες παντρε
μένη. X) πατέρας της — συνέταιρος των Κανατάδων — φόρτωσε 
σταφίδα καί τράβηξε γιά τή Μαύρη Θάλασσα νά Αγοράσει στάρι. 
Καί βούλιαξε τό καράβι — ή προίκα της — καί πνίγηκε ό καρα
βοκύρης κι άρχισαν αμέσως οι γκρίνιες... ΙΙρίν άπ τόν τοκετό ό 
οικογενειακός γιατρός διαπίστωσε σοβαρές ανωμαλίες καί σύστησε 
νά μεταφερθει ή έγκυος σέ ήσυχο μέρος. Ό Κανατάς τήν έστειλε 
στο χτήμα του, στήν Αίγινα.

Κείνο τό δειλινό, 18 μήνες αργότερα, καθόταν πικραμένη 
στήν άκροθαλασιά. Τό είχε αποφασίσει. θά τού έδινε τό διαζύγιο 
νά γλυτώσει άπ τή φαγωμάρα. Έσκυψε, χαΐδεψε τά χεράκια και 
τά ποδαράκια τού μωρού, τά φίλησε κάμποσες φορές καί μουρμού
ρισε:

— Κόρη μου! Έσύ θά είσαι άπό οώ κι εμπρός ή μοναδική 
συντροφιά μου. Νά μεγαλώσεις γρήγορα νά έχω σέ ποιόν νά λέω 
τόν πόνο μου. Καί άμα γίνεις γυναίκα, νά βρείς γιά άντρα σου έ
ναν άνθρωπο. Νά μην κοιτάξεις ούτε όνομα, ούτε περιουσία.

Τό ίδιο βράδυ ήρθε άπ τήν Αθήνα ό Κανατάς, κουβαλώντας 
μαζί του τήν Κασιανή καί τό μάγειρα. Ή Κασιανή κρατούσε άπό 
τζάκι, ήταν συγγενής των Κανατάδων καί, όταν ορφάνεψε, τήν 
πήραν στό σπίτι τους, ώσπου νά βρούν ένα καλό γαμπρό. Ό καλός 
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γαμπρός αργούσε νά ρθεϊ. δ καιρός περνούσε. ή πατρική κληρονο
μιά ξανεμίστηκε, ή Κασιανή γέρασε καί κατάντησε ύπηρέτρια.

Μπήκε στό δωμάτιο, σταύρωσε τά χέρια πάνω στήν κοιλιά, 
έριξε μιά ταπεινή ματιά, στήν Παναγιά, πού κρέμονταν στόν αντι
κρινό τοίχο κι έγειρε το κεφάλι στήν πάντα.

— ...Κάθε Τετάρτη, όταν εσείς είχατε δουλιά καί δέν έρχό- 
σ-αστε στό σπίτι, δ- μάγειρας τή; πήγαινε τδ φαγητό στην κρεβατο
κάμαρα καί κάθονταν ώρα πολλή μαζί... Καί γιά τήν τιμή τής 
οικογένειας, παραφύλαξα.

— ...Καί τό μωρό δέν είναι δικό σκς, βεβαίωσε μέ όρκο δ 
μάγειρας...

Καί σάν έφυγαν οί μάρτυρες, είπε δ Κανατάς:
— Δέ συμφέρει νά πάμε σέ δικαστήρια, θά διαδώσουμε πώς 

άρώστησες καί βρίσκεσαι στήν Ελβετία, θά σού αγοράσω ένα σπι
τάκι σέ καμιά απόμερη πολιτεία, θά έχεις κι ένα έπίδομα κάθε 
μήνα...

— Καί γιά το παιδί:
— θά τό κρατήσω γώ. Δημιουργεί περιπλοκές.
— II ρώτα θά μέ σκοτώσεις κι ύστερα θά τό πάρεις...
— -θά βάλω τόν Πολύκαρπο νά τό διεκδικήσει.

. - - θά πέσω στή θάλασα μ αύτό.
Τόν Κανατά τόν ζόριζε ή κατάσταση καί τά έπαιξε δλα.
-— Τό μωρό βρίσκεται κιόλας μακριά άπό δώ. "Αν πνιγείς, θά 

πούμε πώς ήταν άπ τά νεύρα σου. "Άν δημιουργήσεις σκάνδαλο, 
μπορείς νά χαλάσεις καί τό συνοικέσιο μέ τήν Τιτίκα, καί νά 
χρεωκοπήσεις τήν επιχείρηση... όμως σκέψου. θά κάνεις τήν κό
ρη σου δυστυχισμένη, θά μάθει όλος ό κόσμος τήν ατιμία... Καλύ
τερα νά συνενοηθούμε. Αμα μεγαλώσει λίγο, θά τή στέλνω νά 
μένει κάμποσο καιρό μαζί σου κι άμα ένηλικιωθει, άς αποφασίσει 
ή ίδια μέ ποιόν θά ζήσει...

"Οταν πρωτοπήγε στήν II ολιτειούλα - κοτζάμ κοπέλα πιά 
ή μάνα είδε, πώς ήταν ένα πλάσμα γεμάτο εγωισμό καί καπρί

τσια, ποτισμένο μ όλες τις μιζέριες τού περιβάλοντος τής Κασια- 
νής καί τοϋ Κανατά, όμως δέ χρειάστηκε ούτε μιά βδομάδα νά 
πειστεί πώς σάν τήν Πόπη της δέν ύπήρχε άλλη στόν κόσμο.

Π μικρή μέ τό πρώτο ξύπνημα ρίχτηκε στό γλέντι. Η πρόω
ρη ηδονή ερέθιζε τήν εύαισθησία, ή κατάχρηση ξεστράτιζε τόν 
οργανισμό. διάορωνε τήν ψυχή. Π ριν γνωρίσει τό θωμά, είχε πάει 
εκδρομή στις Κυκλάδες. Κάποια νύχτα καθόταν ξαπλωμένη ανά
σκελα στην άμουδιά και κοίταζε επίμονα τό μαύρο-ξάστερο ουρα
νό. Τό κορμί της, ύστερα άπό μιά ύπερένταση έπεσε σέ νάρκη κι 
ένα αίστημα άνοστο κυλούσε στο αίμα.
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— Τάκη! μ αγαπάς πραγματικά; ρώτησε, χωρίς καθόλου νά 
σαλέψει.

— Μπορείς νά αμφιβάλεις;
— Τότε, άιντε νά παντρευτούμε.

Ξέρεις, ΙΙόπη... Έγώ συμφωνάω μέ τις αρχές σου. 'Ομως, 
θά περνούμε στό δρόμο. θά πηγαίνουμε στις δεξιώσεις. Μπροστά 
θά μάς χαιρετούν ευγενικά καί πίσω θά χαμογελούν ειρωνικά. ’Έ
χεις εκτεθεί...

— Καί θά πάρεις καλύτερη;
— ΤΙ κοινωνία έχει τις απαιτήσεις της. "Αμα δέν αφήνεις 

σημάδια.
Σώπασαν. ΤΙ κοπέλα ανακατεύει τήν άμο, τά χαλίκια. «Ύ

στερα ακούστηκε ή φωνή της κάπως άλαγμένη:
— ’Αφού σ αγαπώ, Τάκη, καί μ αγαπάς, δπως λες... Λεφτά 

έχουμε. ΙΙάμε σ άλλη πόλη. "Αμα θέλεις καί σέ ξένη χώρα. Κα
νένας δέ θά μάς ξέρει. Άπό δώ κι εμπρός, σ όρκίζομαι, θά σταμα
τήσω τις τρέλες...

— Έγώ, ΙΙόπη, δέ φέρνω άντίρηση. Οί γονείς μου είναι ανέν
δοτοι. «θέλουμε νύφη τίμια», μού είπαν.

— Δίκιο έχουν, πρόφερε σαρκαστικά. Ή αδερφή σου ακόμα 
καί τό σκύλο της έχει φίλο...

Τήν έδειρε βάναυσα, τήν άπαράτησε εκεί στήν έρημη ακρο
γιαλιά καί έφυγε.

Άπό πού ξεκινούσε ή στάση της απέναντι στό Θωμά; ΤΗταν 
καπρίτσιο τής στιγμής; ’Ήθελε νά έκδικηθεί, παίζοντας μέ τήν 
καρδιά ενός άξέβγαλτου παιδιού; Τήν τράβηξε ή πρωτοτυπία;

ΤΙ γριούλα στή μοναξιά της αναπολούσε μέ πόνο τά περασμέ
να. Λν είχε παράοες, θά είχε καί συγγενείς, θά είχε καί φίλους, 
θά είχε καί ψευδομάρτυρες. Χίλιες φορές καταράστηκε τήν ώρα. 
Άν ήξερε» θά προτιμούσε νά πνιγεί, παρά νά παντρευτεί τόν Κα
νατά. Λν ήταν τώρα!... Καί εύχόταν πάντοτε άπό καρδιά νά βρει 
ή κόρη της έναν άντρα μέ ψυχή κι ας μήν είχε ούτε ρούχα νά φο
ρέσει.

Καί, σάν πήρε τό γράμμα τού θωμά, τρόμαξε. Τό πέταξε στή 
φωτιά καί γύρισε στήν κόρη της:

— Πόπη! ’Άιντε νά έτοιμαστούμε. Δέ νιώθω καλά... θά πάω 
στήν Πατρίδα... Νά δώ μιά φορά ακόμα τό σπίτι, νά πεθάνω καί 
νά μέ θάψουν δίπλα στούς δικούς μας...

ΤΙ κοπέλα άφησε ένα χαμόγελο είρωνικό-τεμπέλικο. Μέ τό 
δάχτυλο έδειξε τό τζάκι. Τά ψηφία, μεγάλα σά φασόλια, σ ένα 
|ΐέρος οέν είχαν σβήσει.

— Στις 24 έρχεται β θωμάς, μουρμούρισε. Δέν ύπάρχει κίν
δυνος. Μού πέρασε ή όρεξη. Αλλά...
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Ό θωμάς, πηδώντας ξανά τόν τοίχο, στάθηκε στό ύψωματά- 
κι, συλογισμένος. Π Ιίολιτειούλα έχασε πια τήν ομορφιά της. 
Τράβηξε γιά τις Καμάρες. Στήν αύλή κάποιας άχυρένιας καλύβας 
χωρίς παράθυρα καθόταν κατάχαμα ένας άντρας, γυμνός άπ τή μέ
ση κι άπάνω. Τό μελαψό κορμί έλαμπε στόν ήλιο καί τά μούσκου- 
λκ των χεριών πότε τέντωναν καί πότε λάσκαραν. Είχε μπροστά 
του ένα καζάνι, δυό κατσαρόλες, μύλους τού καφέ, μαχαίρια, ερ
γαλεία... Πιό κεϊ ένα παιδάκι, γύρω στό χρόνο, μισόγυμνο καί λε
ρωμένο, σερνόταν πάνω στο χώμα κι έπαιζε μέ τά χαλίκια.

—· ΙΙάνο!
Ό Τσιγγάνο; σήκωσε τά μάτια. Τό πρόσωπό του άστραψε. 

Άφησε τή δουλιά, σηκώθηκε ορθός, σφούγγισε τις απαλάμες άπ 
τό παντελόνι, άπλωσε τά μπράτσα καί τόν αγκάλιασε.

— Μωρέ θωμά! Εσύ έγινες σωστός λεβέντης!
- - Βλέπω, έφτιαξες καλύβι.
— Άν είχαμε παράοες, θά φτιάχναμε ένα σπιτάκι.
Τού έδειξε τό παιδί.
—· Δικό σου;
— Δέ βλέπεις;!
Τό ίδιο μελαχρινό χρώμα, τά ίδια άναμένα μάτια, τά ίδια χα- 

ρκχτηριστικά.
— Μέ τή Μαρίτσα;
— Τί Μαρίτσα πάει .. 'Οταν εγώ ήμουν φυλακή, τά έσιαξε 

μέ κάποιον άλλον... "Ύστερα βρέθηκε ένας τρίτος... Σ έναν καυγά 
οί άντίζηλοι έβγαλαν μαχαίρια. Μπήκε αύτή στή μέση καί τήν w αρπαςε...

— Πώς τά βολεύεις;
— Πότε χορτάτοι, πότε νηστικοί.
— Ό Άγγελής;
— Λύτός!! έκανε μέ μιά κίνηση τού χεριού, θυμάσαι; Σού 

είχα πει. Εβαλε τήν άδερφή του ύπηρέτρια στού Καπέ. Μιά βδο
μάδα αργότερα πήγε καί τόν άντάμωσε κλαίγοντας. Ό Κώστας 
φοβέρισε τ αφεντικό καί κείνος τού βούλωσε τό στόμα μέ κάμπο- 
σα λεφτά.. Γλυκάθηκε δ Άγγελής. Παράτησε τις άλλες οουλιές. 
Γυρίζει στά χωριά, στά πανηγύρια. Βρίσκει κοπελίτσες. Τις που
λάει στούς παραλήδες κρυφά. Κι ύστερα τις στέλνει στά «κόκκινα 
παραθύρια». Βρωμιά, μωρέ θωμά. Αλλά, όποιος έχει παράοες σ 
αύτόν τόν κόσμο!...

Τ απόγευμα τής ίδιας μέρας στεκόταν στήν οχτη, κοίταζε τό 
νερό και συλογιόταν. Ό Σπύρος πέθανε. Ό Πάγος, άν είχε λεφτά, 
θά έφτιαχνε ένα σπιτάκι. Ό Άγγελής... Νά είχε δίκιο ή γριούλα, 
πώς ο κόσμος καί κάτω άπ τό γέλιο κρύβει τό φαρμάκι; "Εφυγαν 
επίτηδες. Νά μήν ανταμώσει ή Πόπη τό «γελαδάρη»... Κι άπό δώ
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ή σκέψη περνάει σέ πιο απλά πράγματα: Τί θά κάνει; θά δου
λεύει πότε δώ καί πότε κει, θά τρώει ένα κομμάτι ψωμί, θά κοι
μάται σέ καμιά αποθήκη καί τό πρωί πάλι άπ τήν αρχή, ολομό
ναχος, σάν το αγρίμι στό λόγγο; Καί τέχνη δέν ξέρει, καί σπίτι 
δέν έχει. Καλύτερα νά έμενε στδ στρατό.

Στήν Επιτροπή Κατάταξης ένας γιατρός, κοντούλης καί αδύ
νατος, τριανταπεντάρης περίπου, τόν καμάρωσε λίγο καί μουρμού
ρισε: «Κάποτε ή φύση είναι πολύ απλόχερη. Κάποτε...». Τον χτύ
πησε στόν ώμο φιλικά καί πρόστεσε:

— Στο πυροβολικό. Κι άμέσως στό κατόπι ρώτηξε: 11 όσες 
τάξεις πήγες στό σχόλιό;

— Δέν πήγα καθόλου. Μιά γριά μ έμαθε νά διαβάζω καί νά 
γράφω λίγο.

— Κρίμα! Στό πεζικό.
Τό χακί ισοπεδώνει τούς ανθρώπους καί ή ομαδική ζωή μέ 

τί; 'δίες χαρές καί τις ίδιες πίκρες, μέ τις ίδιες δυσκολίες καί τις 
ίδιες λαχτάρες αχρηστεύει σέ μεγάλο βαθμό κάμποσα «αγαθά» τού 
πολιτισμού μας — φρούτα, τού αγώνα έπικράτησης στήν ανθρώπι
νη ζούγκλα. Καί αδερφώνει τούς φαντάρους. Γιά τούς πολλούς, πες. 
γιά τήν ολότητα, στρατιωτικό σημαίνει αγγαρείες, δοκιμασίες, τα
πεινώσεις... Γιά το θωμά ήταν ή καλύτερη περίοδος τής ζωής του. 
Έτρωγε μέ όρεξη κοιμόταν ξένιαστος καί δέν μπορούσε νά κατα
λάβει, γιατί βαρυγγομούσαν οι άλλοι. Στις ασκήσεις μάχης πηδού
σε τά χαντάκια σάν ελάφι, σκαρφάλωνε τις πλαγιές σάν αγριοκά
τσικο κι έβγαινε πρώτος στήν κορφή, δχι άπό επίδειξη, γιά δια
σκέδαση. Μόνο στή σκοποβολή δυσκολεύτηκε. Τί πράμα ήταν εκεί
νη ή σκοπευτική γραμμή, πού «αρχίζει άπ τήν κόρη τού οφθαλμού, 
περνάει άπ τήν άκή τού στοχάστρου καί φτάνει στόν πόδα τού 
στόχου >; Ιδρωνε-ξίδρωνε, φυσούσε-ξεφυσούσε, τίποτα δέν έβλεπε. 
’Αργότερα, σάν μπήκε στό νόημα, φύτευε τις σφαίρες στό κέντρο, 
σά νά τις έβαζε μέ τό χέρι. 'Ανακατεύτηκε μέ κόσμο, τραγουδούσε, 
έπαιζε. Κανένας δέν τόν είπε «γελαδάρη», «χαζοπροβατίνα . Σιγά 
-σιγά άπαλάχτηκε άπ τήν ψυχική μόνωση, άπ τό αίσθημα τή; μειο- 
νεχτικότητας. Ολοι τόν έχτιμούσαν. Καί κάποια επεισόδια, πού 
ψιθυρίστηκαν άπό στόμα σέ στόμα, βοήθησαν σ αύτό.

Τδ Γενάρη έβαλε δυνατά κρύα καί δίπλα στά εύζωνικά τσα
ρούχια τούς έδωσαν κι άρβύλες. "Ενα βράδυ ξύπνησε τά μεσάνυ- 
χτα. Τ άφτί του είχε συνηθίσει ν αρπάζει καί τόν παραμικρό θό
ρυβο. Δίπλα στό κρεβάτι του στεκόταν δ Σιαπέρας, κρατώντας ένα 
τσαρούχι καί μιά άρβύλα. Τό πρωί στό εγερτήριο χάλασε ό κό
σμος. Οί άρβύλες καί τά τσαρούχια ήταν άνακατεμένα καί στήν 
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προσπάθεια νά βρει δ καθένας τά δικά του, ανακατεύτηκαν ακόμα 
περισότερο.

Ό λοχαγός, άσπρος άπ τά νεύρα. διάταξε νά συνταγτεί τό 
τμήμα στήν αύλή τού στρατώνα καί δήλωσε, πώς θά στείλει στό 
στρατοδικείο τούς «σαμποταριστές». Οι θαλαμοφύλακας άρνήθηκαν 
κάθε ένοχή καί στηρίχτηκαν στό ότι δυό φορές είχαν σβήσει τά 
φώτα κι αύτό έδειχνε, πώς κάποιοι άλλοι είχαν οργανώσει τή φάρ
σα.

— Δυό βή'ίατα μπροστά, όσοι πήγαν τή νύχτα στό αποχωρη
τήριο. φώναξε δ λοχαγός.

Ό θωμάς βγήκε πρώτος. Τό πρόσωπο τού Σιαπέρα χλώμιχ- 
σε.

— Σηκώθηκα τά μεσάνυχτα, άνάφερε. Βρήκα στή θέση τους 
καί τά τσαρούχια καί τις άρβύλες.

—- Ποιός ήταν θαλαμοφύλακας;
—·Έγώ! είπε δ Σιαπέρας.
— Τότε το κακό εντοπίζεται σέ σένα ή στον επόμενο. Καί 

γιά νά βεβαιωθεί, στράφηκε σ αύτούς, πού είχαν σηκωθεί στό πρώ
το νούμερο: "Απαντήστε μ ένα «ναι» ή ένα «όχι», άν βρήκατε τά 
ύποδήματα στή θέση τους.

* Αλλοι είπαν «ναί», άλλοι «2χι». Ό λοχαγός κατάλαβε. Οί 
φαντάρο: έλεγαν ψέματα, γιά νά μπερδευτεί ή υπόθεση. Τιμώρησε 
τούς θαλαμοφύλακες μέ φυλάκιση, τό λόχο μέ στέρηση έξόδου στήν 
πόλη κι άνάθεσε σ έναν ύπολοχαγό νά κάνε: ανακρίσεις.

"Ενα άλλο επεισόδιο έγινε αιτία νά πιάσει φιλίες μέ τό σι
τιστή τον Παναγάκη. ’Ηταν σκοπός στήν πύλη κι είδε τόν άπο- 
Οηκάριο νά πηγαινοέρχεται συχνά στήν πόλη. Υποψιάστηκε καί 
τόν σταμάτησε.

— Κοντογιώργη! σά γελάδα γκαστρωμένη πας. Γιά νά δώ, 
τί κρύβεις κάτω άπ τή χλαίνη.

Γι αύτό, όταν τέλιωσε ή θητεία καί του πρότειναν νά μείνει 
μόνιμος δεκανέας στό στρατό, πήγε καί ρώτησε τό Σιαπέρα καί 
τόν Παναγάκη.

— Καλύτερα νά καθαρίζεις αποχωρητήρια!
— Ούτε ή ψυχή σου νά μήν ξαναπεράσει άπ τή στρατώνα.
Οί συμβουλές των φίλων του, ή μισοτελιωμένη κουβέντα τού 

Σταθμού καί κείνη ή βδομάδα τού Τρυγητή τόν έκαναν νά πάρει 
τήν άπόφαση. ’Έγραψε καί στή γριούλα, γιατί οέν ήξερε πότε θά 
πήγαινε ή ΐΐοπη στήν Πολιτειούλα. θά τό μάθαινε ή κοπέλα καί 
θά τόν περίμενε.

Και τώρα;! Κάθεται στήν δχτη. Τό ποτάμι κυλάει ήσυχο.
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Κουβαλάει τά γάργαρα νερά των βουνών καί τις βρωμιές των ύπο- 
νόμων, σάπια κούτσουρα καί πράσινα βλασταράκια, πού τά έκοψε 
παράκαιρα β βοριάς, ένα σκυλί ψόφιο, ένα δρθόκορμο έλατο, ξερι
ζωμένο, έναν κορμό καρυδιάς πού ;ιΖλις διακρίνεται πάνω άπ τό 
νερό, ένα καλάθι, πού χοροπηδάει στήν επιφάνεια... Ξεκινάει άπ 
τή μακρινή πηγή — άταχτο παιδί — κατεβαίνει στά χαμηλά, τρα
γουδώντας σάν το νέο, πού πάει στήν καλή του, σχίζει τόν κάμπο 
ήρεμα — ώριμος άντρας πιά — δίνει ζωή στά χωράφια καί χάνε
ται στό πέλαγο. γέρος-κουρασμένος... Σήμερα θολό, αύριο λαγαρό, 
τό χειμώνα ατίθασο, ήμερο τό καλοκαίρι... συνεχίζει τόν αιώνιο ορο
ί ιο του...

Τούτη ή μέρα σά νά ήταν γιά τό θωμά μεγαλύτερη άπ δλα 
τά χρόνια του.

* * *

Άπ τη Μητρόπολη βγήκε ο πάτερ-Άμβρόσιος, παίζοντας τό 
μαύρο κομπολόι, κι δ Θωμάς, επειδή δέν μπορούσε νά λοξοδρομή
σει, στάθηκε κι ί σι αχνέ τις κάλτσες του. Ό καλόγερος τράβηξε 
κατά πάνω του.

— Μπρε! Μπρε! Έσύ έγινες σωστός άντρας!
'Ο θωμάς έσκυψε καί τού φίλησε τό χέρι.
— Καλός πολίτης! Καλός πολίτης! Πότε θά ρθεις στό χωριό;
- - Τί νά κάνω στο χωριό;
— - Νά συμαζέψεις τό σπίτι σου, τήν περιουσία σου... Τά έκμε- 

ταλεύεται εκείνος δ ασεβής...
— Χαρά στο πράμα! κούνησε τό χέρι. Ούτε τό καλαμπόκι 

τής χρονιάς!...
— θά σέ πάρω στό μοναστήρι.
— Πάλι γελαδάρης!

Θά σέ βάλο) επιστάτη. Θά σού δώσω καί πέντε στρέμματα 
χωράφι στά Ιίαλιούρια.

Κάποιος ζύγωσε νά χαιρετήσει τόν ήγούμενο κι δ θωμάς βρή
κε τήν εύκαιρία νά φύγει.

Τό βράδυ πήγε στό μαγέρικο, δπου σύχναζαν οι αγρότες τής 
περιοχής. Ό μπάρμπας του μιλούσε χαμηλόφωνα μέ τό μάγερα 
και τά μάτια του μέσα άπ τις βαθιές κόγχες παρακολουθούσαν ό
λη τήν ν.ίνηση. Ό Θωμάς έστριψε άπ τήν είσοδο καί συνέχισε τό 
δρόμο. Σέ πεντέξι βήματα κάποιος τον έπιασε άπ τό μπράτσο.

— ’Έμαθα, πώς απολύθηκες. Σέ είδε δ Τσίπρας τό μεσημέ
ρι στό παζάρι... Πάμε στό καφενείο νά κουβεντιάσουμε... Τί θα 
πάρεις; Ρακί;

— · Δέν πίνω.
- Καλά κάνεις. Μπράβο! Ένα λουκούμι. Σά νά σ είχα πα
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ραγγελία. Έγώ, κοίταξε, γέρασα. θά σέ βάλω στή θέση μου. Για
τί νά μή φάει ένας άνθρωπος δικός μας μιά μπουκιά ψωμί;...

ΕΙ/ε ορκιστεί νά μην πατήσει ξανά στό χωριό. Τώρα δμως 
τό ζήτημα παρουσιαζόταν κάπως διαφορετικά: Ό καλόγερος τού 
ύποσχέθηκε χωράφι στά JIαλιούρια. Δίπλα βρίσκονταν τά δικά του. 
Θά ξεχέρσωνε τό λόγγο, πού τά χώριζε, θά άνοιγε αύλάκι κι οχτώ 
στρέματα ποτιστικά κάτι ήταν. Καί πάλι δίσταζε. Τά ύπολόγιζε 
άπ όλες τις μεριές κι έφτανε στό συμπέρασμα, πώς είναι χίλιες φο
ρές καλύτερα νά δουλεύει χαμάλης στό Σταθμό. Πιο πολύ τόν 
τραβάει ή δεύτερη πρόταση. 'Ο μπάρμπας του ζεϊ καλά. Τό παιδί 
του σπουδάζει δικηγόρος. Στις δυό κόρες του έδωσε προίκα κάμπο
σα μετρητά... 'Ολος δ κόσμος λέει, πώς έφτιαξε περιουσία μέ τΙς 
ατιμίες. "Ομως αυτός, ό θωμάς, δέν θά κάνει ατιμίες... Καί θά έ
λεγε «ναί», άν δέν ύποψιαζόταν, πώς κάποια παγίδα τού έστηνε. 
Κοντά σ αύτά καί μιά άλλη σκέψη τού κέντριζε τήν περιέργεια. 
Γιατί τόν διπλάρωσαν κι οι δυό; Από καλοσύνη; Τήν άλλη μέρα 
αποφάσισε ν ανεβεί στό χωριό, νά δεϊ άπό κοντά τί γίνεται καί νά 
κατεβεΐ ξανά στήν πόλη.

Στά Καλύβια τού Τσιρίμπα αντάμωσε μιά κοπέλα. Άπό ψη
λότερα άκούστηκε μιά φωνή.

— Βάσω! Έεε Βάσωωω! Βιάσου! μάς πήρε ή νύχτα.
—· Άν μπορούσα! αναστέναξε.
’Έκανε στήν πάντα, τόν άφησε νά περάσει καί συνέχισε:
— Έκεΐ στά Καζάνια τού Άράπη... Άπό κει καί πέρα πάω 

καί μοναχή μου.
Είχε στις πλάτες ένα σακί γεμάτο, γύρω στις 25 οκάδες, κι 

άπ τό λαιμό της κρεμόταν ένα σακούλι. Στόν ίσιο δρόμο έτσι κι έ
τσι. Σάν άρχισε δ ανήφορος, δ ντορβάς άγγιζε σχεδόν στό χώμα. 
Βιαζόταν νά μή μείνει πίσω, σφούγγιζε τόν ιδρώτα, πού έτρεχε 
άπ τή μύτη, καί μέ κομμένη φωνή — πότε δώ καί πότε κει — έ
λεγε καί ·ιιά κουβέντα:

— Έκει στά Καζάνια τού Άράπη... λένε, πώς βγαίνουν δαι
μονικά... σά γάτες, σά σκυλιά... Ξαπλώνουν στό δρόμο... Σκιάζου- 
μαι νά περάσω μ.οναχή...

— Στό σακούλι τί έχεις;
— Λίγο λάδι γιά το καντήλι... δυό πήχες πανί καί τρεις ντρί

λι νά μπαλωθούμε, μ.ιά οκά αλάτι...
'][ κοπέλα ντράπηκε, άντιστάθηκε. Τέλος υποχώρησε. Ερα

ψαν τό πανί καί τό ντρίλι, έφτιαξαν ένα δισάκι, μοίρασαν τό καλα
μπόκι, τό έριξε ο θωμάς στήν πλάτη καί ξεκίνησαν.

'Εφτασαν στο Αυκοοιάσελο κι έκατσαν νά ξανασάνουν. Στόν 
ούρανό περπατάει αργά τό αύγουστιάτικο φεγγάρι. Στήν πλαγιά 
τού Ντίνα λαλούν κουδούνια καί στους δχτους των χωραφιών τρα
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γουδούν τά τριζόνια. Οί πυγολαμπίδες πετούν έδώ κι έκεΐ κι ένα 
άλαφρό-δροσερό αγέρι, κατεβαίνοντας άπ τόν Αετό, χαϊδεύει απα
λά τόν τόπο. Μυρίζει ρίγανη. "Π νύχτα είναι ζεστή κι όμορφη...

— ...Φέτος έκαμε άσχημη χρονιά. Δέν έβρεξε. Πουλήσαμε 
δυο κατσίκια καί μιά γίδα. Αγόρασα λίγο καλαμπόκι, πριν αρχί
σουν οί βροχές καί τά κρύα. Ό πατέρας πέΟανε πέρσι. Ή μάνα 
μιά μέρα γερή, τρεις άρωστη. Ό θεός ξέρει τί έχει... Είμαστε πέν
τε στόματα. Τό Νίκο τόν πήραν στό Μοναστήρι νά φυλάει τά γε
λάδια... "Αν ήταν κι δ Χρήστος λίγο μεγαλύτερος, θά λιγοστεύαμε...

• Είδα τόν καλόγερο στήν πόλη...
— Τρώγονται σάν τά σκυλιά. ‘Έβαλαν φωτιά καί στό χωριό. 

Κείνος ό παλιάνθρωπος δ Καρατζάς... Εσύ άπό ποιο χωριό είσαι;
— "Απτό Περιστέρι.
— Τίνος είσαι;
— Τού Καρατζά.
Ή κοπέλα βουβάθηκε. Τί νά πει καί τί νά κάνει; Κάποια 

στιγμή τραύλισε:
— Αύτός πού σπουδάζει;
— Είμαι τού Γιώργου Καρατζά, όχι τού Λαμπράκη. "Αν ξα

πόστασες, άιντε νά πάμε...
ΤΙ μάνα τής Βάσως έβαλε ξύλα στή φωτιά νά φέξει, έδεσε 

σφιχτά τό κεφάλι μ ένα μαντήλι μαύρο, νά σταματήσουν οί πόνοι, 
χαμήλωσε ένα άλλο ώς τά φρύδια κι έδωσε ένα σκαμνί στό θωμά. 
"Απ τό σκέπασμα βγήκαν, σά χελώνες άπ τό καβούκι τους, ένα α
γόρι ώς 8 χρονώ, ό Χρήστος, κι ένα κοριτσάκι μικρότερο, ή Κω- 
στάντω, μέ πόδια καί χέρια μαύρα άπ τόν ήλιο καί τήν άπλυσιά. 
’Έκατσαν δίπλα στον πυρομάχο κι έριχναν ματιές πότε στον ξένο, 
πότε στήν κοπέλα. Εκείνη πήρε τό σακούλι κι έβγαλε λίγο ψωμί 
άσπρο. Τά μικρά οέν μπορούσαν νά κρατηθούν. Μισοσηκώνονταν, 
κάθονταν, άπλωναν τά χέρια, τό ένα τραβούσε τό άλλο κι ή μάνα 
τά μάλωνε...

$ * *

Ύστερα άπ τά πρώτα πρώιμα κρύα καί τις άφθονες βροχές, 
δ καιρός ζέστανε ξανά. Τά στάρια, τά κριθάρια, οί βρίζες... πρασι
νίζουν στά σπαρμένα χωράφια καί τ αγριόχορτα σκεπάζουν τά χέρ
σα. Ό τόπος ντύθηκε στά φθινοπωρινά...

Ό Νίκος κρατάει στό δεςί χέρι τό ένα τσαρούχι καί στό αρι
στερό ένα μακρύ τζουμάκι. Τό τραγομαλίσιο σουρτούκο φτάνει ώς 
τά γόνατα καί τό ντρίλι νο παντελόνι αφήνει γυμνές τις γρατσουνι
σμένες γάμπες. Στό κατόπι περπατάει δ Χρήστος. "Έφυγαν άπ τά 
σπίτια τους, άπ τή μάνα τους, άπ τις άδερφές τους, χωρίς οιαμαρ- 
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τυρία, χωρίς κλά’νατα... καί πάνε ύλ αύτά δέν ξέρουν πού. Ό θω
μάς έχει ένα μπογαλάκι στήν πλάτη καί στις άνηφορο-κατηφοριές 
παίρνει καβάλα στό λαιμό καί τό Χρηστό. Κοιτάζει τά μικρά μέ 
συμπόνοια. Πότε-πότε λέει καμιά κουβέντα νά τούς δώσει κουρά
γιο καί βυθίζεται ξανά στή συλογή. Τό χωριό τόν τύλιξε γιά καλά 
στά δίχτυα του...

Κι ήρθαν τά πράματα άπλά-φυσιολογικά, λες κ: έτσι έπρεπε 
νά ρθούν. Μπαίνοντας, ακούσε τόν καφεντζή νά λέει, βάζοντας ρα
κί σέ μιά παοέα:

— "Ενα κι ένα κάνουν δυό. Τά Α α κώματα είναι τ ’Αφέντη.
Άπό που τ ’Αφέντη; κούνησε τό κεφάλι δ γέρο-Σταύρακας, 

πού καθόταν στο τζάκι κι έστριβε τσιγάρο μέ ροκόφυλο. Εγώ, ό
ταν ήμουν σάν κι εσένα, όργωσα κι έσπειρα έκει. Άρώστησε ή μά
να κι ό μακαρίτης δ πατέρας τό έσωσε στή Μεγαλόχαρη... ΤΙ Πα- 
λιογκορτσιά, σύνορο μέ τό τσιφλίκι, ήταν τού Άντριά καί τό Βαρκό 
άπ τήν άλλη άκρη του Αναστασία...

— "Αμα βρεθούμε στήν ανάγκη, στή Μεγαλόχαρη θά πάμε, 
αναστέναξε δ Τριάντης. πού στεκόταν κοντά στήν πόρτα.

Ό μπακάλης θύμωσε.
— Γιά δανεικά πήγες στό Χατζηκοσμά κι όχι στόν καλόγε

ρο. φώναξε. Καί γιά τό καλαμπόκι αύτός έτρεξε. Καί γιά τό γιο
φύρι αύτός φρόντισε.

— Τό σωστό-σωστό, μουρμούρισαν μερικοί.
'Ανεβαίνει τό σοκάκι γιά τό πατρικό σπίτι καί συλογιέται. 

Στό στρατό πολλές φορές μιλούσαν γιά τά χωριά τους, τή φτώχια 
τους, τήν κακομοιριά τους. Ό φίλος του δ Σιαπέρας, σάν άπό συ- 
νήθιο, έλεγε: «Τό φουκαρά τόν αγρότη καί οί πέτρες τόν κυνη
γάν...». Κάποια μέρα πρόστεσε καί κάτι: «Πήραν τά χωράφια μέ 
τις ατιμίες καί τώρα λιμάζει ό κόσμος...». Τότε δ Θωμάς δέν έοω- 
κε σημασία, ούτε καί κατάλαβε τό νόημα.

•— Θωμά! καλωσόρισες, τόν ύποδέχτηκε στήν αύλή δ Γιάν
νης ό Τσακμάκης. γαμπρός τού Ααμπράκη Καρατζά άπό ανεψιά 
τής γυναίκας του, ένας άντρας ψηλός, μελαχρινός, μέ αδρά χαρα- 
χτηριστικά καί έκφραση, πού έδειχνε ντομπροσύνη. Μάς έβαλε νά 
κάτσουμε έδώ, ώσπου νά μάς φτιάξει σπίτι, νά μάς δώσει χωράφια., 
κα: πέρασαν τόσα χρόνια.

"Οπως τό είχε αφήσει. ΊΙ καρυδιά, ή δαμασκηνιά... τό πεζού
λι... τό κοτέτσι... Ό πατέρας, ή μάνα τ αδέρφια... ή παιδική ζωή. 
κείνα τά τραγικά γεγονότα... πέρασαν άπ τή μνήμη καί ή δψη 
του σκοτείνιασε.

— Μή σεκλετίζεσαι. Θά τ άδειάσουμε. Νά μάς περιμένεις, 
ώσπου νά στήσουμε ένα καλύβι.
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Πέρασα έτσι νά δώ. Άν φύγω πάλι, καθήστε, ώσπου νά 
φτιάξετε εκατό καλύβια.

Ήρθαν και δυό γειτόνοι νά τόν χαιρετήσουν κι δλοι μαζί 
μπήκαν στό σπίτι. Ή γυναίκα έλειπε κι δ Τσακμάκης έφερε ό ίδι
ος τσίπουρο. Τσούγκρισαν, είπαν ευχές καί ή κουβέντα πάλι στό 
ίδιο θέμα. Ό Νταλάκκς ήταν μέ τόν ’Αφέντη, ό Τσακμάκης μέ 
τδ Μοναστήρι, κι δ Περάνθης ουδέτερος.

— Ό θωμάς θά μάς λύσει τή διαφορά, είπε δ Νταλίκας.
Ή απάντηση ήρθε δλότελα αύθόρμητη:
- Νά υποστηρίξουμε τό Μοναστήρι καί νά μάς δώσει τά Πα

λιούρια.
— II ού τέτια τύχη; αναστέναξε δ Τσακμάκης.
— - Τά γένια νά τοϋ βγάλεις, δέν τά δίνει, συμπλήρωσε δ Πε

ράνθης.
'Ο ’Αμβρόσιος πήδηξε άπ το κάθισμα;
—· Αύτδ δέ γίνεται.
— θά βοηθήσεις, παπούλη, φτωχούς ανθρώπους.
Ή κουβέντα συνεχιζόταν χωρίς καλά σημάδια καί πήρε από

τομη στροφή, όταν μπήκε στή συζήτηση δ Τσακμάκης:
— Πήγα στόν «πεθερό» καί τοϋ είπα: *ΓΙρθε  δ θωμάς... Βρί

σκομαι «έπί ξύλου κρεμάμενος...». «Περίμενε, μου είπε. Τά χωρά
φια πέρα άπ τό ποτάμι ήταν κάποτε τοϋ χωριού. Ό κόσμος, γιά 
νά τά γλυτώσει άπ τούς Τούρκους, τά έταζε στή Μεγαλόχαρη καί 
τά ζάπωσε τό Μοναστήρι. "Αμα ξεμπλέξουμε μέ τά Λακώματα...».

Ό καλόγερος πήρε φωτιά.
— 'Έτσι έ! Ετσι έ! φώναξε, κάνοντας βόλτες στό κελί. Οί 

ασεβείς! Οί πλεονέχτες!
'Ύστερα σώπασε κι άκουγόταν μόνο τό τρίξιμο των σαρακο- 

φαγωμένων σανιοιών.
— 'Ελάτε αύριο, μουρμούρισε κάποια στιγμή, νά σάς δώσω 

απάντηση.
Τήν άλλη μέρα τούς έμπασε στήν εκκλησία καί τούς οδήγη

σε μπροστά στό Άγιο Βήμα.
-—Σάς έφερα δώ νά είναι μάρτυρας και ή Μεγαλόχαρη. “Ο

ποιος πατήσει τή συμφωνία... Εχω έτοιμο ένα χαρτί. Λέει: Τά Λα- 
κώματα είναι τοϋ Μοναστηριού... Νά μαζέψετε ύπογραφές άπ’ ό
λο τό χωριό καί νά ρθείτε μάρτυρες στή δίκη... Νά πουλήσω τά 
Παλιούρια, δέν μπορώ. Χρειάζεται έγκρσιη άπό παραπάνω... δη
μοπρασία... Είναι 120 στρέματα, έκτος άπ τά χέρσα, θά τά δωρί
σω σέ 40 φτωχές οικογένειες καί σείς άπό εύχαρίστηση θά δίνετε 
στή Μεγαλόχαρη τό 1/3 τής σοδιάς...

— Μέ ένα στά τρία νοικιάζει καί δ ’Αφέντης, είπε δ Τσακ- 

42



μάκης. θά φτωχύνει ή Μεγαλόχαρη, άν δίνουμε ένα στά δέκα;
’Έφτιαξαν δυό χαρτιά. Μέ τό ένα ό Αμβρόσιος δώριζε τά χω

ράφια καί μέ τό άλλο οί Περιστεριώτες αναλαβαίνουν νά δίνουν 
στό Μοναστήρι τό 20ο) ο τής παραγωγής.

Ό ηγούμενος παρουσίασε τό ύπόμνημα μέ 183 ύπογραφές, έ
φερε καί δέκα πέντε μάρτυρες καί κέρδισε τά Προσωρινά Μέτρα.

Τήν Κυριακή φάνηκε στό χωριό ό Λαμπράκης ό Καρατζάς. 
Φώναξε τό θωμά παράμερα. «Ανεψιέ! τί είναι αύτά πού κάνεις; 
Δέ σου είπα; Έλα στό τσιφλίκι κι δλα τά χωράφια δικά σου θά 
είναι...». Μίλησε μέ κάμποσους, κέρασε μερικούς άλλους καί τήν 
ώρα πού τέλιωνε ή λειτουργία, πήγε κι έκατσε στό πεζούλι, δξω 
άπ τό καφενείο. Π αράγγειλε καφέ καί δυό ποτήρια νερό. ν1Ιπιε 
τό ένα, έβρεξε μέ τό άλλο τήν απαλάμη καί τήν απίθωσε στήν 
μπάλα.

— Μάθαμε, πώς ήσουν αρωστος, μπάρμπα-Λαμπράκη, είπε δ 
καφετζής.^

— Ούτε αρωστος, ούτε γερός... Γύριζα άπ τό Σπανό... Τά με
σάνυχτα έφτασα στή Βελανιδιά κι είδα τήν 'Αγία Τριάδα νά καί
γεται. Μέ τσάκισε ούργιό κι έκοψα άπ τό λόγγο τού Καρύδη. Στό 
ρέμα βγήκε μπροστά μου ολοζώντανη ή Μεγαλόχαρη. Είχε στό 
κεφάλι ένα στεφάνι, πού έβγαζε φωτιές. Σήκωσε ψηλά τό Σταυρό 
καί φώναξε: «Οί καταραμένοι!».

Ό καφετζής σταυροκοπήθηκε:
-—θεός φυλάξει!... Πώς θά πάρουν τά χωράφια τής Μεγα- 

λόχαρης!...
— θά τούς χώσουν φυλακή! Τόν καλόγερο θά τον ξυρίσουν! 

θά θυμώσει ή Μεγαλόχαρη καί θά πέσουν στό χωριό οί πληγές 
τού Φαραώ!

"()σο χοντροκομμένη κι άν ήταν ή φάρσα, είχε αποτέλεσμα. 
Σηκώθηκαν στό πόδι πρώτες καί καλύτερες οί γριοϋλες. Κάμπο
σοι δείλιασαν. ' \ρχισε νά τό στρίβει καί δ ’Αμβρόσιος.

Τό βραδάκι ανέβηκε στήν Τσούκα, καμιά τρακοσαριά μέτρα 
πιό πάνω, νά μείνε: μόνος και νά σκεφτεί τί θά κάνει. Νά γυρίσει 
στήν πόλη ήταν ή καλύτερη λύση, όμως, έμιαζε μέ δειλία. ’’Εσμιγε 
ή μέρα μέ τή νή/τα, όταν σηκώθηκε νά φύγει και, θές γιατί τότε 
εδωσε στόχο, θές γιά κάποια άλλη αιτία, άκούστηκε στις πλάτες 
του ένας πυροβολισμός καί κάτι πέρασε δίπλα του. Μιά ώρα αργό
τερα, γυρίζοντας στό χωριό, βρήκε τόν Τσακμάκη στήν αύλή κι 
έκατσαν στό πεζούλι.

- Αύριο λέω νά φύγω γιά τήν πόλη.
— Καί τά I ί αλιούρια;
— Ξέρεις; Αύτό κι αύτό...
Ό Τσακμάκη; σκέφτηκε κάμποσο καί μουρμούρισε:
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— Κάνε νά μας σκιάξουν. Μπορεί νά φάνε καί κανένα. Τή 
φιδοφωλιά τοϋ Τσίπρα θά πρέπει νά τήν ξεκάνουμε. Νά πάμε στά 
σύνορα, νά βρούμε κανένα Τούρκο, νά τοϋ δώσουμε κάτι...

Ό θωμάς δέ δέχτηκε κι 6 Τσακμάκης πρόστεσε:
— ΤΗταν εύκαιρία νά παίρναμε κανένα κομμάτι χωράφι... 

"Αν οέν είχα τά κουτσούβελα, θά τούς συγύριζα έγώ γιά καλά...
Τό έπόμενο βράδυ ό θωμάς καληνύχτησε τήν παρέα στήν πλα

τεία καί τράβηξε γιά τό σπίτι. Άπ τήν αύλόπορτα τού Χαβίνη ξε- 
κόλησε μιά σκιά καί τόν ακολούθησε. Τήν ίδια ώρα βγήκε άπ τό 
αντικρινό καλύβι δ Τσακμάκης καί τάχυνε τό βήμα.

— Τσίπρα! Περπάτα καί μή βγάλεις τσιμουδιά!
'Έφτασαν στή χαράδρα.
— Κατέβασε τά βρακιά... Σκύψε! Τούρλωσε τόν ... Καλά! 

θωμά! το νού σου. *Αν  κάνει «γκίχ» δός του μιά μέ τό παλούκι 
στό κεφάλι, θά τόν πετάςουμε στή Γκούρα καί θά τόν βγάλει στόν 
κάμπο...

— Γιάνη! Γιάνη! σταμάτα... "Ο Ααμπράκης ό Καρατζάς μ 
έβαλε νά φοβερίζω τον ανεψιό του. γιά νά φύγει.

— Ποιος ντουφέκισε;
— Έγώ! Στόν αέρα!...
— θωμά! 'Ελα σύ. Άπόστασα. 'Οσο μπορείς δυνατότερα, θά 

τόν δείρουμε, ώσπου νά ψοφήσει...
—·Ό Προβατ&ς.
— ’Άλλος;
—- Δέν ήταν άλλος.
Ό Τίοοοατάς καθόταν στό τζάκι μέ τή γυναίκα του. Είχαν 

μπροστά τους ένα καπάκι ξινόγαλο κι έτρωγαν. Σάν τούς είδε νά 
μπαίνουν, ταράχτηκε κι έκανε νά σηκωθεί.

— Μήν κουνιέσαι! Είμαστε δέκα. ΈμεΙε οί δυό κι άλλοι δ- 
ντώ. ’Άν ματούσει κανενός μύτη, θά σού σσάςουυ.ε πρώτα τά παι
διά μέ τό μαναίρι ”ποοστά στά μάτια σας, έπειτα τή γυναίκα σου 
καί τελευταίου έσένα... καί θά πιάσουμε τό κλαρί, θά περάσουμε 
στό τούρκικο... Σού μιλάμε τίμια, σάν άντρες...

Μιά βδομάδα παιδεύτηκαν καί τή Δευτέρα βρέθηκαν στά Πα
λιούρια μόνο 24. Τά μοίρασαν, έριξαν λαχνούς κι <ύς τό βράδυ τά 
έσπειραν, αφήνοντας ανάμεσα χέρσους τούς κλήρους έκείνων, πού 
είχαν δειλιάσει και περίμεναν νά δουν τί Οά γινόταν μέ τούς πρώ
τους. Τό άλλο βράδυ β θωμάς πήγε στόν Ά'ίβρόσιο.

— Καλώς τον! Καλώς τον! 'Έφερες τό χαρτί;
— · Ποιό χαρτί;
- -Τής δωρεάς, θά βρω τόν μπελά λου...
Ό καλόγερος πήγαινε μέ πονηριά. Τό ύπόμνημα των αγρο

τών καί οί καταθέσεις στό δικαστήριο βάραιναν, ενώ ή δική του 
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δωρεά χωρίς νομική επικύρωση οέν είχε καμιά άξια. Κι ωστόσο» 
όταν άρχισε ό σαματάς, φοβήθηκε και ζητούσε νά έπιστρέψουν τδ 
συμφωνητικό.

— 'Αφού τά κουβεντιάσαμε, Παπούλη, μπροστά στή Μεγαλό
χαρη... Μρθα νά σέ παρακαλέσω νά μάς δώσεις λίγα λεφτά. Λέ
με ν ανοίξουμε αυλάκι, θά τδ πιάσουμε στδ Στρίμα και θά τό πε
ράσουμε πάνω άπ τδ Μαντρί. Τδ δάνειο θά σου τδ γυρίσουμε και 
γιά τήν καλοσύνη σου θά ποτίζουμε δυδ χρόνια καί τά χωράφια 
τού Μοναστηριού...

Συμφορές στδ ΙΙεριστέρι οέν έπεσαν. Ό Χατζηκοσμάς διέδι
δε, πώς θά κάνει έφεση στά προσωρινά μέτρα και ό ηγούμενος εί
χε τήν ανάγκη τού χωριού. Άπ τήν άλλη πλευρά σκέφτηκε και 
πραχτικά. Οί χωρικοί θά έσκαβαν τά χέρσα, θά πότιζαν τά χωρά
φια, θά τά περιποιούνταν, θά τούς έριχναν κοπριά... και θά μάζε
υαν τρεις καί τέσσερες φορές μεγαλύτερη σοδιά. Έτσι καί τό με
ρίδιο τής Μεγαλόχαρης θά ξεπερνούσε τήν παλιά παραγωγή. Γι 
αύτδ κι άφησε τά πράματα, δπως ήταν...

'Ύστερα μπήκε στή μέση ή Βάσω. Ανοιγαν χαντάκι στδ Στέ
νωμα. Αύτός έσκαβε, αυτή πετοϋσε τδ χώμα. Τ άπόγιομα ό καιρός 
χάλασε απότομα. Συνέφιασε κι άρχισε ν αστράφτει, νά μπουμπου
νίζει» νά πέφτουν χοντρές σταλαματιές. Ό θωμάς πέταξε τή σκε
παρνιά στδν δχτο κι έτρεξε κάτω άπ τή γέρο-φτελιά. Στδ κατόπι 
έφτασε κι ή Βάσω.

— IIάμε αλλού! II άμε άλλου! έλεγε κίτρνιη άπ τδ φόβο 
καί τον τραβούσε άπ τδ χέρι. Εδώ χτύπησε ή αστραπή τόν πατέρα 
μου.

ΙΙήραν τήν κατηφόρα γιά τή ρεματιά. ΊΙ βροχή δυνάμωσε. Κά
τω άπ τδ βρεγμένο τσίτινο φουστάνι, πού τδ φορούσε κατάσαρκα, 
διαγράφονταν τώρα οί στρογγυλοί-γεροί γοφοί, ή λεπτή μέση, τά 
όρθά-παρθενικά στήθη... Καί τδ πρόσωπό της δέν ήταν άσχημο. 
Μόνο τδ ανάστημα τήν άδίκευε λίγο. Σκύβοντας, μπήκαν στήν 
Άρκουδοσπηλιά καί κάθησαν. Σέ κάθε αστροπελέκι στριμοχνόταν 
άπάνω του. Χωρίς νά τό καταλάβει, πέρασε τδ χέρι του στή μέση 
της κι έγειραν στο χώμα.

Ή νεροποντή, όπως ήρθε απότομα, έτσι κι έφυγε. Κατά τή 
δύση ένα κομμάτι βροχή, διάφανη-φωτινή, κατεβαίνει σάν πέπλος 
άπ τόν ούρανδ στη γη καί στήν αντικρινή ράχη το Ούράνιο Τόξο 
ζώνει την πλαγιά, ανεβαίνει στδ Σέλωμα καί χάνεται στήν άλλη 
πάντα. Τδ ρέμα βουίζει. Στις λακούβες καί τις στράτες λάμπουν 
τά νερά. Οί κοπέλες, πού είχαν πάει γιά ξύλα, μουσκεμένες ώς τδ 
κόκαλο, έφτασαν στόν Οβορδ τής Μάρως, πέρασαν τό ξύλινο γε- 
φύρι μέ φωνές, γέλιο, πειράγματα καί δέ θυμήθηκαν καθόλου, πώς 
σ εκείνο τδ μέρος πνίγηκε τόν περασμένο χρόνο ή φιλενάδα τους,



γιατί είχε μείνει έγκυος. χωρίς νά είναι παντρεμένη. Στή Βαλαώ- 
ρα ή κατεβασιά πήρε τά μισά χωράφια του Κατρή καί ή φαμίλια 
ρίχνει πέτρες καί κλαριά νά γλυτώσει τά ύπόλοιπα. Τά κονάκια 
του τσιφλικιού, χωμένα μές στις κοπριές των ζώων καί τις άκα- 
θαρσίες των ανθρώπων. σαραβαλιασμένα άπ τόν καιρό καί τήν εγ
κατάλειψη, άγναντεύουν άπ τήν κορυφή τ αντικρινού λόφου καί ά
πό μακριά φαντάζουν σάν όμορφο παλάτι, σάν κάστρο ακατάλυτο. 
Το μοναστήρι, σάν άπό ταπεινοσύνη, κρύβεται στη '/ούνη καί μόνο 
τό καμπαναριό φαίνεται πάνω άπ τις βαλανιδιές.

Ίί Βάσω πετάχτηκε άπ τή σπηλιά, κλαίγοντας, καί πήρε τόν 
ανήφορο. Όσο προχ ωράει, βραδύνει τό βήμα. Έφτασε στό χωρά
φι. Σφούγγισε τά οάκρια, πήρε τό φτυάρι καί στάθηκε στόν δχτο, 
κοιτάζοντας μακριά, πικραμένη. Αύτός είναι άντρας, δυνατός... αύ- 
τή γυναίκα αδύνατη... Στή γυναίκα μένουν τά σημάδια κι έπρεπε 
νά προσέχει... Λύτη πήγαινε μπροστά, σά νά τόν τράβηξε επίτηδες 
στή σπηλιά... "Αν δέν έβρεχε... Κι άλλες φορές χωρίς βροχή κι 
αστροπελέκια καί τά βράδια, όταν έμνησκε μόνη, τέτιες σκηνές 
σκεφτόταν... Νά μή μέ βρει τίποτα χειρότερο», αναστέναξε.

Στό χωριό έχει τώρα φίλους, έχτρούς, οικογένεια... λίγα χω
ράφια. Τό γωριό τόν έδεσε. Τό χωριό δέν τόν κρατάει. Μίλησε μέ 
τή Βάσω. Είπαν καί τής μάνας. Οί μισοί, οί γυναίκες, θά έμνη- 
σκαν στό Περιστέρι. Οί άλλοι μισοί, οί άντρες, θά κατέβαιναν στήν 
ΙΙολιτειούλα. Ό Χρήστος θά πήγαινε στό σχόλιό. Ό Νίκος θά έ
μπαινε πουθενά νά μάθει τέχνη. Κι δ θωμάς θά δούλευε στό Στα
θμό, στ αμπέλια, οπού τύχαινε, ώς τις αρχές τ 'Απρίλη...

:*.·  λ

Τρεις μέρες τώρα στή σειρά πιάνει τά σίδερα καί κοιτάζει τήν 
αύλή, τό δρόμο. Νά ερχόταν κανένας! Όμως ποιος; Κι ήρθε ή α
ναποδιά χωρίς νά τήν περιμένει.

Τά παιδιά καμιά φορά δέν τόν στενοχώρεσαν. Υπάκουα» πρό
σχαρα, φρόνιμα... Κοιμούνταν καί ξυπνούσαν κανονικά, πλένονταν 
μοναχά τους, ετοίμαζαν τά πράγματά τους. Ό Νίκος μπήκε σ ένα 
τσαρουχάδικο. Όταν σχολνούσε, έκανε θελήματα στό αφεντικό 
καί κάτι τού έδιναν. Τις Κυριακές καί τις γιορτές λούστριζε πα
πούτσια δξω άπ τις έκλησιές, στήν πλατεία. Καί τά βράδια καθό
ταν καί διάβαζε μέ τό Χρηστό. 'Ηταν μιαλωμένα παιδιά, δμως 
μοναχά τους!...

Στό Σταθμό είχαν κεσάτια κι ό Θωμάς αναγκάστηκε νά δου
λεύει, οπού τύχαινε. Έμαθε, πώς κοντά στό ποτάμι άνοιξαν κερα
μιδάδικο καί πήγε. Μιά τετράγωνη μάντρα έκλεινε ένα αρκετά 
μεγάλο χώρο. Στήν ανατολική πλευρά φαινόταν πάνω άπ τόν τοίχο 
ένα καμίνι κι ένα φουγάρο. Δίπλα στήν είσοδο σ ένα μικρό σπι- 
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τύ,νΛ — sb γραφείο, σά φυλάκιο— καθόταν ένας χοντρός, μουστα- 
y-λής.

— Μήπως θέλετε έργάτες; ρώτησε ό θωμάς.
Τόν κοίταξε άπ όλες τις μεριές» ένοιαφέρθηκε νά μάθει, που 

άλλου δούλεψε καί είπε, στρίβοντας το μουστάκι.
— ’Έλα αύριο. Νά συνενοηθώ πρώτα... Κι απότομα σηκώθη

κε ορθός, ψιθυρίζοντας: Ερχεται τ αφεντικό.
Ό Θωμάς κοίταξε κατά τό δρόμο καί παρά-λίγο νά μπήξει 

τις φωνές, βμως ή ατσαλένια ματιά του άλλουνου τού έκοψε τή 
φόρα. Τ αφεντικό κούνησε τό κεφάλι στδ χοντρό καί προσπέρασε.

— Περίμενε νά τόν ρωτήσω, είπε ό μουστακαλής.
Σάν γύρισε, έκατσε στδ σκαμνί, έφτυσε δυό φορές, μιά δεξιά - 

μιά αριστερά, καί συνέχισε:
— "Αν γνωρίζεις κανέναν νά τού μιλήσει. Τόν λένε Άγγε- 

λή, Κώστα Λγγελή. Κι εδώ θά πάρουμε έργάτες. Καμιά εικοσα
ριά. Κι αλλού μπορεί νά σέ βολέψει. Στό ηλεκτρικό εργοστάσιο... 
στδ οίνο... οίνοπνε... Πώς διάδολο τό λένε; Κείνο πού φτιάχνει ού
ζο... Είναι συνέταιρος κι ό Καπές... δμως τούτος κυβερνάει. "Εξυ
πνος άνθρωπος... Άραβωνιάστηκε μιά κοπέλα μέ πολλά λεφτά... 
φρόνιμη... άπό μεγάλο σόι... Τή λένε Πόπη... ΙΙόπη... Τ άλλο οέν 
το θυμάμαι...

Ί ό Γενάρη έπιασε δουλιά στά νταμάρια. "Ανοιγαν ένα δρόμο, 
πού θά ένωνε τήν Πολιτειούλα μέ τά απέναντι χωριά καί βιάζον
ταν νά τόν σκυροστρώσουν, νά φτιάξουν καί τδ γεφύρι προτού αρ
χίσουν οί ανοιξιάτικες πλημύρες. Τά προτίμησε, γιατί θά είχε μό
νιμο μεροκάματο. Στις γαλαρίες θά δούλευαν καί μέ άσχημο και
ρό. IIήρε τά εργαλεία και ανακατεύτηκε μέ τούς άλλους έργάτες. 
Θά ήταν καμιά σαρανταριά. Δίπλα του περπατούσε ένας μέ μικρά 
μάτια, στρογγυλά, κολημένκ σύριζα στή μύτη.

— Καινούργιος είσαι; 'Ο έπιστάτης είναι χρυσός άνθρωπος. 
Μέ τούς καλούς-καλός, μέ τούς κακούς-φαρμακολειτουργιά... ° Α
μα σχολάσουμε θά πάμε νά σέ συστήσω... 'Εχεις τσιγάρο;

Πίσω τους ερχόταν ο Τέλης ό Ψυχογιός. Σαραντάρης, περί
που, φαρδύ στήθος, μέ μήλα πεταγμένα καί ρουφηγμένα μάγουλα.

— Σαλήτη! κοίτα νά τού κάνεις τράκα, προτού μάθει τί μού
τσο είσαι.I

Στό έμπα τής γαλαρίας στεκόταν ένας άνθρωπος κοντόχοντρος.
—-Τί ώρα είναι αύτή; φώναξε. Πάει μεσημέρι... Κάντε γρή- 

ΡΡα··;
Καθώς κουνούσε τά χέρια, γλίστρησε τό αδιάβροχο κι έπεσε 

στις λάσπες. Έτρεξε ό Σαλήτης, τό σήκωσε, τό σκούπισε καί τδ 
έριξε στις πλάτες του έπιστάτη. Οί έργάτες βάδιζαν χωρίς νά μι
λούν καί χωρίς νά άλάζουν βήμα.
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Τή Δευτέρα ό εργολάβος τούς είπε νά δουλέψουν ύπερωρία 
καί θά τούς πληρώσει γιά 18 ώρες, δηλ. ένάμισυ μεροκάματο. Ό 
Θωμάς χάρηκε. Θά μάζευε καμιά δεκάρα. Ή περιπέτεια τής Αρ- 
κουδοσπηλιάς δέν είχε συνέπειες, αλλά κάποτε θά έπρεπε νά κά
νουν νοικοκυριό.

— Μήν είσαι χαζός! τοϋ είπε δ Ψυχογιός. Θά μάς γελάσει.
Τδ Σάββατο τούς πλήρωσε γιά 14 ώρες. "Εγινε Σαματάς. Μιά 

παρέα, μαζί κι ό θωμάς, πήγαν στήν ’Αστυνομία. «Εμείς δέν α
νακατευόμαστε σέ τέτιες υποθέσεις, τούς είπαν. Κάνετέ του μήνυ
ση. Στδ δικαστήριο δ Κουτσιάφτης, έτσι έλεγαν τδν έργολάβο, εί
πε, πώς δέ δούλεψαν πάνω άπδ 14 ώρες. Ό Σαρίκας, μάρτυρας 
κατηγορίας κατέθεσε, πώς κανένας δέν είχε ώρολόγι καί παραδέ
χτηκε, πώς„ όταν δ άνθρωπος κουράζεται, ή ώρα γίνεται μέρα... 
Ό Σαλήτης» μάρτυρας ύπεράσπισης βεβαίωσε, πώς τις τελευταίες 
ώρες οί έργάτες τδ έριχναν στδ κουτσομπολιό. "Αλλωστε πάνω άπδ 
12 ώρες δέν μπορείς νά δουλέψεις, γιατί νυχτώνει...

'() Θωμάς δέν ήθελε νά τδ πιστέψει.
— Τί φταίει τδ δικαστήριο, είπε στδν Ψυχογιό. Αύτά τά τσα

νάκια είπαν ψέματα.
Σά δέ σάς έβαλαν νά πληρώστε καί τά έξοδα τής δίκης!

Τδ βράδυ τής ίδιας μέρας, σάν ήρθε ή ώρα, δ Ψυχογιός πέ- 
ταξε τά εργαλεία στδ μέρος τους κι έφυγε. Τδν άκολούθησε δ Θω
μάς καί οί περισσότεροι άπ τούς άλλους. Τδ πρωί δίπλα στήν πόρτα 
τή; αποθήκης στεκόταν δ Σαρίκας. Όταν ο Ψυχογιός έσκυψε νά 
πάρει τή σκεπαρνιά, εκείνος τοϋ πάτησε τδ χέρι. Σπρώχτηκαν καί 
βρίστηκαν.

— Σέ διώχνω, μπήκε στδν καυγά ό έπιστάτης.
Από λύγο σέ λόγο αρπάχτηκαν. Ό Ψυχογιός ήταν γερός άν

τρας και δέν μπορούσαν νά τδν βάλουν κάτω. Έτρεξε δ Σαλήτης, 
πήρε ένα στυλιάρι και τδ σήκωσε πάνω άπ τδ κεφάλι τού Ψυχο
γιού. () Θωμάς μ ένα πήδημα τού έπιασε τδ χέρι, τού έδωσε μιά 
κλωτσιά στήν κοιλιά καί τδν αναποδογύρισε. Στά νταμάρια ποτέ 
δέν είχαν φανεί χωροφυλάκοι. Κείνη τή μέρα βρέθηκαν δυό. "Ε
πί ασαν τον Ψυχογιό, τδ Θωμά καί τδ Σαρίκα καί τούς πήγαν στδ 
Αυτόφωρο. Δίκασαν τδν Ψυχογιό 40 μέρες, το Θωμά 20 κι αθώω
σαν το Σαρίκα...

II πόλη όλο καί πιο πολύ τδν τραβούσε. Θά άφηναν στδ χω
ρώ τή γριά καί τήν Κωστάντω. Θά κατέβαινε καί ή Βάσω. Στήν 
αρχή θά νοίκιαζαν καί μιά καμαρούλα ακόμα. ’Αργότερα θά έ
φτιαχναν κι ένα σπιτάκι δικό τους. Ίί Βάσω δούλευε σάν άντρας. 
Τά χωράφια τά δικά του θά τά πουλούσαν. Τδ πατρικό του σπίτι 
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θά τ άφηνε στον Τσακμάκη κι δ,τι ήθελε άς τού έδινε. Στήν πόλη, 
δσο κι άν ύπόφεραν, άπ τδ χωριό καλύτερα ήταν.

Κει πού συλογιόταν, κοιτάζοντας τούς επισκέπτες άφηρημένα, 
είδε τήν κοπέλα κατακόκινη άπ τήν τρεχάλα, νά ζυγώνει στά κά
γκελα. 11 καρδιά του πέταςε άπ τή χαρά.

—· Πότε ήρθες;
— "Ερχομαι τώρα. Δυο κουβέντες πρόλαβα ν άλάξω μέ τδ 

Νίκο. Χτες μάς είπε δ Τσίπρας, πώς σ έχουν μέσα. Ήρθα νά δώ 
τί κάνεις καί νά πάρω τά παιδιά στδ χωριό.

— Γιατί; Νά μείνεις κι έσύ έοώ.
— Άρώστησε ή μάνα. ’'Εσκυψε ν ανοίξει τδ κούρνιο κι όπως 

έκανε νά σηκωθεί, τής ήρθε σκοτούρα κι έπεσε. Π άρθηκε ή μέση 
σάν τή Λύτραινα.

— Τά παιδιά νά μήν τα πάρεις. Πίσω άπ τδ είκδνισμα έχω 
λίγα λεφτά. Στδ διπλανό σπίτι κάθεται ή γριά 'Άνα. Δός της κάτι 
καί παρακάλεσέ την...

— Πήγε μιά γυναίκα χτές, σκούπισε τδ δωμάτιο και τούς μα
γείρεψε πατάτες...

—· ΙΙοιά:
— Ό Νίκος δέν τή γνώρισε...
Ό θωμάς, κρατώντας τά κάγκελα, παρακολουθεί τή Βάσω, 

πού φεύγει. Στά δέκα μέτρα περίπου τού έριξε μιά ματιά, σφούγ
γισε τά δάκρια. καί χαμογέλασε. Πήγε άλλα τόσα καί γύρισε πίσω.

— θωμά! ξέχασα. Ό Γιάνης ό Τσακμάκης μού είπε νά σου 
πώ: θά οργώσει καί τά δικά μας τά χωράφια. Έσύ νά ρθεΐς στδ 
χωριό το Μάη, γιά τό σπόρο...

Τήν ίόρα πού ή κοπέλα κρυβόταν στή στροφή, ακούστηκε δί
πλα του:

— θωμά! Κει, στον 5 θάλαμο, άφησα τήν κάπα μου. Κοίταξε 
νά τη συμαζέψεις.

—· Πάνο!
— Διαδόθηκε, πώς σηκώσατε επανάσταση... Μείνε ήσυχος. Τά 

παιδιά δέ θά τ άφήσουμε νά χαθούν. Λύτά είναι αρνάκια. Δέ μιά- 
ζουν μέ το δικό μου.

Δρόμο! Τδ επισκεπτήριο τέλιωσε! φώναξε ό φύλακας.
'() Τσιγγάνος έβγαλε ένα οεματάκι άπ τδν κόρφο.
— Δέν είναι τίποτα. Ετσι γιά τ αντέτι...

λ Φ ν
Οί ράχες, οί πλαγιές, ό κάμπος, τά βουνά, όλος ό τόπος είναι 

ντυμένος στ ανοιξιάτικα. 11 ΙΙολιτειούλα έχει σήμερα καί μιά γιορ
τή ποιραπανήσια. Παντρεύεται ό καλύτερος νέος μέ τήν πιό Εμορ
φη καί πιό φρόνιμη κοπέλα. "Ολοι μιλούν γιά τό ταιριασμένο ζευ- 
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yiy. καί δέ βρίσκουν λόγια νά παινέψουν τις χάρες του. Τό ρέμα 
παράσυρε καί τήν ’Αμαλία, τή «γλώσα» τής γειτονιάς...

Ό Τσιγγάνος, μέ τον τροχό φορτωμένο στήν πλάτη κι ένα 
καζάνι τρύπιο στό χέρι, κατεβαίνει τό σοκάκι καί κάθε τόσο 5ια- 
λαλει: «Μύλους τού καφέ φτιάακχνουμεεε!! ! Ψαλίιιδια-μαχαίαιαι- 
ρια τροχάααμεεε!! χαλκώωωματα γανώνουμεεε!!!». Στή γωνιά 
τοϋ Άη-Δημήτρη σταμάτησε. Άπ τήν έκλησιά βγαίνει το πλήθος. 
eO Άγγελής κρατάει άπ τό μπράτσο τήν Πόπη, βουτηγμένη στά 
στολίδια.

Ό Τσιγγάνος κουνάει τό κεφάλι πικρά καί μουρμουρίζει: 
«Άμα έχεις παράδες σ αύτόν τον κόσμο!... . Κάνει μεταβολή, 
παίρνει τό λοξό δρομάκι κι αρχίζει ξανά μέ τήν τραγουδιστή φ<ι>- 
νή του: «Μαχαίαιρια-ψαλίδια τροχάμεεε!...».

Ό Θωμάς ανέβηκε στή σκαλωσιά κι έπιδιόρθωνε τό μισοχα- 
λασμένο τοίχο. Άπλωσε τή λάσπη μέ τό μυστρί καί πήρε μιά πέ
τρα. ’Ακούστηκε βοή καί γύρισε νά δει τί συμβαίνει. Αριστερά άπ 
τούς νεόνυμφους βαδίζει ό κύριος καί ή κυρία Καπέ, δεξιά ο δή
μαρχος, ό Μέμος ο Μάντηλας καί ή δημαρχίνα, πίσω ό διοικητής 
τής χωροφυλακής καί δλη ή αφρόκρεμα. Καί κει πού ή ματιά του 
πηδούσε άπ τόν ένα στόν άλλο, πρόσεξε κάποια λεπτομέρια καί τδ 
πρόσωπό του κάπνισε. «Τήν καημένη τή γριούλα! είπε μέ συμπό
νια, δέν τήν πήραν, γιά νά μήν τούς ντροπιάσει!... Τί ανάποδος 
κόσμος!;..».

Τό βραοάκι ανέβηκε στά Σαρακατσαναίικα. ΤΙ γριούλα κα
θόταν κουβάρι στό θυροστόμι καί κοίταζε έπίμονα τό σκοτάδι, πού 
είχε πυκνώσει. . \ -

— ... Έκλαψα πολύ... Άπδ λύπη... Μένω όλότελα μονάχη... 
Άπό εύτυχία... ΤΙ κόρη μου έπεσε σέ χρυσά χέρια... Τόν έχεις α
κουστά. Τόν λένε Κωνσταντίνο Άγγελόπουλο... Άπό μεγάλο σόι... 
ΤΙ μάνα του κρατάει άπ τή γενιά τού Καποδίστρια... Κάθονται 
στό Ληξούρι... ’Έχουν καράβια, λιοτόπια, αμπέλια...

— Καί πώς βρέθηκε έδώ;
— Οί δικοί του ήθελαν νά τόν παντρέψουν μέ μιά έγγλέζα. 

«Έγώ είμαι Ελληνας καί θά πάρω Έλληνίδα», τούς είπε. Τσα
κώθηκαν κι έφυγε... ’Έχει τρία έργοστάσια, τό ηλεκτρικό, τό κε- 
ραμοποιεΐο, τό οίνοπνευματοποιεΐο... Παζαρεύει κι ένα μεγάλο ύ- 
φαντουργεΐο στήν Αθήνα... Δοξασμένο νά είναι τό όνομα τού Ύψί- 
στου. Θά πεθάνω ήσυχη...

Ό θωμάς δέ θέλει νά σκαλίσει τόν πόνο της, μά δέ μπορεί 
νά νικήσει καί τήν περιέργεια.

— Καί γιατί δέν πήγες στό γάμο, θειά Παρασκευή;
— Δέν ήθελα νά βαραίνει στή ζωή τους ή δική μου σκιά... 

Νά μάθει ό άντρας της, πώς έχει μιά μάνα ξενοπλύστρα... θέλω 



νά πιστεύει, πώς ή γυναίκα του είναι άπό αρχοντική οικογένεια... 
όπως κι είναι πραγματικά... Νά κάτσω καί νά τού εξηγήσω τί 
μεσολάβησε... Θά τού δημιουργούσα αμφιβολίες καί τίποτα περισό- 
τερο. "Λς τους νά ζούν εύτυχισμένοι. Τόν άλλο μήνα θά φύγω. Θά 
πάω στήν πατρίδα μου, μακριά άπ τό δρόμο τους...

Σώπασε. Εβγαλε τό μαντήλι, σκούπισε τά δάκρια κι είπε 
ςανα:

θά σού ξομολογηθώ καί κάτι, παιδί μου Θωμά, νά ξαλα- 
φρώσε: ή ψυχή μου. Είσαι καλός άνθρωπος. Ή Πόπη μου άνατρά- 
τηκε κι έζησε σ άλλο πέριδάλον. μέ δεξιώσεις, χοροεσπερίδες .τα
ξίδια. Έσύ είσαι αλλιώς μαθημένος...

— Καί γώ. θειά Παρασκευή, βιάστηκε νά τή; σταματήσει 
τήν κουβέντα, ειμζζι πολύ εύχαριστημένος. γιατί ή Πόπη παντρεύ
τηκε έναν άντρα τής σειράς της...

ΊΙ μαγιάτικη νύχτα κυλάει ήσυχη. Στό γεροπλάτανο σκούζει 
ό γκιώνης, στ άβλάκι λαλεΐ ή νεροχελώνα. Τό ποτάμι γιαλίζει 
στήν αστροφεγγιά. ΊΙ Πολιτειούλα άποτραβιέτα: ν αποκοιμηθεί. 
Ό Θωμάς περπατάει στό σοκάκι. ΊΙ ψυχή του είναι βαριά...

Κάθε Σάβατο ή Πόπη πηγαίνει καί προσεύχεται στό έκλη- 
σάκι τών 'Αγίων Θεοδώρων. Δέ λέει τίποτα, ούτε καί ζητάει τί
ποτα. Ανάβει 2να κερί καί στέκεται εκεί, ώσπου νά τελιώσει δ 
εσπερινός. Τήν ίδια μέρα καί τήν ίδια ο>ρα πηγαίνει και ή γριού- 
λα. Χώνεται στό στασίδι καί ξεχνάει τό Θεό. Πότε-πότε σηκώνει 
τό χέρι καί αντί σταυρό σκουπίζει τά οάκρια.

— Πόπη μου’ τής ψιθύρισε ένα βράδυ. Κάνε πώς θά κάνεις 
κι έλα στό σπίτι...

Εσβησαν τό φως. Έκατσαν στόν καναπέ. ’Απλωσε τά χέρια 
της...

—... Δέν ένιωσα τή χαρά νά άκουμπάς τό κεφάλι σου καί νά 
άποκοιμιέσαι στήν ποδιά μου... Γιά νά μή σέ χάσω ήρθα δώ κι έ- 
ζησα μαύρη κι άλαλη... νΕλεγα νά βρω έναν τρόπο νά σού έδινα 
τό σπίτι, τά έπιπλα... νά θυμάσαι τή δόλια τή μάνα σου. μ.ά δέν 
έχω λεφτά ούτε γιά τό εισιτήριο. Καί κει πού θά πάω, πώς θά ζή- 
σω;! 'Ο πατέρας σου μου έκοψε τό έπίοομα άπό τότε πού παντρεύ- 
τηκες...

- - ΚώσταI τού είπε, τήν ώρα πού έτρωγαν. Υπάρχει ένα σπι
τάκι μέ έξαιρετική έπίπλωση.

—· Πού;
— Στά Σαρακατσαναίικα. Έχει αύλή καί κήπο. Γιά νά κα

ταλάβεις, κοντά στό χαλασμένο ανεμόμυλο.
— Τό σπίτι τή: μάνας σου:
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Δέν τό περίμενε. «ΆφοΟ ξέρει, συλογίστηκε, γιατί νά φύ
γει...». 'Ύστερα μια άλλη σκέψη πέρασε άπ το μιαλό της: « Αμα 
μείνει έοώ, μπερδεμάρες θά έχουμε. *Ας  πάει στά καλό της!».

Δυστυχώς! ΤΙ μάνα μου βρίσκεται άρωστη στήν Ελβετία.
— Καί τί θά το κάνουμε έκεΐ πάνω στά κράκορα;
— Κάποτε μίλησες γιά ξενοδοχείο. Εχει υπέροχη θέα. Βλέ

πεις όλη τήν πόλη, τόν κάμπο, τό ποτάμι, τά βουνά... Μόνο ό δρό
μος λείπει... Ό δήμαρχος δέ θά μάς χαλάσει τό χατήρι...

Σηκώθηκε, έκανε κάμποσες βόλτες μέ τά χέρια πίσω, βγήκε 
στό μπαλκόνι, έριξε μια ματιά κατά τά Σαρακατσαναίικα καί γύ
ρισε.

— Πόσα θέλει; Καί συνέχισε, χωρίς νά περιμένει απάντη
ση. Σύμφωνοι! Νά τ αγοράσουμε. Αλλά γιατί νά τής δώσουμε ό
λα τά λεφτά στο χέρι; Μπορεί νά πεθάνει καί νά τά πάρει κανέ
νας ξένος. "Ενα ποσό κάθε μήνα. Άνάλαβε έσύ τήν ύπόθεση....

Ολη τή μέρα δέ στάθηκε καθόλου. Σκούπισε, ξεσκόνισε, τα
χτοποίησε τό σπίτι. Έβαλε καινούργια σεντόνια, καινούργια προσ
κέφαλα, καινούργια μαξιλάρια. Τά είχε ράψει καί τά είχε κεντή
σει μέ τά χέρια της, όταν γεννήθηκε ή ΙΙόπη, καί τά φύλαγε στό 
ντουλάπι. Πήρε δυό κουβέρτες παλιές, ένα προσκέφαλο καί δυό 
μαξιλάρια καί τά έφτιαξε δέμα. 'Έβαλε στή βαλίτσα λίγα εσώρου
χα. Τ απίθωσε κοντά στό παράθυρο κι έκατσε σ ένα σκαμνί. ΊΙ 
κρύα νύχτα κυλάει πολύ αργά. ΙΙότε-πότε άκούγονται βήματα στο 
δρόμο και ή καρδιά τής γριούλας τρέμει άπό χαρά. Καί διπλώνει 
ή λύπη, όταν εκείνα ξεμακραίνουν.

Τό ρολόγι τής πόλης χτυπάει οχτώ. Σέ μισή ώρα φεύγει το 
τραίνο. « Αχ! μέ περιμένει στό σταθμό», ψιθυρίζει καί σηκώνεται. 
Βάζει τό χρυσό είκονισματάκι τής Παναγιάς στον κόρφο, κλειδώ
νει, σκύβει, φιλάει τό κατώφλι τής πόρτας, βάζει τό κλειδί κάτω 
άπό μία πέτρα, παίρνει τά μπαγάζια καί τρικλά-τρικλά. όσο μπο
ρεί γρηγορότερα, τραβάει γιά τό Σταθμό.

Μπαίνει σ ένα βαγόνι έρημο σάν τήν ψυχή της, σάν τή ζωή 
της και πιάνει τό παράθυρο. Κύματα-κύματκ φυσάει ό βοριάς. Τά 
τελευταία κίτρινα φύλα πέφτουν στή γή. Τ αστέρια τρεμοσβύνουν 
στο μαύρο ούρανό. Στήν αποβάθρα στέκει μόνο ένας ύπάλληλος. 
«Κόρη μου! καταλαβαίνω. 'Οταν έγώ κατέβαινα στο Σταθμό, έσύ 
ανέβαινες στό σπίτι καί δέν ανταμώσαμε. Ό θεός νά σ έχει κα
λά! , μουρμουρίζει καί σφουγγίζει τά δάκρια.

Τό τραίνο τρέχει. ΊΙ ΙΙολιτειούλα ξεμακραίνει. Τό σκοτάδι 
γίνεται δλο καί πιό βαθύ...

Τά λεφτά τούς πρώτους μήνες πήγαιναν κανονικά. Τά φιλού
σε καί ψιθύριζε: Έ' ευχαριστώ, κόρη μου... Νά μού έστελνες κι 
ένα γραμματάκι...». ’Έπειτα αργούσαν πότε πέντε, πότε δέκα, πό



τε περισότερες ;ιέρες. Τόν ’Απρίλη σταμάτησαν. Μπήκε δ Μάης. 
Ή Πόπη έκλεινε ένα χρόνο παντρεμένη...

Κάθε μέρα, τήν καθορισμένη ώρα σάν αύτόματο, ζυγώνει στό 
παράθυρο, στέκει πίσω άπ τΙς γρίλιες καί περιμένει μέ άγωνία. 
Καί, όταν δ ταχυδρόμος προσπερνάει, ή έλπίδα σβήνει, τά γόνατα 
κόβονται καί θαμπώνουν τά μάτια. "Αμαρτία ήταν, όμως έμεινε δυό 
μέρες τελίως νηστικιά καί πούλησε τήν Παναγιά σ ένα παλιαντζή 
γιά λίγες δεκάρες... Δέ θέλει νά ρωτήσει τόν ταχυδρόμο, γιά νά 
μην καταλάβει ένας ξένος άνθρωπος τήν κατάντια της. Τέλος, μιά 
μέρα άνοιξε τά πατζούρια. < Δέν έχω τίποτα, γιαγιά», της άποκρί- 
θηκε.

Ή άνοιξη πιλαλάει άπ άκρη σ άκρη. Μοσχοβολάει καί βουί
ζει δ αγέρας. Οί πλαγές καταπράσινες. Η θάλασσα γαλάζια. "Ο 
ουρανός καθαρός. Στό περβόλι τοϋ Κρεοατά ένα ζευγάρι παίζει και 
γελάει... Στήν αύλή τού Κρίνα ή ’Αγγέλα κάθεται δίπλα στις τρι- 
ανταφυλιές. Τό μωρό τής δαγκώνει τή ρόγα, κουνάει πέρα-δόθε 
τό ποδαράκι του καί παρακολουθεί ένα πουλάκι. Κάποιες παλιές 
σκηνές γυρίζουν στή μνήμη τής γριούλας. «Πόπη μου! μουρμουρί
ζει, κλείνοντας τά πατζούρια. Ό κόσμος είναι κακός. Καί κάτω 
άπ τό γέλιο κρύβει τό φαρμάκι· Καταλαβαίνω. Ό ταχυδρόμος μου 
τρώει τά λεφτά».

Πέρασαν καί κάμποσα χρόνια ακόμα. "II γριά παράλυτη στό 
στρώμα. Ό Νίκος είναι παληκάρι πιά. Τόν ακολουθεί δ Χρήστος. 
Στό Περιστέρι άνοιξαν σχόλιό. Ό ψάλτης τής Γ Αγίας Παρασκευής, 
δ Νάκος δ Γκαβός, πού ξέρει πέντε γράμματα περισότερα άπ τούς 
άλλους, κάνει τό δάσκαλο. Τό θωμά τόν έβγαλαν πρόεδρο. Τδ ό
νειρό του έμεινε όνειρο. Τόν κέρδισε γιά πάντα τό χωριό...

* * #

Κουρασμένος κι άυπνος ανέβηκε τήν ορθή γιδόστρατα άπ τήν 
άλλη πάντα τοϋ βουνού. ’Έφτασε στήν κορυφή κι έκατσε στήν Πυ
ραμίδα. Κοιτάζει γύρω, ξύνει τό κούτελο καί παιδεύεται νά βρει 
μιά άκρη. Τά γεγονότα, πού ξέσπασαν άνεπάντεχα, πέρασαν γρή
γορα σάν αστραπή καί συντάραξαν τό Θωμά τόν Καρατζά κι όλο 
τόν απλό κόσμο. 'Ακόμα καί τώρα, υστέρα άπ τό χαλασμό, είναι 
δύσκολο νά τά πιστέψει.

Χαμηλά στή Σαρμανίτσα φάνηκε ένας στρατοκόπος. Πέρασε 
τήν πλαγιά τοϋ Μαρμαρά, κατέβηκε στή ρεματιά τού Σαμαρτζή 
καί φάνηκε ξανά στ Άγνάντιο τού Ραχούτη. Σταμάτησε στήν πλα
τεία, σφούγγισε τόν ιδρώτα, ήπιε ένα ποτήρι νερό στό πόδι καί 
ρώτησε:

— Πού είναι δ Πρόεδρος;
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Ό θωμάς μίλησε λίγο μαζί του, πήρε τό ZaPxt και τράβηξε 
για το σχόλιό, πού τό χρησιμοποιούσαν καί για κοινοτικό γραφείο. 
"Ενα τέταρτο αργότερα σήμανε ή καμπάνα κι άπό στόμα σέ στόμα, 
κι άπό ρούγα σέ ρούγα-, πέταξε ή είδηση ώς τά χωράφια καί τά 
μαντριά: «Πόλεμος! Πόλεμος!...Γενική επιστράτευση!...».

Οι χωρικοί άφησαν τις δουλιές τους, τά ζωντανά τους καί 
μαζεύτηκαν στό χωριό. Ή διαταγή έλεγε: Οί άντρες άπό 20 ώς 
4ο χρόνων σέ 12 ώρες νά παρουσιαστούν γιά κατάταξη. Στό με
ταξύ, ώσπου νά ρθει ό αγγελιοφόρος, είχαν περάσει οί μισές κι έ
πρεπε νά περπατήσουν δλη τή νύχτα. "Οσοι έμνησκαν πίσω έκλαι- 
γαν, δσοι έφευγαν χαμογελούσαν κρύα, γιά νά δίνουν κουράγιο 
στούς δικούς των. Ό θωμάς παράδωσε τά χαρτιά καί τά κλειδιά 
στο γέρο-Σταύρακα καί τό Νάκο τον Γκαβό, πού έκανε καί τό 
Γραμματικό, έτρεξε στο σπίτι καί προσπάθησε νά παρηγορήσει τή 
Βάσω.

— Μιά βδομάδα... Τό πολύ δυό... «Μέ τού Χριστού τήν πί
στη καί στρατηλάτη τό γεναΐο βασιλιά μας θά τούς κυνηγήσουμε 
πίσω άπ τήν Κόκκινη Μηλιά, θά πάρουμε τήν II όλη, θά άναστη- 
θει ό Κωνσταντίνος ό Ιίαλαιολόγος, θ ανοίξουν οί πύλες της ’Α
γίας Σοφίας, θά ξεμαρμαρώσει ο Πατριάρχης...».

Λέξη δέν είχε ξε/άσει άπ δσα τούς έλεγαν στο στρατό.
— Κι άν σκοτωθείς; τραύλισε ή γυναίκα μέσα άπ τού; λυγ

μούς.
— Πώς θά σκοτωθώ; Σού είπα: θά τούς κυνηγήσουμε σάν 

τά πρόβατα. Δέ θά έχουν καιρό νά κοιτάξουν πίσω, όχι καί νά 
ντουφεκίσουν!...

Τήν Κόκινη Μηλιά τή φανταζόταν μιά-δυό μέρες πέρα άπ 
τά σύνορα. Τά άλλα, γιά τούς μαρμαρωμένους βασιλιάδες καί τά 
μισοτηγανισμένα ψάρια..., δέν τά κοσκίνιζε, δμως ήταν σίγουρος, 
θά κυνηγούσαν τούς Τούρκους καί χαιρόταν, γιατί ή Ελλάδα θά 
γινόταν μεγάλη καί τρανή.

— 'Αιντε θωμά! φώναξε ό Τσακμάκης άπ τό δρόμο. Αργή
σαμε. II άρε και κανένα κομμάτι ψωμί παραπάνω, άν έχεις.

— Τί νά τό κάνω; θά μάς δώσουν κουραμάνα.
Στό Κέντρο έπιστράτευσης δέ γνώριζε τό σκυλί τον αφέντη. 

Δέν τούς ρωτούσαν πόσα χρόνια έχουν, άν είναι γεροί ή άρωστοι. 
Τούς έβαζαν στη γραμμή, τούς κοίταζαν μέ τό μάτι κι έβγαζαν 
τήν απόφαση. Οί πρώτοι, ό θωμάς, ό Τσακμάκης καί μερικοί άλ
λοι, πήραν ντουφέκια. Γιά τούς υπόλοιπους δέν είχαν, «θά σάς δώ
σουν πάρα-πάνω. τούς είπαν, κι άν δέ βρείτε καί κεΐ, θά πάρετε 
άπ τούς Τούρκους...». Πάλι μέ τό μάτι τούς χώριζαν σέ ομάδες 
άπό τριάντα, τούς έδιναν σ έναν αξιωματικό καί τούς ξεπροοόοα- 
γαν: «"Ωρα καλή καί στήν IIόλη νικητές!».
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Νηστ&κοί, διψασμένοι, σκονισμένοι, περπατούν χωρίς σταθμό 
μές στόν κάμπο. Ό θωμάς σκύβε: τό κεφάλι, άκολουθάε: τά βή
ματα τού μπροστινού καί συλογιέτχι. Κάποια στιγμή γύρισε στόν 
Τσακμάκη, πού βάσιζε δίπλα του:

— Γιάνη! Δέ μού δίνει; μιά μπουκιά ψωμί; Λύθηκε ό αφα
λός μου.

Δέ σ αρέσει ή κουραμάνα; Στρατός είναι αυτός!
"Ενας ψίθυρος μεταδόθηκε άπό στόμα σέ στόμα; «Κάντε στή 

πάντα! Κάντε στή πάντα!... . "Ενα τμήμα ντυμένο-δπλισμένο πέ
ρασε, σχεδόν τρέχοντα;. Ό θωμάς έριξε μιά ματιά χαρούμενη στόν 
Τσακμάκη, σά νά τού έλεγε: Βλέπεις;

Μέ μιά ώρα νύχτα έφτασαν στήν Καλαμιά και σταθμέυσαν 
στήν πλαγιά τού λόφου, δεξιά άπ τό χωριό. Τό θωμά δέν τόν κα
λάει ύπνος. Πεινάει, διψάει και πιό πολύ ανησυχεί. Δέν μπορεί νά 
καταλάβει τί γίνεται. Δέν έβλεπε πουθενά φως, δέν δκουγε φωνές, 
κουδούνια, βελάσματκ κι άν δέ γαύγιζαν οί σκύλοι —· καί γιατί 
γαύγιζαν συνέχεια; - θά νόμιζε:, πιο: τό χωριό είναι έρημο. Τό 
σοκάκι τον έβγαλε τυχαία στό κέντρο, στή βρύση. ’Ήπιε νερό καί 
ξάπλωσε δίπλα στό χαντάκι. Φαντάροι, ένας-ένας, ομάδες μικρές 
καί μεγάλες, κάνουν μιά στάση στή βρύση, ξεκουράζονται λιγάκι 
καί συνεχίζουν τό δρόμο κατά το νοτιά... «Μάς πήραν φαλάγγι, έ
λεγαν. Τίποτα δέν τούς κρατάει...». Ετοιμαζόταν νά σηκωθεί, ό
ταν πρόβαλαν στή γωνιά. Πλησίασαν καί, όπως ήταν μέ τούς γυ
λιού; καί τά όπλα στήν πλάτη, έσκυψαν κι ήπιαν νερό, «Δέν κα
θόμαστε λίγο νά πάρουμε μιά ανάσα;» είπε ό ένας, «θά μάς πιά
σου?, απάντησε ό άλλος. Νά περάσουμε τό ποτάμι.,.».

Σά γύρισε στό τμήμα καί ζύγωσε στό μέρος, όπου κοιμούνταν 
ό αξιωματικό;, γιά νά τού αναφέρει τί ακούσε» είδε πως έκείνος 
έλειπε. Ξύπνησε και τούς άλλους καί ξεκίνησαν. Τό πρωί, όταν 
σκόρπισε καλά τό σκοτάδι, είδαν στόν κάμπο κόσμο νά φεύγει κα
τά τό νοτιά, μά δέν μπόρεσαν νά ξεχωρίσουν άν είναι στρατός ή 
πολίτες. Ό θωμάς ξέχασε καί τήν Κόκ.νη Μηλιά καί το μαρμαρω- 
μένο βασιλιά. Τώρα σκεφτόταν το Ιίεριστέρι, τή Βάσω... Άπ τ 
αριστερά καί πίσω κατέβαινε μιά φάλαγγα καί στή στροφή ό θω
μάς καί μερικοί άλλοι έκοψαν δεξιά, μέσα άπ τά χωράφια. Σάν 
έφτασαν στο Στερφόλακο. είπε στους άλλους:

— 11 ιάστε τον Αετό. 'Εχετε οχτιυ ντουφέκια. "Ολόκληρη με
ραρχία μπορείτε νά κρατήσετε. Έγώ κι δ Γιάνης θά κατεοούμε 
στο χωριό νά δούμε τί γίνεται. Θά πάρουμε ψωμί καί Οά ρθούμε νά 
σάς βρούμε... . ·, ν·.; . ’ ..... Λ ν·.:..·. < ·. ;· ;

Τό Περιστέρι ήταν ανάστατο. Κυκλοφορούσαν οί πιό αντιφα
τικές Φήμες. Τό πλήθος πηγαινοερχόταν στις αυλές» ατούς κήπους, 
στους δρόμους. Άκουγες τί; πι.ό διαφορετικές γνώμες. δ;κι>ς άπό- 



φάση καμιά. Στό μεταξύ κατάφτασαν καί μερικοί φαντάροι, πού 
μπέρδεψαν τά πράματα πιό πολύ. Άπ τις κουβέντες τους έβγαινε, 
πώς πίσω άπ τήν κάθε τούφα καί κάτω άπ τήν κάθε πέτρα κρύβε
ται κι ένας Τούρκος, έτοιμος νά σέ σφάξει...

Μπήκαν στό σχόλιό καί φώναξαν τά ύπόλοιπα μέλη του Κοι
νοτικού Συμβουλίου. Στήν αύλή συνάχτηκε κόσμος, περιμένοντας ν 
ακούσει κάτι. Ό Θωμάς έδειξε τον ήλιο.

— Δέν έχουμε καιρό γιά χάσιμο... Νά κρύψουμε δ,τι κρύβε
ται, νά πάρουμε δ,τι μπορούμε καί νά πιάσουμε τό καταφύγι*  Άπ 
τόν Αετό δέν έχουμε φόβο. Τό πέρασμα τδ κρατάει μιά όμάοα...

Δέν πρόλαβε νά τελιώσει τήν κουβέντα καί οί πρώτοι ξεκί
νησαν κιόλας. "Ως τό βράδυ τό χωριό έρήμωσε.

Είχαν περάσει δυό ώρες νύχτα, ίσως καί παραπάνω. Χοντρά 
σύγνεφα σκέπαζαν τόν ούρανό. Δέν έβλεπες μιά πιθαμή πέρα άπ 
τή μύτη σου. Στό άνάραχο, δίπλα στό Μοναστήρι, καί στό τσουγ- 
κράοι, πάνω άπ τό τσιφλίκι, ακούστηκαν φωνές: «Τούρκοι έρχον
ται! Φευγάτε νά φεύγουμε?...». Πέντε σκιές ζύγωσαν. * Ανοιξαν τά 
μαντριά καί έβγαλαν τις αγελάδες, αφήνοντας μέσα δσες είχαν 
τσοκάνια. Ό ένας μπροστά, τραβώντας μιά, οί άλλοι τρεις παρα
πίσω χάθηκαν στή ρεματιά. Ό πέμπτος, λίγο άργότερα, κυνήγησε 
τά ύπόλοιπα ζώα κατά τήν Αντίθετη κατεύθυνση. Τό ίδιο έγινε καί 
στό τσιφλίκι. Τά δυό κοπάδια έσμιξαν στό ποταμάκι, ανέβηκαν τή 
χαράδρα, πέρασαν τή Σκάλα καί χάραξαν στό κοκινόχωμα ένα 
βαθούλωμα μέ πλαγιές, γκρεμούς καί μεγάλες σπηλιές...

Τ άπόγιομα έφτασαν στό Μοναστήρι οί Τούρκοι. Λεηλάτησαν 
ο,τι βρήκαν κι έβαλαν φωτιά. ’Απ τά παμπάλαια σαρακοφαγωμένα 
σανιδόξυλα δέν έμεινε ίχνος. Γκρεμίστηκαν καί οί τοίχοι. Άπό κεί 
τράβηξαν γιά τό τσιφλίκι καί μέ τό σούρουπο ανέβηκαν στό Περί- — £J ···

Στήν κορυφογραμμή, άριστερά άπ τό Κοκινόχωμα περνούσαν 
τά βοριο-δυτικά σύνορα. Οί Τούρκοι τσομπαναραίοι είδαν τά ζώα 
καί ειδοποίησαν. Ξεκίνησε ένα τμήμα οπλισμένο. Τά ύψώματα τά 
κρατούσε ό θωμάς μέ μερικούς άλλους. Τί μάχη βάσταξε δυό μέ- 
ρόνυχτα χωρίς αποτελέσματα. Τήν τρίτη μέρα ήρθαν ενισχύσεις. 
Καί πάλι δέν μπόρεσαν νά προχωρήσουν. Ούτε κι έφυγαν. Ό πει
ρασμός ήταν μεγάλος. Τόσα ζώα! Ακολούθησαν τρεις μέρες μέ 
σποραδικούς πυροβολισμούς. Οί Τούρκοι δέν έκαναν σοβαρές προ- 
σπάθ.-ιες. Γιατί; Ό Τσακμάκης, πού φύλαγε τή Σκάλα, στό ριζό, 
έστειλε κάποιον στήν αντικρινή κορφή καί μέ φωνές ειδοποίησε, 
πώς άρχισαν διαπραγματεύσεις. Τό Κοινοτικό Συμβούλιο πήρε τά 
ζώα νά μήν πέσουν στά χέρια των Τούρκων καί σκόπευε νά τά 
πουλήσει άργότερα καί νά φτιάξουν τό σχόλιό, τό δρόμο... Τώρα;! 
Τό μαντάτο ανησύχησε καί τά δυό μέρη. ’Άν κλεινόταν ειρήνη, 
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οί Τούρκοι δέν μπορούσαν νά αρπάξουν τά ζώα καί οί Ρωμιοί θά 
τά έχαναν, θά τά έπαιρναν ξανά δ πάτερ-’Αμβρόσιος καί δ ’Αφέν
της. * Αρχισαν τά παζάρια. Εκείνοι ήθελαν νά τ άλάξουν με τρό
φιμα κι άλλα εμπορεύματα, ετούτοι μέ τουρκικές λίρες. Ή μιά 
πλευρά έδινε λίγα» ή άλλη ζητούσε πολλά. Τέλος, ό κίνδυνος τούς 
έκανε πιδ συγκαταβατικούς καί τά ζώα πέρασαν στδ τούρκικο.

Υπογράφτηκε ειρήνη. Οί Τούρκοι έφυγαν. Οι ΙΙεριστεριώτες 
γύρισαν στά σπίτια τους. Ή ύπόθεση οέ σήκωνε αναβολή. Ό μπα
κάλης ξανά τδ βιολί του: «Τδ ξένο βιός... Θά ψοφήσουν στή φυ
λακή!....». Οί γριούλες τδ δικό τους τροπάρι: «Θά πέσουν απάνω 
μας οί εφτά πληγές τού Φαραώ...». Ό Τσίπρας πίσω άπ τούς χω
ροφύλακες. "Ενα βράδυ τδν αντάμωσε στδ δρόμο ό Τσακμάκης.

- · Μωρέ! σέ τρώει πάλι ό πισινός σου;
— · Βρέ, Γιάννη! Δέ φταίω γώ. Ό μπακάλης είπε: Τά γελά

δια τά πήρε δ θωμάς δ Καρατζάς καί ό Γιάννης δ Τσακμάκης...
"Ετσι οημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα, απρόβλεπτο, πολύ πιδ 

σοβαρό.

Βρήκαν τόν ’Αμβρόσιο νά κάθεται ανάμεσα στά έρείπια μέ τά 
χέρια σταυρωμένα καί τδ βλέμα μαραμένο. Σάν τούς είδε, σκουν
τούφλιασε. X) γέρο-Σταύρακας έβγαλε άπ τδν κόρφο τδ εύαγγέλιο.

— Παπούλη! θά δρκιστείς, πώς δέ θά μαρτυρήσεις σέ κα
νένα...

"Εβαλε τδ χέρι πρόθυμα στδ Εύαγγέλιο. "Αν δέν τδν σύφερ- 
νε, θά πατούσε μέ τήν ίδια εύκολία τδν όρκο.

— .... ’Εμείς τά λεφτά δέν μπορούμε νά τά κρατήσουμε, θά 
σού δώσουμε τά μισά...

— -Καί τά άλλα; Δέ φοβάστε τδ θεό;
— Τά ζωντανά, ΙΙαπούλη, μπήκε στή μέση ο θωμάς, τά πή

ραν οί Τούρκοι. Τόσος κόσμος τούς είδε. Άπδ δώ τά πέρασαν» ο
λόκληρο κοπάδι. Εμείς τούς κυνηγήσαμε. Ανοίξαμε ντουφέκι. Με
ρικά σκόρπισαν, πέντε γκρεμίστηκαν, κάμποσα σκοτώθηκαν. "Αν 
συνεχιζόταν τδ κακό δέν θά εμνησκε κανένα. Αυτοί οέν είχαν τί
ποτα νά χάσουν. Εμάς μάς πονούσε ή ψυχή. Πέσαμε σέ παζάρια 
καί, δσα γλύτωσαν, τ αγόρασαν μισοτιμής... Θά πάρεις τά μισά άπ 
τά δικά σου λεφτά καί τ άλλα, μαζί καί τού Χατζηκοσμά, θα τά 
μοιράσεις στον κόσμο. "Αν δέ δέχεσαι, θά πάμε σ αύτδν καί» νά 
είσαι σίγουρος, δέ θά πει δχι.

Δέν πρόλαβαν νά μπαλώσουν τούτο τδ ζήτημα καί παρουσιά
στηκε ένα άλλο. Στδ Ιίεριστέρι έφτασε ή είδηση πώς, στδν κάμπο» 
πέρα άπ τδ ποτάμι, δέν έμεινε τσιφλίκι άμοίραγο καί τδ Κοινοτι
κό Συμβούλιο έστειλε τδ θωμά νά δει τί γίνεται. Τήν τρίτη μέρα, 
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πρωί-πρωί, αντάμωσε κοντά στδ Κρυονέρι καμιά πενηντάρια χω
ρικούς. Στή δημοσιά πίσω κι άπ τά γύρω χωριά κατέβαιναν άλλοι 
και τραβούσαν γιά τήν πόλη. Ή "Αστυνομία τούς απαγόρεψε τήν 
είσοδο καί, όσοι είχαν περισσότερο κουράγιο, μπήκαν ένας-ένας, 
δυό-δυό άπ τούς κήπους. τά αφρούρητα δρομάκια καί μαζεύτηκαν 
στή Νομαρχία. Εκανε επέλαση ή έφιπη χωροφυλακή. Τό πλήθος 
έτρεχε δώθε-κείθε, στριμωχνόταν στά πεζοδρόμια, σκορπούσε καί 
πάλι μαζευόταν. Δίπλα στό Θωμά ένας σαραντάρης μέ ανακατε
μένα μαλιά καί μεγάλα μουστάκια· σάν είδε ένα άλογο νά έρχεται 
καταπάνω του, έκανε ένα βήμα στήν πάντα, γονάτισε καί τό σού
βλισε δυνατά στήν κοιλιά μέ τό τζουμάκι. Κείνο τινάχτηκε, κλώ
τσησε κι ό καβαλάρης ήρθε κορώνα-γράμματα. Τήν Ιδια στιγμή ό 
διπλανός χωροφύλακας κατέβασε μέ λύσα τή σπάθα του... '() Θω
μάς τον σβάρνισε στό κοντινό σοκάκι, έσπρωξε μιά πόρτα καί τόν 
ξάπλωσε στήν αύλή. Στό κεφαλόσκαλο πετάχτηκε μιά γυναίκα κι 
έμπηξε τις φωνές: «Φεύγατε! 'Έρχονται!...». «Νά δέσεις τό λαβω
μένο μήν πεθάνει», τής είπε κι άπ τό ντουβάρι πήδηξε στόν άλλο 
δρόμο.

Ό θωμάς κάθεται στήν ΙΙυραμίδα, σκύβει τό κεφάλι, ξύνει 
τό κούτελο καί συλογιέται. Κάτι έσπασε μέσα του απότομα καί τού 
έφερε πόνο δυνατό. Κείνα τά παραμύθια έγιναν κουρνιαχτός καί 
στάχτη. «’Αντί νά φτάσουμε μ.εΐς στήν Κόκινη Μηλιά, λέει μέ πί
κρα, κόντεψε νά μπούν οί Τούρκοι στήν ’Αθήνα...». Κι άπό οώ ό 
νους ξανοίγεται σ άλλα πιο κοντινά. Δίκιο έχει ό κόσμος, τά χω
ράφια είναι δικά του, όμως, γιατί νά τούς χτυπήσει ή Αστυνομία;! 
Καί μπορείς νά τά βγάλεις πέρα μέ τό Κράτος! H σκέψη κλώθει 
κάμποσο γύρω στο δύσκολο αυτό πρόβλημα, ή δψη του σκοτεινιά
ζει καί πάλι σιγά σιγά ξαστερώνει λίγο. Χαμηλά φαίνεται τό Μο
ναστήρι. Δίπλα στά Κονάκια σά νά βλέπει τό γέρο-Πολύζο. Τά 
τσαρούχια του βαστούσαν ένα-δυό μήνες τό πολύ, κι ύστερα ό γέρος 
περπατούσε όλότελα ξυπόλυτος. "Οταν άρχιζαν τά μεγάλα κρύα, 
πήγαινε στόν καλόγηρο, τού φιλούσε μέ εύλάβεια τό χέρι καί δέν 
τού ζητούσε τίποτα, μόνο κοίταζε μέ λυπημένο βλέμα τά μαύρα· 
σκασμένα πετσί καί κόκαλα ποδάρια του... "Οταν οί αγελάδες έδι
ναν λίγο γάλα, ιδιαίτερα τό χειμώνα, κρατούσαν κι αύτοί λιγότερο 
νά φάνε κι έριχναν νερό νά αυγατίσει καί δέν τολμούσαν νά νερώ
σουν τό γάλα τού Μοναστηριού... Κι άλλα πολλά τέτια... Καί σή
μερα!... Στή Νομαρχία άντιστάθηκαν καί μέ ξύλα και μέ πέτρες... 
καί φώναζαν, όσο μπορούσαν δυνατότερα: «Τά χωράφια μας θέ
λουμε!...-. «Νά μάς δώσετε τον τόπο μας!...». Τούς χτύπησαν, τραυ
μάτισαν, έπιασαν, ίσως καί νά σκότωσαν τό Μουστακλή... αλλά, αν 
πήγαιναν πολλοί, όλα τά χωριά!... Μέ τήν ύποχώρηση κάμποσοι 
αφέντες έφυγαν κι οι αγρότες μοίρασαν αμέσως τά χωράφια. Στήν
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Κερασιά δ τσιφλικά:, σάν είδε νά ζυγώνει ό κίνδυνος, τά πούλησε 
•ιέ δύσεις. Στδ Μαυρόχωμα τά νοίκιασαν. Καί πιο πέρα, οί ίδιες 
φήμες έλεγαν, πώς «δέν έμεινε τσιφλίκι ά· ιοί ραγό...».

Μαζριά-μπροστά τδ ποτά;·.: ασημένιο τραβάει ήσυχο τδν άτέ- 
λιωτο δρόμο του. Δεςιά-ζερβά απλώνεται πράσινος δ κάμπος. 11 ιό 
κοντά, στον Πλατύκαμπο καί τις γύρω πλαγιές, δουλεύει δ κό
σμος. "Ενας στρατοκόπος ανεβαίνει το μονοπάτι γιά το Περιστέρι. 
Σημαίνει ή καμπάνα τοϋ χωριού. Τά τελευταία γεγονότα περνούν 
και ξαναπερνούσαν άπ τό μιαλό τού Θωμά τοϋ Καρατζά. 'Αλλα εί
ναι μπερδεμένα, πολύ μπερδεμένα, κι άλλα σά νά λαγαρίζουν κά
πως. Σηκώθηκε, ρίχνει μιά ματιά στδ γύρω τόπο κι αναστενάζει: 
«Κρίμα κι άδικο νά μάς χτυπήσουν οί Τούρκοι» αλλά... κάμποσοι 
πήραν χωράφια καί. όσο κι άν τούς ζορίζουν. πίσω δέν τά δίνουν... 
Γιά τή ντροπή!... Τί νά κάνουμε;! Μέ τδ καιρό θά περάσει...».

sj:

Το μούχρωμα πυκνώνει. Τ αγέρι, πού κατεβαίνει άπ τδν ’Αε
τό, απαλαίνει τήν πύρα τού καλοκαιριού. ΊΙ Πόπη πέταςε τή βεν
τάγια στον καναπέ, έβαλε τδ ένα πόδι πάνω στ άλλο κι άπ τις νευ
ρικές κινήσεις έτριζε ή πολυθρόνα. Ή Πολιτειούλα μικρή. Σκοτώ
νει κάμποσες ώρες μέ τις ανιαρές επισκέψεις καί τά κουτσομπολιά 
κι ύστερα... Άπ τδ φουρτουνιασμένο πέλαγο έπεσε στδ βάλτο. Στή 
σκέψη,.πώς έοώ θά μείνε: γιά πάντα, θαμένη-ζωντανή, κοντεύει νά 
τρελαθεί. Μισεί τδν τόπο, καί τδν κόσμο, καί τόν άντρα της, καί 
τδν Άλλον. θά ήθελε νά τούς δαγκάσει καί νά είναι τά σάλια της 
φαρμάκι.

Άλαζε τούς άντρες καί φιλία μέ κανένα δέν μπορούσε νά 
στεργιώσει. Κι άπδ οικονομική πλευρά... Ό άδερφός της, ήταν το 
άγαπημένο παιδί τοϋ πατέρα της. Καί τά χρόνια περνούσαν. Καί 
τό εμπόρευμα ςέπεφτε. ΊΙ νιότη τής άφησε μιά βαθιά Απογοήτευ
ση. Καί τδ μέλον: Ένιωθε άηδία γι αυτό πού λέγεται ζωή...

Στή γέφυρα τού καραβιού ανέβηκε ένας νέος κι έκατσε αντί
κρυ της. ’Άνοιξαν συζήτηση γιά διάφορα πράγματα. ‘Έδειχνε σε
μνός, ειλικρινής. Δέν έκανε καμιά προσπάθεια νά τήν εντυπωσιά
σει. Μιλούσε σιγά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Οί κουβέντες του, κα
λό: συναρμολογημένες, δέν είχαν λέξεις περιτές. ΊΙ λογική του φαι
νόταν νά είναι τετράγωνη, καί τά σχέδιά του ρεαλιστικά. "Οταν 
τής είπε, χωρίς καμιά ύστεροδουλία, πώς δέν ξέρει καλά τήν πρω
τεύουσα. τού προσφέρθηκε, κι αύτή χωρίς ύστεροδουλία, νά τδν 
βοηθήσει. ’Έτσι γνωρίστηκαν. ΊΙ οικογένεια μ &αν τέτιο άντρα 
θά ήταν τδ απάνεμο λιμάνι, πού θά τής έφερνε τή γαλήνη... Αρ
γότερα πολλά έβαζε μέ τδ νού της κι έφτανε στδ συμπέρασμα, πώς 
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ή συνάντηση δέν ήταν τυχαία. Τήν οργάνωσε έπίτηδες δ Άγγελής.
Καί μέ τόν άλλον; Τό δήμαρχο τό Μαντηλά; ΙΙαραθέριζαν 

στή θάλασα. Τούς πρότεινε νά ξανοιχτούν ώς τά νησάκια. Δέχτη
κε μόνο αυτή. Ό Άγγελής ούτε ήξερε νά κολυμπήσει. Βγήκαν, 
ξάπλωσαν πάνω στις πλυμένες άπ τό κύμα πέτρες καί χαίρονταν 
τόν ήλιο. Κείνος μιλούσε, αύτή άκουγε, γιατί οέν είχε καί τι νά 
κάνει. Σιγά-σιγά οί αφηγήσεις του τής άρεσαν. Σά νά έφερναν πί
σω έναν απόηχο άπό μιά πεθαμένη έποχή, σά νά τής θύμιζαν κά
ποιο όνειρο, πού έτρεχε μπροστά άπ αύτή...

— ... '"'Ολα τά πουλιά οέν ήμερεύουν. Έπιασαν κάποτε έναν 
αετό και τον έβαλαν σ ένα κλουβί. ’Έχωσε τό κεφάλι κάτω άπ τή 
φτερούγα καί σέ μιά βδομάδα. πάει...

— Καί σεις στό ίδιο κλουβί ζεΐτε...
— Έγώ θέλω ν ανεβώ στό βουνό καί ξεκινάω άπό τό ριζό. Ε

σείς κάνετε τό άντίθετο. IIοΰ πάτε;! Αλλά... Παντού υπάρχει 
ζωή! II ρέπει νά τή χαιρόμαστε, θά κολυμπήσουμε τό βράδυ μέ 
τό φεγγάρι... θά βγούμε έοώ...

’Όπως έδειξαν τά πράματα, κάπου είχε διαβάσει μερικές σε
λίδες ρομαντικές καί τις παπαγάλιζε. Αργότερα, ύστερα άπ τή 
συγκεκριμένη ’πράξη, τής έλεγε ένα σωρό βλακείες, προστυχιές. 
Γρήγορα ένιωσε αηδία κι δμως πότε-πότε πήγαινε. Τής δημιουρ- 
γήθηκε ή ψυχολογία, πώς έτσι εκδικιέται τόν Άγγελή, τήν οικο
γένεια τού Μαντηλά. τήν κοινωνία, τή ζωή...

Ό άντρας μέ τά χέρια πίσω, τό κεφάλι αλαφρά γυρτό στδ 
στήθος καί τό πρόσωπο συνεφιασμένο βολτάρει.

— Γιά νά πάμε στήν Αθήνα χρειάζεται νά έχουμε πολλά “V » .Λεφτά, ί
—-Καί περιμένεις άπ τά μυξιάρικα και τις γριές;
Ό Άγγελής δέ συμπονάει ούτε τά κοριτσάκια τών 13 χρονώ, 

πού κλαινε πάνω ατούς άργαλιούς, ούτε τις έγκυες γυναίκες, πού 
λιποθυμούν, ούτε τις γριούλες, πού τρέμουν άπ τά χρόνια καί τήν 
άδυναμία. Καί γιατί νά τις συμπονέσει; Κάτι άλλο τόν ανησυχεί. 
Βάζει τις εργάτριες καί δουλεύουν 12 ώρες. Τούς κόβει τά μερο
κάματα... άλλά... ΊΙ παραγωγή δέν ανεβαίνει κι άπό μακριά φτά
νει ή κρύα πνοή τού συναγωνισμού πού τόν παγώνει. Τά κεραμί
δια έχουν ζήτηση, άλλά, νά μήν μπορείς νά κουμαντάρεις τό 6ιό 
σου! Μόλις ζορίζει τούς έργάτες, σταματούν τή δουλιά... Καλύτε
ρα πάει τό ούζάδικο. Ό κόσμος πίνει, γιά νά ξεχνάει τις πίκρες 
του, τή φτώχια του...

— Αλλού κερδίζουν πολλά, συνέχισε, γιατί καί ή άγορά εί
ναι μεγάλη καί πολλά κεφάλαια έχουν. Έοώ... Καί πάλι. Άπ τούς 
δημοτικούς φόρους σέ 15 μήνες πήραμε τρεις φορές περισότερα... 
Άπ τή συντήρηση καί τήν έπισκευή τών δρόμων...
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— Κι άπ τούς οίκους ανοχής, τόν έκοψε ειρωνικά.
— Ό Καπές ανακατεύει τό γράσο μέ τά λάδια. "Αλλοι που

λούν τ αλεύρι γιά κινίνο. Μερικοί θησαυρίζουν μέ τούς πολέμους. 
Οί οίκοι ανοχής κανένα δέ ζημιώνουν. Κι ουτ© μπορείς νά πεις, 
ποια λεφτά είναι άπό ατιμίες καί ποια άπ τό δίσκο τής έκλησιάς...

ΊΙ λογική τ άντρός της τή νευριάζει.
— Δικαίωμά σου νά πιστεύεις δ,τι θέλεις. Έγώ δέν αντέχω 

άλλο, θά φύγω...
— Καί ποιος σέ κρατάει! Αλλά γιατί νά φύγεις; Ούτε γκρί

νιες έχουμε, ούτε σαλιαρίσματα. Ή κοινωνία μας έχτιμάει. Είμα
στε ή καλύτερη οικογένεια τής πόλης, ίσως κι όλης τής Ελλάδας. 
Ό Νικολακάκος μέ τά τσιφλίκια, τά μαγαζιά καί τή μεγάλη· ύπό- 
ληψη, έχει φιλενάδα τήν κόρη του... Δώσε έναν τενεκέ βούτυρο 
στόν άντρα τής μεγαλοκυράς τής Νιόβης και σέ αθωώνει, όποιο 
έγκλημα κι άν κάνεις... Τό φιλανθρωπικό ίδρυμα Ό "Αγιος Θεό
δωρος» είναι μιά μεγάλη ληστοσυμορία...

*0 Άγγελής στις αρχές τής σταδιοδρομίας του, κεΐ πού γύ
ριζε στά χωριά γιά εμπόρευμα, έπεσε πάνω σέ μιά τσομπανοπού- 
λα, τήν Τασία. Στό λεφτό τή γύμνωσε. Είδε τις τορνευτές γάμπες 
της. τούς στρογγυλούς γοφούς, τή λυγερή μέση, τό παρθενικό-σκλη- 
ρό κορμί, τά άγγιχτα στήθια, τά φλογερά μάτια... Τά πρώτα χρό
νια τήν είχε φιλενάδα. "Όταν άραβωνιάστηκε μέ τήν Πόπη, τής 
έδωσε ένα σπίτι καί τήν «επιχείρηση». Δεχόταν κυρίους τής κα
λής κοινωνίας καί τούς πρόσφερνε εμπόρευμα πρώτης ποιότητας. 
Άπ τό κανάλι τού παράνομου έρωτα κι άπ τό κανάλι τού αγοραίου 
έρωτα μάθαινε όλα τά νέα τής ΙΙολιτειούλας καί τά διηγόταν στόν 
Άγγελή, όταν τήν έπισκεφτόταν.

Ό Άγγελής έκατσε στήν καρέκλα, άκούμπησε το πηγούνι 
στήν απαλάμη καί, κοιτάζοντας άπ τό παράθυρο οςω, συνέχισε:

-,— ‘Άν τραβήξεις τήν τσίπα, πού σκεπάζει τόν «καλό κόσμο», 
θά βρεις άπό κάτω τά «Σόοομα καί Γόμορα», όπως έλεγε ή οάβω 
μου·

— Σά νά λέμε, μόνο έσύ είσαι καλός.
Σώπασε καί βυθίστηκε σέ συλογή. Καί πάλι μουρμούρισε:
— Κάμποσες φορές τό σκέφτηκα καί δέν μπόρεσα νά ορώ ά

κρη. Ό πατέρας μου κι ή μάνα μου μυρμήγκι οέν πατούσαν. Δού
λευαν άπ τό πρωί ώς τό βράδυ καί δέν πέθαναν λιμασμένοι... Πριν 
άπό χρόνια ήρθα σέ τούτη τήν πόλη γιά ένα κομμάτι ψωμί. Μ έφα
γε ή λέρα καί ή ψείρα, βρωμούσαν τά χνώτα μου άπ τήν πείνα... 
Κοιμόμουν στά χαλάσματα, πίσω άπ τό Κάστρο... Μέ είχαν όλοι 
τού κλώτσου καί τού μπάτσου... Τούς πρώτους μήνες δούλεψα μέ 
άλλα δυό παιδιά. Τόν Πάνο τόν Τσιγγάνο καί τό Θωμά τόν Κα- 
ρατζά. Τόν γνωρίζεις. Κοιμόταν στήν άποθηκούλα τής μάνας σου.
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Ο ένας έγινε άλκοολικύς καί αλητεύει στους δρόμους. Ό άλλος 
παιδεύεται ·».έ τις πέτρες καί τά χώματα στό χωριό του. Έγώ οι
κονόμησα λίγα λεφτά κι έκανα σάν τον τσομπάνο μέ τά ζωντανά, 
σάν τό ζευγίτη μέ τά χωράφια: Τά δούλεψα. Ούτε έκλεψα, ούτε 
σκότωσα, ούτε καταχράστηκα. Είμαι άκαροος, σκληρός» ακόμα κι 
απέναντι σέ αδύνατες γριούλες. ’Όξω άπ τό χορό πολλά τραγούδια 
λένε. ’Άν άβγατίσω τό μεροκάματο καί τις άφήσω νά δουλεύουν 
μέ το αραλίκι, θά χρεωκοπήσει τό ύφαντουργείο, θά κλείσει, κι 
αύτές θά ζητιανέψουν. Έδιωξα τόν Ποδάρα καί τόν Περαιβό κι 
έμειναν τά παιδιά τους νηστικά. Τί νά έκανα: Τούς είχα φύλακες. 
’Ήξεραν ποιος χάλασε τούς φούρνους, ποιος έβαζε τούς άλλους στά 
αϊματα νά σταματήσουν τή οουλιά... καί δέ μαρτυρούσαν. Τότε για
τί τούς πλήρωνα; Τί είναι καλό καί τί είναι κακό; Κανένας δέν τό 
βρήκε. Ό θεός χώρισε τον κόσμο σέ έξυπνους και κουτούς καί οί 
κουτοί γιά νά παρηγορηθούν λένε τούς άλλους κακούς... άκαρδους...

— Ηραία! Έσύ μείνε έοώ. Έγώ θά φύγω. Μέ πνίγει τό πε- 
ριβάλον...

— Ζήλεψες τήν τύχη τής μάνας σου!
θυμήθηκε τήν Κασιανή. Εκείνη, γιά νά τήν πληγώσει, λίγο 

πριν πεθάνει, τής μαρτύρησε τί είχε γίνει ανάμεσα στή μάνα της 
καί τόν πατέρα της.

— Τά παιδιά είναι δικά μου. Τά έχω άπ άλλον άντρα.
Πλησίασε τήν πόρτα, τήν άνοιξε καί φώναξε: «Μίμη! Λά- 

κη! Ελάτε δώ!». Τό ένα θά ήταν 5-6 χρόνων καί τ άλλο 3-4, Τά 
σήκωσε μέ τή σειρά στήν αγκαλιά του, τά χαΐδεψε, τούς κατέβασε 
τά παντελονάκια κι έδειξε ένα μαύρο σημάδι στό αριστερό μέρος 
τού πισινού. Τά έδιωξε, έπιασε τό πόμολο τής πόρτας, μήν έρθει 
κανένας άξαφνα, κατέβασε τό πανταλόνι, ύστερα τό βρακί, κι έδει
ξε στό ίδιο μέρος τό ίδιο σημάδι στό δικό του πισινό.

— Βλέπεις; Νά παίρνουν τά μιαλά τ ανθρώπου αέρα στά 18 
χρόνια, κάτι πάει κι έρχτεαι. Τώρα;!

Ό Άγγελής ήταν ολότελα ήρεμος. Τά ποιόν τής ΙΙόπης το 
ήξερε καί πριν το γάμο. Λογάριαζε νά γίνει συνέταιρος τού πατέ
ρα της, όμως άπέτυχε. Ό γέρος πέθανε, αφήνοντας στήν κόρη του 
λίγες καταθέσεις κι ένα σπίτι στήν Αθήνα. Άν ή Πόπη θελήσει 
νά χ«ορίσουν, οέ θά χαλούσε ό κόσμος. Θά πήγαινε μέ τό νόμο καί 
Οά έπαιρνε τό μερτικό τών παιδιών.

ΤΓ Πόπη κατάλαβε πώς βρίσκεται σέ μειονεχτική θέση καί 
χαμήλωσε τόν τόνο τής φωνής.

— "Αμα πιάσουμε πολλά λεφτά, νά μήν μπορούν οί άλλοι νά 
μάς γονατίσουν, θά πάμε στήν Αθήνα, όχι γιατί έκεΐ είναι παρά
δεισος. "Οσο μεγαλύτερη ή πόλη, τόσο περισσότερες καί οί βρωμιές 
της. θά πάμε νά φιτάςουμε δυό μεγάλα εργοστάσια γιά τά παιδιά 
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μας... Ετοιμάσου! Μας περιμένουν στού Δήμαρχου. Πέρασε ή 
ώρα...

Ό θωμάς περπατάει στή δημοσιά καί κάθε τόσο σιάχνει τό 
μπογαλάκ: πού κρέμεται στήν πλάτη, θά νόμιζες, πώς είναι κεί
νο τό παλιό, πού τόσες φορές έκανε τούτο τό δρόμο... Ο θωμάς ό 
Καρατζά; καί τώρα νιώθει τά κότσια του γερά, κι ώστόσο τά χρό
νια πέρασαν. Στους κροτάφους φάνηκαν τά πρώτα χιόνια. Στήν α
νηφόρα καί στις σκάλες τόν βοηθάει καί ή μαγκούρα. Περπατάει 
καί συλογιέται: «Τό φουκαρά τόν αγρότη όλοι τόν κυνηγάνε. Καί 
ο χωροφύλακας, καί ό εισπράχτορας, καί ό δασικός, καί ό ίδιος ό 
θεός...». ΙΙού καί πού χαιρετάει κανένα στρατοκόπο. Τό νήμα κό
βεται γιά μιά στιγμή καί κομποδένεται.

Κατά τά μεσάνυχτα περίπου, τραντάχτηκε η γης συθέμελα, 
λέ; καί σημανε ή Δευτέρα ΙΙαρουσία. Ό κόσμος πετάχτηκε στούς 
δρόμους. Τό σκοτάδι π ίσα καί βρέχει μέ τό ασκί. Μιά καταχθόνια 
βοή κατεβαίνει άπ τό βουνό κατά-πάνω στο χωριό. Παραλογισμέ
νοι άπ τό φόβο, τρέχουν στήν έκλησιά. στριμώχνονται ό ένας πά
νω στόν άλλο καί παρακαλοϋν τήν Αγία Παρασκευή νά τούς προ
στατέψει. Από τί; Kt αυτοί δέν ξέρουν. Τό βουητό σιγά-σιγά ξε
μακραίνει, καταλαγιάζει καί σβήνει. Τό πρωί, σάν έφεξε, είδαν τί 
είχε συμβεΐ.

Στό Γρέκι τού θανασιά, έλεγαν οι γερόυτοι —· κι αύτοί τό 
είχαν ακούσει άπό άλλους γεροντότερους — παλιά δέν ύπήρχε ή 
μεγάλη σχισματιά, πού χώριζε τό Καταφύγι άπ τήν αψηλότερη κο
ρυφή, τήν Πυραμίδα. Τό χειμώνα γιόμιζε πού τό κρατούσε 
ώς τόν Αύγουστο. Στις μεγάλες πλημύρες εκεί μέσα έπεφταν τά 
περίσια νερά κι έβγαιναν χαμηλά, στό ριζό. Μέ τόν καιρό τό χά
σμα μεγάλωνε κι εκείνο τό βράδυ ένας τεράστιος όγκος άποσπάστη- 
κε άπ τό υπόλοιπο βουνό, κατρακύλησε στή χαράδρα καί βούλωσε 
τήν Γκούρα. Ύστερα βράχοι, χώματα, ξύλα καί νερά δόμησαν στή 
κατηφόρα καί σάρωσαν — μαζί μέ τ άλλα — καί τά πατρικά χω
ράφια τής Βάσως.

Λίγους μήνες αργότερα, ό Στρατής ό Άρναούτης ζήτησε τήν 
Κωστάντω.

— Μπάρμπα-θωμά! Τέσερα στρέματα χωράφια δέν είναι πολ
λά... Έχω κι έγώ άλλα τόσα νά παίρνουμε τό καλαμπόκι τής χρο
νιάς.

Άπ το ένα τζάκι κάθεται ό θωμάς καί κοιτάζει έπίμονα τή 
φωτιά. Άπ τ άλλο ή Βάσω έχει τά χέρια σταυρωμένα στήν ποδιά 
καί ρίχνει άνήσυχες ματιές στόν άντρα της.

— Τί λές, Βάσω;
Νά τά δώσουν, θά έμνησκαν τά παιδιά τους νηστικά. Νά μην 

τά δώσουν, πώς θά παντρευόταν ή άδερφή της;
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— "Ο,τι πεις εσύ. θωμά» έγώ δέ λέω δχι.
Λιγόστεψαν τά χωράφια, μεγάλωσε ή φαμίλια, μεγάλωσε και 

ή φτώχια. Δουλεύουν καί τή νύχτα, δουλεύουν καί στά ξένα χωρά
φια, αλλά...

Ήταν λεχώνα. Κι άπό νωρίτερα έβηχε κι δλο αδυνάτιζε. Καί 
κάποια μέρα, κεΐ πού βύζαινε τό μωρό, έβηξε δυνατότερα κι έφτυ
σε ρόχαλα ανακατεμένα μ αιμα... «Χτικιασμένη!» κρυφομιλουν οι 
γειτόνισες, κουνώντας τό κεφάλι μέ λύπη, καί δέ ζυγώνουν στό 
σπίτι. Καί μαθεύτηκε ή συμφορά σ δλο τό χωριό. Περνάει ένας 
γιατρός. «Φυματικιά!» λέει κι αύτός. Φέρνουν κι έναν άλλον άπ 
τήν Πολιτειούλα. «Φυματικιά!» κι εκείνος. Καί τί άλλο μπορούσε 
νά είναι!

Πήρε ένα τσόλι—γιά στρώμα καί γιά σκέπασμα — ένα κα
πάκι, κουτάλι» τό μωρό καί πήγε στό καλύβι. ’Έδεσε τήν αγελάδα 
στή βορινή πλευρά, έβαλε κάμποσα ξύλα στή μέση, γιά νά περιο
ρίσει τις γίδες κατά τήν άλλη πάντα, έριξε άχυρο στή γωνιά, μπά
λωσε κάμποσες τρύπες στό φράχτη... Τόν έαυτό της τόν είχε ξε
γράψει. Γιά τούς άλλους φοβάται.

Ό Θωμάς έλειπε κι ήρθε στό τέλος τής βδομάδας, κατά τά 
μεσάνυχτα. Στο τζάκι κοιμούνται τά παιδιά. Τό μέρος τής γυναί
κας του άδειο. 'Έκατσε στήν κασέλα. Νιώθει έναν κόμπο στό λαι
μό. Σηκώθηκε καί τράβηξε γιά τό καλύβι. ’Ανοίγει τήν πόρτα σι
γά, νά μήν τήν ξυπνήσει καί ξαπλώνει δίπλα της.

—· θ άρωστήσεις κι έσύ.
— ’Άς άρωστήσω.
—· Θά κολήσουν καί τά παιδιά!
— Κι έτσι τί κάνουμε; Βυζαίνεις τό Θοδωρή... Πλένεις τά 

ρούχα... Μαγειρεύεις... Σταμάτησε λίγα λεφτά καί πρόστεσε: Πά- 
με, Βάσω, στό σπίτι κι δ.τι πει δ Θεός...

Η Βάσω γελούσε τον εαυτό της. «Τή νύχτα, έλεγε μέ τό 
νού της, όλα είναι κλειστά. Βγαίνει τό χτικιό άπό μένα καί πάει 
στά παιδιά...». Τή μέρα άνοιγε τά παράθυρα καί τήν πόρτα νά αε
ριστεί το σπίτι. Τά παιδιά τά έστελνε στήν αύλή, στο δρόμο. Κι 
αύτή φυλαγόταν. Έδενε τό στόμα μ ένα κεφαλομάντηλο... Τά ρού
χα τά ζεμάτιζε... Τό φαι τό έβραζε... 'Όσο γιά τό θοδωρή, τί μπο
ρούσε νά κάνει; Θά γλύτωνε τά άλλα δυό, τή Φώτω καί τό Γιώρ
γο...

Έφτασε στό Περιστέρι ένα χαμπέρι απίστευτο. Στήν ’Αθή
να. έλεγαν, ήρθε ένας γαιτρός άπ τή Φραγκιά... Είχε μιά μηχανή» 
τήν άκουμπούσε στό κορμί τ ανθρώπου κι έβλεπε τί άρώστια κρύ
βεται στά σωθικά του. Πού νά βρούν λεφτά; Πούλησαν το χωράφι 
στά Παλιούρια, τούς βοήθησε λίγο κι ό Τσακμάκης. Τήν πήρε καί 
πήγαν.
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Περίμενε στο γραφείο. Σάν είδε τδ γιατρό νά βγαίνει άπ τις 
αχτίνες, σηκώθηκε και τδν κοίταξε μέ τήν ψυχή στό στόμα. Κεί
νος οέ βιαζόταν. Πλύθηκε, σφουγγίστηκε, έβγαλε τή μπλούζα κι 
έκατεσε στδ τραπέζι.

— Γιατρέ!
—· Δέν έχει τίποτα.
— Δέν είναι φυματικιά;
— Είχε έχινόκοκους... Τώρα είναι σχεδόν καλά...
Τά μάτια του βούρκωσαν. Γιά νά κρύψει τή συγκίνηση, βάζει 

τδ χέρι στήν τσέπη.
— Τά λεφτά... γιατρέ!
— Είναι πολλά;
— Πολλά είναι, γιατρέ! "Αλλά καί τδ σπίτι νά μού γύρευες 

καί κείνα τά λίγα κουτσοχώραφα, θά σού τά έδινα δλα.
Στδ Φραξιά σταμάτησαν. Ιΐέφτει άπαλδ τδ βράδυ. Χαμηλά 

περνάει τό ποταμάκι. Ό Θωμάς κοιτάζει. Τούτα τά μέρη έχουν α
πόψε χαρούμενη όψη κι ένα αίσθημα ευφροσύνης τού ποτίζει τήν 
ψυχή ώς τά κατάδαθα. Ή Βάσω μουρμουρίζει, λυπημένη: «Καλύ
τερα νά πέΟαινα. Πάει τδ χωράφι μας. ΙΙώς θά ζήσουμε!».

Βαθαίνουν οί χαρακές στή μπάλα τού Θωμά.
Βάσω! δέν ξέρεις τί λές. Κι ύστερα άπδ μιά μικρή διακοπή, 

συμπλήρωσε: Ό άνθρωπος δέ ματαγίνεται... Τά χωράφια... Θά τά 
βολέψουμε.

Άπδ κείνο τδ φθινόπωρο άρχισε νά ξενιτεύεται ξανά. Μόλις 
τελιώνουν οί δουλιές τού καλοκαιριού, κρεμάει τδ μπογαλάκι στήν 
πλάτη καί δρόμο. Ή πόλη, δπως πάντα, τδν τραβάει σά μαγνήτης, 
όμως τά πράματα στδ μεταξύ είχαν άλάξει. Παλιά ήταν ένα κορ
μί. Δούλευε καί τή νύχτα καί τού έμνησκε καμιά δεκάρα γιά τις 
ανάποδες μέρες. Τώρα άπ αύτδν περιμένουν τόσα στόματα. Απ τά 
χωριά κατεβαίνουν γιά οουλιά συνέχεια αγρότες καί οί περισότε- 
ροι είναι νεώτεροι άπ αυτόν. Κάθε βράδυ κόβει λίγο ψωμί καί τήν 
άλλη μέρα οέν μπορεί νά βγάλει τδ μεροκάματο τής προηγούμενης. 
Κάθε Σάβατο μαζεύει τις οικονομίες, αγοράζει καλαμπόκι καί τό 
στέλνει στδ χωριό... Ο Νίκος δ Άλετράς, δ αδερφός τής Βάσως, 
κάθεται μέ τή γυναίκα του και τδ παιδί του σ ένα δωμάτιο. Στήν 
κουζίνα κοιμάται ό Χρήστος. Τδν δέχτηκε μέ ανοιχτές αγκαλιές. 
Τδ τέτρατο βράδυ, μπαίνοντας στήν αύλή, ακούσε καυγά. ΤΙ γυ
ναίκα έλεγε: «"Ας πάει όπου θέλει!» καί ό Νίκος, ό πάντα γλυ
κομίλητος, άναψε: «Νά μή βγάλεις άχνα, γιατί θά γίνει ή «Νίλα 
τού Δράμαλη». Τ) Θωμάς βγήκε ξανά στδ δρόμο, ψιθυρίζοντας: 
«Δίκιο έχει ή γυναίκα. Μιά πιθαμή τόπος. ΙΙώς νά συγυριστούν!». 
ΙΙάλι στδ χάνι. Μά κι εδώ δέν είναι δπως παλιά. Πρέπει να πλη
ρώσει...
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Τήν Κυριακή ανέβηκε στις Καμάρες. Καί τό καλύβι δέν είναι 
τό ίδιο. Έχε: κεραμιδένια στέγη, δυό παραθυράκια κατά τό νοτιά 
κι άπ τήν ανατολική πλευρά ένα παρακλάδι σάν κελάρι. Ό Τσιγ
γάνο; τόν αγκάλιασε, τόν φίλησε καί στό πρόσωπο τρέχουν δά- 
κρια. Είχε τσακίσει. Γέρασε, αδυνάτισε. Στό βλέμα. στις κινήσεις, 
παντού, δέ βρίσκεις τόν παλιό Τσιγγάνο.

—· Γεράσαμε, II άνο!
— Έσύ, οχι! Έγώ... Μέ πειράζει άσχημα ή καρδιά. Άν εί

χα παράδες, θά πήγαινα σέ κανένα ειδικό...
— Καλύτερο άπ τό ρακί θέλεις; μουρμούρισε ό γιος του, πού 

κάτι μαστόρευε κοντά στό παράθυρο.
'Q νέος ήταν γεροδεμένος, δμορφος, καλά ντυμένος. Ό πατέ

ρας αρπάχτηκε:
— Βούβα! Άμα σέ ρωτήσουν.
Στό τζάκι καθόταν ένα κοριτσάκι μέ κατσαρά αχτένιστα μα- 

λιά. 'Ένα άλλο, μεγαλύτερο, έπλενε τά πιάτα στήν αύλή. Δυό α
γόρια, 15-17 χρόνων, μπήκαν, πήραν ένα μαχαίρι, ένα τενεκεοά- 
κι γιά δόλωμα, δυό αγκίστρια καί βγήκαν.

—· 11 όσα έχεις;
— Αν δέν κάνω λάθος, οχτώ. Ό θεός, αντί ψωμί, δίνει στό 

φτωχό παιδιά...
— Ό θεός σού φταίει, τόν έκοψε πάλι ό γιός.
— Έσύ, είπα, νά πάψεις, φώναξε άγαναχτισμένος ό πατέρας 

καί, χαμηλώνοντας τή φωνή, συνέχισε: Χάλασε ό κόσμος, θωμά... 
Αύτός έκει είναι ό Άλέκος. θυμάσαι; Κείνο τό μυξιάρικο, πού κυ
λιόταν στά χώματα. Ιίαιοεύεσαι... τό μεγαλώνεις κι υστέρα σου 
σηκώνει κεφάλι...

Ό Άλέκος άπό αφηγήσεις ήξερε τις σχέσεις των δύο άντρων 
καί δέν ήθελε νά χάσει τήν εύκαιρία. Νόμιζε, πώς ό Τσιγγάνος 
θά διορθωνόταν, άν ό θωμάς μάθαινε τήν αλήθεια καί τόν μάλωνε.

— ’Έχει δίκιο ό κόσμος καί μάς λέει ανεπρόκοπους... Επει
δή δέν έχουμε πολλά, σκορπάμε καί τά λίγα... Είμαστε τέσερες 
άντρες καί περιμένουμε νά ξενοπλύνει ή μάνα, γιά νά φάμε. Λυ
τός χαλάει καί τούς άλλους.

Άπ τό παζάρι γύρισε ή γυναίκα.
— Πάλι τά ίδια, φώναξε άπ τήν πόρτα καί, σάν είδε τό θω

μά, κοκίνισε. Τό βρήκες άχούρι... Δέν πρόλαβα ούτε νά σκουπίσω...
Έφυγε. Μέρος γιά ύπνο δέν είχε ό Τσιγγάνος. Ούτε καί τούς 

άνοιξε κουβέντα. Ό Άλέκος δουλεύει στό ύφαντουργείο καί τού ύ- 
ποσχέθηκε, πώς θά ρωτήσει... θά φροντίσει... άλλά τό έργοστάσιο 
δέν είναι δικό του. Ό Τσιγγάνος, όταν μένει άπένταρος, κάνει κα
νένα μερεμέτι καί, σάν πιάνει καμιά δεκάρα., τραβάει γιά τήν τα
βέρνα. Τ άλλα παιδιά τον περισοτερο καιρό αλητεύουν.
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Μπήζε στό καφενείο του Γεωργαλά, όπου σύχναζαν έργάτες 
σάν κι αύτόν. Μόλις προσπέρασε τό κατώφλι» δ καφετζής τού έκα
νε νόημα νά ζυγώσει στον μπεζαχτά. ’Έσκυψε καί τού ψιθύρισε 
στ αφτί:

— Τό μεσημέρι πέρασε άπό δώ μιά παρέα γκέγκηοες κι έλε
γαν, πώς δέ. θά προλάβουν νά σκάψουν τόν μπαξέ.

*Ως τά μεσάνυχτα σκοτώθηκε. Ρωτώντας τόν ένα καί τόν άλ
λο, τούς βρήκε σ ένα «/.παρατημένο βλάχικο καλύβι κοντά στό Νε
κροταφείο, δξω άπ τήν πόλη. Άπ τό ίδιο βράδυ τόν κράτησαν στήν 
παρέα τους καί, σά γεροντότερο, τόν έβαλαν στήν κορφή νά κοιμη
θεί. Δούλεψαν μαζί 28 μέρες καί τις Κυριακές, καί τις γιορτές. 
«Εμείς έχουμε άλλο θεό, έλεγαν, τόν Αλλάχ... Έχουμε άλλες 
γιορτές... "Αμα αρχίσουν οί βροχές, γιορτάζουμε...».

Σάν τέλιωσαν, ετοιμάστηκαν γιά τήν πατρίδα τους. Θά περ
νούσαν τά σύνορα καί θά κατέβαιναν στο Τσάμικο. Τούς ξεπροβό
δισε ώς τ Άγνάντιο. Αυτοί πήραν τό φιδωτό μονοπάτι, πού δλο κι 
ανεβαίνει, κι αύτό; τούς παρακολουθεί. Στό Διάσελο στάθηκαν, τόν 
αποχαιρέτησαν, κουνώντας τά χέρια, κι ένας-ένας χάθηκαν στήν 
κατηφοριά τή; αντίθετη; πάντα;.

«Σά νά είναι άπ τή δική μα; φυλή, συλογιέται. Καλύτεροι άπ 
αδέρφια... Ποιος ξέρει. Είπαν? πώς θά ρθούν του χρόνου...’.

Πάλι άνεργος, πάλι δυσκολίες. Θυμήθηκε τήν ύπόσχεση κι 
ανέβηκε στις Καμάρες. Στό υφαντουργείο έγινε μιά προσπάθεια νά 
Οργανωθεί σωματείο κι έδιωξαν 'μερικούς, μαζί καί τόν Άλέκο. Ο 
Τσιγγάνος, παίρνοντας αφορμή άπ τή συζήτηση, στόλισε τό γιό 
του μέ κάμποσα κοσμητικά έπίθετα. Τόν είπε αχάριστο, άλαφρό- 
μιαλο, γιατί ανακατευόταν σε ξένες ύποθέσεις, κι αναστέναξε:

— "Οποιος έχει παράοες σ αύτόν τόν κόσμο... κι απότομα πρό- 
στεσε: Δέν ανοίγουμε το γανωματάδικο; Ό Θωμά; θά περνάει άπ 
τά σπίτια, θά μαζεύει χαλκώματα... εμείς...

Ό γιό; καί ή μάνα είχαν μιά ελπίδα. Θά ντρεπόταν τό Θω- 
μά καί θά έστρωνε. Κι ωστόσο δίσταζαν. Τέλος, β Άλέκος είπε:

— Έσύ οέ θά ανακατεύεσαι πουθενά, ούτε στά παζάρια, ούτε 
στά λεφτά... Μπέσα; θά δουλεύει; καί στό τέλος τής βδομάδας θά 
παίρνεις τό μερτικό σου...

ΊΙ χαρά τού Θωμά δέ βάσταξε πολύ. Τή μιά έλειπε τό καλάι. 
Τήν άλλη ερχόταν ο πελάτης, δέν έβρισκε τόν Άλέκο κι άφηνε 
τά λεφτά στόν Τσιγγάνο. Μιά γυναίκα κόντεψε νά τού πετάξει τήν 
κατσαρόλα στό κεφάλι, γιατί ήταν μισογανωμένη. Στούς λογαρια
σμούς δέν έβρισκες άκρη. Καί τό χειρότερο. δυνάμωσαν οί καυγά
δες. Ή παρουσία του έφερνε κακό» αντί καλό... Εκεί ψωμί δέν εί
χε. Καί γι αύτόν, καί γι αυτούς, καλύτερα νά έφευγε.

Σ ένα σπιτάκι κοντά στό βλάχικο καλύβι-, κάθονταν οί νεκρο-
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θάφτε; καί σά γειτόνο·., έπιασαν γνωριμίες. Μιλούσαν γιά τήν α
κρίβεια, τήν ανεργία, τί; δυσκολίες τής ζωής... Κείνο τό βράδυ τόν 
ειδοποίησε ό μπαρμπα-Βαγγέλης, πώς ό Νώντας, ό συνάδερφός του, 
θά πήγαινε γιά μιά βδομάδα στο χωριό. Τό σκέφτηκε καί οέν απο
φάσιζε. Μιά βδομάδα καί πάλι στό κλαρί. Καλύτερα νά έκανε ύ- 
πομονή, ώσπου νά έβρισκε καμιά οουλιά μονιμότερη.

Τήν άλλη μέρα στήν οδό Σ κουφά, κει πού φώναζε «χαλκώ
ματα γιά γάαανωμα!! !»> έπεσε απάνω στον αγωγιάτη, τον Καλα- 
ρύτη.

— Μήτσο! μού παίρνεις λίγο καλαμπόκι γιά τό χωριό. Καμιά 
δεκαριά οκάδες.

Στό γανωτζίδικο βρήκε μόνο τόν Άλέκο. Ξεκρέμασε τό σουρ- 
τούκο, έχωσε τό χέρι στή μιά τσέπη, στήν άλλη, άπό μέσα, από
ξω... ΙΙάλι άπ τήν αρχή. Τό πρόσωπό του χλώμιασε αλαφρά...

— Μπάρμπα-θωμά! τί έχασες;
—’λ'Α, τίποτε. Ενα παλιομάντηλο γιά τή μύτη... Μπορεί και 

νά μού έπεσε στό δρόμο...
Ό ’Αλέκος, μόλις ό Θωμάς έστριψε στή γωνιά, πέταςε τά ερ

γαλεία, κλώτσησε τήν κατσαρόλα καί σηκώθηκε, τρέμοντας. Βγή
κε στήν αύλή, πήγε ώς τή στροφή τού δρόμου, γύρισε πίσω. Κά
ποια στιγμή φάνηκε νά ανεβαίνει. Α π τήν είσοδο έριξε μιά ματιά 
στό καρφί, όπου κρεμόταν ένωρίτερα τό σουρτούκο τού Θωμά. Έ
κατσε, ανακάτεψε κάμποσο τά χαλκώματα, πήρε στήν τύχη ένα 
τσουκάλι κι έσκυψε νά δουλέψει. Νιώθει νά τού τρυπάει τήν πλάτη 
τό βλέμα τού γιού του. Σφίγγει τά δόντια. Τέλος οέ βάσταξε:

— Τί στέκεσαι σά Χάρος πάνω άπ τό κεφάλι μου;
() Άλέκος προχώρησε ένα βήμα, τόν άρπαξε άπ τό γιακά 

καί τον σήκωσε ορθό σάν πούπουλο.
— Εχει; καί στόμα νά μιλάς, έ; II όσα τού πήρες, ορέ μα- 

σκαρά!
-— ’Άσε με ήσυχο. σού λέω.

Θά σέ πνίξω, μωρέ, τό κατάλαβες; Πόσα ξόδεψες; 
’Έχωσε το χέρι στήν τσέπη κι έβγαλε λίγα ψιλά.
— Τσακίσου! Πήγαινε νά τού τά δώσεις... Αλλιώτικα νά μή f 1 *γυρίσεις στο σπίτι...
Ό θωμάς δέ γύρισε στό. γανωματάδικο. Θά έδινε αφορμή νά 

σκαλίσουν ξανά τήν ύπόθεση καί ν άρχίσει ό καυγάς. Αποφάσισε 
νά πάει στό Νεκροταφείο, έστω καί γιά μιά βδομάδα.

Ό μπάρμπα-Βαγγέλης τού έδειξε ένα μέρος κοντά στήν εί
σοδο. μέσα στις πέτρες, τ αγκάθια καί τ αγριόχορτα.

— Εκεί θά θάψουμε έναν τσιγγάνο. Δέ χρειάζονται πολλά 
πράματα. 'Όσο νά σκεπαστεί, νά μήν τόν τραβούν τά σκυλιά. 'Ύ
στερα θά σκάψεις έναν άλλο, πίσω άπ τήν έκλησιά, ανάμεσα στά 
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μάρμαρα. Σ αύτόν νά προσέξεις. Είναι γιά τον εισαγγελέα, τόν Χα
ραλάμπη. Τόν Εχεις ακουστά; Έγώ θά πάω στήν πόλη νά δώ μην 
πέθανε κανένας άλλος...

Ό θωμάς πήρε τή σκεπαρνιά καί τό φτυάρι. Μέτρησε τό μά
κρος καί τό πλάτος... Σκάβει καί σκέφτεται τό φίλο του. «Τό άτι
μο τό πιοτό... λέει μέσα του. Τόν βρήκε καί ή άρώστια... ΤΗταν ά- 
συλόγιστος κι άπό παλιά... Φταίω κι έγώ... Ήξερα τήν αδυναμία 
του... Δέν έπρεπε ν άφήσω τά λεφτά στό σουρτούκο... Τήν Κυρια
κή θά πάω, νά μην βάλουν καμιά ύποψία». Κι άπ τόν Τσιγγάνο τό 
φίλο του περνάει σέ τούτον τόν τσιγγάνο, τόν άγνωστο, τόν πεθα
μένο: «Άπό τί νά πέθανε; Νά είναι νέος ή γέρος; Νά έχει παι
διά...». Έφτιαξε τόν τάφο κανονικό, βαθύ, πλατύ, δμορφο. Βλέ
πεις, ύπάρχουν καί όμορφοι καί άσχημοι τάφοι. Έκοψε τις πάντες 
κάθετες, τις γωνίες ορθές. ’Έριξε μιά τελευταία ματιά, έσιαζε μέ 
τό φτυάρι δυό μικρές προεξοχές καί μουρμούρισε ικανοποιημένος: 
<Κι δ τσιγγάνος άνθρωπος είναι. Αυτό θά είναι τό σπίτι του άπό 
δώ καί πέρα...».

Ό Τσιγγάνος, σφίγγοντας τά λεφτά στήν άπαλάμη, κατέβη
κε στήν πόλη. ’Έψαξε παντού, μά δέν μπόρεσε νά βρει τό θωμά. 
Τό βράδυ κοιμήθηκε σέ κάποια χορταποθήκη. Τ άλλο πρωί πήρε 
ξανά τούς δρόμους. ’Έγινε μεσημέρι, τσάκισε ή μέρα. Τίποτα. 
Πεινάει. Διψάει. ’Ανασαίνει μέ δυσκολία. Νιώθει λύπη. Άν έβρι
σκε τό θωμά, θά τού έλεγε τήν αλήθεια καί θά έφευγε τό βάρος. 
Ή Σκαλτσούνη τού είχε πει πώς θά τόν πλήρωνε ώς τό μεσημέ
ρι κι ώς τό βράδυ θά έβρισκε τόν τρόπο νά βάλει τά λεφτά στή θέ
ση τους. Έτσι δ θωμάς δέν θά ύποψιαζόταν τίποτα.

Μπαίνει στήν ταβέρνα. Ισως νά τόν βρει εκεί. Ό Καρακί- 
τσος τόν φώναξε στό τραπέζι καί τόν κέρασε. Κέρασε κι αύτός. Τά 
ουό ποτηράκια έγιναν τέσερα, τά τέσερα έξι... Σηκώθηκαν, όταν ο 
ταβερνιάρης άρνήθηκε νά τούς δώσει άλλο ρακί, γιατί οέν είχαν 
λεφτά νά πληρώσουν. Τραβούν γιά τή γειτονιά τους. Ό Καρακί- 
τσος μπροστά, φλυαρώντας συνέχεια, αύτός πίσω, καμπούρης, βου
βό: σάν τάφος. Τό ρακί οέν τόν είχε πιάσει καί γιά πρώτη φορά 
στή ζωή του δέν τού άλαξε τή διάθεση. Τώρα ανασαίνει πιό δύ
σκολα καί νιώθε*.  μεγαλύτερη λύπη. ’Ανοίγει τήν πόρτα σιγά, ρί
χνει μιά ματιά θλιμένη στή γυναίκα του καί ξαπλώνει στη γωνιά. 
Κατά τις 11 τή νύχτα ήρθε δ Άλέκος και τον σκούντισε μέ τό 
πόοι:

— Τί έκανες; Τόν βρήκες;
Ό Τσιγγάνο: δέν απάντησε. Τόν σκούντησε δυνατότερα.
— Δέν άκους; Τού έδωσες τά λεφτά;
Και πάλι δέν απάντησε. Τόν τράνταξε μέ τό χέρι. ΚουνήΟη-

69



κε σάν κάτι τό μονοκόμματο. Τον ξεσκέπασε. Είχε κρυώσει κιό-

Ό Θωμάς. τραβούντας γιά τήν έξοδο, άπό περιέργεια ζύγωσε 
νά οει, ποιος ήταν ό τσιγγάνος. Ενας απλός τάφος, χωρίς σταυ
ρό, χωρίς λουλούδια, μέ μιά μεγάλη πέτρα στό κεφάλι καί μιά μι
κρότερη στά πόδια...

Δυο χρόνια στή σειρά πήγε στά κάρβουνα. μά κι εκείνη ή έ- 
πιχείρηση μεγάλο διάφορο οέν είχε. Τήν τρίτη άρχισαν νά φτιά
χνουν τό δημόσιο δρόμο. Πιό πολύ έπέμεινε ή Βάσω:

— Στό δρόμο νά πας. Είναι κοντά. Θά ρχόμαστε κάθε Κυρια
κή, πότε γώ, πότε ή Φώτω, πότε ό Γιώργος. Θά σου φέρνουμε τά 
ρούχα, λίγο φαί καί θά σέ βλέπουμε...

Καί ό Θωμάς δέν έφερε άντίρηση. Καί τούτη τή χρονιά γιά 
τό δρόμο πάει.

Περπατάει, ξύνει τό κούτελο καί κουβεντιάζει μόνος του. “Α
πό πρόεδρο· τον έβγα/, αν. Λυτός μέ τό βασιλιά οέν ήθελε νά πάει. 
Άπ τόν καιρό τού πολέμου τόν σιχάθηκε. *Οπως  λένε, ό Βενιζέ- 
λος είναι διαβολεμένος άνθρωπος. Παίζει στά δάχτυλα όλους τούς 
διπλωμάτες τού κόσμου. Θά βάλει δημοκρατία, θά κάνει τήν Ελ
λάδα μεγάλη καί τρανή. "Αμα μεγαλώσει ή "Ελλάδα καί οί φτω
χοί θά ζούν καλύτερα... "Ο ξάδερφός του, ό Μήτσος ό Καρατζάς, 
είναι άπ τό άλλο κόμμα. Καί σά δικηγόρος, δέν είναι άσχημος. 
Παντρεύτηκε μιά κοπέλα μέ πολλά χτήματα καί πολλά λεφτά. 
Αύτός ύρμήνεψε τόν Τσίπρα καί τούς άλλους οπαδούς του στό II ε- 
ριστέρι. Βρήκαν τά χαρτιά τού Κοινοτικού Συμβουλίου μπερδεμέ
να καί τόν απόλυσε ο νομάρχης. Καλύτερα. Σύχασε τό κεφάλι του. 
"Εναν καημό έχει. Νά δει τά παιδιά του νά προκόψουν. Νά φύ
γουν άπ τό χωριό. Νά πάνε στήν πόλη. Βέβαια. Θά ήθελε νά μά
θουν γράμματα. Νά γίνουν δασκάλοι. δασικοί... Αλλά μέ τί; 11 ρώ- 
τη είναι ή Φώτω. Δεκατρία) χρονώ τώρα. ΊΙ Βάσω τόν έτρωγε μέ 
τήν παλαίστρα. «Είδες άλλη κοπέλα στό σχο/,ιό; Είναι ντροπή!...». 
Αυτός έπέμενε καί μέ δυσκολία τήν άφησαν νά τελιώσει τήν τέ
ταρτη τάξη. Δεύτερος έρχεται δ Γιώργος. Γερό παιδί. Ξεπερνάει 
τήν άοερφή του στό ανάστημα. Εργατικός, ήσυχος, λιγομίλητος... 
Κοιμάται στό τέλος, κοντά στήν πόρτα, νά κρατάει ζεστασιά στά 
μικρότερα. Τελιώνει πρώτος τό φαί, βοηθάει τή μάνα του στις δου- 
λιές τού σπιτιού. Δέν γκρινιάζει, οέν παραπονιέται... Τρίτος έρχε
ται ό Θοδωρής. Καλός μαθητής. Πρώτος στήν τάξη του... Άκο- 
λουθάει ή Χριστίνα, ό Λεύτερης καί κλείνει τή φάλαγγα ό Νίκος...

Στή δημοσιά περπατάει ό Θωμάς ό Καρατζάς καί αναπολεί 
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τή ζωή του. ’Έφτασε στήν κατασκήνωση τών εργατών καί δούλε
ψε τρεις μέρες. Τήν τέταρτη τούς έδιωξαν. «Πάτε στα σπίτι σας, 
τούς είπαν. Κηρύχτηκε πόλεμος».

ψ *

Κύλησε περίπου κι ένας ακόμα χρόνος. Άκουμπώντας βαριά 
στο μπαστούνι καί σέρνοντας μέ κόπο τό πόδι, ανέβηκε στό Τριαί- 
νι κι έκατσε στό προσήλιο. Σέ τούτες τις βουνοκορφές καί τόν Αύ
γουστο κρυώνεις. Κατά τή δύση φαίνεται ή λιμνούλα, πού αστρά
φτει κάτω άπ τί; άκτίοες τού ήλιου, τά Γιάνενα, πού ξαπλώνουν 
στις δχτες της, τό Μιτσικέλι καί δυτικότερα, ώς τήν ’Αρβανιτιά μα
κριά, πυκνή-γαλάζια καταχνιά. Ανατολικά βουνά, δλο βουνά, καί 
πίσω άπ αύτά ο θεσαλικός κάμπος. Βοριότερα ή Μακεδονία. Νο
τιότερα τά νησιά... Ο θωμάς χαμογελάει. Τότε, στόν πόλεμο τού 
97, νόμιζε, πως σέ δυό μέρες θά έμπαιναν στήν Πόλη. Τώρα;! 
Γιά νά φτάσεις στή Θράκη, πρέπει νά περπατήσεις ένα μήνα καί 
παραπάνω... Μεγάλωσε ή Ελλάδα. Θά μεγαλώσει κι ακόμα περι- 
οότερο. «θά διώξουμε τούς Τούρκους πίσω άπ τήν Κόκινη Μηλιά», 
τούς έλεγαν έξι μήνες συνέχεια στό νοσοκομείο, δείχνοντάς τους τό 
χάρτη. Η ού βρίσκεται αύτή ή Κόκινη Μηλιά καί σήμερα δέν τό 
ξέρει, όμως είναι περήφανος, γιατί μεγάλωσε η Πατρίδα... Άλ
λά... Άπ τόν άνθρωπο ποτέ δέ φεύγουν οί πίκρες. Νά τόν έπαιρναν 
καί οί τρεις σφαίρες στό στήθος, δέ θά τόν ένιαζε. Γιά νά όργώ- 
σεις καί νά σκάψεις στό Περιστέρι, πρέπει νά έχεις τά πόδια σου 
γερά. «Δέ θά σού άφήσουν κανένα κουσούρι», τού είπαν. Οί για
τροί σ όλους τούς λαβωμένους, ακόμα καί στούς ετοιμοθάνατους, έ
διναν κουράγιο. Φεύγει ή έγνια γιά τό πόδι καί μπαίνουν οι έγνιες 
του σπιτιού, μέσα σ αύτές καί κείνη γιά τό θοδωρή... Αύτός ό πό
λεμος!... Δέν μπορούσε νά γίνει κι αλλιώς. Πώς θά μεγάλωνε ή 
Ελλάδα!

Κοιτάζει τά Γιάνενα, τή λίμνη, τά βουνά καί συλογιέται, ξύ- 
νοντας τό κούτελο.

Τό θωμά σάν πατέρα έξι παιδιών δ νόμος τόν άπάλαξε, όμως 
επιστράτευσαν όλους τούς άντρες τής παραμεθορίου ζώνης γιά βοη
θητικές υπηρεσίες. Είχαν τό στέκι τους στον ’Άραχθο, ψηλά, κον
τά στις πηγές του. Γύρισαν τό σούρουπο, τσακισμένοι άπ τήν κού
ραση, μουσκεμένοι, λασπωμένοι. 'Έδεσαν τά μουλάρια στά καλύ
βια, άναψαν φωτιά, έφαγαν μιά μπουκιά ψωμί καί ξάπλωσαν. Πά
νω στό πρωτοΰπνι τού; ξύπνησαν. ΤΗταν οί μέρες, πού θά γινόταν 
ή επίθεση γιά τό Μπιζάνι καί τά Γιάνενα. «Ετοιμαστείτε γρήγο
ρα! Θά πάτε πυρομαχικά στήν πρώτη γραμμή». Φόρτωσαν καί ξε
κίνησαν. Έφεξαν στήν Τσούκα. Οί Τούρκοι μετακινούσαν ουνά- 
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•ιεις κατά τή βοριο-ά νατολική πτέρυγα του μετώπου, γιά νά άπο- 
κρούσουν τόν ελληνικό στρατό, πού κατέβαινε άπ τή Μακεδονία. 
Είχαν καταλάβει καί μερικά ύψώματα. Είδαν τά μεταγωγικά καί 
κίνησαν ένα τμήμα. Μερικοί πρότειναν ν άπαρατήσουν τά ζώα καί 
νά σκορπίσουν στό λόγγο. Ό Θωμά;, πού ήταν έπικεφαλής, ξεφόρ
τωσε τό μουλάρι» έστησε τό ταχυβόλο, κράτησε και τον Τριάντη, 
λέγοντας στούς άλλους: «Βιαστείτε! ’Αναγκάστε τά ζώα. Εμείς 
θά κρατήσουμε, ώσπου νά φτάσετε».

IIήραν τά Γιάνενα καί τό Μπιζάνι. Σταμάτησε ό πόλεμος κι 
έγινε ειρήνη. Ή έγνια γιά τό σπίτι δέ φεύγει καθόλου άπ τό μια- 
λό του Θωμά. "Ωσπου νά πάει τό δικό του γράμμα, νά μάθουν που 
βρίσκεται, κι ώσπου νά ρθει τό δικό τους, πέρασαν δυό μήνες. Μπή
κε το καλοκαίρι καί μιά μέρα είδε μέσα στούς άλλους έπισκέπτες 
καί τή Βάσω. Ζύγωσε, άφησε στήν πάντα τό τορβαδάκι, έκατσε 
στό κρεβάτι, έσκυψε τό κεφάλι καί σκούπισε τά δάκρια μέ τήν πο
διά της.

— ... Μείναμε χωρίς καλαμπόκι. Πήγα στήν πόλη καί πού
λησα τήν Κανούτα μέ τό κατσίκι της... 'Αντάμωσα τόν ξάδερφό 
σου... Μέ ρώτησε πώς περνάμε, πού βρίσκεσαι έσύ καί μέ παρακά
λεσή νά περάσω άπ τό σπίτι του, νά μού δώσει κάτι χαρτιά γιά 
τήν Κοινότητα... Ντρέπεσαι νά μπεις μέσα. * Εχουν καί του που
λιού τό γάλα... Μόνο τό παιδί τους... Άρώστησε καί πάρθηκαν τά 
πόδια του. Μού είπαν νά στείλω, άν θέλω, ένα άπ τά δικά μας νά 
τού κρατάει συντροφιά. Θά τρώει, θά κοιμάται, θά πάει καί στό 
σχόλιό.

Τό πρόσωπο τού Θωμά σκοτείνιασε. Τό είχε καημό νά φύγουν 
τά παιδιά του άπ τό χωριό καί νά ζήσουν στήν πόλη, όμως ποτέ 
δέ θά τό δεχόταν νά γίνουν κοπέλια. Καί τίνος; Ή Βάσω κατάλα
βε καί μουρμούρισε σάν ένοχη:

— Τί νά έκανα;! Μπορεί νά τό βοηθήσουν νά μάθει γράμμα
τα, νά γίνει δάσκαλος... Τό Γιώργο τόν πήρε ό τσέλιγκας ό Μπα- 
λαούρας νά φυλάει τά πρόβατα, δσο ν ανοίξουν πάλι τά σχόλιά...

Ό θωμάς τότε δέν είπε τίποτα. Τι νά έλεγε; Πώς θά τά έ
βγαζε πέρα ή γυναίκα: Καί τώρα, κι όσες φορές τό θυμάται, στε
νοχωριέται.

Σηκώθηκε καί ξεκίνησε πάλι. Τό βράδυ κοιμήθηκε στή στά
νη τού Φάβα καί τό πρωί ξανά δρόμο. Φάνηκε δ Αετός. Τό νοσο
κομείο, τά Γιάνενα, ή λίμνη, βρίσκονται τώρα μακριά, πίσω άπ τά 
βουνά, καί κείνη ή σκέψη, πώς μεγάλωσε ή Ελλάδα, σά νά έσβη
σε. Μιά άλλη τόν παιδεύει. ”Λυ μείνει σακάτης!... Καί οέν είναι 
’•.'ά-δυό μέρες, ένας μήνας, έστω κι ένας χρόνος. "Ωσπου νά μεγα
λώσουν τά παιδιά...
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Ό Άγγελής οέν είχε όρεξη γιά «φέστες», δμως ύποχώρησε 
μπροστά στήν έπιμονή τής γυναίκας του. Ή 11 όπη ήθελε ν αφή
σει πίσω της μιά δυνατή συγκίνηση. Έβαλε τά δυνατά της καί ή 
αποχαιρετιστήρια βραδιά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. "Ολα ήταν 
πλούσια. Καί τδ φαγητό, καί τδ πιοτό, καί ό χορός, καί τδ κέφι, 
καί πιδ πολύ οι φιλοφρονήσεις: «Πόπη μου! σά νά ρημώνει ή πό
λη... , «Δύσκολα βρίσκεις σήμερα καλούς Ανθρώπους. Κι άμα τούς 
χάσεις!...», «Ποτέ δέ θά σάς ξεχάσουμε!», «Νά μάς γράφετε?». Ί{ 
οικοδέσποινα ξοφλούσε στδ Ακέραιο τά κολακευτικά λόγια καί δέν 
ξεχνούσε νά συμπληρώνει: «Στις 15 τού μήνα, το πρωί, θά πάμε 
στδ πανηγύρι τής Θεοτόκου καί τ απόγευμα...».

Άπ τδ τραίνο κατεβαίνει μιά γυναίκα τσαλακωμένη. Μιάζει 
γιά σαρανταπεντάρα. Τδ κορμί της σουρωμένο, τδ πρόσωπο φαγω
μένο άπ τήν άρώστια. ‘Όλο τδ παρουσιαστικο καί πιδ πολύ τδ βλέ- 
μα της, σκορπούν θλίψη. Άφησε καταγής μιά βαλίτσα, ένα μπόγο 
κι έκατσε.

Τήν ώρα πού περνούσε ή οικογένεια, ή μοναχή γυναίκα σή
κωσε το κεφάλι καί τούς έριξε μιά ματιά. *0  Άγγελής γύρισε άλ
λου τδ πρόσωπο καί βιάστηκε νά ανεβεί.

Τδ τραίνο σφύριξε, τραντάχτηκε καί ξεκίνησε άργά. Ή Πό
πη στέκει στδ παράθυρο. Στήν αποβάθρα ένας σιδηροδρομικός ύ- 
πάληλο; κάνει βόλτες, ί] γυναίκα καπνίζει, ένας σκύλος κοηχαται 
στδ ύπόστεγο καί πότε-ποτε κουνάει τδ αφτί νά διώξει τις μύγες, 
οί κότες μέ τά ράμφη ανοιχτά και τις φτερούγες πεσμένες άπ τδ 
κάμα σιγοκακαρίζουν... Ούτε ένας δέν ήρθε νά τούς άποχαιρετήσει. 
Τήν Πόπη τήν πνίγει ή προσβολή.

Τδ τραίνο ξεμακραίνει. Ίί όψη τού Άγγελή ξαστερώνει. Ό 
πόλεμος, δόξα νάχει δ Μεγαλοδύναμος. τδν βοήθησε. Βγάζει 
δεφτέρι, σκύβει κι αρχίζει τούς λογαριασμούς. Στδ Σταθμό, πάνο) 
στδν μπόγο, κάθεται η Βαρβάρα. Μπροστά ό κάμπος, πίσω ή ορει
νή περιοχή. Έκει κάπου είναι πεταμένο τδ χωριαδχκι της, τά παι
δικά της χρόνια, τά πρώτα όνειρα... Άπδ κεί τήν κατέβασε πριν 
άπδ χρόνια ό αδερφός της, δ Κώστας... Κοιτάζει μιά τά βουνά, μιά 
τδ ποτάμι καί δέν Εερει κατά πού νά πάει...4 - I

Καί πάλι στδ δρόμο. μόνο πού τώρα τδ μπόγαλάκι τδ κουβα
λάει στδν ώμο ό Γιώργος. Τδ παιδί γρήγορα ξέχασε τήν πίκρα 
τού χωρισμού καί συνέχεια ρωτάει τδν πατέρα γιά χίλια-δυδ πρά
ματα. 'Ο θωμάς απαντάει μέ μονόλογα καί βυθίζεται ξανά σέ συ- 
λογή. Πρέπει νά βρει δουλιά, σπίτι καί κανένα άνθρωπο νά τδ 
προσέχει. Κι άπό τούτη τήν έγνια περνάει σέ μιά άλλη πιδ μπερ
δεμένη. Τί θά κάνει μέ τδ Θοδωρή; Νά τδν πάρει στδ χωριό... Νά!
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Τελιώνει τό σχόλιό καί θά χρειαστεί νά φύγει πάλι. Νά τά βάλει 
νά καθήσουν τά δυό μαζί, ποιος θά δουλέψει νά φάνε, νά ντυθούν... 
Νά κατεβεί κι αύτός στήν πόλη, δέν μπορεί. Καί τά χρόνια πέρα
σαν, και τό πόδι πότε πότε τόν θυμάται... Και τό κυριότερο, οέ 
συμφωνάει ή Βάσω. 'Οσες φορές άνοιγαν κουβέντα, έλεγε: «θω
μά! άς κάνει καί τόν ύπηρέτη. Μόνο νά γίνει άνθρωπος. Νά μάθει 
γράμματα. Άν πάει άλλου, θά είναι αφέντης!».

Στήν καμπή τής δημοσιάς φάνηκε τό νεκροταφείο. ΊΤ καρδιά 
του θωμά σφίχτηκε. «Καημένε ΙΙάνο! είπε μέσα του. Ποιος θά 
τό πίστευε, πώς έγώ θά σου έφτιαχνα τον τάφο!». Τούτη ή θύμη
ση τού έφερε στό νού καί μιά άλλη σκέψη. «’Άν τά παιδιά του έ
χουν καμιά προκοπή, μπορεί νά μας βοηθήσουν», είπε μέσα του.

Ό Άλέκος ό Τσιγγάνος είχε παντρευτεί καί καθόταν τώρα 
κοντά στό Κάστοο.

— Γιά τήν ώρα, μπάρμπα-Θωμά, θά κοιμάσαι στήν κουζίνα, 
θά δουλέψουμε μαζί.

— Στό εργοστάσιο;
— Άπ τό εργοστάσιο μ έδιωξαν. Δουλεύω ήλεκτρολόγος. 

Στόν κεντρικό δρόμο καί στά μεγάλα μαγαζιά, άν πρόσεξες, έβγα
λαν τά φανάρια κι έβαλαν ηλεκτρικά.

— Ελεγα νά μάθαινε μαραγκός, ράφτης...
--θέλουν λεφτά. Κάμποσα χρόνια δέ θά τού δείχνουν τέχνη 

επίτηδες, γιά νά τούς δουλεύει τζάμπα. Άς το σέ μένα κι αργότε
ρα, άν οέν τ αρέσει, βλέπουμε. ΙΙόσω χρονώ είναι; Δέκα-έξι;

— Μπά! Εκλεισε τά 13 καί μπήκε στά 14.
— Μπράαααβο! Μείνε ήσυχος, μπάρμπα-Θωμά.
— Ευχαριστώ Άλέκο. Άν ήταν οί μπαρμπάδες του εδώ, δέ 

θά σού γινόμουν φόρτωμα.
Στό γυρισμό τόν πονούσε πιό πολύ τό πόδι κι δ δρόμος του 

φαινόταν πιό μεγάλος. Τό σούρουπο έφτασε στό σπίτι κι έκατσε στό 
τζάκι. "Εκοψε μισό ψωμί άσπρο, τό μοίρασε στά παιδιά του, πήρε 
στήν αγκαλιά τό Νίκο καί τό Λεύτερη καί τά χαϊδεύει άφηρημένα. 
"Ολη τή μέρα, καί στή στράτα καί οώ, οί Ιδιες ανησυχίες. Φεύγαν 
γιά μ.ιά στιγμή καί πάλι γύριζαν. ΊΙ Βάσω άπ τις ζάρες τού προ
σώπου κατάλαβε, πώς είναι στενοχωρημένος, καί περίμενε νά κοι
μηθούν τά παιδιά, γιά νά τον ρωτήσει. ’Έστειλε τή Φώτω στή γει- 
τόνισα κι έκατσε αντίκρυ.

—-θωμά! Τί κάνει δ Θοδωρή;; Είναι καλά;
Μέ τή μασιά ισιώνει τή στάχτη, τραβάει γραμμές καί τις χα- 

Λαει.
— Θά τό χάσουμε τό παιδί, γυναίκα.
—· Είναι άρωστο;
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— Ό Λαμπράκης καθόταν ξαπλωμένος στό καροτσάκι κι ό 
θοδωρής. τό έσερνε γύρω-γύρω στό δωμάτιο. Τό φώναξα άπ τήν 
πόρτα. Ζύγωσε, σκιαγμένο. Δέ μέ ρώτησε ούτε γιά σένα, ούτε γιά 
τ άδέρφια του.

— Παιδιά είναι, λησμονούν.
— Του είπα: θέλεις νά πάμε στό χωριό; 'Έβαλε τά κλάμα

τα. Ακούσε ή κυρά κι ήρθε. Τί κλαις, παιδί μου;. «θέλει νά μέ 
πάρει...». Τό έ'πιασα άπ τό χέρι. «Πάμε νά δεις τό Γιώργο» τού 
είπα. «Νά πας! Νά πας...», ή κυρά. «Νά πας νά δεις τόν αδερφό 
σου!». Κείνο δέν ςεκολούσε άπ αύτή: «Κι άν δέν πας έσύ, μπορεί 
νά ρθεί αύτός». «Νά ρθεΐ αύτός. Έγώ δέν πάω...».

— Τί νά κάνουμε! αναστέναξε ή μάνα. Αφού είμαστε φτω
χοί! Αύριο θά φύγουν καί τ άλλα. Νά μπορούσαμε νά στέλναμε καί 
τή Φώτω νά μάθαινε μοδίστρα. Νά ζήσουν αυτά καλά. Εμείς πε
ράσαμε τον περισότερο καιρό...

Ό Γιώργος δούλευε μέ τον Αλέκο πάνω άπό δυό χρόνια κι 
ήταν σίγουρος πώς στόν κόσμο δέν ύπήρχε καλύτερος άνθρωπος άπ 
τό μάστορα του. Έγινε έκτακτη έπιστράτευση, ό Άλέκος πήγε 
στρατιώτης κι έμεινε μόνος. Τή Λαμπρή ανέβηκε στό Περιστέρι 
νά δει τί κάνουν οί δικοί του. ΤΙ Βάσω άπ τήν πρώτη κιόλας μέρα 
άρχισε: «Δέν μπορείς νά πας στή Θεσσαλονίκη, νά είσαι κοντά 
στόν αδερφό σου;».

Ό Μήτσος ό Καρατζάς στή δικηγορική του σταδιοδρομία δέν 
έχασε καμιά δίκη. Έξερε καί επιχειρήματα αδιάσειστα νά βρί
σκει, είχε καί γνωστούς, καί λεφτά, διάλεγε καί τις υποθέσεις. Τις 
διφορούμενες τις έδινε στό βοηθό του καί τά κεφάλια τής Πολιτει- 
ούλας τον ζήλευαν γιά τήν εύθυκρισία του.

— Τά χτήματα πρέπει νά τά πουλήσουμε, προτού τ άπαλλο- 
τριώσουν, είπε ένα βράου στή γυναίκα του. Νά κάνω τό δικηγόρο, 
οέν αξίζει τον κόπο. Μού προσφέρουν τή θέση τού νομικού συμβού- 
λου στήν τράπεζα. Είναι μιά καλή ευκαιρία...

Ή κυρία Καίτη καμάρωνε τ άρχοντικό της. Ήταν καθαυτό 
δικό της και δεύτερο τέτιο οέν ύπήρχε στόν κόσμο. Πάνω άπ τό 
κεφάλι της στεκόταν μόνο ό θεός. Κάθε πρωί έδινε εντολές και 
παρακολουθούσε μ άγρυπνο μάτι κι ήξερε τί κάνει ό καθένας καί 
πού βρίσκεται το κάθε πράμα. Ήταν εύτυχισμένη άπ τό Μεγαλο- 
δύναμο καί δέν άφηνε απλήρωτο ούτε τό προσωπικό, ούτε τό θεό 
καί δέν τό έφερνε βαρύ ν αφήσει τήν «αρχοντιά», τά «αγνά ήθη κι 
έθιμα», τις «ευγενικές» συνήθειες τής II ολιτειούλας.

■:— Πρέπει νά βρούμε καί κανένα ειδικό γιατρό, συνέχισε ό 
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Μήτσος. Λένε, πό>ς ανακάλυψαν κάτι ένέσεις. Εκατό τοϊς έκατό 
καλά δέ γίνεται. Νά δυνάμωναν λίγο τά νεύρα του, νά περπατού
σε μέ τις πατερίτσες.

Καί μόνο τό τελευταίο επιχείρημα, έφτανε νά πείσει τήν κυ
ρία Καίτη. Έτσι, πριν ένα χρόνο, ή οικογένεια τού Μήτσου Καρα
τζά μετακινήθηκε στή Θεσσαλονίκη, παίρνοντας μαζί της καί τό 
θοδωρή. Τό παιδί, στό διάστημα αύτό, έγραψε στούς δικούς του 
μόνο ένα γράμμα καί τούς έλεγε, πώς έδωσε έξετάσεις καί μπήκε 
άπ τούς πρώτους στό Γυμνάσιο.

*Όσο ό Γιώργος σώπαινε, τόσο ή μάνα έπέμενε.
- ΙΙού νά πάω χωρίς νά γνωρίζω κάποιον νά μέ βοηθήσει, 

χωρίς νά έχω σπίτι νά μείνω τις πρώτες μέρες. Καί τί δουλειά θά 
κάνω!...

— Στον Μήτσου Καρατζά, στόν «ιπάρμπα σου. I ι * ’ ιιι
Ό Γιώργος σκύβει τό κεφάλι. Ό θωμάς ξύνει τό κούτελο. 

Ξανά ή μάνα:
—-Γιατί δέ μιλάς;
— Καλύτερα νά μέ σκοτώσουν, απάντησε μέ πείσμα.
Ό πατέρας κάτι είχε υποψιαστεί.
— Τσακωθήκατε; ρώτησε σιγά.
— Καταλαβαίνετε ρωμ-αίικα; Δέ μέ θέλουν στό σπίτι τους. 

Στις αρχές πήγαινα κάθε Κυριακή. Άπ τήν πόρτα άρχιζε η ύπη- 
ρέτρια: «Σκούπισε τά πόδια σου. θά λερώσεις τή σκίλχ... Μή 
ρουφάς τη μύτη σου. Στ αφεντικά νά μιλάς μέ τό «σεις» καί μέ τό 
«σάς», αλλιώς νά μήν ξαναπατήσεις έοώ». Μιά μέρα πήγα τό με
σημέρι. Αύτοί κάθησαν στήν τραπεζαρία, εμένα μού έβαλα νά φάω 
στήν κουζίνα. Κάποια στιγμή ήρθε ή κυρά. Μέ κοίταξε άγρια; 
«Γιατί δέν τρως;» μέ ρώτησε. «Δέ θέλω!». «Καί τό γλυκό;». «Καί 
τό γλυκό!». Κάτι μουρμούρισε. "Ακόυσα μόνο τό «ψωριάρη!». Εί
πα στό θοδωρή: «Έγώ εδώ άλλη φορά δέν έρχομαι».

Τό παιδί καί πάλι σώπασε. Ό πατέρας έστρωνε τό μουστάκι 
μέ τήν Απαλάμη. Στή ματιά του διαβάζεις τήν ικανοποίηση.

— Καί οέν ξαναπήγες; ρώτησε η μάνα.
ΤΙ δψη τού παιδιού έγινε πιό σκοτεινή.
— Είπα στό θοδωρή: Ν Ανταμώνουμε στό δρόμο και νά σερ- 

γιανάμε στήν πόλη, «θά μάς βλέπει ό κόσμος καί θά λέει πώς κά
νω παρέα μ gva διακονιάρη!» μού είπε.

Τώρα σκοτείνιασε ή δψη τού θωμά. ’Άρχισε νά ξύνει τό κού
τελο. Δυό μέρες Αργότερα, φώναξε τό γιό του παράμερα:

— Ό Νικόλας δ Λ άπας έχει φούρνο στή Θεσσαλονίκη. Είναι 
καί λίγο συγγενής μας. Κουβέντιασα μαζί του. θέλει δ/α παιδί νά 
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τόν βοηθάει. Νά πας καί νά μάς γράφεις νά μαθαίνουμε κι έμεις 
τί γίνεται...

Ό Γιώργος καί πάλι δέν ήθελε νά πάει, όμως δέ χάλασε τό 
χατήρι τού πατέρα.

Κύλησε κάμποσος καιρός. Στό Λευκό Ιΐύργο στέκει ένας νέ
ος, κακοντυμένος, καί κοιτάζει αδιάφορα τούς διαβάτες. Είναι ψη
λός, φαρδύ πλάτος καί στό αδύνατο πρόσωπο φάνηκαν τά πρώτα ση
μάδια τής εφηβικής ηλικίας. Νοσταλγεί τό χωριό του, τήν ΙΙολι- 
τειούλα καί κάμποσες φορές σκέφτηκε νά ξεκινήσει ποδαρόδρομο. 
Καί θά έφευγε, άν τόν τελευταίο μήνα δέν τά κατάφερνε νά βολευ
τεί σ ένα καπνομάγαζο.

Στό φούρνο δούλεψε τρεις μήνες. Ξάπλωνε τά μεσάνυχτα στό 
πατάρι καί ξυπνούσε στις 4. "Οταν ζήτησε λογαριασμό, ό Αάπας 
αγρίεψε.

— Τί λογαριασμό; Φαί, ψωμί, νοίκι... Τί άλλο θέλεις;
Ί2ς τότε ό Γιώργος μισούσε περισσότερο τήν ύπηρέτρια, στό 

κατόπι τή θεία Καίτη. Καί τό Θοδωρή, νά πούμε τήν αλήθεια, οέν 
τόν αγαπούσε κι άς ήταν αδερφός του. Τώρα προστέθηκε σ αύτούς 
κι ό φούρναρης. "Ομως μέ τό γινάτι τί μπορούσε νά κάνει! Αν 
καθόταν έκεΐ, θά έμνησκε όλότελα γυμνός. Πήγε χαμάλης στο λι
μάνι. Δέν πρόφτασε νά μαζέψει λεφτά γιά ένα πανταλόνι — στδ 
μεταξύ έλιωσε καί τό σακάκι. Κι έμεινε πάλι άνεργος. Κάποιος άλ
λος έφερε ένα συγγενή του και τόν έδιωξαν. ’Ακολούθησε περίο
δος πολύ δύσκολη. Μιά μέρα χορτάτος, δυό νηστικός. Κοιμήθηκε 
καί στά παγκάκια, καί στό δασάκι, καί σέ αποθήκες... όμως ούτε 
έκλεψε, ούτε ζητιάνεψε. Κι όταν κάποιος γνωστός του τού σύστησε 
νά ζητήσει τή βοήθεια τού μπάρμπα του. τ απάντησε κοφτά: Κα
λύτερα νά πνιγώ, παρά να πάω σ αύτούς».

Τήν πρώτη μέρα τού ερχομού του στή Θεσσαλονίκη πήγε στό 
σπίτι τού Μήτσου τού Καρατζά.

— Μπά: 'Έφτασε κι εδώ ή χάρη σου: τόν κοροΐδεψε ή υπη
ρέτρια. 4) Θοδωρής λείπει.

—· Πότε θά ρθει;
— Δέν ξέρω.
’Αποτραβήχτηκε στη γωνιά καί κάθησε πάνω σέ κάτι χαλά

σματα. 'Αποφάσισε νά περιμένει, γιατί ό Αάπας τού είχε πει: · Πή
γαινε σήμερα ν ανταμώσεις τόν αδερφό σου. Αύριο θά πιάσεις δου- 
λιά καί οέ θά έχεις καιρό γιά σεργιάνι». Μιά ώρα αργότερα φάνη
κε στο δρόμο ένα καροτσάκι. δχ·. σάν εκείνο το παλιό, πιό μεγάλο 
καί πιό όμορφο. Έμιαζε σά μικρό αμάξι. Μέσα καθόταν ό Ααμ- 
πράκης καί τό έσπρωχνε πότε ή ύπηρέτρια. πότε ό Θοοωρής καί 
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πότε οί δυό μαζί. Κέρασαν δίπλα. Οί άλλοι δυό δέν τόν πρόσεξαν, 
όμως οι ματιές των αδερφών συναντήθηκαν. Άπό τότε έμαθε πότε 
έβγαιναν περίπατο, έπιανε τό Αντικρινό παρκάκι, έβλεπε τόν αδερ
φό του άπό μακριά καί τήν άλλη μέρα έγραφε στούς δικούς του: 
«Ό θοδωρής είναι καλά*.

Ενα στρατιωτικό τμήμα, συνταγμένο σέ τετράδες, έρχόταν άπ 
τό Βαρδάρη, τραγουδώντας. Ενας φαντάρος τόν κοίταζε περίεργα, 
τού χαμογελούσε, τού έκανε νοήματα. Ό Επικεφαλής αξιωματικός 
φώναξε:

— Τσιγγάνος! πάρε βήμα.
Ό Γιώργος γιά μιά στιγμή τά έχασε, ύστερα πήδηξε άπ τή 

χαρά του. ‘Ακολούθησε τή φάλαγγα ως τή στρατώνα καί στάθηκε 
στήν είσοδο, αποφασισμένος νά μή φύγει, άν δέν τόν Ανταμώσει. 
Σ ένα τέταρτο περίπου, άπ τό δεύτερο θάλαμο βγήκε ο Άλέκος κι 
ετρεςε.

—-Γιώργο! τί γυρεύεις έδώ; Γιατί είσαι έτσι; Στάσου νά πά
ρω συσίτιο.

Γύρισε μέ δυό καραβάνες φαί, δυό κουτάλια και μισή κουρα
μάνα. ΚάΟησαν σ ένα απόμερο δεντράκι καί, καθώς έτρωγαν, ό 
Γιώργος τού οιηγόταν τις περιπέτειές του.

* * *
Κοντεύουν μεσάνυχτα. Ό μεγάλος γιός, ντυμένος-ποδεμένος, 

ροχαλίζει, ξαπλωμένος ανάσκελα στό κρεβάτι. Άπ τήν πόρτα σέ 
χτυπάει ή μυρωδιά τού κρασιού. Ό μικρότερος κοιμάται στόν κα
ναπέ. Τό τετράδιο τής Χημείας μέ σχήματα κανονικά-συμμετρικά 
καί τύπους καθαρούς, γλίστρησε άπ τό χέρι κι έπεσε ανοιχτό στό 
πάτωμα. Ή μάνα δέ γύρισε ακόμα άπό μιά φιλική επίσκεψη. Ό 
πατέρας κάνει βόλτες στήν κρεβατοκάμαρα. Στό μεγάλο καθρέφτη 
τού τοίχου ένας άλλος άντρας, άγνωστος, μέ μαλιά άσπρα, κορμί 
στεγνό, πρόσωπο ζαρωμένο» μέ μιά λάμψη απογοήτευσης στό σκο
τεινό βλέμα έπαναλαβαίνει τις 'ίδιες κινήσεις, σά νά τόν περιπαίζει.

Μετά τούς βαλκανικούς πολέμους τό ζήτημα μπήκε ωμά. "Αν 
δέν άλαζε τούς σαραβαλιασμένους άργαλιούς, τό ύφαντουργειο ε- 
πρεπε νά τό κλείσει. Κι άν τούς άλαζε, μεγάλες ελπίδες δέν είχε... 
Απ τήν πρωτεύουσα τού νομού έφερναν κεραμίδια καλύτερα καί 

φτηνότερα... Τό οίνοπνευματοποιεΐο δούλευε καλά, αλλά κι δλος ό 
κόσμος νά μεθούσε!... Στένεψε πάρα πολύ κι ό κύκλος των επιχει
ρήσεων «ευκαιρίας»... Κι δμως δέν τολμούσε. Νόμιζε, πώς θά έκα
νε ένα βήμα στό κενό. Ό Τάκης ό Κανατάς — ό αδερφός τής II.ο
πής άπ τή δεύτερη γυναίκα — είχε σπουδάσει στό Λονδίνο οικονο
μικές επιστήμες. Ανακατευόταν μέ τις Τράπεζες τά Χρηματιστή

78



ρια, τά ’Επιμελητήρια. "Ολόκληρε; περιουσίες» δπως έλεγαν, πρε- 
νούσαν άπ τά χέρια του. Ένας τέτιος άνθρωπος τοθ χρειαζόταν 
στήν ’Αθήνα, τουλάχιστον στην αρχή, ώσπου νά κατατοπιστεί. Κι 
ωστόσο τόν φοβόταν, μ δλο πού οέν είχε τίποτα τό συγκεκριμένο σέ 
βάρος του.

Τό εργοστάσιο στρατιωτικών ειδών, αντί νά μεγαλώσει, νά 
παράγει καί πυρομαχικά, δπως χρειαζόταν, κόλησε στή λάσπη. 
Φυσικά, ό παγκόσμιος πόλεμος ξέσπασε, δμως ή Ελλάδα δέν πή
γαινε άπ τή μιά πάντα, ούτε άπ τήν άλλη. Πάλι μέ τήν ύπόοειξη 
του Κανατά, άνοιξαν ένα πολυτελέστατο έμπορικό. Ή πόλη μεγα
λώνει, ό κόσμος εκπολιτίζεται, ή αγορά πλαταίνει. Τόν πρώτο χρό
νο πήγαν θαυμάσια. Τό δεύτερο παρουσιάστηκε αντίκρυ ένα άλλο 
σάν τό δικό τους. Άρχισε ή φαγωμάρα. Οί εφημερίδες έγραφαν 
μέ μεγάλα γράμματα: «Τό κατάστημα < Λάμπρου» είναι μοναδικό 
στό είδος του. θά βρείτε ο,τι θέλετε, σέ καλύτερη ποιότητα καί σέ 
φτηνότερες τιμές...». Υπάλληλοι περνούσαν άπ τις συνοικίες καί 
τό διαφήμιζαν. ’Ακόμα και στο θέατρο. Έβγαιναν δυό γυναίκες 
στή σκηνή. ΊΙ μιά καλοντυμένη, ή άλλη κακομοίρα. «Κυρία Κα- 
λιόπη! πού τ αγοράσατε αύτό τό ύπέροχο ύφασμα;». «Στό κατάστη
μα "Άάμπρου” ». «Κι έγώ ή στοαβη πήγα, στό αντικρινό!». Ό Άγ
γελής τό θεωρούσε βλακεία νά πληρώσει τού; «χαραμοφάηδες», νά 
τού κάνουν ρεκλάμα.

— Νά συνεταιριστούμε, τού πρότεινε ο Κανατάς. Έχουν πε- 
ρισότερα κεφάλαια. Θά μάς γονατίσουν.

— Έμεις έοώ είμαστε παλιότεροι. "Ο κόσμο; μάς γνωρίζει. 
Οι δικοί μας πελάτες δέν πρόκειται νά ψωνίσουν σ αύτούς.

— Τό έμπόριο οέν έχει φιλίες.
— Γι αύτό κι έσυ έπινες χτες το βράδυ στό μπάρ μέ τό Λάμ- 

τ.ρου; Τί μεσιτεία σού έδωσε:
"Ο άλλος τινάχτηκε άπ τήν προσβολή.
— Είσαι μπακάλης κι όχι επιχειρηματίας. Δέ διστάζεις νά 

πουλήσεις καί τήν ψυχή σου γιά τό χρήμα καί γιά τήν ίδια αιτία 
δέν τολμάς νά ξοδέψεις λίγες δεκάρες, γιατί φοβάσαι μήν τις χά
σεις. Έμεινες καχύποπτος χωριάτη;. Σ όλον τόν κόσμο βλέπεις τόν 
εαυτό σου. "Αιντε, θά χωρίσουμε τά τσανάκια μας. Τό μερτικό 
μου. Καί μέ 5ο/ο ζημιά.

— ΙΟο/ο.
— Έστω!
— θά μέ περιμένεις. Δέν έχω ρευστό χρήμα.
— Τις καταθέσεις στήν Τράπεζα.
— Είναι στό όνομα τών παιδιών μου. Κανένας δέν πρόκειται 

νά τις θίξει.
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— Εχεις κι ένα ποσό στό δικό σου.
—· Δέ γίνεται.
— Νά πουλήσουμε τό εργοστάσιο. Αύριο κιόλας θά σού φέρω 

αγοραστή.
Υπόγραψε τά χαρτιά τής αγοραπωλησίας καί βγήκε στο δρό

μο. Εριξε μιά ματιά πίσω. Τίποτα δέν είχε άλάζει. Μόνο ουό 
γράμματα στήν ταμπέλα. Άπό «.Άγγελής καί Σία» έγινε «Άβοε- 
λής και Σία». Καί δέν αποκλείεται κάτω άπό κείνο τό «Σία» νά 
κρύβεται ξανά ο τσαρλατάνος δ κουνιάδος του.

’Ανέβηκε στό δεύτερο πάτωμα, μπήκε στό γραφείο κι έπεσε 
σχεδόν πτώμα στήν καρέκλα. Μισεί τούτη τήν πόλη, τούτον τον 
κόσμο. Είναι κρύος κι ύπουλος σά φίδι. 11 όσο ζεστή καί σίγουρη ή
ταν ή ΙΙολιτειούλα. Νά γυρίσει πίσω οέν μπορεί. Νά πάει μπροστά 
καί φοβάται καί δυνάμεις δέν έχει... Σιγά-σιγά μιά άλλη σκέψη ήρ
θε νά τόν παρηγορήσει. Τώρα θά είναι μόνος του, αφέντης στό 
οιός του... Σηκώθηκε, άναμέριασε τήν κουρτίνα νά μπει φως. Αν
τίκρυ στέκει ό εφιάλτης, τό έμπορικό τού Λάμπρου. IIάνω άπ τήν 
κυρία είσοδο ένα μεγάλο πανώ έγραφε: «Δεκαπέντε στά εκατό έκ
πτωση σ όλα τά είδη». Τά πόδια τού Άγγελή κόπηκαν πέρα γιά

Πέρασαν τά μεσάνυχτα. Ο Άγγελής κάνει βόλτες στήν κρε
βατοκάμαρα καί συλογιέται. Ό Μίμης πίνει, καπνίζει, πάει στις 
παλισγύναικες... Γράφτηκε στά Νομικά. ’Έφυγε άπό κεί και πήγε 
στήν Εμπορική Σχολή... Άν δενόταν δικό του παιδί, θά έλεγε, 
πώς πρόκειται γιά έκφυλο τύπο, γιά άλήτη. Τής μάνας του μιάζει. 
Ό Λάκης... Ήρεμος, σά νά μήν έχει καθόλου νεύρα, ευγενικός σά 
δεσποινίδα τού... παλιού καιρού. Η. σκέψη του λαγαρή. Τά λόγια 
του μετρημένα. Τά βράδια γυρίζει αργά καί κανένας οέν τόν ρω
τάει, πού πάει καί τί κάνει. Καί δικαιολογημένα. Υπόδειγμα παι
διού. Κι δμως! Τήν περασμένη Κυριακή έγινε ένα έπεισόδιο. Ό 
Μίμης μπήκε μεθυσμένος κι άρχισε νά φωνάζει καί νά βρίζει, για
τί. όπως έδειχνε, κάποια παρατήρηση τού είχε κάνει ό Λάκης. Δυό 
-τρία λεφτά αργότερα, ένας κρότος τράνταξε το δωμάτιο. Έτρεξαν. 
Τό τραπέζι άπ τό σπρώξιμο αναποδογύρισε. Τό μάρμαρο μέ τή μιά 
γωνιά έπεσε στό πάτωμα, μέ τήν άλλη χτύπησε τόν καθρέφτη καί 
τόν έκανε θρίύαλα. Στήν άκρη τού συρταριού ήταν διάφραγμα άπό 
χαρτόνι καλά συναρμολογημένο. Μέσα είχε ένα μαχαίρι μυτερό, 
μιά μάσκα από πανί, κάμποσα κλειδιά, ένα μικρό σιδεροπρίονο, ένα 
ζευγάρι γάντια, καί κάμποσα χρυσαφικά. ΤΙ ΙΙόπη τά περιεργά
στηκε κάμποσο καί μουρμούρισε: «Τί διάβολο είναι αύτά;». Έρι
ξε μιά ματιά στό Λάκη. Κείνος σήκωσε τούς ώμους. Ό Άγγελής 
στεκόταν στήν πόρτα κι άπ τήν κανονική διάταξη κατάλαβε τίνος 
ήταν, μάντεψε ακόμα καί τόν προορισμό τους.
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Ή νύχτα κυλάει. Ό Άγγελής κάνει βόλτες στό δωμάτιο καί 
συλογιέται. Ή Πόπη... Στήν έπαρχία τήν έπνιγε ή καθυστέρηση. 
Έδώ προστέθηκε ή ζήλια καί ή έπίδειξη... Παραβγαίνει νά φτά
σει τις Κυρέζ, πού δέν ξέρουν πόσα έχουν. Σπαταλάει άσυλόγιστα 
και γκρινιάζει, γιατί αύτός, ό "Αγγελής, οέν κερδίζει πολλά, γιατί 
είναι τσιγγούνης, γιατί έμεινε χωριάτης... Μιά γνωστή τής γράφει 
άπ τδ Παρίσι, πώς έκεί είναι δ Παράδεισος, μιά φιλενάδα της άπ 
τδ Μόντε-Κάρλο... καί νοσταλγεί νά πάει κι αύτή... Κι αύτός... Δέν 
έχει τδ παλιό κουράγιο νά τής πει: «Κανένας δέ σέ κρατάει. "Ω
ρα καλή στήν πρύμνη σου...». Σά νά μή πατάει σέ στέρεο έδαφος. 
Σά νά θόλωσε ή παλιά τετράγωνη λογική του. Σά νά βαδίζει στά 
σκοτεινά. Καί ή καρδιά του αδυνάτισε. Νιώθει μέσα του μιά απέ
ραντη έρημιά. "Αλαξε κι δ τόνος τής φωνής του. Μιλάει μουδια
σμένα. Καί τ ανάστημά του σά νά κόντυνε. Καί τά λεφτά. Στήν 
Πλιτειούλα κυβερνούσε αύτός. Έδώ σά νά κυβερνάει κάποια άλ
λη δύναμη... ’Αλλά, θά πάρει ξανά τδ τιμόνι στά χέρια του. Δέ θά 
κατεβάσει τις τιμές. θά διώξει κάμποσους άπ τδ προσωπικό... θά 
κόψει τούς μισθούς καί τά μεροκάματα... θά στείλει τδ Μίμη στή 
Σχολή Εύελπίδων και κεί θ αφήσει τις κακές συνήθειες, θά ξεκα
θαρίσει τήν ύπόθεση τού Αάκη. θά περιορίσει τά έξοδα τού σπι
τιού, τις δεξιώσεις, τις γιορτές καί τ άλλα κουραφέξαλα τής II ό- 
πης... Καί σέ λίγα χρόνια... Καί τότε θά μιλήσει διαφορετικά καί 
στδν Κανατά, καί στήν έταιρία «Άβδελής καί Σια», καί στδ Λάμ
πρου, καί σ δλον τδν κόσμο... Άπ τδν καθρέφτη τδν κοιτάζει τώρα 
κάποιος γνωστός. Έχει, φυσικά, άσπρα μαλιά, στεγνό κορμί, ζα
ρωμένο πρόσωπο, δμως ή ματιά του γιαλίζει σά λεπίδα μαχαιριού.

Ανοίγει ή μεσοπόρτα καί μπαίνει ή Πόπη. ξαναμένη, μισο- 
μεθυσμένη. Βγάζει άπ τήν τσάντα ένα χαρτί καί τδ πετάει στά 
πόδια του.

— Ό Τάκης κατάθεσε στήν Τράπεζα τδ ποσό πού σοϋ χρω
στούσε άπ τδ λογαριασμό τού έργοστασίου.

— Πού τά βρήκε; Τδ πρωί δέν είχε.
Αγόρασε μετοχές τής έταιρίας «Βάλτερ». Σέ μιά μέρα ή 

τιμή τους τριπλασιάστηκε. Αύριο φεύγει γιά τις Κάνες. Εμείς...
— Καί γιατί ανέβηκε ή τιμή τους;

Έ Ελλάδα βγήκε στδν πόλεμο μέ τδ μέρος τής Άντάντ.
Τά έπιπλα, τδ κρεβάτι» δ καθρέφτης, δ άγνωστος άνθρωπος, 

όλα άρχισαν νά στριφογυρίζουν, θάμπωσαν τά μάτια. Μέ ένα χέρι 
έπιασε τήν καρδιά, μέ τδ άλλο έκανε νά στηριχτεί στδ κενό καί έ
πεσε στδ πάτωμα.
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Ως τ Άγνάντιο τοϋ Ραχούτη ξεπροβοδούσε παλιότερα ή Βά
σω το θωμά. Ως τό ίδιο καραούλι τήν ξεπροβόδισε σήμερα αύτός.

— Καλή αντάμωση, είπε και βιάστηκε νά χωθεί στούς θά
μνους τοϋ μονοπατιού.

— "Ωρα καλή, απάντησε, σκύβοντας τό κεφάλι.
'Έκατσε σέ μιά τούφα, άκούμπησε τό πηγούνι στό τζουμάκι. 

«Τό φουκαρά τόν αγρότη δλοι τόν κυνηγούν, ακόμα κι ό θεός». Οί 
δυό τελευταίες χρονιές ήταν οί χειρότερες, γιατί ήταν οι τελευταί
ες. Οί παλιότερες δυσκολίες χάνονται στό βάθος τοϋ χρόνου καί 
ξεθωριάζουν. Τις μελοντικές οέν τις ξέρει ακόμα. Πέρυσι ή ξηρα
σία άρχισε άπ τις 15 τού Μάη. Φέτος άπ τό Μάρτη. Άπ τις 5 γί
δες πούλησαν τις τρεις. Καί δέ βρίσκεις τί νά αγοράσεις. Τά σά
ρωσε ό Αποκλεισμός...

Ή Βάσω ξεφόρτωνε τό τσουβάλι καί σωριάστηκε στό πεζού
λι, πεθαμένη άπ τήν πείνα καί τήν κούραση. Ό θωμάς έδεσε τήν 
αγελάδα στήν παραβόλα και ζύγωσε.

— Σήμερα σκιάχτηκα, αναστέναξε ή γυναίκα. Είπα οέ θά 
ςτάσω ατό σπίτι.,.

Ό άντρας σκύβει το κεφάλι, ξύνει τό κούτελο καί σωπαίνει. 
Νά τής πεϊ νά μήν ξαναπάει, τί θά έτρωγαν; Φυσικά, μέ τά Αγριό
χορτα τίποτε δέ γίνεται, δμως ξεγελούν κάπως τό στομάχι.

Ή γής είναι καμένη. Κατά τό νοτιά φάνηκε ένα σύνεφο. Χι
λιάδες μάτια καρφώθηκαν πάνω του ικετευτικά. Στή ρούγα περ
νούν γυναίκες, φορτωμένες. Ξεκινούν μιά-δυό ώρες νύχτα, Ανεβαί
νουν στόν Αετό, μαζεύουν τσουκνίδες καί γυρίζουν.

— θωμά! θά πάω στόν κάμπο.
Σήκωσε τό κεφάλι απότομα.
— Τί θά κάνεις στόν κάμπο;
— Θά σκαλίσω καλαμπόκια, καπνό... Θ αρχίσει δ θέρος... Άπ 

αύτό τό μαρτύριο...
Πολλά περίμενε ό θωμάς, δμως δχι καί τούτο. ’Έσκυψε ξα

νά το κεφάλι, ξύνει τό κούτελο.
— ’Έχεις δίκιο, μουρμούρισε. Φτάσαμε στό «αμήν». Είναι 

ντροπή δ άντρας νά κάθεται στό σπίτι καί ή γυναίκα νά πάει τα
ξίδι. ’Άν ήξερα πώς θά έχουμε καί φέτος τέτιον παλιόκαιρο, θά 
έφευγα άπ τό χειμώνα...

— Λύτες δέν είναι οουλιές γιά σένα... Δέν μπορείς νά σκύ
ψεις, σέ πονάει τό ποδάρι. Καί οώ ποιος θά μένει. Μπορεί νά βρέ
ξει. Έγώ περίσια είμαι. Ή Φώτο) θά σάς πλένει, θά σάς μπαλώνει.

"Ολη τή νύχτα δέν κοιμήθηκαν. Ζαρώνουν κάτω άπ τό σκέ
πασμα καί συλογιοϋνται. "Οταν λάλησαν τά κοκόρια τή σκούντησε:

— Βάσω! έφεξε.
Πήρε τήν κατηφόρα, έφτασε στή ρεματιά, φάνηκε στις κορ
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δέλες της Αντικρινής πλαγιάς. στάθηκε στό διάσελο, *?-ξε  μ'-ά μα
τιά στό Αγνάντια τού Ραχούτη, γύρισε τήν ποδιά ανάποδα, σφούγ
γισε τό πρόσωπο καί χάθηκε στή στροφή τού δρόμου. Ό θωμάς 
θυ··.άται. Στά Καλύβια τού Τσιρίμπα τήν πρωτογνώρισε. Πέρασαν 
άπό τότε χρόνια. Παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά, τά μεγάλωσαν 
καί τώρα ή Βάσω, γριά σχεδόν, πάει στόν κάμπο νά ξενοδουλέψει. 
Ί( καρδιά του ϊεχείλ'ζει άπό πόνο και αγάπη.

Κάμπος όσο βλέπει τό μάτι. Ό ήλιος στέκει στδ μεσούρανα. 
Ούτε φυλαράκι δέν κουνιέται. Ακόμα καί τά τζιτζίκια σωπαίνουν. 
Οί γυναίκες σκύβουν στή γή. Άπ τί; μύτες τρέχει ιδρώτας. Δαυ
λιά άπ τα χαράματα ώς τό σούρουπο κι είναι άτέλιωτη ή μέρα τ 
Αλωνάρη. Γιά νά πάρουν λίγο μεροκάματο παραπάνω, συμφώνη
σαν μέ τ αφεντικό νά μήν τούς δίνει φαί’ καί, γιά νά κάνουν οικο
νομία. οέ μαγειρεύουν. Τις περισσότερες φορές τήν περνούν μέ σι
τάρι. Τά βράδια τρίβουν στάχια, τό βράζουν, τό πρωί τό βάζουν 
□τις τσέπες καί πάνε στό χωράφι. Τί; νύχτες έχει υγρασία καί κά
νει κρύο. Μάζεψαν δεμάτια κάτω άπό «μιά γκορτσιά και έφτιαξαν 
πρόχωμα ολόγυρα. Κουβάλησαν άχυρο άπ τό διπλανό αλώνι καί 
μ αύτό σκεπάζονται. Πεντακόσια μέτρα μακρύτερα, στό βάλτο, 
έσκαψαν μιά γούρνα κι άπό κει φέρνουν νερό. Χώματα, σκόνες, ι
δρώτας, άπλυσιά... Τις Κυριακές πάνε στό ποτάμι. Κρύβονται μέ
σα στά καλάμια, ξεντύνονται, πλένουν τά βρώμικα ρούχα χωρίς 
σαπούνι καί ζεστό νερό, τά στεγνώνουν στόν ήλιο καί ντύνονται 
* · 
rv.rj....

Στήν έρημη δημοσιά φάνηκε ένας στρατοκόπος. Περπατάει 
αργά, αργά, άκουμπώντας στό τζουμάκι. Ρωτώντας, φτάνει στό χω
ράφι. Οί γυναίκες σταματούν τό θέρο. Άνασηκώνουν τά κορμιά, 
βάζουν τις απαλάμες αντήλιο. ΊΙ καρδιά τής Βάσω; χτυπάει δυ
νατά. Πετάει τό δρεπάνι καί τρέχει.

— θωμά! Τί πάθατε; Γιατί ήρθες;
— Αδυνάτισες, Βάσω.
— · Δέν είναι τίποτα. Ό ήλιος μ έκαψε.
— Μάς έστειλε δ Γιώργος λεφτά. Κατέβηκα νά τά πάρω κι 

ήρθα νά δώ τί κάνεις;
— ■ Γράμμα;
Εκατσαν καταμεσίς στόν κάμπο. πάνω στά δεμάτια. Έδγαλ 

τό γράμμα καί τό διάβασε συλαβιστά. Ή Βάσω τό πήρε, τό φίλησ 
καί τό έβαλε στόν ίδρωμένο κόρφο, μουρμουρίζοντας μέ δάκρια στά 
μάτια: «Ό θεός νά σ έ/ει καλά, παιδί μου! Ο θεός νά σ έ/ει κα
λά!...».

(·>
 Ο»
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— Βάσω! θ άρωστήσεις καί θά τά πληρώσουμε στούς για
τρούς. ν Αιντε νά πάμε στό χωριό, θά τά βολέψουμε.

— * Ως τόν "Αη-Δημήτρη, θωμά. Νά μαζέψουμε τίποτα γιά 
τό χειμώνα. ’Όλες έτσι είμαστε. Καμιά δέν άρώστησε. Ούτε τό κε
φάλι οέ μάς πόνεσε.

Τής άφησε τό σακουλάκι. Είχε μέσα ένα μπουκάλι γάλα, πέν
τε αύγά, μιά χούφτα αχλάδια... Ένα χαρτάκι έλιές καί μισό ψω
μί σταρίσιο. Τό ψωμί καί τις έλιές τ άγόρασε στήν πόλη γιά τό 
δρόμο. Καί τά φύλαξε νά φάνε μαζί. Καί τ άφησε σ αύτή. γιατί 
ήταν πολύ αδύνατη...

Χώρισαν. Ή Ι3άσω στέκει καταηλιού, στή μέση του θερισμέ
νου χωραφιού, καί παρακολουθεί τδ θωμά, πού ξεμακραίνει στήν 
έρημη δημοσιά...
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

"Ως τήν 'Ακρόπολη ψηλά σκαρφαλώνουν Αμφιθεατρκιά τά 
φτωχά σπιτάκια. Οί γυναίκες καμαρώνουν, γιατί ή γειτονιά τους 
είναι πεντακάθαρη καί τά βράδια στις αύλές κουτσομπολεύουν χαι
ρέκακα τις άρχοντοκυρές. πού κάθονται στις κάτω γειτονιές μέσα 
στις σκόνες καί τις Ακαθαρσίες, καί δέ βλέπουν — ή κάνουν πώς δέ 
βλέπουν — πώς έτοΟτα τά γκαλντιρίμια τά ξεπλένουν οί βροχές, τά 
σκουπίζουν οί άγέρηδες, ή κίνηση είναι λιγοστή κι δ κόσμος δέν 
έχει νά πετάει στούς δρόμους μουχλιασμένα ψωμιά, Αποφάγια, χα
λασμένα φρούτα καί χαρτιά. Μπροστά, ώς τήν άκροθαλασιά. Αρι
στερά ώς τού Χαριλάου και τήν ’Απάνω Τούμπα καί δεξιά ώς τδ 
σιδηροδρομικό σταθμό Απλώνει ή πόλη.

Κάθεται στδ ξύλινο κρεβάτι, άκουμπάει τούς αγκώνες στδ πα
ράθυρο καί κοιτάζει τδ γερο-’Όλυμπο, πού Ασπρίζει στδ βάθος. Ή 
ανησυχία σμίγει μέ τή χαρά, ό φόβος μέ τήν έλπίοα. Καί στδ κα
πνομάγαζο δύσκολα ήταν στις Αρχές. 'Άκουγε «παστάλι», «σκάρ- 
το», «τόγκα».... «έταιρία, συνδικάτο, Απεργία, οχτάωρο...» καί δέν 
καταλάβαινε τίποτα. 'Όλα ήταν ξένα κι άχαρα... Όμως Αργότερα, 
όταν τού είπε κάποιος «φεύγα άπ τά καπνά, προτού χτικιάσεις», 
τού κακοφάνηκε κι απάντησε: «σΑμα χτικιάσουν δλοι κι έγώ μα
ζί τους». Ναί. Μά τούτο δώ οέν είναι καπνομάγαζο...

Χαιρέτισε κι έκατσε στήν καρέκλα, πού βρέθηκε μπροστά του. 
Σάν πέρασε ή πρώτη ταραχή, έριξε μιά ματιά δλόγυρα. Στή γω
νία μιά κοπέλα μέ πράσινο φουστάνι κι άσπρη μπλούζα κοιτάζει 
αμήχανα τδ πάτωμα καί παίζει νευρικά μέ τά δάχτυλα τών χεριών 
της. Δίπλα της ένας νέος μέ μαύρα μάτια, μέτωπο πλατύ, πλούσια 
μαλιά καί πρόσωπο στρογγυλό, γεμάτο, φοράει κόκινη γραβάτα καί 
κουστούμι μπλέ. II ιδ κεΐ, άλλοι δυό σιγοκουβεντιάζουν. Οί άλλοι 
τέσερες κάθονται στις πάντες, οεξιά-άριστερά, καί δέν μπορεί νά 
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τούς περιεργαστεί. Τά αίσθημα τής συστολής χάθηκε, δταν φάνηκε 
ό Αλέκος.

— Καλημέρα! φώναξε, ορκσκελώντας τό κατώφλι. Τού: μέ
τρησε μέ τό βλέμα και πρόστεσε: Λείπουν μόνο οί «γέροι».

Σέ λίγο έφτασαν κι εκείνοι. Ό ένας ψηλός-χοντρός μέ γερα- 
κίσια μύτη, ό άλλος κοντός-άούνατος, τριανταπεντάρηδες τό πολύ.

— ’’Αιντε, Άλέκο!
— Είμαστε όλοι. Άπ τά καπνομάγαζα ο Γιώργος, άπ τό λι

μάνι ό Πέτρος, άπ τούς φοιτητές ό Παντελής, άπ τά ύφαντουργεΐα 
ή Βασιλική, άπ το στρατό έγώ... ’Έχουμε λίγο φαί και λίγο κρα
σί. θά γιορτάσουμε φτωχικά.

Σηκώθηκε, ξεκρέμασε μιά κιθάρα άπ τό καρφί και τήν έδωσε 
στόν καλοντυμένο νέο.

— Παντελή! κάνε τήν αρχή.
Τά δάχτυλα γλίστρησαν απαλά πάνω στις χορδές, άκούστη- 

καν οί ήχοι τής κιθάρας και γέμισε τδ δωμάτιο άπ τή γλυκιά- 
μπάσα φωνή.

«Ψηλά άπ τής Ρωσίας τά χιόνια 
φυσάει δ βοριάς...»

Τραγούδησαν, έφαγαν, ήπιαν καί πιό πολύ κουβέντιασαν. Οι 
άλλοι, Οές ήταν παλιότεροι, θές ήξεραν περισότερα, ανακατεύτηκαν 
στή συζήτηση. Αύτός άκουγε, σωπαίνοντας, καί μόνο, δταν δ κον
τός τού ζήτησε τή γνώμη, άποκρίθηκε:

— Έγώ οέν καταλαβαίνω καί πολλά, άλλα, αφού λέει δ Ά
λέκος πώς έτσι είναι καλά, νά γίνει... δέ χρειάζεται νά μέ ρωτάτε.

Στόν τίτλο τής δργάνωσης δέ συμφώνησαν. Ό ένας έλεγε νά 
τήν πούν «Δημοκρατική Νεολαία», δ άλλος «Ριζοσπαστική», δ τρί
τος «Σοσιαλιστική», δ τέταρτος «Νεολαία των 'Εργατών καί Σπου
δαστών» κι άφησαν τό ζήτημα νά τό λύσουν άργότερα. Εβγαλαν 
Γραμματέα καί σκόρπισαν.

— Τραγουδάς; τον ρώτησε στό δρόμο δ Παντελής δ Σαλονι- 
κιός, πιάνοντάς τον άπ τό μπράτσο.

" — ’Όχι!
— Ό άνθρωπος πρέπει νά τραγουδάει άκόμα και μπροστά στδ 

θάνατο. Σώπασε γιά μιά στιγμούλα καί συμπλήρωσε: Αλλά, άμα 
είναι νηστικός, πώς νά τραγουδήσει;! Τί διαβάζεις;

— Τίποτα!.
— Ό πατέρας μου έχει βιβλιοπωλείο καί χαρτοπωλείο στήν 

οδό ..... Τό Σάβατο τό άπόγευμα 0ά είμαι κι έγό) εκεί. Έλα νά
σού δώσω βιβλία...
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Ό καιρός ήταν ζεστός, μ δλο πού κόντευε νά βγει ό Νοέμ
βρης. Περπάτησαν στήν παραλία ώς άργά τή νύχτα.

— ... Ό Άλέκος μού μίλησε γιά τόν πατέρα σου... τό σπίτι 
σου... γιά σένα... Τις Κυριακές καί τις γιορτές, άν θέλεις, νά αντα
μώνουμε καί νά κάνουμε παρέα, θά ανεβαίνουμε στά βουναλάκια, 
θά τραγουδάμε, άμα ζεστάνει θά κολυμπάμε...

Ό Γιώργος ό Καρατζάς άκουμπάει τά χέρια στό πρεβάζι, ά- 
γναντεύει τό γέρο-’Όλυμπο καί παιδεύεται νά ξετυλίξει τά χτεσι- 
νά γεγονότα. «Στή Ρωσία έκαναν έπανάσταση κι έδιωξαν τόν τσά
ρο...». Καί σ αύτό ύπάρχει κάτι τό μπερδεμένο. Καί στην Ελλάδα 
έκαναν έπανάσταση τό 1821 κι έδιωξαν τούς ξένους, τούς Τούρ
κους. Έοώ:! «Οί έργάτες και οί αγρότες έφτιαξαν δική τους κυ
βέρνηση...». Καί πρωτύτερα τίνος ήταν; «Πήραν τά έργοστάσια καί 
τά χωράφια...». Στό τέλος τής γιορτής σηκώθηκαν δλοι, στάθηκαν 
ορθοί καί πάλι δ Παντελής τραγούδησε μέ τή γλυκιά-μπάσα φωνή 
του: «Εμπρός τής γής οί κολασμένοι...». ’Αργότερα, στό δρόμο, 
τού διηγήθηκε τήν ιστορία: «Πριν άπό κάμποσα χρόνια ή φτωχο
λογιά του Παρισιού πήρε τήν έξουσία. Τρεις μήνες πολέμησαν πα- 
ληκαρίσια. Πίταν περισότεροι οί άλλοι καί τούς γονάτισαν. Σκότω
σαν κι έσφαξαν πολλούς μέ τό μαχαίρι. Όσοι γλύτωσαν, σκόρπι
σαν στά πέρατα τού κόσμου καί συνέχισαν τόν αγώνα. Ενας άπ 
αυτούς έγραψε τό τραγούδι...».

Οί δικοί του στό χωριό τυρανιούνται μέ τά ξεροχώραφα καί 
ψωμάκι δέ χορταίνουν, κι έοώ; Πόσοι κοιμούνται στις τρύπες σάν 
τις χελώνες καί τά φίδια!... Πόσοι δέν μπορούν νά κρατήσουν τήν 
καρδιά τους, δταν, περνώντας δξω άπό κανένα μαγειριό, τούς χτυ
πάει ή μυρωδιά τού φαγητού! Πόσοι θά ζητιάνευαν, άν δέν ντρέ
πονταν!... Ό Γιώργος έχει μπει κιόλας στήν ούσία τής ζωής τών 
«ταπεινών καί καταφρονεμένων» καί ή χτεσινή συζήτηση φώτισε 
καί ταχτοποίησε κάμποσο ύλικό μπερδεμένο. ’Έχει δίκιο τό τραγού
δι, αναστενάζει. Εμείς είμαστε οί κολασμένοι. «Οί ξένοι — στά χα- 
μένα προσπαθεί νά θυμηθεί τις λέξεις — Ιμπεριαλιστές, κεφαλαιο
κράτες — οί ξένοι στέλνουν στρατό στή Ρωσία νά πνίξουν τήν έ
πανάσταση, είπε δ ψηλός. Πρέπει νά υπερασπίσουμε τήν Πατρίδα 
τών έργαζομένων...». Πώς; Θά πάει στρατιώτης, θά τού δώσουν 
ντουφέκι, θά τούς στείλουν στή Ρωσία καί θά τούς πούν: «Χτυπά
τε τους!». Τί θά κάνεις; «Νά φτιάξετε παντού δμάοες...», «Νά πά
ρουμε τούς πιό τίμιους νέους... Νά είμαστε πρώτοι στόν άγώνα γιά 
τά, ζητήματα τών εργαζομένων...». Πολλά είναι σκοτεινά. Μόνο έ
να είναι δλοκάθαρο: Μπαίνει σέ καινούργιο δρόμο...

* * #
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Κατέβηκε άπ τό τραίνο καί ζύγωσε τό περίπτερο. «Πατριώ
τη! πού πέφτει ή Ακρόπολη;». ’Έφτασε στό κέντρο, βρήκε τήν ο
δό ....., ανέβηκε τό όρθό στενοσόκακο καί στάθηκε μπροστά στό
νούμερο 18. Άπ τό πρόσωπο τού θωμά πέρασε μιά σκιά. «Όταν 
οί νέοι γλεντούν, σκέφτηκε, καί τά λεφτά ξοδεύουν, καί τά πιοτά 
συνηθίζουν, καί μέ άσχημες παρέες ανακατεύονται...». Χτύπησε καί 
μπήκε. Ή παρέα ξαφνιάστηκε. IIρώτος σηκώθηκε ό Παντελής. 
"Άφησε τήν κιθάρα στό κρεβάτι κι άπλωσε τό χέρι.

— Καλωσόρισες, μπάρμπα-Θωμά, φώναξε χαρούμενα.
— Τίνος είσαι, παιδί μου; Δέ σέ ξέρω.
— Νά πεθάνω περίμενα, μουρμούρισε ό Άλέκος ό Τσιγγάνος, 

άλλά νά σέ δώ στή Θεσσαλονίκη... Γύρισε στό Γιώργο, πού στεκό
ταν άφωνος, καί τόν σκούντησε: Δδς μου ένα μπουκάλι νά πάω γιά 
ρακί. ’Εσύ ούτε νερό δέν έχεις.

Οί ξένοι έφυγαν κι έμειναν μόνοι. Έριξε μιά ματιά στό γιό 
του. * Αντρας πιά.

— ... Τή μάνα σου δέν τήν έπιανε ύπνος. «θά πάω, μού έλε
γε, νά δώ τί κάνουν τά παιδιά μας...». Μάς βρήκαν άσχημοι και
ροί. Μείναμε χωρίς ψωμί...», θά πάω μέ τά πόδια, μου έλεγε. Ρω- 
τώντας-ρωτώντας, σ ένα μήνα, σαράντα μέρες, θα φτάσω...». Φέτος 
ή χρονιά ήταν καλούτσικη. «Άιντε, τής είπα. Νά πάς μέ τό σιδε- 
ρόδρομο...». «Γυναίκα είμαι, μού είπε. Μπορεί νά χαθώ. "Αν είναι 
μέ τό τραίνο, πήγαινε έσύ...». Λέμε νά παντρέψουμε τή Φώτω. Τή 
γύρεψε τό παιδί τού Γιάνη τού Τσακμάκη. Φτωχοί κι αυτοί, φτω
χοί κι έμεις. "Εκλεισε τά είκοσι. II ρέπει νά φτιάξει δικό της νοι
κοκυριό...

— Έγώ, πατέρα, θά σφιχτώ, θά σάς στείλω καί κάτι παρα
πάνω. Άλλά...

— Καταλαβαίνω. Πού θά τά βρεις! Άλλο ήθελα νά πώ. 
Προίκα δέ μάς γύρεψε, θά τής δώσουμε ένα κομμάτι χωράφι καί 
μιά γίδα... ΊΙ μάνα του πέθανε. Ό πατέρας του έπεσε άπό ένα δέν
τρο καί κουτσάθηκε. Δέν έχουν ποιος νά τούς συγυρίσει... ’Αδέρφια 
είστε. Πώς θά τά φέρει ή ζωή, κανένας δέν τδ ξέρει. Ό άνθρωπος 
μιά φορά παντρεύεται. Νά ρθεις στό γάμο. Κράτα τά λεφτά, πού 
θά μάς έστελνες. Νά τής αγοράσεις ένα φουστάνι, θά θυμάται καί 
θά λέει: «Μού τό έφερε ό αδερφός μου». Τ) Λευτέρης τελιώνει τό 
δημοτικό. Γιά παραπέρα δέν έχουμε δυνάμεις. Τί λές; νά τόν στεί- 
λουμε εδώ;

— Είναι νά ρωτάς; θά κοιμόμαστε στό ίδιο κρεβάτι, θά τρώ
με μαζί. Καί δουλιά θά βρούμε. Γιά σχόλιό... Σώπασε καί βυθίστη
κε σέ συλογή. Νά κουβεντιάσω καί μέ τόν Παντελή, είπε σέ λίγο. 
Αύτός μπορεί νά μάς βοηθήσει.

—· Ό θοδωρής, τί κάνει;

88



Ό Γιώργος χαμήλωσε τά μάτια καί λίγα λεπτά σώπαινε.
— Τδν άγόρασαν, πατέρα, καί τδν έκαναν άλογο τού Λαμ- 

πράκη...
Ό Λαμπράκης, ξαπλωμένος νωχελικά στήν πολυθρόνα, παρα

κολουθεί τις άχτίδες τού ήλιου, πού παίζουν στδν κήπο καί μέ τούς 
ίσκιους των δέντρων. Ό θοδωρής σηκώνει τδ κεφάλι άπ τδ βιβλίο.

—· * At ντε πές το κι έσύ.
Κομπιάζει, σταματάει, έπαναλαβαίνει τά ίδια, χωρίς κανένα 

ειρμό.
— Νά τδ διαβάσω μιά φορά άκόμα.
— Είδες; ξέσπασε σφίγγοντας τις γροθιές. 'Αλλιώς τδ διάβα

σες νωρίτερα. Δός μου ένα γλυκό.
Ό θοδωρής σηκώθηκε πειθήνια καί ζύγωσε στδ τραπέζι, πού 

βρισκόταν μπροστά στή μύτη τού Λαμπράκη.
— 'Ορίστε! καί μή νευριάζεις. Ή Κλεοπάτρα γιά σένα μού 

μιλούσε.
— Τί σού έλεγε;
Ή κοπέλα τού είχε πει: «Είναι ένα ύποκείμενο γεμάτο φτό- 

νο καί κακία». Ό θοοωρής άπάντησε:
— Καλά, λόγια.
Ό άλλος πήρε τδ γλυκό καί μουρμούρισε:
— Σέ παρακαλώ, κι ένα ποτήρι νερό.
Ό Μήτσος πήδηξε άπ τδ αμάξι, έδωσε εντολή νά ξεζέψουν τ 

άλογα κι άνέβηκε στδ σπίτι.
— Καίτη! τέλιωσε.
Κείνη καθόταν στδ ντιβάνι μέ τδ ένα πόδι πάνω στ άλλο κι 

άπδ παντού ξεχείλιζαν οί σάρκες.
— Σάν τί; ρώτησε τεμπέλικα.
Τδ Μήτσο τδν Καρατζά άπδ νομικό σύμβουλο τδν έκανα ύπο- 

διευθυντή.
— Καί γιατί δέ σ έβαζαν διευθυντή; Κείνο τδ ραμολιμέντο 

τδν Κυριαζή, τί τδν φυλάνε;
— Τί θά έλεγες γιά ένα συνοικέσιο μέ τήν κόρη του;
— Τήν καρακάξα;
— Κι δ γιός μας...
— Δέν είναι έκ γενετής καί οί γυναίκες σήμερα άλλα πράμα

τα κοιτάζουν κι δχι τά πόδια.
Στδ άνοιγμα τής πόρτας φάνηκε μιά υπηρέτρια.
— Ό πατέρας τού θοδωρή.
"Ωσπου νά κατεβάσει τδ πόδι ή κυρία Καίτη, δ άντρας βρέ

θηκε στδ κεφαλόσκαλο.
— Βρέ ξάδερφε! ΙΙώς ήταν αυτό!
Στδ διάδρομο τδν ύποδέχτηκε ή οικοδέσποινα.
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— Περάστε! Στήν κουζίνα έχει περισότερη δροσιά.
—· Τί νέα, θωμά; ΙΙώς έοώ;
— ΤΗρθα νά δώ τδ παιδί.
— Είναι ό καλύτερος μαθητής στήν τάξη του. θά γίνει εξαι

ρετικός επιστήμονας. Τά φθινόπωρο θά τούς στείλουμε στήν Αθή
να, στά Πανεπιστήμιο.

Μπήκε δ θοδωρής καί, σάν είδε τον πατέρα του, μαρμάρωσε. 
Ό θωμάς τόν τράβηξε στήν αγκαλιά καί του χάιοευε τά μαλιά. 
Μέ τά Γιώργο δέν έκανε τά ίδιο. Πάντα είχε τήν αίσθηση πο>ς τά 
θοδωρή τάν απειλούσε κάποιος κίνδυνος.

— Λέμε νά παντρέψουμε τή Φώτω καί καλά είναι νά ρθεί κι 
δ θοδωρής στά γάμο.

— Πέφτει πάνω στις εξετάσεις, αναστέναξε ή κυρία Καίτη.
— Ακόμα τά νερό; ακούστηκε ή φωνή τού Λαμπράκη.
Ό θοδωρής τραβήχτηκε άπ τήν αγκαλιά τού θωμά. ΊΙ κυρά 

τόν σταμάτησε.
— θά τού τά πάω γώ.
— ”Αν δέν ήταν οί έςετάσεις, ξάδερφε, κανένας δέ θά είχε 

άντίρηση. Δέν μπορείτε νά αναβάλετε τά γάμο;
— Τρεις μέρες κι άπ αυτές ή μιά είναι Κυριακή. Δέ χάλασε 

δ κόσμος.
— Κι άν χάσει τή χρονιά του; μουρμούρισε ή κυρία Καίτη, 

πού είχε γυρίσει στά μεταξύ. Τί λές κι έσύ, θοδωρή;
—· ’Αφού έχω έςετάσεις!...
— Καλά!, τάν χτύπησε στήν πλάτη δ θείος. Πήγαινε νά δια

βάσεις. Εμείς θά κουβεντιάσουμε μέ τόν πατέρα σου καί θά δούμε 
τί μπορεί νά γίνει... 'Όπως θέλεις, ξάδερφε. Τά παιδί δικό σου εί
ναι. Όμως έχουμε κι εμείς εύθύνες γιά τό μέλον του. Δέν τό ξε
χωρίζουμε καθόλου άπ τό δικό μας...

Ή κυρία Καίτη έβαλε τό μπρίκι στή φωτιά κι έσκυψε άπδ 
πάνω. Σέ δυό μαθήματα δ γιος της δέ θά περνούσε /Ηταν σίγουρη 
κι είχε πάρει τήν απόφαση. Ό θοδωρής θά ύπόγραφε το γραφτό 
μέ τά δνομα Λαμπράκης κι δ Λαμπράκης μέ το 3νομα Θοδωρής. 
Καί, όταν δ άντρας της είπε, πώς οί καθηγητές γνωρίζουν τό γρα
φικό χαρακτήρα, τ άποκρίθηκε: «θά τούς δώσουμε λίγα λεφτά 
καί δέ θά τά γνωρίσουν». Καί δέ γινόταν λόγος γιά δυό ή καί τρεις 
μέρες. Ό γάμος θά γινόταν τό Μάη καί οί έξετάσεις έπεφταν τόν 
Ίούνη. ΊΙ κυρία Καίτη φοβόταν μήπως δ θωμάς πάρει τό θοδω
ρή γιά πάντα. 'Έριξε τόν καφέ στό φλυτζάνι, τ απίθωσε στό τρα
πέζι καί στράφηκε στον άντρα της:

— ’Άς πάει καί δέ χρειάζεται νά γυρίσει, θά χάσει τή χρο
νιά του. *Ας  τον νά γίνει αλήτης, σάν τάν άλλον.

— Τί αλήτης;!
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— Τίποτε τό σοβαρό, ξάδερφε. Νεανικά παραπτώματα. Άν 
έρχόσουν πριν 2να μήνα, θά τόν έβρισκες στό «φρέσκο».

—- Γιατί;
— Γιατί; γιατί; έσυρε τή φωνή ή κυρία, κουνώντας τό κεφά

λι. Οί τεμπελχανάδες! θέλουν νά πάρουν τΙς ξένες περιουσίες... νά 
χαλάσουν τΙς οικογένειες... τή θρησκεία... Κοίταξε τό ρολόγι καί 
φώναξε: Μήτσο! ξέχασες; *Έχεις  συμβούλιο στήν Τράπεζα!

Ό θωμάς σηκώθηκε.
— Αφήστε τό παιδί νά κάνουμε μιά βόλτα μαζί!
’Έφυγε ή κυρία Καίτη και σ ένα τέταρτο γύρισε μέ τό Θοδω

ρή. Ήταν τού κουτιού. Χτενισμένος, συγυρισμένος... Κοστούμι και
νούργιο, γραβάτα, παπούτσια λουστρισμένα... Ό Θωμάς πρόσεξε τό 
στόλισμα κι ένιωσε πίκρα στήν ψυχή. Βγήκαν στό δρόμο. «ΙΙατέ- 
ρα! Πάμε άπ τό σοκάκι... Άπό κεΐ έχει πολυκοσμία». «Γιατί νά κα- 
θήσουμε στό πάρκο; Στό λιμάνι είναι καλύτερα...». Οταν συναν
τούσε γνωστούς, σταματούσε παραπίσω νά δέσει τό κορδόνι, νά ξε
σκονίσει τό πανταλόνι... «Γιά πού, θοδωρή;» τόν ρώτησε ένας συ- 
μαθητής του. «Στό Μενέλαο, νά πάρω τις ασκήσεις τής Τριγωνο
μετρίας», τ απάντησε. Ούτε ή κουβέντα στρώνει, ούτε ή παρέα. Ό 
γιός βιάζεται νά χωρίσουν. Ό πατέρας καταλαβαίνει τι νόημα έ
χουν δλα αύτά τά καμώματα τού γιου καί οέν ξέρει τί νά κάνει. 
Νά τόν πάρει στό χωριό... Δέ θά πάει. Κι άν πάει, θά γυρίσει πί
σω. Κι άν δέ γυρίσει, θά τό έχει παράπονο σ δλη τή ζωή του, για
τί αύτός, δ πατέρας του, τού κατάστρεψε τό μέλον.

Οί χτύποι τού ώρολογιού τής πόλης σά νά τόν ξύπνησαν.
— Ήχεις διάβασμα, παιδί μου. Άιντε στό καλό. Αύριο τό 

βράδυ φεύγω. ’Έλα στό Σταθμό. ΙΙοιός ξέρει πότε θά σέ ξα,ναδώ.
’Έφτασε ψηλά στήν ’Ακρόπολη. Μπήκε στό οωματιάκι.
— Γιατί σ έβαλαν φυλακή; ρώτησε τό Γιώργο.
— Εμάς τούς μικρούς, ώς τό κρατητήριο μάς πήγαν...
Δέν τού έκρυψε τίποτα άπ τή ζωή του, τις σκέψεις του, τά δ- 

νειρά του. Ό πατέρας σκύβει τό κεφάλι, ξύνει τό κούτελο κι ακούει 
σωπαίνοντας.

— Νά είσαι, παιδί μου, τίμιος άνθρωπος, μουρμούρισε στό τέ
λος. Τ άλλα... δική σου δουλιά.

Τό άλλο βράδυ ανέβηκε στό τραίνο. Έπιασε μιά γωνιά κι έ
κατσε. Σταύρωσε τά χέρια, σφίγγοντας τό τζουμάκι στό στήθος, ά- 
κούμπησε τις πλάτες καί τό κεφάλι στό διάφραγμα κι έκλεισε τά 
μάτια. Τό τραίνο βγήκε άπ τό Σταθμό κατά τό σούρουπο καί τώρα 
τρέχει μέσα στή σκοτεινή νύχτα. * Αλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν. 
Ό διπλανός σιγοτραγουδάει, οί αντικρινοί παίζουν χαρτιά κι αύτός 
ουλογιέται, δλο συλογιέται. «Θέλουν νά πάρουν τις ξένες περιουσί
ες...». Άπ το στόμα σου, κυρά Καίτη καί στού θεού τ αφτί... Άλ- 
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λά, πώς θά τις πάρουν; Έδώ είναι ό κόμπος! «Μάς έγδαραν, πατέ
ρα, τού είπε ό Γιώργος, στά προστίματα. Μάς κόβουν τδ μεροκά
ματο. Μάς διώχνουν άπ τή δουλιά. Μάς βάζουν νά δουλεύουμε ύ- 
περωρίες καί 3έ μάς πληρώνουν... ’Άν τούς άφησουμε, θά μάς πά
ρουν καί τδ τομάρι...». Κι αύτός, δ Θωμάς δ Καρατζάς, τδ ίδιο έκα
νε πριν άπδ χρόνια, τδ ίδιο θά έκανε καί σήμερα... «θά χαλάσουν 
τήν οικογένεια...». Μεγάλη ή χάρη σου, κυρά Καίτη. Καί ποιος 
δασκάλεψε τδ θοδωρή νά λέει τδν άοερφό του διακονιάρη, νά μή 
θέλει νά πάει στδ γάμο τής άδερφής του, νά ντρέπεται τδν πατέρα 
του! Ούτε στδ Σταθμό δέν τδν άφησε νά ρθεϊ... Γιά τή θρησκεία... 
Έδώ σκοντάφτει δ θωμάς δ Καρατζάς καί παιδεύεται νά ξετυλίξει 
τδ διασίδι. Κι άπδ σκέψη σέ σκέψη, φτάνει σέ μιά μακρινή χειμω
νιάτικη μέρα. Κι δ μπάρμπας του 6 Λαμπράκης δ Καρατζάς πολύ 
τδ θεοσεβούμενο έκανε καί χάλασε μιά ολόκληρη οικογένεια. Καί 
τίνος οικογένεια! Καί κοντά σ αύτδ τδ περιστατικό, μιά κι έγινε ή 
άρχή, θυμάται κι άλλα πολλά τέτια. Είναι σίγουρος. 'Ο Γιώργος δέ 
θέλει νά κάψει τις έκλησιές καί νά κρεμάσει τούς παπάδες, δπως 
είπε ή κυρά Καίτη. Καί γιά νά τδ πει αύτή... "Ομως, τί κρύβεται 
πίσω άπ αύτή τήν υπόθεση, δέν μπορεί νά τδ βρει.

Κάποιο; τδν σκούντησε. Ό έλεγκτής ζητούσε τδ εισιτήριο. 
Έκλεισε πάλι τά μάτια καί πάλι οί ίδιες σκέψεις. Ό θοδωρής έ
χει άπ δλα. Καί φαί, καί ρούχα, καί ύπνο... θά πάει καί στδ ΙΙα- 
νεπιστήμιο. Γιατί δ θωμάς νά μήν είναι εύχαριστημένος; Μήπως 
αύτδς οέν ήταν δ καημός τους, νά ζήσουν τά παιδιά τους καλύτερα 
άπ αυτούς; Σάν απάντηση, άκούει ξανά τά λόγια τοϋ Γιώργου: 
«Τδν άγόρασαν, πατέρα, καί τδν έκαναν άλογο τού Λαμπράκη!».

Τδ τραίνο τρέχει. Ό θωμάς έχει τά μάτια κλειστά. Άκουμ- 
πάει τις πλάτες καί τδ κεφάλι στδ ξύλινο διάφραγμα. Τά παλιά γυ
ρίζουν στή μνήμη. Ό πατέρας, ή μάνα, τ αδέρφια, τδ Μοναστήρι, 
δ γέρο-Πολύζος... Κι αυτά σιγά-σιγά σβήνουν καί μές στδ σκοτάδι 
προβάλει τδ σήμερα. «Βάσω! κάνε ύπομονή, τής είπε κάποτε. "Α
μα μεγαλώσουν τά παιδιά μας, θά ξανασάνουμε...». Μεγάλωσαν τά 
παιδιά τους, μεγάλωσαν μαζί κι οί πίκρες των γονιών...

Ό θωμάς τή μέρα δουλεύει στά χωράφια. Τά βράδια οέν κα
τεβαίνει στά μαγαζιά. Κέρδισε τδ άλλο κόμμα καί τούς κοροϊδεύ
ουν. Ό γιδς τού Τσίπρα, δ Χαρίλης — δ γέρος είχε πεθάνει στδ με
ταξύ — μόλις τον βλέπει χώνει τδ χέρι στδ ζουνάρι, στρίβει τδ μου
στάκι κουτσαβακίστικα κι αρχίζει: «Έλιά-έλιά καί Κώτσιο βασι
λιά!...». ΊΙ τραχιά ζωή απάλυνε λιγάκι, μά καί τούτο σά νά μήν 
αρέσει στό θωμά. Τδ σπίτι μεγάλωσε, κρύωσε. Παλιότερα γέμιζε 
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φωνές καί κλάματα, γέλια καί τσακωμούς, παιγνίδια καί γκρίνιες. 
Τώρα;! ΊΙ Χριστίνα πάει στις φιλενάδες της. Ό Νίκος, πότε παί
ζει στους δρόμους μέ τ άλλα γειτονόπουλα, πότε σκύβει πάνω στδ 
σκαμνί καί γράφει ή διαβάζει. ΊΙ Βάσω κάθεται στό τζάκι, πλέ
κει, γνέθει... Αύτός τή βοηθάει νά φτιάξει τδ νήμα διασιδια, τά 
διασίοια κουβάρια καί τις περισότερες φορές ξύνει τό κούτελο, ά- 
νακατεύει τις στάχτες μέ τή μασιά, τσουγγρίζει τά δαβλιά νά δώ
σουν φλόγα.

Στή ρούγα ακούστηκε ή τσαμπούνα τού ταχυδρόμου. Ίί Βά
σω έτρεξε καί γύρισε μ ένα γράμμα. 'Ηταν άπ τό Αευτέρη. Τ ά
νοιξε μέ προσοχή καί τό έδωσε στό Νίκο.

«... Τό πρωί πάω στό Γυμνάσιο, τούς έγραφε. Τ άπόγιομα δου
λεύω στό χαρτοπωλείο τού Σαλονικιού... Είναι πολύ καλός άνθρω
πος... Ό Γιώργος έφυγε... Τούς σήκωσαν άξαφνα. θά σάς γράψει 
άπό κει, πού θά πάει...».

ΊΙ Βάσω χούφτωσε τή ρόκα καί ρώτησε ανήσυχη.
— 11 ού τούς πήγαν;
— Δέν καταλαβαίνεις; Στό μέτωπο.
— Κακιά φωτιά, κακιά άστραπή νά τούς κάψει! ξέσπασε σέ 

κατάρες ή γυναίκα. Αύτοί είπαν θά κάνουν ειρήνη.
Ό Θωμάς σκύβει τό κεφάλι, ξύνει τό κούτελο, χτυπάει τή μα

σιά ρυθμικά στόν πυρομάχο. Στό γάμο είχαν έρθει καί οί τρεις κι 
ό Ιΐαντελής σέ μιά συζήτηση τού είπε: «Καί τί θά κερδίσει ό κο
σμάκης, άμα μεγαλώσει ή Ελλάδα; Και ποιά Ελλάδα;! Εκεί εί
ναι ή τουρκιά-καρατουρκιά!...».

Κατάφτασε ή Ρήνα τού Βλαντή.
— Τή Φώτω τήν έπιασαν οί πόνοι...
ΊΙ Βάσω σηκώθηκε γρήγορα, έχωσε τή ρόκα σ ένα σακί μέ 

καλαμπόκι, έκανε τρεις μετάνοιες μπροστά στδ εικόνισμα τής Α
γίας Παρασκευής καί βγήκαν βιαστικές.

Πέρασε μιά ώρα, δυό... Τό θωμά δέν τόν χωράει δ τόπος. Ση
κώθηκε, πήρε τό ραβδί καί βγήκε. 'Άφησε τήν αύλή τού Καντάρα 
δεξιά, δρασκέλισε τόν τοίχο τού Κοντού καί μπήκε στόν κήπο τού 
Ί’σακμάκη άπ τό πίσω μέρος. Τό χωριό κοιμάται. Τό σκοτάδι πυ
κνό. Μόνο στό παραθύρι φέγγει αδύνατα τό χλωμό φως τού καντη
λιού. Βογγητά, φωνές καί στή συνέχεια νεκρική σιγή. Τά οιαλεί- 
ματα συντομεύουν. Ό θωμάς άκουμπάει τή ράχη στή γέρικη κε
ρασιά, σκύβει πάνω στό ραβδί... Τρέμει ή ψυχή του. θέλει νά φύ
γει, νά μήν άκούει, κι δλο ζυγώνει κοντά στό παραθύρι. Στή δύση 
ένα άστέρι άφησε πίσω του μιά φωτινή ούρά κι έσβησε. Στήν άνα- 
τολή προβάλει ο αύγερινός. Στό σπίτι συνεχίζεται ή άπεγνωσμένη 
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προσπάθεια. Ό τοκετός παρατείνεται καί παίρνει δραματική τρο
πή. Ή Βάσω κι άλλες δυό γριοϋλες κάθονται δίπλα, στή γωνιά, 
βουβές, καί κοιτάζουν απελπισμένες τή Φώτω, πού έγινε πτώμα. 
Κάποια στιγμή μιά παρατεταμένη-σπαραχτική κραυγή έσκισε τδ 
σκοτάδι. "Ακούστηκαν κλάματα μωρού. Ό θωμάς σφούγγισε τό 
κούτελο μέ τήν απαλάμη, κι έκατσε καταγής, στό χώμα, μουρμου
ρίζοντας: «Εύλογημένο νά είναι τό όνομά Σου, Μεγαλοδύναμε!». 
Στδ δωμάτιο έγινε φασαρία. «Μήν τής ρίχνεις νερό. Δέν κάνει!». 
«Φύσα την! Κούνα την!».

Τήν έθαψαν ντυμένη στά νυφικά. Τά είχαν φέρει τά παιδιά — 
δ Γιώργος, ό Αλέκος καί δ Παντελής — άπ τή Θεσσαλονίκη. Τό 
Περιστέρι ώς τότε, οέν είχε δει νύφη πιό όμορφα ντυμένη.

* * *

Στά βάθη τής Μικρά; "Ασίας. ΤΙ Πατρίδα, ακόμα καί ή πα
ραλιακή ζώνη μέ τόν ελληνικό πληθυσμό, είναι μακριά. Ό στρα
τός προχωράει ννικηφόρα». Οί Τούρκοι ύπερασπίζουν τά χωράφια 
τους, τά σπίτια τους, τά παιδιά τους... Μάχες μέρα-νύχτα. Στήν 
πρώτη γραμμή μέ τδν ταχτικό στρατό. Στις πλάτες μέ τούς Τσέ- 
τες...

Ύψωματάκια μέ αραιά δέντρα. 'Ολόγυρα λόφοι, μικροί-μεγά- 
λοι, διάσελα, κοιλάδες. Τί είναι πιό πέρα, βουνά ή κάμπος, δέ σ 
αφήνει ή αντάρα νά δεις... ’Έστησε τό οπλοπολυβόλο, άκουμπώντας 
τήν κάνη στόν κορμό ένδς πεσμένου δέντρου, άνέβασε τό δίκωχο 
γιά νά βλέπει καλύτερα, έτριψε τό πρόσωπο νά πέσουν οί λάσπες 
καί ξάπλωσε στό βρεγμένο χώμα. Φυσάει αγέρι ψιλό-ψυχρό. Δέκα 
βήματα δεςιότερα ό λοχίας, ό Στάθης ό Καράς. «Λεβεντιά καρπε- 
νησιώτικη!», τον πειράζουν οί φαντάροι κι αύτός στρίβει τό μου
στάκι μέ καμάρι. Στά Βαρδούσια φύλαγε τά γίδια του κι έχει κορ
μί σκληρό σάν τήν πέτρα. Ξαπλώνει όπου τύχει, καί κοιμάται στό 
λεφτό. "Ακούει καί στόν ύπνο σά λύκος καί βλέπει σάν αετός. Αν
τέχει στις κακουχίες, στήν πείνα, τή δίψα... Αύστηρός, νά μήν τού 
πάρουν τόν αέρα οί κατώτεροι... Δεςιά-ζερβά, λίγο πιό μπρος, λίγο 
πιό πίσω οί άλλοι. Άπ τούς πρώτους-πρώτους έμειναν μόνο τέσε- 
ρες: Ό ομαδάρχης ό Καράς, ο Καρατζάς δ Γιώργος, σκοπευτής 
τού δπλοπολυβόλου, κι άλλοι δυό. Οί υπόλοιποι ήρθαν καί πήραν τή 
θέση των λαβωμένων, των σκοτωμένων.

Ό ομαδάρχης σέρνεται πίσω άπό μιά πέτρα, άνασηκώνεται 
στά γόνατα καί καραουλίζει.

— Σκοπευτή! τό αντικρινό ύψωμα τό κρατάει ό εχθρός. Τό 
νού σου!

Άπό δώ ή σκέψη τού ομαδάρχη πάει στό χωριό του, ατούς δι
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κούς του. Τί νά κάνουν; II δψη του γίνεται τραχιά. Γιά νά ξεφύ- 
γει άπ τις άσχημες σκέψεις, σηκώνει τδ χέρι καί δείχνει στδ βά
θος:

— 'Εκεί περνάει ό Σαγγάριος, λέει. Μιά δρασκελισιά άκόμα 
και μπαίνουμε στήν ’Αγκυρα.

— Καί θά γίνει ή Πατρίδα μας μεγάλη καί τρανή, μουρμου- 
ρίζει ό Γιώργος.

— Καί δ κύρ-λοχίας, αξιωματικός, συμπληρώνει ο Καναδός.
Ξαστερώνει ή δψη τοϋ λοχία. Στρίβει τδ μουστάκι. Γιατί νά 

μή γίνει; Δώδεκα χρόνια στδ στρατό.
— Κι όλες οί Τουρκάλες δικές σας, χαμογελάει ειρωνικά ό 

γεμιστής.
— Ί2ς τήν Κόκινη Μηλιά έχουμε καιρό, είπε ξανά ό Κανα

δός.
Έ δψη τοϋ λοχία πάλι σκοτεινιάζει. Ά: είναι αγράμματος. 

Καταλαβαίνει
— Σταματάτε τή συζήτηση! θά μάς αίφνιδιάσει ό εχτρός.
— Ξεπαγιάσαμε! Νά είχαμε λίγο τραχανά νά ζεσταινόμαστε.
— ’Αξίζει τδν κόπο. Προχτές μπήκα σέ μιά αύλή νά πάρω 

νρεδ και βρήκα μιά άδερφούλα μου. Έκλαιγε άπ τή χαρά της.
'Ο Καναδός ήταν φοιτητής, «Άμα ξεμπλέξουμε άπδ δώ, είπε 

μιά μέρα στδ Γιώργο, θά τελιώσω τδ Πανεπιστήμιο. Θά γίνω γυ
ναικολόγος... Ξέρεις πόσες γυναίκες καί πόσα μωρά πεθαίνουν, ε
πειδή δέν έχουν γιατρό!...».

Όποιαδήποτε κουβέντα μπορεί νά σκαλίσει μιά πληγή στήν 
ψυχή τοϋ φαντάρου. ’Όξω άπ τδ Έσκι-Σεχιρ αντάμωσε τδ γαμπρό 
του... «Γιώργο, καιρό έχω νά πάρω γράμμα άπ τή Φώτω!...». « Προ
χτές θάψαμε τή Φώτω, τοϋ είχαν γράψει άπ τδ χωριό. Πέθανε πά
νω στή γένα καί μάς άφησε ένα παιδάκι...». Δέν ξέριο τίποτα», τ 
απάντησε. Τήν άλλη μέρα σκοτώθηκε ό 'Τσακμάκης. Ή κουβέντα 
τοϋ Καναβοϋ τοϋ θύμισε τδ περιστατικό. «Άν ήξερα, σκέφητκε, θά 
τοϋ έλεγα: Ή Φώτω είναι καλά. "Εχει κι ένα άγοράκι καί περι
μένουν νά γυρίσουμε γρήγορα. Θά πήγαινε χαρούμενος».

— Καρατζά! βλέπεις τήν κίνηση:
Μιά δμάδα πέρασε τδ ρέμα, πού χώριζε τά δυο ύψωματάκια, 

κι άρχισε νά ανεβαίνει ακροβολισμένη. Στά εξακόσια μέτρα ό Γιώρ
γος τράβηξε μιά ριπή. ’Ένας έμεινε στδν τόπο. οί άλλοι σκόρπισαν 
προς τά πίσω.

— Μπράβο! φώναξε δ ομαδάρχη:.
"Ο Καρατζάς δέ νιώθει καθόλου χαρά. Τδν σκότωσε άπδ α

νάγκη.
Δέκα λεφτά άργότερα, φάνηκε μιά άλλη στή χαράδρα, δεξιά. 

Ό έχτρδς ψάχνει νά βρει τδ αδύνατο σημείο. Μιά δεύτρη ριπή,

95



Σκόρπισε καί κείνη. "Ακολούθησε κάλμα. Κανένας οέ μιλάει. Κι 
δλοι καταλαβαίνουν. Και πραγματικά. Σέ λίγο άναψε τό ντουφε- 
κίδι αριστερά. "Ενας λόχος κάνει έπίθεση. "Έφτασαν στά 200 μέ
τρα. Ό λοχίας δέν ξεκολάει τό μάτι άπό κει.

— Το Χριστό τους! Ηά τούς ανατρέψουν καί θά μάς υπερφα
λαγγίσουν! — Άπ τή μεγάλη πείρα χρησιμοποιεί τούς στρατιωτι
κούς δρους μέ άκρίβεια — Καρατζά! ένίσχυσέ τους.

Κατέβηκε μέ τό γεμιστή κάπου έκατό μέτρα χαμηλότερα. Έ- 
πιασαν θέσεις κι ένα τέταρτο συνέχεια γάζωναν τό έχθρικό τμήμα 
άπ τά πλευρά.

’Άρχισε τό έλληνικό πυροβολικό νά χτυπάει τά αντικρινά υ
ψώματα. Ζυγώνει ή ώρα.

— Ετοιμαστείτε!
Τρέχουν στήν κατηφόρα. Βουλιάζουν στις λάσπες, γλιστρούν, 

πέφτουν και σηκώνονται. Κολοΰν στό χώμα, παίρνουν μιά άνάσα 
καί ξανά. 0 λοχίας είναι δλο νεύρο. Δέ χάνει κανέναν άπ τό μάτι. 
Φωνάζει, δίνει διαταγές...

Τό βραδάκι κατάφεραν νά γατζωθούν στό ύψωμα. 01 Τούρκοι 
είχαν χαρακώματα. Τά χαρακώματα έχουν νερό καί λάσπες. Ούτε 
νά ξαπλώσεις, ούτε νά κοιμηθείς μπορείς. Στήν άκρη ένα τουρκά- 
κι—παιδί, αμούστακο— άκουμπάει τις πλάτες στό πρόχωμα καί 
γέρνει τό κεφάλι στόν ώμο, σά νά κοιμάται. Ό Καρατζάς άπλώνει 
τό χέρι, παίρνει τήν κουβέρτα άπ τήν πλάτη τού σκοτωμένου, βγαί
νει άπ τό χαράκωμα, τή στρώνει και ξαπλώνει. Κάποιος τόν τρα
βάει, τόν σκουντάει. Ανοίγει τά μάτια. Σκοτάδι!

— Καρατζά! τού λέει ό δεκανέας ό Τραβλός, έσύ κι ό Κανα
δός θά φυλάξετε πρώτο νούμερο.

Τί είναι μπροστά; Τί κρύβεται πίσω άπ τήν κάθε πέτρα, τήν 
κάθε τούφα; Δέ βλέπεις δέκα μέτρα μακριά. Βρέχει. Οί άλλοι κοι
μούνται σάν πεθαμένοι. Νά ξαπλώσει, θά κοιμηθεί κι αύτός. Τρεις 
μέρες μάχες. Τρεις νύχτες άυπνοι. Κουρασμένοι-τσακισμένοι. Κάθε
ται σέ μιά πέτρα. Σηκώνεται. Κάνει λίγα βήματα. Τρίβει τά μά
τια μέ τή βρεγμένη χλαίνη. Κάποτε πάει κι ώς τήν άλλη άκρη, στή 
σκοπιά τού Καναβού, καί ξαναγυρίζει πίσω. Ό κίνδυνος καί ή συ- 
λογή διώχνουν τόν ύπνο καί τήν κούραση. Ό όμαδάρχης, πού ο
νειρευόταν νά γίνει άξιωματικός, νά πάρει μιά συνταξούλα, νά γυ
ρίσει στά Βαρδούσια καί νά ζήσει ήσυχος, δέν άνέβηκε στήν κορφή. 
Καί πόσοι άλλοι σάν κι αύτόν... Καί πίσω, στήν πατρίδα, τούς καρ
τερούν...

Σά νά σάλεψε ένα κλαρί. Σά νά κύλησε ένα χαλίκι. Ακού
στηκε τό σκούξιμο μιας κουκουβάγιας. Τί νά είναι;! Πολλές, α
μέτρητες νύχτες φύλαξε σκοπός. ΤΙ κάθε μιά είχε τό χρώμα της. 
Λίγο περισότερο ή λιγότερο σκοτάδι, λίγο περισότερο ή λιγότερο 
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φόβο, ζέστα-κρύο. πείνα-δίψα, πόνο, έλπισα, μοναξιά, δνειροπόλη- 
ση. Πού πάμε; ΙΙχταμε ξένη γή, καίμε χωριά, ξεκληρίζουμε τόν 
κόσμο, σκοτώνουμε καί μάς σκοτώνουν... Κι άν τελειώσει τούτος δ 
πόλεμος, Η αρχίσει άλλος. Ηά ξεσηκωθούν οι Τούρκοι, δπως έκα
ναν οι "Ελληνες τό *21...  Τί νά κάνουμε;! Στήν ’Αθήνα οί φοιτη
τές δργάνωσαν μιά αντιπολεμική συγκέντρωση. Ή 'Αστυνομία έ- 
πιασε μερικούς καί τούς έκλεισε στή φυλακή. Μέσα σ αύτούς ήταν 
κι ό Παντελής ό Σαλονικιός. ’Εκεί καλά. Ομως έδώ!... Κάποιος 
άύτότραυματιστηκε καί τόν ντουφέκισαν μπροστά στο λόχο γιά πα
ραδειγματισμό. Μερικοί αφήνουν τά πόδια τους, τά χέρια τους α
κάλυπτα... Τούς στέλνουν στο νοσοκομείο καί σέ 15 μέρες, ένα μή
να, πάλι στήν πρώτη γραμμή... Στις αρχές, όταν οί έπιχειρήσεις 
γίνονταν σέ περιοχές μέ ελληνικό πληθυσμό. παρουσιάζονταν καί 
λιποταξίες... Μέ αύτοτραυ·ιατισμούς καί λιποταξίες, τί θά βγει;! 
Οί φαντάροι οέ θέλουν τόν πόλεμο. Τί νά κάνουν; Νά ξεσηκωθούν 
όλοι μαζί... Πώς νά γίνει αύτό;! Νά πετάςουν τά όπλα!...

'Ακούστηκε ένα πνιγμένο βογγητό. «Στά δπλααα!» φώναξε κι 
έριξε μιά ριπή. 'Οταν κατάφεραν νά διώξουν τούς Τσέτες, τό φοι
τητή τόν Καναδό, πού θά γινόταν γιατρός καί θά βοηθούσε τις γυ
ναίκες καί τά μωρά νά μήν πεθαίνουν... τον βρήκαν σφαγμένο μέ 
•ιαχαίρι...

* * *
Π Βάσω τάισε τό μωρό, τό Φώτη, τ απίθωσε στήν κούνια καί 

σταύρωσε τά χέρια, κοιτάζοντας σκεφτική τό όργωμα. Ή Χριστίνα 
σκάβει τις άκρες πού μένουν χέρσες. Ό Νίκος είναι στό σχόλιό. Ό 
Θωμάς έριξε λίγη καλαμποκιά στό ζευγάρι καί ζύγωσε.

— Τί λές, θωμά: Νά πάω: ρώτησε, δείχνοντας τόν πράσινο 
κάμπο.

Ή ζωή είναι σκληρή, σκληρότερη άπό παλιά, μά καί νά φύ
γει άπ τό χωριό... Σέ κάθε ταχυδρομείο περιμένουν γράμμα.

—-Τώρα γιά ταξίδι είμαστε!...
— Γίναμε πέντε στόματα... Πέρσι είχαμε καί τά λεφτά, πού 

μάς έστελνε ό Γιώργος. Φέτος!
Ό θωμάς σκύβε: τό κεφάλι καί ξύνει τό κούτελο. Αύτός θά 

μπορούσε νά βρει καμιά δουλιά στήν πόλη, άλλά ό Απρίλης έδει
χνε, πώς ή χρονιά θά πάει καλά. 'Επειτα φοβόταν κιόλας. Ό πό
λεμος φτάνει κι ώς τό Περιστέρι κι δ χάρος χτυπάει πότε τό ένα 
σπίτι καί πότε τό άλλο. ’Άν τούς βρει κι αύτούς καί δεύτερη συμ
φορά, νά είναι όλοι μαζί.

— Ό Σκόροας, ζητάει τή Χριστίνα.
— Ό κουτσός;
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— Στόν πόλεμο τό έχασε. 'Έχει κείνη τή συνταξούλα καί 
μπορεί νά πάρει δποια θέλει. Ή Χριστίνα είναι λεβέντισα. Καμιά 
κοπέλα και άπ τό Περιστέρι καί άπ τή γύρο) περιοχή δέν τής πα
ραβγαίνει καί τά όνειρά της τά ξέρει ή μάνα.

—· θά δεχτεί;
— Ό δάσκαλος καί ό δασικός γιά άλλα πράματα περνούν άπ 

τή ρούγα.
Γάμο δέν έκαναν. Καί δ θάνατος τής Φώτως ήταν πρόσφατος. 

Καί έξοδα δέν είχαν. Καί τά παιδιά έλειπαν. Τό Λευτέρη δέν τόν 
άφηναν τά μαθήματα. Ό θοδωρής ούτε τούς απάντησε στό γράμ
μα. Τούς ξεπροβόδισαν ώς τήν αύλή τού Κατσαρού. Ό παπάς, ό 
κουμπάρος, οί συγγενείς τού γαμπρού καί τό νεαρό αντρόγυνο ξε
μακραίνουν. ΤΙ νύφη, ψηλή, δμορφη, περπατάει περήφανη. Ό γα
μπρός, άκουμπάει στό δεκανίκι καί κουτσαίνει. ΤΙ Βάσω κλαίει. Τ) 
θωμάς ξύνει τό κούτελο.

* * *
Παράλυσε τό δεξί χέρι, τό δεξί πόδι. Στράβωσε ή μύτη καί 

το στόμα. Δέν μπορεί νά μιλήει καί νά φάει... ΤΙ ημιπληγία, είπαν 
οί γιατροί, προήλθε άπό κάποια ισχυρή συγκίνηση καί σύστησαν 
απόλυτη ήσυχία. Τήν ίδια μέρα ή ΙΙόπη τόν μετάφερε στό νοσοκο
μείο καί τόν έβαλαν σ ένα μοναχικό δωμάτιο, νά βρίσκεται κάτω 
άπ τήν άμεση επιτήρηση τών γιατρών καί τήν καθημερινή φροντί
δα τών νοσοκόμων.

Στό ήμερολόγιο του τοίχου μετράει τό στριφογύρισμα τής γης. 
Ή άδερφή, ντυμένη στά άσπρα, σοβαρή κι άμίλητη, τού φέρνει τήν 
ορισμένη ώρα τό δοχείο καί τόν βοηθάει νά κάνει τήν ανάγκη του, 
τήν βρισμένη ώρα τό φαγητό... Καί κυλούν οί μέρες, οί μήνες... Ή 
άρώστια τ άφησε τή σκέψη λαγαρή νά τόν βασανίζει χωρίς έλεος...

Πότε καρφώνει τό βλέμα άσάλευτο στό νταβάνι, πότε κλείνει 
τά μάτια, θέλει νά φύγει άπ τά σήμερα, νά πάει κάπου άλλου, ν 
ανοίξει κουβέντα μέ γνωστούς, φίλους, συγγενείς... Ένα χωριου- 
οάκι ψηλά στά κατσάβραχα, ένα φτωχό σπιτάκι, δυό γέροι τραβούν 
γιά τόν τάφο καί μουρμουρίζουν: «Κωσταντή! ούτε γράμμα οέ μάς 
στέλνεις...». Μιά κοπελίτσα σάν τ αγριολούλουδο τού γκρεμού, πού 
τό χαϊδεύει μόνο τ άγέρι τού βουνού, γεμάτη αγνά δνειρα, κοιτάζει 
μέ εύγνωμοσύνη τόν αδερφό, πού θά τή γλυτώσει άπ τή σκληρή 
ζωή τού χωριού... Μιά γυναίκα, γερασμένη παράκαιρα, μέ τό κορ
μί φαγωμένο άπ τήν άρώστια, κάθεται δίπλα σ ένα μπόγο, καπνί
ζει συνέχεια καί κοιτάζει μέ βλέμα απελπισμένο... Διώχνει τούτες 
τις σκέψεις καί προσπαθεί νά θυμηθεί άλλα πράματα, εύθυμα, χα
ρούμενα. ΤΙ ΙΙολιτειούλα ροβολάει στήν πλαγιά. Πίσω τά βουνά, 

ί 
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μπροστά ό κάμπος καί τ ασημένιο ποτάμι βαδίζει αμέριμνο τό δρό
μο του. Τά πρώτα βήματα, ό Κοψαχείλης, ό Τσιγγάνος, ό Καρα
τζάς... Οί πρώτες επιτυχίες..- Γαληνεύει ή ψυχή. Κι απότομα πε- 
τιούνται μπροστά οί ύφαντουργίνες. Τό ίκετευτοκό-πειθήνιο βλέμα 
τους γίνεται σιγά-σιγά προκλητικό, άγριο καί στό τέλος παίρνει έκ
φραση χαιρέκακη: «Ζεβζέκη! ’Έτσι καί χειρότερα σ άξιζε...». Τό 
παρελθόν τόν κυνηγάει... ’Ανοίγει τήν έφημερίοα. Οί μετοχές πέ
φτουν, οί μετοχές ανεβαίνουν... Αγορές-πουλήσεις... ΤΙ Εταιρία 
«Άβδελής καί Σια», τό κατάστημα «Λάμπρου», ό τυχοδιώκτης ό 
κουνιάδος, οί δικοί του... Ούτε μιά φορά δέν ήρθαν νά τόν δουν... 
Καί τό παρόν οέν είναι καλύτερο. Καί τό μέλον;! θέλει νά χαμο
γελάσει. Τά χείλη έχουν σιάξει, μά αύτός δέν έχει συνηθίσει νά 
χαμογελάει. Καί τούτος ό γολγοθάς συνεχίζεται, χωρίς προοπτική 
τελιωμού!...

Πότε-πότε τόν θυμάται ή λογική. Οί άλλοι είχαν περισότερα 
κεφάλαια. Δέν ήξερε άπό μεγάλη αγορά, άπό μηχανοραφίες. Δέν 
τολμούσε.... ΤΙρθε καί ή άρώστια σά χαριστική βολή. Ελπίδες νά 
γίνει καλά, οέν ύπάρχουν. Έδώ, στό νοσοκομείο, θά παραδώσει το 
πνεύμα... Κάποτε πλάθει κι όνειρα: θά ρθοϋν καλές μέρες, θά 
ογεΐ έστω καί ανάπηρος, θ αγοράζει οικόπεδα γύρω άπ τήν πόλη, 
θά τά πουλάει χέρι τό χέρι, δέκα, είκοσι, τριάντα φορές ακριβό
τερα. θά βάζει τά λεφτά στήν Τράπεζα καί θά γίνει ή Τράπεζα 
δική του... κι όλες οί Τράπεζες, κι όλες οί έπιχειρήσεις. Ή πόλη 
θά ξαπλώνει ήμερη στά πόδια του, θά ύποτάσεται στή θέλησή του. 
θά έκτελεί τις έντολές του. ’Αφέντης καί κυρίαρχος θά είναι αύτός, 
ό Κώστας β Άγγελής. Καί θά τσακίζει ανελέητα τό θρασύ, πού θά 
τολμήσει νά σταθεί εμπόδιο στό δρόμο του. Τέτια είναι ή ζωή, τέ- 
τιος πρέπει νά είναι δ άνθρωπος... Αλλά φτάνει ένα τυχαίο περι
στατικό — ή είσοδος τής νοσοκόμας μέ τό δοχείο, τό πέσιμο τής 
πατερίτσας στό πάτωμα—γιά νά γκρεμίσει τους παραμυθένιους 
πύργους...

Στό εξάμηνο περίπου, κούνησε πρώτα τό χέρι, ύστερα τό πόδι. 
Τσιαξε ή μύτη καί τό στόμα. Μιλάει λίγο. Μέ κόπο τρώει μονα
χός. γυρίζει στό πλευρό, ανακάθεται στό κρεβάτι. Τόν μετάφεραν 
στό μεγάλο θάλαμο. Βρήκε άλλους σάν κι αύτόν καί σκοτώνει τήν 
ώρα του. Προτού καλΐ-καλά ξαπλώσει, αρχσιαν νά τοϋ σκαλίζουν 
τις πληγές. Τόν ρωτούν άπό τί τού προήλθε ή άρώστια, άπό πότε 
βρίσκεται στο νοσοκομείο. τί δουλιά έκανε όξω, άν κρατιέται οικο
νομικά, άν έχει οικογένεια, συγγενείς... Απαντάει άόριστα, μέ μο- 
νόλογα, κάνει πώς νυστάζει, κλείνει τά μάτια, γυρίζει κατά τόν 
τοίχο. Οί άλλοι τόν άπαράτησαν καί συνεχίζουν τις καθημερινές α
σχολίες τους. Μιλούν γιά τά φάρμακα, τούς γιατρούς, τις νοσοκό- 
μες... δίνουν συνταγές ο ένας στον άλλον, εξηγούν τά όνειρα, άνοί-
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γουν συζητήσεις γιά γυναίκες, γιά έρωτες, γιά τις δυσκολίες τής 
ζωής, τις παλιανθρωπιές τού κόσμου... Οί μέρες τού επισκεπτηρίου 
είναι -ανυπόφορες. Τά παιδιά σφίγγουν τό λαιμό τών πατεράδων, 
τούτο: τά χαϊδεύουν και τά φιλούν. Στά μάτια τών γυναικών δια
βάζεις τή χαρά, στά μάγουλα κυλούν οάκρια. Τά γέλια τών παι
διών, ή χαρά τών άρώστων, τά νέα απόξω, τά σχέδια γιά τό αύριο, 
τό άνασκάλισμα τής ζωής... γεμίζουν τήν καρδιά τού "Αγγελή φτό- 
νο καί κακία.

"Ενας κύριος καλοντυμένος, χοντρός καί ροδοκόκινος, «εισέ
βαλε» στό νοσοκομείο αναπάντεχα κι άναστάτωσε τό προσωπικό. 
Κουβέντιασε κάμποσο μέ τή διεύθυνση στό γραφείο κι ύστερα δλη 
ή κουστωδία πέρασε άπ τούς θαλάμους. Ό Άγγελής μόλις πρόλα
βε νά κλείσει τά μάτια. Ό επισκέπτης έριξε μιά ματιά στήν πινα
κίδα σκεφτικός.

— Θέλετε νά τόν ξυπνήσουμε; ρώτησε ό γιατρός τής υπηρε
σίας.

— 'Λ! 'Οχι! έκανε μέ μιά κίνηση τού χεριού φαροιά-πλατιά. 
Μού θύμισε μιά παλιά-θλιβερή ιστορία. Σέ μιά μικρή ΙΙολιτειούλα 
κάποιος μέ τό ίδιο όνομα είχε φτιάξει κάποτε περιουσία μέ τή σω
ματεμπορία κι άλλες ατιμίες... Σήμερα τά τέτια υποκείμενα οέν 
ευδοκιμούν...

Οί επισκέπτες έφυγαν κι δ Λαγός, ένας άνθρωπος τής πιά
τσας. πού κρατούσε τό διπλανό κρεβάτι, ρώτησε:

— Τόν γνωρίζεις;
— "()χι!

Μέμος Μαντηλάς! Θησαύρισαν μέ τις λοβιτούρες. II κάλ
τσα τού διαβόλου, ό Κανατάς, τά μαγειρεύει. Ό Καρατζάς έχει τόν 
παρά, βάζει καί τά σχέδια. Κι αύτός, ό κύριος υπουργός, διευκολύ
νει τήν Εταιρία νά αγοράζει τσάμπα τό δημόσιο καί τόν ιδιωτικό 
χώρο γύρω άπ τήν πόλη... Τί νά πείς;! Εξυπνοι είναι, πλάτες έ
χουν. ή τύχη τούς βοηθάει... Έγώ μιά κουτσοταβέρνα άνοιξα, φα
λίρισε κι αύτή...

Ο Αγγελής θυμάται μιά παλιά εποχή. Μέ τις δικές του πλά
τες έβγαινε ο Μαντηλάς δήμ.αρχος στήν ΙΙολιτειούλα καί τή γυ
ναίκα του τή Ντίνα τήν είχε φιλενάδα έναν καιρό. Τώρα!... Νά 
μπορούσε νά εκδικηθεί! 'Αλλά μέ τί: Μέ τήν πατερίτσα;

Καί ποιούς νά πρωτοεκοικηθεί; ’Αφού τόν ξέχασαν καί τά 
παιδιά του...

Μπήκε ή νοσοκόμα μ, ένα χαρτί στο χέρι.
— Όποιος ακούσει τό όνομά του νά έτοιμΛστεϊ γιά εξιτήριο. 

Μας χρειάζονται τά κρεβάτια νά βάλουμε τραυματίες...
** Εκατσε επίτηδες στό Ζάπειο καί κατά τό σούρουπο ζύγωσε 

δειλά-οειλά. Τόν σταμάτησε δ θυρωρός.
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— Τήν κυρία Πόπη, παρακαλώ.
—· Λείπει.
— Τόν κύριο Μίμη.
— Είναι στδ Λονδίνο.
— Τόν κύριο Αάκη.
— Μά ποιος είσαι και τί θέλεις;
Ό Άγγελής οέν τολμάει νά {ΐαρτυρήσει τ όνομά του. Νιώθει 

σάν τότε, πριν άπό πολλά χρόνια, δταν βρισκόταν στδ χωριουοάκι 
του και ντρεπόταν νά βγει σέ κόσμο.

— Πές του, πώς τδν ζητάει Ενας τέτιος-πόντιος άνθρωπος κι 
αύτό; θά καταλάβει.

Τήν προηγούμενη μιά Εφημερίδα είχε γράψει στή μέσα σελί
δα μέ ψιλά στοιχεία: «Συνελήφθη ό Σταμάτης Περγιαλής, μέλος 
σπείρας λαθρεμπόρων ναρκωτικών, ξένου συναλάγματος, ειδών πο
λυτελείας... Τό άπόγιομα τής ίδιας ήμέρας ήσθάνθη δριμείς πόνους 
εις τδν κοιλιακόν χώρον. Μετεφέρθη εις τδ νοσοκομείου, δπου και 
άπέθανεν έκ δηλητηριάσεως... Ή ’Αστυνομία εύρίσκεται επί τά ί
χνη τών Εγκληματιών...». Γι αύτό ό Λάκης είχε φούργιες καί δέν 
μπορούσε νά ασχοληθεί μέ τδν Άγγελή.

Τραβήχτηκε στή γωνία, άκούμπησε στά κάγκελα καί περίμε- 
νε. Πέρασε καί μιά ώρα νύχτα, δταν κατέβηκε άπ τδ αμάξι.

— Πόπη! καλησπέρα. Ό θυρωρός δέ μέ γνώρισε καί δέ μέ 
άφησε νά μπώ.

— Καί που ήθελες νά μπεις; Τδ σπίτι μου οέν είναι φιλαν- 
θρωπκιδ ίδρυμα.

— Πόπη! τόσα χρόνια ζήσαμε μαζί. Δούλεψα σάν τδν κατά- 
δικο νά μή σάς λείψει τίποτα. Παράπονο δέν μπορεί νά έχεις.

Τράβηξε γιά τήν είσοδο. Τήν έπιασε άπ το μπράτσο. Ή φπ>- 
νή του έγινε ικετευτική, τρεμουλιάρικη.

— Πόπη! δέν έχω πού νά πάω. Είμαι μισός άνθρωπος. Πώς 
θά ζήσω; Νά μή μαρτυρήσουμε πώς είμαστε αντρόγυνο. Ν άλάξω 
όνομα... Βάλτε με θυρωρό...

Δρασκέλισε τήν Εξώπορτα καί τήν έκλεισε. Ό Άγγελής έμει
νε κεΐ, στό πεζοδρόμιο, καρφωμένος κάμποση ώρα κι έπειτα, άκου- 
μπώντας στδ ραβδί καί σέρνοντας τδ πόδι, πήρε τδ σοκάκι, συντρι- 
μένος. Απόψε θά ήθελε νά είχε έναν άνθρωπο, νά τού έλεγε τδν πό
νο του, ένα σπίτι νά άναπάψει τδ κορμί του... Κι ή πόλη είναι γε
μάτη σπίτια, κι οί δρόμοι γεμάτοι ανθρώπους...

Τό ίσιο βράδυ καί τήν ίοια πάνω-κάτω ώρα άπό ένα άλλο μέ
γαρο, λίγο πιό πέρα, βγήκε μιά κοπελίτσα καί πήρε τδν ίδιο δρό
μο. Κρατούσε τό μπογαλάκι της μέ ένα χέρι καί μέ τό άλλο σκού
πιζε τά δάκρια.
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Παλιοτερα ή κυρία Καίτη βρήκε κάτω άπ τό μαξιλάρι του 
Λαμπράκη ένα περιοδικό μέ γυμνές γυναίκες. Γιά μιά στιγμή κο- 
κάλωσε άπό άγανάχτηση κι ύστερα έκλαψε.

— "Ο Λαμπράκης, είπε στόν άντρα της τό βράδυ, δέν είναι 
πιά παιδί. Στερήθηκε τό καημένο τις χαρές τής νιότης...

— Δέν πρέπει νά έχουμε καί υπερβολικές αξιώσεις. Μιά κο
πέλα ευκατάστατη, ίσοροπημένη σωματικά καί πνευματικά, δύσκο
λα θά δεχτεί. Νά βρούμε μιά άπό φτώχιά καί τίμια οικογένεια...

Ή κυρία Καίτη ήταν βέβαιη. 'Οποιαδήποτε γυναίκα θά θεω
ρούσε τόν εαυτό της εύτυχή νά γινόταν νύφη της.

— Γιά προσωρινά πράματα, μιλάω, πρόφερε μέσα άπ τά δόν
τια. "Οσο γιά τήν παντριά, δταν θά ρθει κείνη ή ώρα, θά τό δούμε.

Τό ίδιο πρόβλημα βασάνιζε καί τό Λαμπράκη. Έβγαινε ό 
θοδωρής άπ τό σπίτι, αύτός τήν Κλεοπάτρα σκεφτόταν. Γύριζε ό- 
θοδωρής άπ τον περίπατο, γιά τήν Κλεοπάτρα τού έκανε ανακρί
σεις. Τόν έβλεπε νά συγυρίζεται, νά στολίζεται, πάλι τήν Κλεοπά
τρα έφερνε στό νού του. Ή συνήθεια τού είχε γίνει πιά πεποίθηση 
καί μιά μέρα πάνω στό γινάτι άπό κάποια άλλη αιτία, τό είπε κι 
άνοιχτά: «Τί νομίζεις; Γιατί σέ κρατάμε έδώ; Νά τρως, νά πίνεις 
καί νά γλεντάς;». Μέ δική του επιμονή έφερνε δ θοδωρής τήν κο
πέλα στό σπίτι. Καί ή κυρία Καίτη σιγουρεύτηκε, πώς τή βοηθού
σε ή Μεγαλόχαρη τής Τήνου.

Μιά μέρα, πέντε λεφτά πριν άπ τήν καθορισμένη ώρα, ή θεία 
έστειλε τό θοδωρή στήν πόλη καί ή Κλεοπάτρα αναγκάστηκε νά 
περιμένει. Καί, έπειδή κείνος αργούσε νά ρθεΐ, προσφέρθηκε νά τή 
βοηθήσει δ Λαμπράκης. Ζύγωσε, άνοιξε τό βιβλίο μπροστά του, έ
σκυψε. Τής έβαλε τό χέρι στήν πλάτη, διάβαζε, έψαχνε, μουρμού
ριζε... κι απότομα άπλωσε καί τ άλλο χέρι, τήν τράβηξε στήν αγ
καλιά καί τή φίλησε παράφορα. Τόν έσπρωξε κι έφυγε τρεχάτη. 
Τό πονηρό μάτι τής κυρίας έπιασε το σημάδι στο λαιμό καί κατά
λαβε. Τό πείραμα άπότυχε.

Μετακινήθηκαν στήν ’Αθήνα. Τά παιδιά γράφτηκαν στή Νο
μική Σχολή. Ή κυρία Καίτη σπάνια κάνει έπισκέψεις καί σπάνια 
δέχεται. Δέν τής αρέσει \ κοσμική κίνηση. Τή νευριάζουν τά ήθη 
κι έθιμα τούτης τής κοινωνίας. «Υποκρισία! λέει μέ φαρμάκι. Φευ- 
τοπολιτισμός!... Ό ένας κερατώνει τον άλλον...». Καί νοσταλγεί 
τήν Πολιτειούλα. Ωστόσο ή παλιά «άρχοντιά» ξεμακραίνει καί χά
νεται στό παρελθόν καί το μέλον, πού τό έντοπίζει μόνο στό γιό 
της, δέν προμηνύει καμιά ικανοποίηση. Καί το αδιέξοδο τήν τυρα- 
νάει κάθε μέρα καί περισότερο...

Ό Τάκης δ Κανατάς είχε μιά κοπέλα ψηλή-λυγρεή, τσαχπί
να. Οί δυό οικογένειες κάθονταν στήν ίδια γειτονιά κι είχαν «φι
λικές» σχέσεις. Ή κυρία Καίτη τήν πρόσεξε άπ τήν πρώτη συνάν
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τηση. Τής παίνευε τήν ομορφιά, τις τουαλέτες, τό χαρακτήρα. Ή 
Κική κατάλαβε καί κρατούσε απέναντι της μιά στάση ψυχρής εύ- 
γένειας. «Τί; έλεγε μέσα της. Μέ τόν κουλό;». Κι έμεινε κατάπλη- 
χτη, σάν άκουσε τήν κυρία Καρατζά:

— Τί θά έλεγες, χρυσή μου, γιά τό θοδωρή; Είναι καλό πα- 
ληκάρι. θά ζήσει μαζί μας κι άμα πεθάνουμε έμεις, θά μοιράσουν 
στή μέση. Άραβωνιαστείτε, άν τά ταιριάζετε...

— Κυρία Καίτη, μού κάνει εξαιρετική εντύπωση ή καλοσύ
νη σας... Καί παιδί σας νά ήταν!... Γιά τόν άραβώνα, θά σκεφτώ. 
Ηά ρωτήσω καί τον μπαμπά...

Άπό τότε ή κυρία Καρατζά έγινε πιό στοργική και πιό προ
σεχτική. "Εμπαιναν στό εμπορικό, στό κοσμηματοπωλείο... Αγό
ραζε κάτι γιά τόν εαυτό της κι άξαφνα αναστέναζε: «Τί ξεχασιά
ρα πού είμαι! Έσύ, χρυσή μου, δέν θέλεις νά σ άγοράσω κάτι;». 
Οί νέοι συναντιούνταν «τυχαία» στις δεξιώσεις, στούς χορούς. Ό 
θοδωρής τήν έρωτεύτηκε, δμως δέν ξανοιγόταν. Θυμόταν τήν πε
ρίπτωση τής Κλεοπάτρας. Ή Κική σκέφτηκε πραχτικά. Δέν είχε 
νά χάσει τίποτα. ''Λν έβλεπε πώς τής αρέσει, καλά. Διαφορετικά 
θά έπαιρνε κι αύτός ένα νούμερο στόν κατάλογο τών ερωμένων της.

Κείνο τό άπόγιομα βρήκε στό σαλόνι τήν κυρά.
— Ό Λαμπράκης, τής είπε έμπιστευτικά, θέλει νά σού κάνει 

ένα δώρο, χωρίς νά ξέρει κανένας άλλος. Καί σέ μένα δέν τό μαρ
τύρησε. Τό ύποψιάστηκα. Ψάχνει νά βρε7, ευκαιρία...

Μπήκαν στό δωμάτιο, κουβέντιασαν λίγο καί ή Καίτη έφυγε, 
λέγοντας:

— Εσείς πέστε τα, ώσπου νά ρθούν καί οι άλλοι, νά πάμε 
στό θέατρο.

Ό Λαμπράκης καθόταν στό κρεβάτι, αύτή στό ντιβάνι.
—· ... Δέ θά θυμώσεις, Κική!
— Γιά ποιό λόγο νά θυμώσω; γέλασε παιγνιοιάρικα.
"Εβγαλε άπ τήν τσέπη τό κουτί, τ άνοιξε καί τής έκανε νόη

μα νά πλησιάσει. "Εσκυψε ναζιάρικα κι αύτός τής πέρασε στό λαι
μό μιά άλυσιοίτσα μέ μαργαριτάρια. Τής χούφτωσε τό χέρι, τό έ
σφιξε ανάμεσα στό σαγόνι καί τό λαιμό καί τό φίλησε.

ΊΙ κοπέλα άποτραβήχτηκε καί στάθηκε μπροστά στόν καθρέ
φτη.

— Μ αύτό τό ντύσιμο! μουρμούρισε. Σέ παρακαλώ, μήν κοι- 
τάζεις.

II έταξε τό φόρεμα κι άρχισε νά κάνει διάφορες κινήσεις, νά 
παίρνει διάφορες στάσεις. Πήγε στό ντιβάνι καί ξάπλωσε νωχε- 
λικά.

—■ Άπό δώ φαίνεται καλύτερα.
— Κική! τήν παρακάλεσε.
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— Τί έχεις; Να φωνάξω τή μητέρα σου;
— Όχι! Όχι!
Τό βράδυ, γυρίζοντας άπ τό θέατρο, κράτησαν στό τραπέζι 

καί τήν κοπέλα. Έφαγαν, ήπιαν κι ήρθαν στό κέφι. Ή μάνα είναι 
χαρούμενη. Τής έφυγε ένα βάρος, πού οέν τήν άφηνε νά άνασάνει. 
Ό γιος της ζεΐ σέ μιά φαντασμαγορική ατμόσφαιρα... Όμως ή 
κυρία Καρατζά οέν πρόσεξε μιά λεπτομέρεια.

— Μιά τέτια οίκογένεια λαχταράει ή ψυχή μου! άναστέναξε 
κάποια στιγμή. Νά κρατούσαμε στό σπίτι μας καί τήν Κική! Τί 
λές Μήτσο;

— Δέν έχω καμιά άντίρηση.
— Κι έσύ, χρυσή μου, συνέχισε, χαϊδεύοντας τά μαλιά της.
— Θά τό θεωρούσα μεγάλη μου εύτυχία νά γινόμουν κόρη σας, 

άπάντησε αμέσως, χωρίς κανένα ενδοιασμό.
Τό πρόσωπο τού Λαμπράκη λάμπει. ΊΙ κυρία Καίτη ρίχνει 

μιά ματιά στό θοδωρή.
— Κι έσύ, παιδί μου;
— Κι άν οέν γνώριζα τήν Κική. θά είχα απόλυτη εμπιστοσύ

νη σέ σάς, θεία.
’Ακούστηκε κρότος. Τό ποτήρι τού Λαμπράκη έπεσε στό πά

τωμα κι έγινε θρύψαλα. ΤΓ κυρία Καίτη γύρισε στό γιό της.
— Λαμπράκη! τί έπαθες; Μέθυσες; 'Άιντε νά πάμε στό δω

μάτιό σου νά ησυχάσεις.
Τόν βοήθησε νά ξαπλώσει κι έσκυψε άπό πάνω του. ’Εκείνος 

έχωσε τό κεφάλι στά μαξιλάρια, έτριζε τά δόντια, δάγκωνε τις 
γροθιές.

— Μά, τί έπαθες;
Τόν σκουντάει, τόν τραβάει.
— Μά δέν άκούς; Τί έπαθες;
— Δέ θά τήν πάρει! ξέσπασε. Οχι! Δέ θά τήν πάρει... Θά 

τόν σκοτώσω!... Δέ θά τήν πάρει αύτός...
— 'Έλα στα συγκαλά σου! ’Έτσι, γιά τόν τύπο... Δική σου 

θά είναι...
— Όχι! Οχι! Όχι! Δέ Οά τήν αγγίξει... Ούτε θά τή χο- 

ρέψε:...
Όμως τά καπρίτσια καί ή ζήλια τού Λαμπράκη δέν ύποφέ- 

ρονται καί μεγαλώνουν άπό μέρα σέ μέρα. Θέλει νά τήν έχει πάν
τοτε κοντά του. 'Όταν γυρίζει απόξω, τής κάνει έκνευριστικές α
νακρίσεις: «ΙΙού πήγες; Ποιόν αντάμωσες; Τί σού είπε;... . Τής 
δημιουργεί κάθε τόσο σκηνές ζηλοτυπίας, πού φτάνουν σέ ύστερι- 
κούς παροξυσμούς. Ό Θοδωρής...

— 'Άιντε! Νά παντρευτούμε, τού πρότεινε ή κοπέλα.
— Καί πώς θά ζήσουμε;
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— θά πάρω τήν προίκα μου. θά σού δώσουν κι αύτοί... Τό 
ύποσχέθηκαν.

—· Έγώ δέν μπορώ νά τούς άνοίξω τέτια κουβέντα.
ΙΙήγε μόνη της.
— Ξέρεις, χρυσή μου, τής είπε ή κυρά. Ό θοδωρής ήταν καί 

θά μείνει παιδί μας. Καμιά άντίρηση. Άμα πεθάνουμε έμεΐς, θά 
μοιράσουν στή μέση. Γιατί βιάζεσαι; ’Έχετε καιρό.

Άπό τότε ή κοπέλα δέν ξαναπάτησε στό σπίτι.
Τόν Δεκαπενταύγουστο ή κυρία Καίτη πήγε στήν Τήνο νά 

προσκυνήσει τή Μεγαλόχαρη. Στήν είσοδο τής έκλησι&ς μιά κο
πέλα, μελαχρινή, λυγερή σάν τσιγγάνα, δέκα πέντε μέ δέκα έξι 
χρόνων, πουλούσε σταυρουδάκια, είκονισματάκια, κεριά και άλλα. 
Φυσικά, δέν κρατούσε άπό σόι, δμως ήταν άπ τόν κόρφο τής μά
νας της. Τής έριξε μιά ματιά επίμονη. ’Αγόρασε κάτι, χωρίς νά 
πάρει ρέστα, καί τή ρώτησε πού κάθεται. Ύστερα άπ τόν αγια
σμό πήγε στό σπίτι της. Κουβέντιασε μέ τούς γονείς της καί κεί
νοι δέχτηκαν «μετά χαράς».

Λίγους μήνες αργότερα είδε τή Σμαράγδα, έτσι έλεγαν τήν 
κοπέλα, νά κάνει εμετό στήν κουζίνα.

— Τί έπαθες;
—-Δέν ξέρω, κυρία!
— · Έκανες κι άλλες φορές;
— · Κάθε μέρα.
— -Άπό καιρό;
— Άπό δυό-τρεις βδομάδες.
Ή κυρία Καίτη ύπολόγιζε κι έναν τέτιο κίνδυνο, μ δλο πού 

τή γελούσε καί μιά άλλη σκέψη. Οί προηγούμενες σχέσεις δέν εί
χαν συνέπειες κι έλεγε: «Είτε ο Λαμπράκης φταίει, είτε ή κοπέλα 
τόν δασκάλεψε...». Έτσι, γιά δεύτερη φορά, τής ξέφευγε μιά λε
πτομέρεια: Μπορούσε να έφταιγε ή Κική. Είχε καί μιά λύση έφε- 
ορική. Παλιότερα τό θεωρούσε έγκλημα, ανθρωποκτονία..., δμως 
τότε πάνω άπ τό κεφάλι της έβαζε μόνο τό θεό, ένώ τώρα πάνω 
κι άπ τό θεό έβαζε τό γιό της.

— Χρυσή μου! νά φωνάξουμε τό γιατρό.
ΤΙ κοπέλα άρνήθηκε κατηγορηματικά κι αυτό έβαλε ψύλους 

στ αφτιά τής κυράς. Δεν ήταν καί λύση ριζική: Κι άν τώρα τή ζό· 
ριζε, τί θά γινόταν αργότερα;! Κάθε λίγο και λιγάκι θά φώναζαν 
γιατρό; θά |νεγάλωνε κι ή Σμαράγδα καί θά είχε άπαιτήσεις...

Παιδί τοϋ παιδιού μα: θά είναι, τής είπε ό Μήτσος, σάν 
έ’ΐαθε τό νέο. Κι ή κοπέλα δείχνει καλή...

θά ήθελε νά μαλώσει τόν άντρα της, νά τσακωθεί μαζί του. 
Πώς χώρεσε στό μιαλό του ή ιδέα νά παντρευτεί δ γιό; τους μιά 
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υπηρέτρια! "Ομως προτίμησε νά σωπάσει. Τήν άλλη μέρα φώναξε 
ξανά τήν κοπέλα.

— Τό κλίμα έδώ δέ σέ σηκώνει, χρυσή μου. Νά πας ατούς δι
κούς σου καί, άμα γίνεις καλά, θά ρθούμε νά σέ πάρουμε...

Ή Σμαράγοα παρακάλεσε, έκλαψε, τής φίλησε τά χέρια, δέ
χτηκε νά πάει καί σέ γιατρό... όμως ή κυρία φώναξε τό θυρωρό.

Κείνο τό βράδυ στάθηκε ώρα πολλή κάτω άπ τά εικονίσματα. 
Προσευχήθηκε μέ κατάνυξη, εύχαρίστησε τή Μεγαλόχαρη τής Τή
νου καί, ξαλαφρωμένη ψυχικά — τής έφυγε ένα μεγάλο βάρος άπ 
τήν καρδιά — γύρισε στήν κρεβατοκάμαρα. Κι δταν ό Μήτσος τής 
είπε «σά νά μήν κάναμε καλά», τ άπάντησε:

— Μέ τά λεφτά πού τής έδωσα, καί βασιλόπουλο μπορεί νά 
πάρει...

& * *

Ό Παντελής τέλιωσε τήν Εμπορική Σχολή και δούλευε στήν 
επιχείρηση τού πατέρα του, πιό πολύ γιά νά μπορεί νά κινείται εύ- 
κολότερα.

Δύσκολα στάθηκαν τά χρόνια γιά τόν Άλέκο. Ό λοχαγός 
τους, ένας δειλός τύπος, πού τούς μιλούσε συνέχεια γιά «Μεγάλη Ι
δέα», «προαιώνιους εχθρούς» κι άλλα τέτια, τόν πυροβόλησε άπ τις 
πλάτες καί παρά λίγο νά τόν άφήσει στόν τόπο. ΤΙ μιά σφαίρα του 
τρύπησε τή μέση καί βγήκε στήν κοιλιά. ΊΙ άλλη πέρασε δυό εκα
τοστά ψηλότερα άπ τήν καρδιά. Τόν κατηγόρησε στις ανακρίσεις, 
πώς καλιεργούσε τήν ήτοπάθεια στό τμήμα... Οί μάρτυρες ύποστή- 
ριξαν τόν Άλέκο, άλλά καί πάλι, άν οέν ακολουθούσε η κατάρευ- 
ση, καί τραυματισμένο θά τόν δίκαζαν, ποιός ξέρει πόσα χρόνια φυ
λακή, άν οχι σέ θάνατο. ν Εμεινε δέκα τέσερες μήνες στό νοσοκο
μείο καί γύρισε στήν Πολιτειούλα μέ σακατεμένη ύγεία. ΊΙ γυναί
κα του είχε μείνει μοναχή, χωρίς πόρο ζωής, χωρίς άντρα. Ό 
γιος τού μπακάλη, πού οέν είχε πάει στόν πόλεμο, τήν κατάφερε. 
’Ύστερα τήν άπαράτησε και τήν πήρε κάποιος άλλος... Ό Τσιγ
γάνος, σάν έμαθε πώς είχε καί παιδί, γύρισε στή Θεσσαλονίκη, χω
ρίς νά τήν ανταμώσει. Κοντά σ αύτές τις στενοχώριες καί ή κομ
ματική δαυλιά δέν πήγαινε καλά. Φύσαγαν κάθε λογής άγέρηδες 
κι άκουγες διάφορες θεωρίες: «Νά βάλουμε άλλους μπροστά. Οί 
έργάτες μονάχοι τους δέν τά βγάζουν πέρα». «Νά φτιάξουμε κόμμα 
μ άλλο δνομα». Ό ένας μιλούσε γιά λικβινταρισμό, ό άλλος γιά 
δογματισμό... Τά βραδάκια, δταν δέν ήταν παραφορτωμένος, έπια
νε τήν ταβέρνα τής γειτονιάς, καθόταν σέ μιά γωνιά, έγερνε τό κε
φάλι στήν απαλάμη, παρακολουθούσε τόν τσιγγάνο, πού έπαιζε βιο
λί, τήν κοπελίτσα, πού χόρευε, χτυπώντας τό ντέφι... καί παραδι
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νόταν στούς λογισμούς του. Σέ μια τέτια ταβερνούλα αντάμωσε πριν 
άπό κάμποσα χρόνια τή Γιωργίτσα και τήν αγάπησε μ δλη τή φλό
γα τής νιότης του. Τής Ικανοποιούσε κάθε έπιθυμία, κάθε καπρί
τσιο. Τής άλαξε και τό όνομα. Τήν έβγαλε Κάρμεν... Κι αύτή;...

Ό Άλέκος είχε κληρονομήσει τήν εύαισθησία τής φυλής του 
καί κάποτε-κάποτε τάν άκουγες νά λέει, αναστενάζοντας: «Κατα
ραμένη κοινωνία...».

Ό Γιώργος, γυρίζοντας στή Θεσσαλονίκη, ανακατεύτηκε αμέ
σως στις εκδηλώσεις τών καπνεργατών. 'Ένα μήνα αργότερα τόν 
έπιασαν μαζί μέ άλλους σέ μιά απεργία καί τόν έβαλαν φυλακή. 
Κείνο τδ πρωί έριξε τά κάτουρα τής «βούτας» στδ αποχωρητήριο, 
σκούπισε τό θάλαμο καί βγήκε στό προαύλιο. Στό έπισκεπτήριο δ 
φύλακας τσακωνόταν μέ μιά γυναίκα.

— Πώς σέ λένε;
— Κατίνα ΙΙαπαθανάση.
•—Τί τόν έχεις;
— Είναι νοικάρης μας.
— Μόνο συγγενείς σου μπορείς νά έπισκεφτεϊς.
— Ό εισαγγελέας μου είπε, πώς μπορώ νά έπισκεφτώ όποιον 

θέλω. .’Άν οέν μ άφήσεις, θά πάω ξανά...
Ό φύλακας αναγκάστηκε νά ύποχωρήσει.
—-Καρατζάς! στό έπισκεπτήριο, φώναξε.
«Ποιος νά είναι;» είπε μέσα του. Στή μέση τού προαύλιου έ

νας συγκρατούμενος του έκλεισε τό μάτι.
—'Μπαλώθηκες! ΤΗρθε ή σπιτονοικοκυρά σου.
—- ΙΙοιά σπιτονοικοκυρά;
— Μήν κάνεις τό χαζό. Ή Κατίνα. Κι είναι μιά...
Ζύγωσε.
— Τή γνωρίζεις; ΙΙοιά είναι αύτή; ρώτησε ό φύλακας.
— Πώς οέν τή γνωρίζω! ΤΙ Κατίνα, ή κόρη τής σπιτονοικο- 

κυράς μου.
— Είδες πετάχτηκε ή κοπέλα. Έγώ δέ σου είπα Κατίνα II α- 

παθανάση; Δημιουργείς ζητήματα χωρίς λόγο. Γιώργο! πάρε τά 
ρούχα σου καί οός μου τά άπλυτα.

— Τά έβαλα νά μουσκέψουν... Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στή 
μάνα σου...

Ψάχνει τά ρούχα στις τσέπες, ακόμα καί στις ραφές, μουρ
μουρίζοντας: < Κατίνα! Κατίνα ΙΙαπαθανάση!... ΙΙοιά νά είναι;». 
Δέ γνωρίζει καμιά τέτια γυναίκα κι όμως τό όνομα κάπου τό είχε 
ακούσει. Πήγε ν άποτελιώσει τό πλύσιμο κι απότομα ή δψη του φω
τίστηκε.

Στή Μικρά Άσία, πριν άπ τις μάχες, τούς μοίραζαν τά γράμ
ματα καί τά δέματα. Τδ ίδιο έγινε καί τότε, λίγο πιό δώ άπ τό
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Έσκι-Σεχίρ. Ό Καρατζάς οέν περίμενε δέμα καί παραξενεύτηκε. 
Τό άνοιξε. Εσώρουχα, καραμέλες, μπισκότα, σοκολάτες... Δέμα 
φροντισμένο, δχι άπ τό χωριό. Μέσα βρήκε κι ένα μικρό χαρτάκι.

«Ξαδερφούλη μου Γιώργο!
Είμαστε δλοι καλά. Σέ περιμένουμε νά ρθεις γερός, δπως 
ήσουν τότε, πού πήδησες τή μάντρα στήν οδό Λήμνου.

Σέ φιλώ, ή ξαδέρφη σου 
Κατίνα».

Τό διάβασε ουό-τρεΐς φορές. Τό έδωσε καί στόν πιδ γραμμα
τισμένο, τόν Καναδό. Τό διάβασε και κείνος.

—· Δέν έχεις καμιά ξαδέρφη Κατίνα;
— "Οχι!
— Καμιά γνωστή, φιλενάδα;
-W!
— Τότε θά είναι καμιά γεροντοκόρη, πού δέν πήρε ποτέ στή 

ζωή της ραβασάκι καί βρήκε εμάς τά φανταράκια. Δέν κοιτάς από
ξω, τόν αποστολέα;

— "Ερχονται! φώναξε κάποιος.
Μόλις πρόλαβαν νά το βάλουν στά πόδια. Δυό μέρες αργότε

ρα, μέ τήν προέλαση, πέρασαν δεξιότερα.
Κείνο τό περιστατικό κρύφτηκε κάπου καί σήμερα πετάχτη- 

κε στή μνήμη ολοζώντανο. ’ Αφησε τό πλύσιμο καί μπήκε στό θάλα
μο. 'Απ τήν πόρτα ρώτησε:

—· Που είναι ή οδός Λήμνου;
Αύτή είναι. ΊΙ ίδια είναι, δμως ποια είναι;

— Γιώργο! διάλεξα έσένα, γιατί έχεις καί πόδια καί χέρια 
γερά... Θά πας μέ πολιτικά... Θά περιμένεις στή διασταύρωση... Θά 
φοράει άσπρη ζακέτα, πράσινη φούστα καί μαντήλι, ριγμένο στις 
πλάτες. Κι άν έσύ δέν τήν καταλάβεις, αύτή σέ γνωρίζει καί θά 
σου κάνει νόημα. 'Οπου θά μπει αύτή, θά μπεις κι έσύ. θά ζητή
σεις τή θεία Σταυρούλα... Είναι μιά προκήρυξη αντιπολεμική. Νά 
τήν τυπώσουν απόψε. Τό νού σου!... τού είπε ό ύπεύθυνος, οίνον- 
τάς του ένα χαρτί καλά διπλωμένο.

"Αφησαν τόν κεντρικό δρόμο καί πήραν τά σοκάκια. Τότε λι- 
ποταχτούσαν φαντάροι κι οποίους έβρισκαν αργά έξω, τούς έπια
ναν. Τόν γνώρισαν. Ή παιδική τραγιάσκα, πού χρόνια κρεμόταν 
άχρησιμοποίητη στό καρφί, άφηνε ακάλυπτο ένα μέρος άπ τδ κου
ρεμένο κεφάλι. Τόν σταμάτησαν κι άρχισαν τις συνηθισμένες έρω- 
τήσεις. ΊΙ. κοπέλα βράδυνε τό βήμα, κοιτάζοντας δεξιά-άριστερά.

108



Κάποια στιγμή γύρισε πίσω και ρώτησε τον ένα αστυνομικό γιά. 
κάποιο δρόμο. Ζητούσε εξηγήσεις, άνάφερνε συνοικίες, δέν μπορού
σε νά προσανατολιστεί. Στό μεταξύ τό άλλο ζευγάρι είχε προχω
ρήσει κάμποσα βήματα. Στή στροφή δ Γιώργο; μέ μιά απότομη 
σπρωξιά έριξε τό χαφιέ καταγής καί τό έβαλε στά πόδια. Ό χα
φιές έβγαλε τό πιστόλι. Ό Καρατζάς πήδηξε μιά μάντρα κι έγινε 
άφαντος.

Τήν άλλη μέρα, πρωί-πρωί, τούς έβαλαν στό καράβι καί τούς 
έστειλαν στό μέτωπο, ατή Μικρά 'Ασία. ΙΙολλές φορές θυμήθηκε 
κείνο τό περιστατικό καί κάθε φορά αναρωτιόταν: «Τί νά απογί
νε;! Νά τήν έδειραν;! Νά τήν έβαλαν φυλακή;!». Καί σήμερα, ύ
στερα άπό τόσο καιρό, τή βρήκε ξανά. 'Ηταν rt Κατίνα. Όμως 
ποιά ήταν ή Κατίνα; Κι άπό πού τόν γνώριζε:

Η: « #

' Ό Φώτης μπροστά, μέ τρία καβούρια δεμένα σ ένα μαντήλι, κι 
ή Βάσω στό κατόπι, μέ τή νεροβαρέλα στή ράχη καί λίγα αγριό
χορτα στήν ποδιά, μπήκαν στήν αύλή. Στό θυροστόμ: βρήκαν ένα 
γράμμα κι έστειλε τό μικρό νά φωνάξει τό Νίκο άπ τό τσαγκαρά
δικο, νά ρθεϊ νά τό διαβάσει.

Ό θείος δ Μήτσος, έγραφε ό θοδωρής. αγόρασε αύτοκίνητο 
κι αύτός, ό θοδωρής» έμαθε σωφέρ καί τό οδηγεί... θά δώσουν εξε
τάσεις γιά τό δίπλωμα καί θ ανοίξουν γραφείο στόν κεντρικότερο 
δρόμο τής Αθήνας... ΊΤ θεία Καίτη είχε τόν περασμένο μήνα μιά 
καρδιακή κρίση, μά τώρα ήταν καλά...». Σέ συνέχεια ασχολούνταν 
— στό μεγαλύτερο μέρος — μέ τό Γιώργο καί τέλιωνε μέ τί; συ
στάσεις: «Νά τού γράψετε νά καθήσει ήσυχος, γιατί θά καταστρέ
ψει καί τόν εαυτό του καί τό σπίτι, νά του πείτε νά κατέβει στήν 
Αθήνα κι δ θείος δ Μήτσος θά τού βρει μιά πολύ καλή δουλιά...».

Ή μάνα έκατσε στό κασόνι, θηλύκωσε τά χέρια σέ μιά στάση 
άπόγνωσης καί κοιτάζει τό εικόνισμα. Κι όλη τή μέρα ούτε ψωμί 
ζύμωνε, ούτε φαι έφτιαχνε, ούτε τό σπίτι σκούπιζε, άχολογιόταν 
κι έκλαιγε. Δέν τό χωράει ό νους της. Κι άν ήταν γιατί τσακώθη
κε μέ κάποιον, γιατί χρώσταγε στό δημόσιο ή γιά κάποιο άλλο 
φταίξιμο...

Ό θωμάς είχε πάει στήν Πλαγιά. Ελεγαν νά πουλήσουν 
τήν αγελάδα, γιατί πάλιωσε, καί νά αγοράσουν μιά δαμάλα. Γύ
ρισε κατά τό σούρουπο. Εκατσε στό τζάκι, πήρε το παγούρι καί 
τράβηξε δυο ρουφηξιές ρακί. Η Βάσω τού έδωσε τό γράμμα. Τό 
διάβασε καί μουρμούρισε:

— X) θοδωρής, όταν είναι να μά.; γράψει κανένα καλό» 
χαμπέρι, μάς θυμάται.
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— Τί Οχ κάνουμε, θωμά!
— Έχεις τίποτα νά φάμε;
'Ύστερα άπ τό φαι ήρθε καί πήρε τό Νίκο ένα γειτονόπουλο, 

ό θύμιος. Τό έγγονάκι τους κοιμήθηκε. Ό θωμά; σκύβει τό κεφά
λι καί ξύνει τό κούτελο συνέχεια. Οί ζάρες τού προσώπου βάθυναν. 
Τό βλέμα είναι σκοτεινό. ΤΙ Βάσω πηγαίνει, έρχεται, συγυρίζει τά 
άγγιά, ρίχνει ανήσυχες ματιές στή θλιμένη δψη τού θωμά καί δέν 
ξέρει, πώς ν ανοίξει πάλι τήν κουβέντα.

— Γιατί οέ μιλάς, θωμά;
— θυμάσαι; Κι έγώ πήγα φυλακή.
— - 'Άλλο εκείνο.
— ■ Γιατί άλλο;
—· θέλουν νά χαλάσουν τήν οικογένεια.
— Αφού δ θοδωρής κι δ ξάδερφός μου ξέρουν καλύτερα άπό 

σένα!...
— Δέν είναι κομμουνιστής, ψέματα γράφει ό θοδωρής;
Ο θωμά; σωπαίνει. Σκύβει ξανά τό κεφάλι. Ξύνει τό κούτε

λο, ανακατεύει τις στάχτες μέ τή μασιά, συλογιέται. Τί σήμερα, τί 
αύριο — θά το μάθει.

— Κι δ Παντελής κομμουνιστής είναι. Κι ό Άλέκος τέτιος 
είναι.

— Τότε; Τί θά κάνουμε;
— Νά γράψουμε τού Λευτέρη. Άν έχει, νά τού στείλει καμιά 

δεκάρα. Ποιος ξέρει; Τούς δίνουν ψωμί στή φυλακή;
Νύχτα βαθιά. Τό Περιστέρι κοιμάται. Αύτοί ξαγρυπνούν κά

τω άπ τό σκέπασμα. Κι οί δυό τό ίδιο σκέφτονται. ΤΙ Βάσω παρα- 
καλει τήν ΙΙαναγιά νά βγάλει τό γιό της άπ τή φυλακή. Ό θω
μάς θυμάται τόν πατέρα του, τό Μπάρμπα του τό Λαμπράκη τόν 
Καρατζά. "Οπως έκείνοι, τ αδέρφια, έτσι καί τά παιδιά του. Τό 
ενα άπό δώ, τ άλλο άπ τήν άλλη πάντα καί κανένας δέν ξέρει, πού 
μπορεί νά φτάσουν αύριο-μεθαύριο. Καί οί σκέψεις αύτές τού διώ
χνουν τόν ύπνο...

* * *

Πόσες φορές πέρασε άπό δώ κι αύτός δέ θυμάται. "Ομως σή
μερα τό νεκροταφείο τού προξένησε θλιβερή έντύπωση. Έφτασε 
στά Εβραίικα Μντ^ιατα καί στάθηκε σέ μιά μεγάλη δρθόγωνη τα
φόπετρα. Τό πρόσωπό του είναι χλωμό. Τό κορμί στεγνό. Στούς 
κροτάφους φάνηκαν τά πρώτα πολύ πρόωρα χιόνια. Δέν έχει όρε
ξη νά φάει κι όταν τρώει, δέν τό χωνεύει. «Άπ τό τραύμα», τού εί
πε ό γιατρός. «Χρειάζεται ανάπαυση καί αύστηρή δίαιτα... Νά α
ποφεύγεις τις συγκινήσεις, τις νευρικές διαταραχές... Μπορεί νά τό 
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γυρίσει σέ φυματίωση των εντέρων...». Φέρνει τήν απαλάμη στδ 
στεγνό μέτωπο, σά νά θέλει νά σφουγγίσει τδν Ιδρώτα, κι αναστε
νάζει: «Καταραμένη κοινωνία!...».

Στήν πλατεία Αγίου Δημητρίου αντάμωσε τδν ΙΙαπαχρόνη 
κι άπδ κουβέντα σέ κουβέντα έφτασαν καί στδ ζήτημα τής παν- 
^ριά^·

— Άλέκο! άν θέλεις νά μ ακούσεις, σού χρειάζεται δνας άν
θρωπος. θά σέ βοηθάει ν αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες. Μιά συν- 
τρόφισα μου μίλησε γιά σένα...

Χαμογελάει πικρά. «Τί θά τής δώσω;! συλογιέται. Τ άσπρα 
μαλιά, τή φυματίωση των έντερων, τούς κατατρεγμούς!... Μιά γυ
ναίκα έμεινε γιά μένα. Αύτή οέν πρόκειται νά μ έγκαταλείψει». 
Καί μ έναν τόνο τρυφερό, σά νά μιλούσε στήν Κάρμεν, μουρμούρι
σε: «Σέ σένα, γυναικούλα μου αγαπημένη» θά προσφέρω δσα χρό
νια μ απομένουν. Μόνο νά ζοϋσα νά έβλεπα τήν "Αγια Μέρα».

Στριμοιχτηκαν στήν άποθηκούλα. Τδ παράθυρο, σκεπασμένο 
μέ χαρτόνι, μόλις ξεπερνάει καμιά πιθαμή τό πεζοδρόμιο καί ή 
λάμπα πετρελαίου στδ τραπέζι δέ φωτίζει περισότερο άπδ μισδ μέ
τρο. Ό Καρατζάς, μέ τά χέρια σταυρωμένα, στέκει δίπλα στήν εί
σοδο, μέ τις πλάτες στδν ύγρδ τοίχο. Ό Άλέκος σήκωσε λίγο τδ 
φυτίλι κι έβγαλε ένα χαρτάκι άπ τήν τσέπη.

— Σύντροφοι! βολευτείτε δπως-δπως. Δέ θ αργήσουμε. Από
ψε θζ γιορτάσουμε, όπως κι όλοι οί εργαζόμενοι τού κόσμου, τήν 
Όχτωβριανή Επανάσταση...

— Νά μήν πάρουμε γυναίκες, είπε κάποιος, θές γιατί τδ πί
στευε, θές γιατί ήθελε νά τις πειράξει, θά δούν κανένα χωροφύλα
κα καί θά βάλουν τις φωνές.

Ή γυναίκα, πού καθόταν στδ κασόνι, μπροστά στδ Γιώργο, 
πετάχτηκε, άγαναχτισμένη. «Μωρέ παληκάρια!» φώναξε.

«11 Κατίνα, είπε μέσα του ό Γιώργος καί σέ λίγο συμπλήρω
σε: Είμαστε τόσο πολλοί! 'Όπου κι άν πας. σ όλες τις δουλιές, τούς 
ίδιου: βρίσκεις!...».

— Γιά λόγους συνωμοτικούς, συνέχισε δ Αλέκος, στήν εξόρ
μηση θά πάρουν μέρος μόνο μέλη τού Κόμματος. Ό Αευτέρης στήν 
"Ανω Τούμπα, ό θεοδόσης στήν Καλαμαριά... "Οσοι ακόυσαν τά 
όνόματά τους νά διαλέξουν κι ένα σύντροφο άπ αυτούς, πού βρίσκον
ται εδώ...

Ό Γιώργος έσκυψε στδν ώμο τής γυναίκας.
— Ή ξαδέρφη μου κι άλλες φορές τδ έδειξε, πώς είναι πα- 

ληκάρι. IIάμε μαζί;
Ξαφνιασμένη, γύρισε νά οεί ποιος είναι ό άγνωστος ξάδερφος.
Έγραψαν συνθήματα στήν Αγία Τριάδα. Κρέμασαν μιά κό- 

κινη σημαία σήν πλατεία... Κέρασαν στοϋ ΙΙαπάφη... Ακούστηκαν 
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σφυρίγματα δεξιά, αριστερά. Κάμποσες πιστολιές. ΊΙ Αστυνομία 
τό περίμενε ζαί βρισκόταν σέ έπιφυλαζή. "Έσπρωξαν μιά πόρτα 
ζαί μπήχαν στήν αύλή νά λουφάξουν, ώσπου νά περάσει ό κίνδυ
νος. ’Έπεσαν άπάνω σ ένα μαντρόσκυλο. Βγήκε στό παραθύρι ή 
σπιτονοιζοζυρά ζι έμπηξε τις φωνές: «Κλέφτες!». Πάλι στό δρό
μο. Στά πεντακόσια μέτρα χαφιέδες. "Έστριψαν τό πρώτο στενό και 
τό έβαλαν στά πόδια, κρατώντας ό ένας τόν άλλο άπ τό χέρι, νά 
μήν ξεκοπούν. Στόν κεντρικό δρόμο τούς πυροβόλησαν. Πέρασαν 
καί σταμάτησαν ψηλά, στά χέρσα, μέ τή γλώσα έξω άπ τήν κού- 
?αση;

Ό ούρανός γάργαρος. Τή μέρα έκανε ζέστη. Τή νύχτα έβα
ζε ψύχρα καί τά πρωϊνά ή δροσιά γινόταν πάχνη.

--Κρυώνω! μουρμούρισε ή Κατίνα, μόλις ξανάσανε. Και κεί 
πού είναι τό σπίτι μου και τέτια ώρα, πώς νά πάω, συμπλήρωσε 
σέ λίγο.

Ό πατέρας της ήταν δάσκαλος στά χωριά τής Χαλκιδικής καί 
μετατέθηκε στή Θεσσαλονίκη μέ τήν ελπίδα νά σπουδάσει τά παι
διά του, ένα κορίτσι, τήν Κατίνα, καί δυό αγόρια. Ό θάνατός του, 
όταν αύτή φοιτούσε στήν τελευταία τάξη τού Γυμνασίου, άλαξε τήν 
πορεία τής ζωής της. "Αναγκάστηκε νά πιάσει δουλιά σ ένα νοσο
κομείο. ΊΙ φιλενάδα της, ή Μαρία Σταματάκη, άγαποϋσε τόν Παν
τελή το Σαλονικιό κι άπό κεΐ γνώριζε τό Γιώργο τόν Καρατζά.

Ό Γιώργος σκέφτηκε κάμποσο και μουρμούρισε:
— Στήν Τούμπα έχω δυό γνωστούς. Είναι μπεκιάρηδες. Τό 

σπίτι τού Παντελή είναι στό κέντρο. "Αδύνατο νά περάσουμε. Εγώ 
κάθομαι στήν Ακρόπολη. Λν θέλεις, θά κόψουμε άπό τά βουνα
λάκια.

Κι ήταν ή ύπόλοιπη νύχτα γλυκιά-ζεστή. Κι ήρθε η αύγή 
διάφανη, ρόδινη... Τά ύψωματάκια καί οί πλαγιές κατά τό Χορ
τιάτη πράσινες. "Αριστερά φαίνονται οί ανατολικές συνοικίες ώς 
τήν Καλαμαριά. ΊΙ σιλουέτα τού Λευκού Πύργου προβάλει πάνω 
άπ τις σκεπές τών σπιτιών. Ή θάλασα λάδι. Στό βάθος ασπρίζουν 
οί βουνοκορφές...

— II όσο όμορφη είναι σήμερα ή μέρα, αναστέναξε ή κοπέλα. 
Νά μπαίναμε σ ένα καραβάκι, νά βγαίναμε σ ένα έρημο ακρογιά
λι, ν ανεβαίναμε στήν ψηλότερη κορφή καί νά χόρταινε ή ψυχή 
μας ησυχία. απεραντοσύνη... Αύτή ή κατάσταση!...

— "Άν δέν ήταν αύτή ή κατάσταση, δέ θά βρισκόμαστε από
ψε μαζί!

— Δέ μάς μένει καιρός νά μιλήσουμε γιά τά δικά μας... Νά! 
Τί σκέπτεσαι γιά γάμο; Τί γυναίκα θά ήθελες νά πάρεις;

— Μιά σάν κι έσένα! άπάντησε άπλά.
Ή ματιά της έλαμψε.
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— Καί πώς θά ήθελες να ζήσουμε;
Σάν τόν πατέρα μου καί τή μάνα μου.
’Λνασήκωσε τό κεφάλι καί τόν κοίταξε μέ απορία.

* * *

Μέ τό μπογαλάκι ατό οεξί χέρι καί τή βαλίτσα στό αριστερό, 
μπήκε στό χάνι.

— Κανένας αγωγιάτης γιά τό Δασοτόπι;
Ή γυναίκα, γύρω στά σαράντα, τόν κοίταξε μέ μιά δόση δυσ

πιστίας.
— Νά μου παίρνατε αύτά τά πραματάκια. ’Εγώ πάω καί πε

ζός.
ΊΙ μάνα σαλαγάει, κεντάει τά βουβάλια καί κείνα σκύβουν τά 

κεφάλια, τεντώνουν τούς σβέρκους, άνασηκώνουν τά μουσούδια τους 
καί δέν άλάζουν βήμα. ΊΙ κοπέλα, 16-17 χρονώ πάνω-κάτω, μέ 
αστραφτερά παιγνιοιάρικα μάτια, μέ στρογγυλό πρόσωπο καί κα- 
τσαρά μαλιά, συμαζεύεται. γιά νά μήν αγγίζει τόν ξένο, πού κά
θεται στήν άκρη. "Ομως γρήγορα ξεχνάει τά προφυλαχτικά μέ
τρα, πλησιάζει δλο καί περισότερο κι ένα ηδονικό ρεύμα κυλάει στό 
κορμί της.

— ’Αγάπη! θά ρίξεις τόν άνθρωπο όξω! μουρμουρίζει ή μά
να. 'Ελα πιό δώ.

Κοκινίζει, τραβιέται. Τόν κοιτάζει λοξά. Ή ματιά του λέει: 
Έλα πιό κοντά.

ΊΙ κουβέντα ξεκίνησε μουδιασμένη καί σιγά-σιγά ξανοίχτηκε. 
Απ τό πρώτο κιόλας χιλιόμετρο γελούν. πειράζονται, γίνονται δλο 
καί πιό εύθυμοι.

ΙΙέφτει τό απόβραδο. ΊΙ μάνα. βυθισμένη σέ συλογή, σωπαί
νει. Ό χωματόδρομος είναι χαλασμένος. Ό αραμπάς τρίζει, τραν
τάζεται καί ρίχνει τό ένα κορμί πάνω στο άλλο. Τά βουβάλια, κου
ρασμένα, πάνε τώρα πιό αργά, όμως οί νέοι θά ήθελαν νά πήγαιναν 
πολύ πιό αργά, νά ήταν ό δρόμος περισότερο χαλασμένος καί νά 
μήν τέλιωνε ποτέ.

Φτάνουν στά πρώτα σπίτια.
Στό χωριό δέ γνωρίζω κανένα. Τό φαί θά τό καταφέρνω 

και μονάχος. Νά εβρισκ,α καμιά γυναίκα γιά τά ρούχα...
Ηά σού τά πλένω γώ! πετάχτηκε ή κοπέλα, βλότελα αύ- 

θύρμητα.
Αγάπη! δέν ξέρεις τί λές! τή μάλωσε ή μάνα.

Σταμάτησαν στό κέντρο.
Βλέπεις κείνον τό χοντρό μέ τά μεγάλα μουστάκια, πού κά

νει βόλτες στήν πλατεία; είπε ή γυναίκα. Είναι ό πρόεδρος.
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— Έδώ είναι τό σπίτι μας. Θά έρχεσαι; συμπλήρωσε ή κο
πέλα.

Άφησε τά πράγματα καταγής, νά χαιρετήσει τούς χωριανούς 
μέ χειραψία. Άπ τήν παρέα, καμιά δεκαριά, κανένας οέν άπάντη- 
σε στό χαιρετισμό. Ζεματισμένος, ζύγωσε τόν πρόεδρο.

— Καρατζάς Λευτέρης, συστήθηκε. Ό καινούργιος δάσκαλος.
Τόν περιεργάστηκε μ ένα ύφος εχθρικό καί ρώτησε ψυχρά: 
— Και τί θέλετε;
Όταν ό επιθεωρητής τού είπε, πώς τό χωριό είναι προσφυ- 

γικό, μπαφραλίοικο, οέν έδωσε σημασία. Στή Θεσσαλονίκη είχε 
γνωρίσει πρόσφυγες, πού οέν ξεχώριζαν καθόλου άπ τούς ντόπιους. 
Όμως τούτος, δ πρόεδρος, μιλούσε μιά γλώσα, πού δέν έμιαζε μέ 
τήν έλληνική.

— Πού θά μείνω;
Τού έδειξε ένα χτίριο, ξεκομμένο άπ τά άλλα.
— · Στό σχόλιό.
— Τό κλειδί;
— · Είναι ανοιχτό.
Σηκώνει ξανά τά μπαγάζια καί τραβάει γιά τό ύψωματάκι. 

Σπρώχνει τήν πόρτα. Πέντε θρανία μακρουλά γιά οχτώ μέ δέκα 
μαθητές τό καθένα, κάμποσες πέτρες άραδιασμένες στό διάδρομο, 
ένας πίνακας ξεθωριασμένος κι ένας χάρτης ξεσκισμένος στόν ανα
τολικό τοίχο, ένα τραπέζι κι ένα κάθισμα στή βορινή πάντα, χαρ
τιά κι ακαθαρσίες στό πάτωμα, σκόνες καί σφαλαγγουδιές παντού. 
Στή γωνιά τό δωμάτιο. Μιά σόμπα χαλασμένη, κάμποσα καυσόξυ
λα σκορπισμένα, ένα κασόνι ανοιχτό κι ένα σταμνί χωρίς χερούλια. 
Κοιτάζει... κουνάει τό κεφάλι... αναστενάζει...

Βγήκε στήν αύλή καί παρακάλεσε ένα παιδάκι νά τού φέρει 
μιά σκούπα καί νερό. Γέμισε τό προσκέφαλο άχυρο άπ τό διπλανό 
αλώνι, έστρωσε τή μιά κουβέρτα. Έκατσε, άγκάλιασε τά γόνατα 
καί κοιτάζει τό σκοτάδι... Ή κίνηση στό χωριό σιγά σιγά σβήνει. 
Πού καί πού γαυγίζει κανένα σκυλί. Άπ τό σπασμένο τζάμι μπαί
νει τό βοριαδάκι. Άπ τό μιαλό περνούν δσα ακούσε στό σχόλιό. 
«Υψηλή άποστολή... εύγενικό επάγγελμα... άναμορφωτικός ρόλος»- 
Μ αύτά άνακατεύονται καί τά σημερινά. Ή μιζέρια τού σχολίου 
οέν ήταν κάτι τό αναπάντεχο. Ή έχθρα ήταν άνεξήγητη. Ή Α
γάπη μέ τήν άνοιχτή καρδιά, τις φλογερές ματιές, τά πειράγματα, 
οέν μπορεί νά διώξει τή στενοχώρια. Σηκώθηκε. «Θά πάω στό σπί
τι της. Αύτοί κάτι θά ξέρουν». Άλλά... Καί στή συμπεριφορά τής 
μάνας κρυβόταν κάποιο μυστήριο. Κάθησε πάλι. Σκέφτεται, σκέ
φτεται. Είναι άδύνατο νά μπει στό νόημα.

Τό πρωί χτύπησε τήν καμπάνα, μαζεύτηκαν τά παιδάκια καί 
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παραξενεύτηκε. Μερικά κάθησαν στις πέτρες, μ όλο πού χωρούσαν 
τά θρανία καί μέ κανένα τρόπο δέν ήθελαν ν άλάξουν θέση. Στο 
διάλειμα τά ίδια παιδιά έμειναν στήν αίθουσα. Τά πήρε καί βγή
καν στδ προαύλιο. Ζύγωσε μιά ομάδα, πού έπαιζε τδ λύκο καί το 
αρνί. καί τά έβαλε νά πιαστούν στδ γύρο. Τά άλλα άπαράτησαν α
μέσως τδ παιγνίδι καί σκόρπισαν. Φώναξε ένα τής έκτης τάξης, 
νά μάθει τί συμβαίνει. «Αύτά είναι Βούργαροι κομιτατζήδες...», α
πάντησε εκείνο.

Τδ μεσημέρι. πρΙν σχολάσουν, τά ρώτησε, άν ξέρουν τραγού
δια. «Ξέρουμε! Ξέρουμε!» φώναξαν όλα μαζί κι άρχισαν: «Τού 
βουλγαρισμού η ψώρα...». Μαζί τραγουδούσαν — πιδ δυνατά μάλι
στα —■ καί οι μικροί «κομιτατζήδες».

Σαβατόβραδο. Είχε κυλήσει ή πρώτη βδομάδα. *Εβαλε  ξύλα 
στή σόμπα κι έκατσε άντίκρυ χωρίς ν ανάψει τή λάμπα. Άπ τις 
πικρές σκέψεις τδν τράβηξε ένα ελαφρά σούρσιμο στδ παραθύρι. 
Κάποιος, σάν ίσκιος, πήοηξ- μέσα.

•— "Ηρθα νά πάρω τά ρούχα σου. θά τά πλύνω κρυφά, τή 
νύχτα, καί θά τά στεγνώσεις έδώ. Ούτε οί δικοί μου δέν πρέπει νά 
ξέρουν.

Χωρίς νά τδ σκεφτει καθόλου, τήν αγκάλιασε.
— Δέν ξέρω, Αγάπη, πώς νά σού ξεπληρώσω τήν καλοσύνη. 
Ακούστηκε μιά πέτρα στή σκεπή.
— Ή μάνα μου! μουρμούρισε. Κατάλαβε πώς είμαι οώ...
Βγήκε άπ τήν πίσω πόρτα καί χάθηκε στδ σκοτάδι.
Άπδ τότε άλλη φορά οέν τήν αντάμωσε. Κι άπ τή γειτονιά 

της δέν περνάει. ΤΗταν μιά ύπόθεση επικίνδυνη. Τ άπογιοματάκια. 
δταν δέν έχει δουλιά κι ό καιρός τδ επιτρέπει, βγαίνει στδ άνάρα- 
χο. πιδ πέρα άπ τδ σχόλιό, καί καρκουλίζει. "Οταν τή βλέπει νά 
γυρίζει άπ τά χωράφια, νά μπαινοβγαίνει στδ σπίτι, νά τού στέλ
νει μέ διάφορα τεχνάσματα κάποιο μήνυμα, πλημυρίζει ή ψυχή 
του άπδ χαρά και ξεχνάει τδ άσχημο περιβάλον. Καί κείνα άκρι- 
βώς τά βράδια πλάθει όνειρα: θά ρθεΐ ένας καιρός καί θά σβήσει 
ή μισαλοδοξία καί θά γίνει αφέντης ή αγάπη, πού οέν έχει ούτε 
εθνικότητα, ούτε κοινωνική προέλευση... Κι όταν οέν τή βλέπει, 
γιατί ό καιρός είναι άσχημος ή γιά κάποια άλλη αίτια — οί τέτιες 
περιπτώσεις δλο καί πληθαίνουν — τά μάτια του γεμίζουν μελαγ
χολία, πού μέρα μέ τή μέρα γίνεται μόνιμη, θά έλεγες, πώς έκεί- 
νη ή περίοδος καί κείνα τά περιστατικά διαμόρφωσαν τελιωτικά 
τήν ψυχή τού Λευτέρη...

Στδ Δασοτόπι άκούς τά πιδ τερατώδικα πράματα; Στά σύνο
ρα οί κομιτατζήδες σκότωσαν είκοσι φαντάρους... Στδ Λευκόπυργο 
κρέμασαν τόν παπά καί τό δάσκαλο... Στό Ρέμα έσφαξαν έφτά Ελ
ληνόπουλα... Μπαίνουν νύχτα στά χωριά, συνενοούνται μέ τούς σπι
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ούνους, πού τούς άφησαν έπίτηδες άπό δώ, καί ετοιμάζονται «νά 
μάς πάρουν τή Μακεδονία μας...». "Ολο καί λιγοστεύουν οί μικροί 
«κομιτατζήδες» καί μένουν μόνο οί πέτρες. Πονάει ή ψυχή τού Λευ- 
τέρη νά τις πετάξει έξω. ΈκεΙ κάθονταν παιδάκια, πού μιλούσαν 
θαυμάσια ελληνικά, πού τον αγαπούσαν καί τ αγαπούσε...

Μιά μιά έδιωξαν τις οουλγάρικες οικογένειες, πού είχαν κα
ταφέρει μέ τήν άνταλαγή νά μείνουν στήν πατρική γή, χωρίς νά 
τις άφήσουν νά πάρουν τίποτα. Τις ατιμίες τις μαγείρευε ο πρόε
δρος ό Κυριατζόγλου, όμως τις πίστευαν καί τις ύποστήριζαν κι άλ
λοι άπλοι άλλά τίμιοι — όπως έδειχναν — άνθρωποι, χωρίς κανέ
να προσωπικό συμφέρο. Κάμποσες φορές προσπάθησαν νά τραβή
ξουν στο διωγμό καί τό Αευτέρη — άλλωστε γι αύτό ήταν καί δά
σκαλος. Τό μίσος καί ό φανατισμός δηλητήριαζαν σέ τέτιο βαθμό 
τήν ατμόσφαιρα, πού κι αύτός έλεγε κάποτε: Μήπως σ όλη αυτή 
τή βρωμιά κρύβεται καί καμιά δόση αλήθειας;». Όμως έφτανε νά 
θυμηθεί τούς μικρούς «κομιτατζήδες» καί τήν Αγάπη, γιά νά διώ
ξει μέ ντροπή τις τέτιες σκέψεις.

Μιά νύχτα βροχερή χτύπησε άλαφρά στο τζάμι. «Μάς διώ
χνουν!», μουρμούρισε μέ δυσκολία ή κοπέλα, καί έφυγε. Ξημέρω
σαν μακριά, κοντά στά σύνορα. Κοντοστάθηκε, έριξε μιά ματιά 
πρός τά πίσω, έβγαλε τό κεφαλομάντηλο καί τό κούνησε κάμποσες 
φορές πέρα-δώθε. Άποχαιρέτησε τό χωριό της, τό σπίτι της, τό 
πρώτο όνειρο τή; νιότης...

Σ:ίς διακοπές του Πάσχα τόν ειδοποίησε δ επιθεωρητής νά 
κατεβεί στήν έδρα.

— Σέ κατηγορούν γιά συνεργασία μέ τούς κομιτατζήδες.
Τά μάτια τού Καρατζά γούρλωσαν.
— 'Ένας πράχτορας δικός τους σέ πήρε άπ τήν πόλη καί σέ 

μετέφερε στο χωριό... *
— Κι εσείς τί γνώμη έχετε, κ. έπιθεωρητά;
— Εγώ σχηματίζω γνώμη άπ τις εκθέσεις... Ό κόσμος αύτός 

ύπόφερε πολύ κάτω άπ τον ξένο ζυγό. Περίμενε άπ τό δάσκαλο 
βοήθεια. Τού πλήγωσες τά έθνικά αισθήματα. Είναι οί ακρίτες των 
Ιδανικών τής φυλής. ’Άν ήθελαν νά σέ συκοφαντήσουν...

Τό Αευτέρη τόν πιγκώνει τό γινάτι. Μέ δυό ψεύτικες κατα
θέσεις θά μπορούσαν νά τόν στείλουν φυλακή καί ό προϊστάμενος, 
αύτό τό άρτηριοσκληριομένο-σταφιδωμένο γεροντάκι!...

— · Σάς παρακαλώ, νά μέ μεταθέσετε.
Τώρα είναι αδύνατο. Τό καλοκαίρι... θά δούμε...

Εκανε εξετάσεις, έδωσε τά ένοειχτικά καί τ άπολυτήρια στά 
παιδιά, τά άποχαιρέτησε, φίλησε τά πιό μικρά καί τήν ίδια μέρα 
έφυγε. Στό έβγα έπεσε πάνω στόν ίδιο άραμπά. Ό γιός τού προέ
δρου σαλαγάει. κεντάει τά βουβάλια καί κείνα σκύβουν τά κεφάλια, 
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τεντώνουν τούς σβέρκους, άνασηκώνουν τά μουσούδια τους και οέν 
άλάζουν βήμα... ΊΙ καρδιά τού Λευτέρη σφίχτηκε πιδ πολύ. Πριν 
άπδ ένιά μήνες πήγαινε στδ χωρίο γεμάτος έλπισες, όνειρα, αισιο
δοξία. Σήμερα φεύγει μέ τήν ψυχή τραυματισμένη. Τ Ηρθαν χρόνια 
φουρτουνιασμένα, δμως τήν ’Αγάπη, τή Λιούμπα. δπως τή φώνα
ζαν στά βουργάρικα, δέν τήν ξέχασε. Στις ώρες τής μοναξιάς, τού 
πόνου, κάποτε καί τής χαράς, τή νοσταλγούσε. Είδε παλιανθρω
πιές, δμως έκεΐνε; οί πρώτες, τού άφησαν τήν πιδ δδυνηρή έντύ- 
πωση...

5ί« *

ΊΙ ΙΙόπη θυμάται τά περασμένα καί κοντεύει νά σκάσει άπ 
το κακό της, σκέφτεται τδ μέλον καί τήν πιάνει τρόμος.
Τδ εμπορικό, ύστερα άπ τήν άρώστια τού Άγγελή, παρουσίαζε έ- 
λειμα κι αναγκάστηκε νά τδ πουλήσει. Περιόρισε τά έξοδα όσο 
μπορούσε, καί ζόρισε πιδ πολύ τδ Μίμη. Κείνος, τή μιά ορκιζόταν 
πώς θά σταματήσει τις σπατάλες, τήν άλλη ξεχνούσε τδν όρκο κι 
αύτή, παρ δλες τί; φοβέρες πώς δέ θά τού δώσει δεκάρα, τού πλή
ρωνε τά χρέη. "Οταν δ Λάκης τής ζήτησε τδ μερτικό του νά τδ 
έκμεταλευτει μονάχος του, τού άνάφερε τις οικονομικές δυσκολίες 
τού σπιτιού, τού θύμισε τις οικογενειακές του ύποχρεώσείς καί τού 
πρότεινε νά άναλάβει αύτδς τή διαχείριση τού νοικοκυριού τους. 
«Δέ γίνεται! τής άπάντησε ξερά. Έγώ θά δουλεύω κι άλλοι θά 
γλεντούν;». Ό Τάκης δ Κανατάς έψαχνε νά βρει λεφτά, γιά νά 
άξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες τού πολέμου καί σέ »ιιά συ
ζήτηση τής είπε:

— Γιατί δέ βάζεις τις καταθέσεις σέ κίνηση;
— Ιίοιές καταθέσεις; Ό Λάκης άπόσυρε τις δικές του. Ό 

Μίμης...
— Τδ Μίμη νά τδν στείλουμε στήν Πρεσβεία τού Λονδίνου 

— γνωρίζω τδν έμπορικδ άκόλουθο — κι έκεϊ τδ εγγλέζικο περι- 
βάλον θά τδν διορθώσει... Έσύ έμπα μέτοχος στήν 'Εταιρία. Σέ.δυδ 
-τρία χρόνια τδ κεφάλαιο θά διπλασιαστεί...

"'Έτσι έκανε καί ή κατάσταση, αντί νά βελτιωθεί, πήγαινε άπ 
τό κακό στδ χειρότερο. Ό Λάκης οέν τής έδινε δεκάρα. Τδ Μίμη, 
ύστερα άπδ τις πολιτικές άλαγές τδν έδιωξαν άπ τήν Πρεσβεία 
καί γύρισε στήν ’Αθήνα δ ίδιος καί χειρότερος. Κι δ αδερφός!... 
Τήν έκλεβε άσύστολα.

Χτύπησε ή πόρτα καί μπήκε δ Τάκης.
— ... Πόπη! μιά έγγλέζικη εταιρία 0 ανοίξει επιχείρηση στήν 

Ινδία. Μού χρειάζεται συνάλαγμα σέ λίρες. Πούλησα τ άκίνητα. 
θά τά ξεκάνω δλα...
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Τον κοίταξε μέ απορία.
— Ούτε τά μισά έξοδα δέν κάλυψα, μ αύτά πού μού έδωσες 

τόν τελευταίο μήνα.
— Ο Λάκης. Θά τού μετρήσω το χαρτονόμισμα ατό χέρι, προ

καταβολικά, μέ 15ο/ο κέρδος.
—■ Καί γιατί δέν πας μόνος σου;
— "Ηρθαμε πολλές φορές σέ σύγκρουση.
Ίί Πόπη δέ δείχνε: διάθεση να υποχωρήσει κι ό Τάκης πα

σκίζει νά τήν πείσει.
Θά πάρω μαζί μου και τό Μίμη. "Αν θέλεις, έρχεσαι κι ί

ου. "Αμα βάλουμε μπροστά και στεριώσει ή δουλιά, άφήνουμε αύ
τόν στό πόδι μου κι έμεις γεράσαμε κιόλας — θ αγοράσουμε μιά 
μικρή θαλαμηγό καί θά ταξιδεύουμε...

Ετοιμάστηκε νά του πει: «Μέ πιάνει ή θάλασα και οέν μπο
ρώ νά ταξιδέψω», όμως προτίμησε νά γυρίσει άλλου τήν κουβέντα.

— Ό Λάκης θά κάνει τό αντίθετο άπό κείνο, πού θά τού πώ 
έγώ. Βάλε κανέναν άλλον.

Ό Τάκης είχε έξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, διαφορετικά 
δέ θά προσκυνούσε τό «λαθρέμπορο». Γι αύτό καί πήγε μονάχος.

— ... 'Ανεψιέ! πρέπει νά βογκάμε τους γονείς μας, τ αδέρφια 
μας, τούς συγγενείς μας...

— Γι αύτό κι έσύ, μόλις μυρίστηκες τόν κίνδυνο, φροντίζεις 
νά μού φορτώσεις τά παλιόχαρτα.

— Δέν πρόκειται νά ζημιώσεις. "Αν ήθελα τό κακό σου!... 
Θυμάσαι τήν ύπόθεση τού λαθρέμπορα, πού δηλητηριάστηκε στό 
κρατητήριο·; 'Ο διευθυντής τής ’Αστυνομίας είναι φίλος μου. Πολ
λές φορές γλεντήσαμε μαζί. ΤΗρθε καί μού είπε: «Τάκη! "Ολα 
τά νήματα οδηγούν στόν ανεψιό σου...». «Δέν έχει καμιά ανάμιξη, 
τ απάντησα. Κλείσε τό φάκελο...». Καί τόν έκλεισε. Έσύ νομίζεις, 
πώς δέν αφήνεις ίχνη... "Ανθρωποι είμαστε. Μπορεί νά βρεθείς ξα
νά σέ δύσκολη κατάσταση καί νά χρειαστείς τή...

Ό Λάκης σήκωσε αργά τό χέρι καί τού έδειξε τήν πόρτα.
Τ άπόγιομα ξανά στήν αδερφή του.

— ΙΙόπη! νά ξεκαθαρίσουμε τούς λογαριασμούς.
Εβαλε κάτω τά κιτάπια, μουρμούριζε καί έγραφε νούμερα.

— Αύτό είναι τό μερτικό σου.
— Οί αρχικές καταθέσεις ήταν περισότερες.
— Ό Μίμης είναι άσωτος υιός. 'Ολόκληρη περιουσία ξοδεύει 

σ ένα γλέντι...
’Αργά τό βράδυ γύρισε στό σπίτι ό Μίμης, μεθυσμένος. Ξά

πλωσε στό ντιβάνι κι άκούμπησε τό κεφάλι στά γόνατα τής Πόπης, 
όπως έκανε, δταν ήταν μικρό παιδάκι.

— Μανούλα! σ αγαπώ περισότερο κι άπ τή ζωή μου... Εέ- 
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σπάσε κρίση... ()t Τράπεζες χρειοκοπούν... Κλείνουν τά έργοστά- 
σια...

Ό πόνος της ΙΙόπης σά νά απάλυνε λιγάκι. «"Αδερφέ μου! 
λέει μέσα τη;. Υπάρχει δίκης οφθαλμός...».

— Ό θειος έφυγε γιά τό έξωτερικό. Αύτός θά τά καταφέρει 
νά βγει πάλι στόν άφρό. Εμείς! ΊΙ κυβέρνηση θά κόψει τά λεφτά. 
Αύριο θά δημοσιευτεί τό διάταγμα. Μανούλα μου! μή στενοχωριέ
σαι. θά δουλέψω καί χαμάλης, καί σκουπδιάρης... νά μή σού λεί- 
ψει τίποτα...

Ό Μίμης ροχαλίζει. ΊΙ ΙΙόπη τού χαϊδεύει τά μαλιά, όπως 
τότε, όταν ήταν μικρό παιδάκι, κοιτάζει τά χαρτονομίσματα καί 
σιγοκλαίει. Καί ή νύχτα κυλάει ήσυχα.

Τά πλαδαρά μάγουλα τής κυρίας Καίτης πετουν φωτιές. Τέ- 
τιο πράμα δέν το περίμενε στή ζωή της.

"Οταν τής μίλησε δ Μήτσος, σταύρωσε τά χέρια πάνω στήν 
άνοικονόμητη κοιλιά καί βυθίστηκε σέ βαθιά συλογή. Άπό καιρό 
άναλογιζόταν μέ πίκρα. Καμιά κοπέλα δέν είχε ζυγώσει τό Λαμ
πράκη γιά παρέα, γιά φιλία, συζήτηση κι όχι γιά αγάπη. Τά χρό
νια περνούσαν. Ό γιός της θά έμνησκε ανύπαντρος. Αύτή θά πέ- 
θνησκε μέ τόν καημό της καί τό δνομά τους θά έσβηνε γιά πάντα 
άπ τό πρόσωπο τής γης.

Ό έργοστασιάρχης ό Μακρής είχε μιά μονάκριβη κοπέλα. 
Μικρή τήν έλεγαν Δήμητρα κι δσο μεγάλωνε, τόσο μίκραινε τό δ
νομά της. Άπ τά 25 κι ύστερα τή φώναζαν Τούλα. Ή πρόταση έ
γινε άπ τούς Μακρήδες, μέσω ένός γνωστού, άπευθείας στό Λαμ
πράκη. ΊΙ διαδικασία σόκαρε τό Μήτσο τόν Καρατζά κι άρχισε τό 
κοσκίνισμα. Άπό πού ξεκινούσε ή Τούλα; Από αγάπη, σέ καμιά 
περίπτωση! Άπό σνομπισμό νά συγγενέψει μέ τούς Καρατζάδες, 
ούτε νά τό σκέφτεσαι. Γιά τά λεφτά; Οι Μακρήδες είχαν αρκετή 
περιουσία. Τότε; Κι άπό σκέψη σέ σκέψη, θυμήθηκε καί κάτι άλ
λο. ΙΙρίν ένα χρόνο, τήν είχε δει στό θέατρο. Φορούσε μιά πολυτε
λέστατη τουαλέτα καί τή συνόδευε δ Λάκης δ Άγγελής. Κείνο τό 
περιστατικό, όπως έδειχνε, δέν είχε καμιά σχέση μέ τό συνοικέσιο, 
όμως δέν έφευγε καθόλου άπ τό μιαλό τού Μήτσου. Κι ό Λαμπρά
κης γιατί δέχτηκε χωρίς νά τούς ρωτήσει; Επειδή δέ βρέθηκε κα
μιά άλλη στό δρόμο του ή γιά τό χρήμα; "Οποια κι άν ήταν ή αί
τια, δ πατέρας νιώθει πόνο...

ΊΙ κυρία Καίτη τό ήξερε. ΊΙ νύφη δέν ήταν άπό σόι. Ό πα- 
πούς της είχε σφαγείο στήν οδό Άθηνάς. Τό σπίτι τους, καί σήμε
ρα, μυρίζει κρεατίλες καί τά φερσίματά της είναι «άγοραϊα», δμως 
πίστευε, πώς, άμα έμπαινε στό δικό τους περιβάλον, θά έστρωνε.
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Ύστερα άπ τό γλέντι, πού έγινε σέ στενό κύκλο, οί συγγενείς 
έφυγαν κι οί σπιτικοί άποτραβήχτηκαν. Ό Μήτσος, κουρασμένος 
άπ δλη αύτή τή φασαρία καί πικραμένος γιά τή λύση πού δόθηκε, 
ξάπλωσε. Ό Λαμπράκης μπήκε στό γραφείο του καί ζήτησε καφέ, 
γιατί ένιωθε τάση έμετου. ΊΙ Τούλα ξεντύθηκε, πετώντας τά ρού
χα στό πάτωμα, ντραμπαλιστηκε λίγο στό κρεβάτι, κάπνισε δυό 
τσιγάρα πάνωτά— στό τραπέζι, μιά κι έμπαινε σέ σπίτι... σοβαρό, 
έπρεπε νά καρτήσει τά προσχήματα— καί χώθηκε κάτω άπ τό 
σκέπασμα. ΊΙ κυρία Καίτη στάθηκε μπροστά στήν εικόνα καί δέν 
ήξερε τί νά ζητήσει άπ τή μεγαλόχαρη τής Τήνου. Ή νύφη? ά- 
κουμπούσε τούς αγκώνες στό τραπέζι, κρατούσε τό κρέας μέ τά 
χέρια κι έτρρωγε κι έπινε λές καί βρισκόταν σέ ταβέρνα, κι έδινε 
έντολές στό ύπηρετικό προσωπικό, σά νά ήταν νοικοκυρά, καί δέν 
πρόσεχε καθόλου τούς άλλους. Ούτε ένα χαμόγελο, ούτε ένα κο- 
πλιμέντο στά πεθερικά. Όταν δ Μήτσος διηγήθηκε κάποιο άνέκ- 
δοτο κι δλοι γελούσαν άπό καρδιά, αύτή τούς έριξε μιά κρύα μα
τιά, πού έλεγε: «Τί τό νόστιμο βρήκατε σ αύτή τή σαχλοΓστορία!». 
Στό τέλος, οέν περίμενε νά άποσυρθούν οί μεγάλοι. Καληνύχτησε 
πρώτη κι έφυγε.

Ή κυρία Καίτη κείνο τό βράδυ γύρισε στό δωμάτιό της χω
ρίς νά προσευχηθεί, καί ξάπλωσε, μουρμουρίζοντας: «Ξεδιάντροπη! 
θά σού βάλω γώ καί τά δυό πόδια σ ένα τσαρούχι! Ένια σου!...». 
Καί πάλι δλη τή νύχτα δέν κοιμήθηκε. Ή μοναξιά, τό σκοτάδι — 
δέ μπορούσε νά κοιμηθεί μέ φως — ή καρδιοπάθεια... τήν έκαναν 
νά τά βλέπει δλα μαύρα κι άραχλα. Ό,τι καρτερούσε σ δλη τή ζωή 
της τέλιωσε, δμως δέν τέλιωσε δπως τό ήθελε αύτή. Καί τό αύριο!

ΟΣ συγκρούσεις άρχισαν άμέσως, γιά τήν επίπλωση καί τή 
οιαρύΟμιση τού σπιτιού. Ή πεθερά θέλησε νά έπιβληθεί.

—·θά τ άφήσεις, δπως είναι.
— Μωρέ τί μάς λές! σούφρωσε τή μύτη ή νύφη.
Τήν κυρία Καίτη τή χτύπησε ταμπλάς.
— Σέ ποιόν μιλάς έτσι;
ΊΙ νύφη ανέβασε τόν τόνο, ή πεθερά μαζεύτηκε νά μήν άκού- 

σει ή μαγείρισα, ή καμαριέρα... Γρήγορα τό προσωπικό συνήθισε 
κι έμπαινε στή μέση ή γειτονιά. "Οσο ή κυρία Καίτη υποχωρεί, 
τόσο τής ρίχνεται ή Τούλα. Τή λέει «χωριάτισα», «ναφθαλίνη», 
«κρασοβάρελα», «φώκια», «φάλαινα»... Τήν ταπεινώνει καί μπρο
στά σέ ξένο κόσμο. ’Έχασε τή λαλιά της. Φοβάται νά κάνει μιά πα
ρατήρηση. Κάθετα: στό ντιβάνι, καταπίνει τό φαρμάκι, καί παρα- 
καλάει τή Μεγαλόχαρη της Τήνου νά στείλε: στή «Στρίγγλα» τήν 
πιό φοβερή άρώστια, τό κακό σπυρί, νά τήν άκούει νά ούρλιάζει 
καί νά άγαλιάζει ή ψυχή της...
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Δέ βρίσκει κατανόηση ούτε στούς άντρες. Ό Λαμπράκης δεί
χνει αλλόκοτη άδιαφορία. ’Αλλά κι ό Μήτσος!

— ’Άς την νά κάνε: δ,τι θέλει. Κοίταξε τήν άρώστια σου. Γιά 
διαζύγιο, ούτε συζήτηση. Δέ θά δεχτεί ό Λαμπράκης. θά πεί δ κό
σμος, πώς χώρισαν, γιατί είναι ανίκανος. Καί μάς οέν μάς συμ
φέρει.

Τήν άφησε καί... "Οση ύπομονή κι άν έκανε, οέν μπόρεσε νά 
βαστάξει.

— Μωρή! οέν έχεις καθόλου μιαλό; Μπαινοβγαίνεις σέ ξένον 
άντρα μισόγυμνη!

Κι ή νύφη — δπως ήταν φουρκισμένη — δ θοδωρής αντιστε
κόταν. Δέν ήθελε νά προσβάλει τήν τιμή τού σπιτιού — σήκωσε τδ 
χέρι καί τής έδωσε πέντε σκαμπίλια μ όση δύναμη είχε. ΊΙ κυρία 
Καίτη γιά ένα-δυδ δευτερόλεπτα έμεινε μαρμαρωμένη. «Ύστερα τήν 
τσάκισε τρεμούλα. Μπήκε στδ δωμάτιό της, έπεσε στδ κρεβάτι κι 
άρχισε νά κλαίει μέ άναφυλητά.

Ό θοδωρής χτύπησε τήν πόρτα. Τδ μάτι τής κυρίας Καίτης 
άστραψε. Σημάδι καθαρό. ΊΙ Μεγαλόχαρη της Τήνου τή βοηθούσε.

— Ιίαιδί μου, θοδωρή... 1
— Μείνε ήσυχη, θεία, θά τής μιλήσω, θά τή φοβερίζω... ·
- -"Οχι έτσι! Ξέκαμα! Κατάλαβες;
Ό θοδωρής πιάστηκε στδ δόκανο. Οί Μακρήδες ήξεραν τις 

σχέσεις πεθεράς καί νύφης, θά σκάλιζαν τήν ύπόθεση... Κι ύστερα, 
πώς νά ξεκάνεις έναν άνθρωπο!... Άλλά νά μήν έκτελέσει καί τήν 
έντολή τής θείας!...

Κατά τις 11 τή νύχτα ακούστηκαν σπαραχτικές κραυγές. Έ- 
τρεξαν. Στδ κρεβάτι τής Τούλας, κάτι») άπ τδ σκέπασμα, βρήκαν 
ένα φίδι κουλουριασμένο.

— "Οταν έστρωσα, τραύλισε ή ύπηρέτρια, δέν ύπήρχε τίπο
τα. "Εκλεισα τδ παράθυρο κι έφυγα..α

— Δέν άποκλείεται νά είχε μπει άπδ νωρίτερα, είπε δ θοδω
ρής. θά βρισκόταν σέ καμιά γωνιά καί μέ τδ σκοτάδι ανέβηκε.

Ό Μήτσος τού έριξε μιά ματιά. Κι έδωσε έντολή νά πάει δ 
καθένας στδ δωμάτιό του. Τήν άλλη μέρα, φώναξε τδ θοδωρή.

—-Τήνάλήθεια!
— Τής είπα: «Δέν κάνει νά στενοχωρεις τή θεία Καίτη. θά 

μάς στείλει δ θεός καμιά συμφορά...». Δέν ήταν έπικινδυνο. Τ· α
γόρασα άπό κάποιον πλανόδιο...

Ό Καρατζάς ποτέ δέ θά πίστευε πώς ή γυναίκα του θά έφτα
νε ώς εκεί. ΊΙ ύπόθεση οέ χωρούσε αναβολή.

— Ό Λαμπράκης καί ή Τούλα, είπε τδ μεσημέρι στδ τραπέ
ζι, άπδ αύριο θά μετακινηθούν στδ άλλο σπίτι...

ΊΙ κυρία Καίτη γιά τδ γιό της ζούσε. Τώρα, σά νά τδν εχα- 
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νε γιά πάντα... Πού έκείνη ή παλιά-δμορφη εποχή!.. Σήμερα ό κό
σμος ανακατεύτηκε, χάλασε... Σέ προσβάλει καί ή άγγόνα ενός χα
σάπη!... Κι ό θοοωρής, ανεπρόκοπος κι αύτός. Μισές δουλιές!...

Ό θοδωρής έκανε όλη τή χαμαλοδουλιά. Έτρεχε άπό ύπη- 
ρεσία σέ ύπηρεσία, έψαχνε τούς νόμους, διάβαζε τις δικογραφίες, 
έγραφε τις αγορεύσεις... κι ό Λαμπράκης τά έβρισκε όλα έτοιμα. 
Δέν είναι αχάριστος. "Λν δέν τον βοηθούσε ό θειος και ή θεία, τί 
θά ήταν αύτός σήμερα! Καπνεργάτης σάν τό Γιώργο, δασκαλάκος 
σάν το Λεύτερη... στήν καλύτερη περίπτωση δικηγοράκος-δικολά- 
6ος σέ καμιά έπαρχιακή πολιτειούλα... Τώρα, μπαινοβγαίνει λεύτε
ρα στά δικαστήρια, τόν χαιρετούν ύπουργοί, τραπεζίτες... Δέν εί
ναι αχάριστος, όμως ή απονομή δέ γίνεται ανάλογα μέ τόν κόπο 
καί τις ικανότητες...

'() Λαμπράκης, ύστερα άπ τό γάμο, όλο καί ξέκοβε άπ τή δι- 
κν/γορική καί ή μετακίνηση στό άλλο σπίτι έβαζε τέλος στήν απο
στολή τού θοδωρή. ΙΙερίμενε. θά τόν φώναζε ή θεία Καίτη καί 
θά τού έλεγε: «Παιδί μου, θοδωρή! Είναι καιρός νά φτιάξεις κι 
έσύ δικό σου νοικοκυριό. Πάρε τό μερτικό σου καί μέ τήν ευχή 
μας...». Πέρασαν κάμποσες μέρες καί. σά δέν είδε καμιά κίνηση, 
πήγε μονάχος του.

Ή θεία κουβέντιασε μέ τό θειο κι ένα βράδυ τον φώναξε νά 
πιουν μαζί καφέ.

— Παιδί μου, θοδωρή! έφυγε ό Λαμπράκης, τώρα θά φύγεις 
κι έσύ... θά μείνουμε ουό γέροι μοναχοί... Καί γιά ποιό λόγο νά 
φύγεις; Παντρέψου καί φέρε τή γυναίκα σου έδώ. θά τήν έχω κι 
έγώ συντροφιά. Τά παιδιά σας θά είναι καί δικά μας. «”Av μέ ρω
τάς έμένα, μού είπε ό θείος σου, θά ήθελα νά μή χωρίσουν ποτέ. 
Δέν ξέρεις, πώς τά φέρνει ή ζωή... Γιατί οί κόποι μας νά μή μεί- 
νυον στή γενιά μας;!...».

Λύτή τήν έκδοχή δέν τήν είχε σκεφτεί καθόλου ο θοδωρής.
— θά μού στοίχιζε πολύ, θεία, νά έφευγα άπ τό σπίτι, πού 

στάθηκε χίλιες φορές καλύτερο άπ τό δικό μου. "Ομως, έλεγα, πώς 
έτσι θά σάς διευκόλυνα. Κι άπ τή γυναίκα μου θά μείνετε ευχαρι
στημένοι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος... Γνωριζόμαστε άπό δυό 
χρόνια τώρα.

Ή ματιά της σκοτίδιασε.
—- Ποιά είναι;
— Δέν τήν ξέρετε. Δουλεύει ύπάλληλος στήν Εισαγγελία.
— Παιδί μου, θοοωρή! Ό γάμος δέν είναι τάβλι. Παίζεις 

μιά παρτίδα καί... Λύτές γιά ένα ζευγάρι κάλτσες... Κοιτάζουν τό 
πορτοφόλι κι όχι τό χαρακτήρα... Νά πάρεις μιά γυναίκα άπό σόι. 

122



μ ανατροφή. Σταμάτησε, σκέφτηκε κάμποσο ζαί πρόστεσε: Γνωρί
ζω μιά ζάλή κοπέλα. Βαγγέλια Σοφρώνη τή λένε. Άπό αρχοντό
σπιτο. Μέ τή «μάνα της είμαστε ζαί λίγο συγγενείς. Είχαν πολλά 
χωράφια. Τούς τά πήραν μέ τήν άπαλοτρίωση... Αλλά, είχαν έοώ 
περιουσία!...

Στή σκέψη τού θοδωρή. ιδιαίτερα όταν κάποιο περιστατικό 
τον πλήγωνε περισότερο άπ τό συνηθισμένο, παρουσιάζονταν αμφι
βολίες. Σά νά κυνηγούσε κάτι τό άσύληπτο. Ανέβαινε αύτός ένα 
σκαλοπάτι, ανέβαινε καί κείνο πιό ψηλά. Τόν ξεμάκραινε άπ τούς 
δικούς του, άπ τδ χωριό του... τόν μετάτρεπε σέ έξάρτημα. Όταν 
εξατμιζόταν ή προσβολή. εξέταζε τό πρόβλημα άπ τήν πραχτική 
πλευρά. "Ολος ό κόσμος γιά τό συμφέρον του άγωνίζεται. Καί μια- 
λωμένοι κι έξυπνοι θεωρούνται όσοι ανεβαίνουν... Ωστόσο, σήμερα 
μπαίνει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Ή Μερόπη είναι καλή κοπέλα. 
Τόν αγαπάει καί τήν αγαπάει καί οέν θά ήταν καθόλου έντιμο άπ 
τήν πλευρά του νά χωρίσουν. Όμως καί κείνο τδ «κάτι», φαντάζει 
σήμερα πιό μεγάλο, πιό λαμπρό. *Άν  ό Λαμπράκης μείνει άκλη
ρος; Ή αγάπη ένα-ουό φεγγάρια ζεί. Ή περιουσία τοϋ θείου — 
ολόκληρη κι δχι ή μισή — θά μεγαλώνει άπό χρονιά σέ χρονιά καί 
μπορεί νά περάσει σ αύτόν, το θοδωρή, στά παιδιά του ,στ άγγό- 
νια του...

— θά τούς ξεσηκώσουμε άδικα τών αδίκων, έπέμενε δ θοδω
ρής. Δουλιές έχουν, γέροι είναι, πού νά τρέχουν...

— Τί κουβέντες είναι αύτές; τδν μάλωσε ή θεία Καίτη. Πώς 
θά κάνουμε στέφανα χωρίς τούς γονείς σου;

Τό γράμμα τό διάβασε δ Φώτης.
— Δέν ακόυσα, Φώτη μου, καλά, ρώτησε ή Βάσω. Πότε θά 

γίνει ό γάμος:
—-Στις 15. Σήμερα.
«θοδωρή μου! γιατί δέ μάς έγραψες νωρίτερα;» άπολογήθηκε 

ή μάνα.
— Δός το νά τό διαβάσει κι ό Λευτέρης, είπε δ θωμάς. Μή

πως δέν τό έβγαλε καλά δ Φώτης;
Τό έβαλε στήν τσέπη καί βγήκε. Τον βρήκε στόν κήπο νά 

πλέκει ένα καλάθι.
— Βρέ παιδί! Γιά κοίταξε κι έσύ. Μήν είναι γιά τις 15 του 

άλλου μήνα;
Τό περιεργάστηκε κάμποσο.
— Τό γράμμα έχει ήμερομηνία 1 τού Αύγουστου καί ή σφρα

γίδα τής Αθήνας στό φάκελο είναι άπ τις 13.
— Μή λές τίποτα στή μάνα σου*
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— θωμά! θά πάω, τόν πάλεβε ή Βάσω.
Ό θωμάς σκύβει τό κεφάλα, ξύνει τό κούτελο. Τί νά κάνει; 

Νά τήν αφήσει νά πάει ή νά μή τήν αφήσει;
Ή μάνα μπροστά, κρατώντας τό σακίδιο μέ τά δώρα, νά φαί

νεται πώς αύτή τά πήγαινε, ό Λευτέρης πίσω, μπήκαν στό Γρα
φείο. ΊΙ Βάσω ντράπηκε, κοκίνισε, κοιτάζει οεςιά-άριστερά. Δέν 
έχει πού νά πατήσει. Ό θοδωρής σκουντούφλιασε. Τούς έμπασε α
μέσως σ ένα άλλο δωματιάκι.

Γιατί ήρθατε; ρώτησε, προσπαθώντας νά χαμογελάσει.
Νά σέ δούμε, θοδωρή μου. Νά δούμε καί τή νύφη, και 

τούς μπαρμπάδες σου...
Κούνησε τό κεφάλι στενοχωρημένος.
— Ή Βαγγελία λείπει και θά γυρίσει ύστερα άπό ένα μήνα... 

ΊΙ θεία Καίτη είναι άρωστη άπ τήν καρδιά της, άπ τά νεύρα της... 
Ο γιατρός απαγόρεψε κάθε επίσκεψη. Έγώ πνιγμένος στή δαυ

λιά... θά μείνετε στό ξενοδοχείο κι δταν θά εύκαιρώ, θά έρχομαι 
νά σάς βλέπω.

Τά μάτια τής μάνας βούρκωσαν.
— θοδωρή μου! αφού έχεις δουλιά, νά μή σ έμποδάμε. Ό 

Λευτέρης θά φύγει αύριο γιά τή θέση του. Τί νά κάνω γώ μοναχή 
στό ξενοδοχείο! θά γυρίσω στό χωριό. Είναι τό σπίτι μοναχό. 
Καρτερεί κι ό πατέρας σου...

* * *

Χρόνια δύσκολα! ’Ανταμώνουν δλο καί πιό άραιά. Τήν τελευ
ταία φορά ήταν στή διαδήλωση. Τόν είδε νά προχωράει στις πρώ
τες σειρές. Σπρώχνοντας καί περνώντας μέσα άπ τό πλήθος, ζύγω
σε καί τόν έπιασε άπ τό μπράτσο. Γύρισε καί τά μάτια του έδειξαν 
δλη τή χαρά του. Περπάτησε έτσι καμιά διακοσαριά μέτρα. Στό 
Βαρδάρι ήρθαν στά χέρια μέ τούς Τριεψιλίτες καί τούς κυνήγησαν 
κατά τό Διοικητήριο. Στό Εργατικό Κέντρο τούς χτύπησε ή Α
στυνομία καί τούς σκόρπισε. Άπό τότε δ Γιώργος πέρασε στήν πα
ρανομία. Τήν Κατίνα τήν έβαλαν στόν τεχνικό μηχανισμό καί τής 
απαγόρεψαν νά παίρνει μέρος σέ μαζικές έκδηλώσεις. 'Όσο περ
νάει ό καιρός, δλο καί περισότερο — στις ώρες τής μοναξιάς,’ τά 
βράδια στό κρεβάτι — συλογιέται: «Πού νά είναι;». «Πώς ζεί;». 
Καί τρέμει ή ψυχή της, σάν ακούει πώς έπιασαν κάποιον, τόν βα
σάνισαν καί τόν σκότωσαν, πετώντας τον άπ τό παράθυρο στό πε
ζοδρόμιο...

Ο ένας μέ τήν τραγιάσκα στραβοβαλμένη ανεβαίνει τό σοκά
κι, ό άλλος κατεβαίνει, κρατώντας τό καπέλο στό χέρι. Μπαίνουν 
στό ισόγειο. Άπ τό χαμηλό παραθυράκι περνάει λοξά τ άδύνάτο 
φως τού αντικρινού ηλεκτρικού. "Έσφιξαν τά χέρια.
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• — ... 'Απέλυσαν τούς μισούς κι έπιασαν τούς άλλους μίσους.
— ΊΙ "Ασφάλεια σπέρνει τή σύγχυση καί τήν ύποψία.
—· Ποιός έχει δίκιο;
—·Δέν ξέρω.
"Απόψε ό Παντελής, κι άν μπορούσε, δέ θά τραγουδούσε. Στή 

φωνή του διακρίνεις έναν τόνο πίκρας.
— 11 δουλιά σμπαράλιασε... Σού κανόνισα ραντεβού μέ τήν 

Κατίνα.
— Ό "Αλέκος είναι άσχημα. Κάθεται σ ένα ύπόγειο ύγρό. 

Βγαίνει μόνο τά βράδια καί περνάει άπό κανένα σπίτι γνωστό, μήν 
τού δώσουν λίγο φαΐ... Ξέρεις τί άνθρωπος είναι καί νά φτάσει στό 
σημείο νά γίνει ζητιάνος!... Δέν είχα πού νά κοιμηθώ καί πήγα 
ένα βράδυ. Έκλαψε σάν παιδί... Νά παρακαλούσες τό γέρο σου νά 
τόν βάζαμε στό Σανατόριο...

’Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν καί ξεκίνησαν. Πήδησαν τό ρε- 
ματάκι, ανέβηκαν στόν δχτο, έκοψαν δεξιά, στό πρώτο σοκάκι, κοί
ταξαν πίσω, μήπως τούς παρακολουθεί κανένας, καί μπήκαν στήν 
αυλή. ΊΙ Κατίνα χτύπησε τήν πόρτα, κουβέντιασε λίγο μέ τή σπι- 
τονοικοκυρά καί γύρισε πίσω.

—· Δέ δέχεται, μουρμούρισε. Τό μετάνιωσε.
Πάλι στό δρόμο.

— Έσύ πού μένεις ;
— Ψ*ές  κοιμήθηκα, στήν Τριανδρία. Σήμερα, κατά τις 12, 

μπήκε ή σπιτονοικοκυρά τρομαγμένη. «Στό δρόμο κάνει βόλτες έ
νας χαφιές, μού είπε. Φεύγα! Φεύγα!». Τής φίλησα τά πόδια νά 
μ αφήσει ώς τό σούρουπο. 'Ύστερα άπ τό ραντεβού τού Παντελή, 
έλεγα νά ψάξω πουθενά αλλού. Είχα μιά ελπίδα στις Συκές.

Βγήκαν όξω, στά χέρσα, στό ίδιο μέρος, όπου είχαν καθήσει 
τότε, δταν τούς κυνηγούσαν γιά τά συνθήματα. Εβγαλε άπ τήν 
τσάντα της ένα κομμάτι ψωμί καί λίγο τυρί.

— Πεινάς;
— Έσύ πώς περνάς;
—· Πέθανε ή μάνα μου.
Πέρασε τό χέρι στις πλάτες της.
— Είσαι γυμνή!

• Μ έδιωξαν άπ τό νοσοκομείο...
Στήν απαλάμη του έπεσε ένα δάκρυ.
— Κατίνα!
— Ό κόσμος! Δέ μάς θέλει... Κι αύτοί! Γιατί τρώγονται;
— Πού ξέρω;!
— Δέν μπορούμε νά συναντιόμαστε πιό συχνά; Γιά μιά καλή- 

[ΐέρα...
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Φυσάει βοριάς. Τό κρύο τσούζει. Ή κοπέλα σφίγγει τά δόν
τια. Ό Γιώργος σωπαίνει.

— Πες μιά κουβέντα!
—-Κατίνα! Μέ στέλνουν σ άλλη πόλη.
— Ν ά ρθώ κι έγώ;
— Άν ήταν άπό μένα! Άιντε νά φύγεις. Θά πουντιάσεις.
Πήγε καμιά δεκαπενταριά βήματα. Γύρισε κι έπεσε στήν αγ

καλιά του.
— ’Άιντε, Κατίνα!
Ό Γιώργος ό Καρατζάς έμεινε κει. Δέν έχει πού νά πάει. Νιώ

θει βάρος ασήκωτο στήν ψυχή. Αύτός είναι «πετσί άργασμένο». 
Κείνη ή έποχή, δταν παιδί ακόμα έμεινε άνεργος, ή μικρασιατική 
εκστρατεία άργότερα κι δλη ή ζωή, τόν είχαν μάθει ν άντέχει στις 
δυσκολίες. Κι ωστόσο, πολλές φορές έλεγε: «Άι στό διάβολο! Αύ
τή δέν είναι κατάσταση...». Ή Κατίνα! Π ιό πολύ τήν τσακίζει ή 
ψυχική αγωνία. ΊΙ αντίδραση μιλάει γιά «άγώνα έπικράτησης», 
γιά «άλληλοεξόντωση», γιά «προδοσίες...». Βοηθάει στή διάβρωση 
κι ο κομματικός Τύπος...

Τό σκοτάδι πυκνώνει. Τό καράβι σηκώνει τήν άγκυρα, σφυρί
ζει και ξεκινάει. Χωμένος μέσα στά παλαμάρια, δίπλα στό φουγά
ρο, άγναντεύει. Τούτη ή πόλη κλείνει ένα κομμάτι άπ τή ζωή του: 
Τούς φίλους, τούς συντρόφους, τούς αγώνες, τήν αγάπη του. Τού
τη τήν πόλη τήν αγαπάει και τήν μπερδεύει μέ τό χωριαδάκι του, 
τό Περιστέρι. Είχε καί πίκρες. Μά τώρα, άπό κάποια απόσταση, 
βρίσκει τις χαρές της περισότερες...

ΊΙ πόλη ξεμακραίνει. Τά φώτα αχνοφέγγουν. Ή καρδιά τού 
Καρατζά πονάει. Δέν ξέρει πότε θά γυρίσει καί, γυρίζοντας, δέν 
ξέρει, άν θά βρει τήν Κατίνα.

«Καλή μου! μουρμούρισε. Γιά τόν εαυτό μου τίποτα δέ θέλω, 
μόνο νά μή σέ χάσω!».

* * *

Τό γύρω τοπίο σταχτί, κιτρνιωπό, μαύρο, πένθιμο. Τά δέντρα 
γυμνά. Τό ψαθί στό βάλτο ξερό. Ό κάμπος σκυθρωπός. Ή λίμνη 
γαλαζόμαυρη. Ό ουρανός συνεφιασμένος. Φυσάει αγέρας. Ή γή 
σιγοβογγάει. Οί ψαράδες σπρώχνουν τις βάρκες στήν δχτη, παίρ
νουν τά κουπιά στήν πλάτη καί τραβούν γιά τό χωριό.

Μέ το γιακά τού παλτού άνασηκωμένο καί τά χέρια στις τσέ
πες στέκει στήν κορφή τού φαλακρού-άμουοερού λοφίσκου, άκουμ- 
πώντας τή ράχη σέ μιά ξερή βελανιδιά. Ή χειμωνιάτικη εικόνα 
τού μεγαλώνει τή θλίψη. ’Ανοίγει ξανά τό γράμμα.
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«Λεύτερη!
Μού έτυχε μιά ανάποδη οουλιά... Νά γράφεις πότε-πότε 
στά σπίτι, πώς είμαι καλά... Γρήγορα θά έχεις νέα μου*.

Τό διπλώνει, τό βάζει ξανά στήν τσέπη καί χαμογελάει. «Α
δερφέ μου σέ ζηλεύω. Ποτέ δέ σου λείπε: ή αισιοδοξία... Λές καί 
οέν είμαστε άπ τήν ίδια μάνα καί τόν ίδιο πατέρα!... Νά τούς γρά
φω... Τούς έγραψα. "Ομως τώρα πρέπει νά βρω κάποιον άλλον νά 
γράφει και γιά μένα...».

Σάν τόν περπιλανώμενο Ιουδαίο γύριζε ψηλά στά σύνορα. Ό 
επιθεωρητής διάλεγε τά πιό μικρά, τά πιό καθυστερημένα χωρια- 
δάκια. Μπροστά άπ αύτόν έφτανε τό χαρτί τής Αστυνομίας κι άπ 
το στόμα τού προέδρου οιαδινόταν τό «μυστικό». Δέν τόν έκαναν 
παρέα, δέν τόν καλούσαν στά σπίτια... 'Ακόμα καί οί κοπέλες, πού 
σ άλλη περίπτωση θά Ονειρεύονταν τό δάσκαλο τοϋ χωρίου γιά άν
τρα τους, τόν κοίταζαν άγρια. Μόνος μέ τά παιδάκια. Καί κείνα 
τά όνειρα νά «άναμορφώσει» τό χωριό, είχαν σβήσει άπό καιρό. "Ο
ταν τά παιοά πεινούν καί οέν έχουν βιβλία, όταν στό σχόλιό παί
ζουν μπάλα οί άγέρηδες... όταν έχεις πέτρες γιά θρανία... Καί τί 
θά έβγαινε κι άν όλοι οί μαθητές γίνονταν φωστήρες! Μιά λαχτά
ρα τόν καίει. Νά πήγαινε σέ κανένα χωριό μεγαλύτερο, νά έβρι
σκε συναδέλφους, έστω κι έναν, καί νά γλύτωνε άπ τήν έρημιά.

Άπ τή Λαμπρή έκανε τήν αίτηση. "Εστειλε καί κάμποσα δώ
ρα. 'Έβαλε καί κάποιο βουλευτή. Τέλος, τό σχόλιό τοϋ Ψαθοτοπιοϋ 
προοιβάστηκε σέ διτάξιο κι ό επιθεωρητής τοϋ έκανε τό χατήρι...

Αφήνει τή δημοσιά καί παίρνει τό χωματόδρομο. Σεπτέμ
βρης. Ζέστη. ΊΙ σκόνη κάθεται στά παπούτσια, στά ρούχα, ως τό 
κεφάλι. Πυκνή καταχνιά σκεπάζει τόν κάμπο. Στ αφτιά του σκού
ζουν τά κουνούπια. Άπ τό βάλτο ανεβαίνει μιά βαριά μυρωδιά σα
πίλας. Στά ρηχά βόσκουν άγελάδες καί οί βοέλες, κολημένες στις 
ούρές καί στά μαστάρια, τούς βυζαίνουν τό αίμα. Τό τσομπανόπου- 
λο. κατάλακα στόν ήλιο, τουρτουρίζει. Ό σκύλος, ξαπλωμένος στόν 
ίσκιο, άνασηκώνει τό κεφάλι καί γαυγίζει τεμπέλικα...

Περνάει μέσα άπ τά σπιτάκια, άπ τά σοκάκια, μέ τό κεφάλι 
σκυφτό. Μυρίζουν αποχωρητήρια, κουμάσια γουρουνιών, κοτέτσια, 
κοπριά ζώων... Βουίζουν οί μύγες. Μωρά κυλιούνται στά χώματα, 
παιδάκια παίζουν στις αύλές... Φτάνει στό κέντρο. Μπαίνει στό 
σχόλιό. Τά παράθυρα χαμηλά. Τά πάτωμα χωματένιο. Τά θρανία 
μακρουλά, σαρακοφαγωμένα, πελεκημένα... Διαβάζεις όνόματα, ή- 
μερομηνίες... Ούτε χάρτες, ούτε πίνακες... Βγαίνει άπ τήν άλλη 
πάντα καί κάθεται στό πεζούλι. «Έοώ είναι χειρότερα άπ τά ορει
νά χωριά», μουρμουρίζει.
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Ή διευθύντρια, ή Αντιγόνη Σταυράκη, είναι μιά γυναίκα πο
λύ χοντρή, γύρω στά σαράντα. Ό Λευτέρης χάρηκε. θά μπορεί νά 
τήν έπισκέφτεται λεύτερα, νά πάνε περίπατο μαζί, νά συζητούν...

Τήν άλλη μέρα τόν κάλεσε σπίτι της νά τόν φιλέψει. Φορού
σε ένα φουστάνι στενό, κοριτσίστικο. Ή καρδιά τού Αευτέρη σφί
χτηκε. ’Έτσι φάσκιωναν οί γυναίκες των χωριών τά μωρά τους. 
Τού έδειξε τά δωμάτια, τό ύπόγειο μέ τά κρασιά, τόν κήπο μέ τά 
μελίσια. Τού διηγήθηκε διάφορα περιστατικά τής ζωής της κι ά- 
ναστέναξε:

— 'Εχω άπ δλα. Μού λείπει μόνο ή συντροφιά. Χάρηκα, σάν 
έμαθα πώς θά ρχόταν ένας συνάδελφος... Ύπόφερα πολύ... Δέν έ
κλεισα τά 28 κι άρχισα ν ασπρίζω...

Τού σύστησε νά νοικιάσει δωμάτιο στό αντικρινό σπίτι, θά μι
λούσε κι αυτή στό σπιτονοικοκύρη, θά τόν άφηνε σ ένα δικό της, 
άλλά «οι κακές γλώσες...». Ό Λευτέρης κουμπώθηκε.

Ό καιρός τραβάει γιά καταιγίδα. ΤΤ εύγένεια, οί φιλοφρονή
σεις... γρήγορα άποτραβήχτηκαν καί ξετρύπωσαν άπό παντού οί 
παρατηρήσεις. ΙΙάει στό σχόλιό πέντε λεφτά νωρίτερα... «Κύριε 
Καρατζά, τό διδαχτικό προσωπικό έρχεται ήμίσειαν ώραν πριν άρ- 
χίσουν τά μαθήματα». Στά διαλείματα κατεβαίνει στό προαύλιο κι 
ανακατεύεται μέ τά παιδιά... «Κύριε συνάδελφε! Δέν επιτρέπεται 
νά κωλύετε τήν αύτενέργειαν των μαθητών...». Στήν ώδική τρα
γουδάει φάλτσα, στή γυμναστική κουράζει. Τόν καλεί τά βράδια 
στό σπίτι της γιά συνεργασία. Κάθεται δίπλα του, γέρνει άπάνω 
του, κάνει άνοστες προκλήσεις... καί ποτέ δέν τ άνταποδίνει τήν 
«καληνύχτα ». Αύτός φυλάγεται, αυτή πεισματώνει καί τόν κυνη
γάει...

Τό μεσημέρι, πριν σχολάσουν, τόν φώναξε στο γραφείο.
— Κύριε Καρατζά! θέλω νά μού πείτε, άν είσαστε κομμούνι- 

°’ήζ·
— ΜΛν είναι ζήτημα πού αφορά προσωπικά έσάς, δέν είμαι 

’υποχρεωμένος νά απαντήσω.
- - Ζητάει ό κ. επιθεωρητής τή γνώμη μου.
— Νά γράψετε δ,τι είδατε καί ο,τι άκούσατε.
— Εύχαριστώ. Επιβεβαιώνετε τις διαπιστώσεις μου. Διαφο

ρετικά, δέ θά υπήρχε κανένας λόγος νά μήν απαντήσετε αρνητι
κά. Απ τήν ύποχοαφή μου έξαρτάται τό μέλον σας. θά κλείσω τό 
φάκελο το βράδυ. Σκεφτείτε καί, άν άλάξετε γνώμη, περάστε άπ 
τό σπίτι μου.

Δέν έφαγε. IIήρε τό δρομάκι καί τώρα άπ τήν κορφή τού λο
φίσκου καραουλίζει τό πένθιμο τοπίο. Τί κακό τής έκανε; Είναι 
καί δασκάλα! Σκέφτεται τούς γέρους καί πιό πολύ τή μάνα. *Α 
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μα μάθουν, πώς καί τ άλλο παιδί τους πήρε τόν «άσχημο» δρόμο!... 
«Τί νά κάνω;». Είναι Αποκρουστική, αλλά... "Ως τό καλοκαίρι νά 
οώ τί μπορεί νά γίνει...». Ιίροχωράει κάμποσο, γυρίζοντας στό χω
ριό, καί πάλι σταματάει. «Είναι προστυχιά, σιχασιά... Κι ούτε 
βγαίνει τίποτα. Έγώ θά ύποχωρώ ένα βήμα, αύτή θά προχωράει 
δυό... Θά βάλει ζήτημα παντρι&ς. Θά πιαστώ στήν παγίδα...».

Οί Φαθοτοπίτες δέ μιάζουν μέ τούς ορεινούς. Του φέρνονται 
φιλικά, τον χαιρετούν, τόν καλούν στά σπίτια τους, όμως αύτός, 
καμένος άπό παλιότερα, δέν ξανοίγεται. Γιά νά μή γίνεται στόχος, 
έπιασε σχέσεις μέ τόν Παπαχαράλαμπο.

'Έκατσαν στο τζάκι. 'Έβαλε μπροστά δυό ποτηράκια καί τά 
γέμισε ρακί.

— ... Τί εύθύνες νά τής καταλογίσεις, είπε, ανακατεύοντας τά 
γένια του, αφού κι αύτή είναι θύμα. Όταν ήρθε στό χωριό, ήταν 
κοπελίτσα όμορφη... Ό πατέρας της σκοτώθηκε σ ένα ατύχημα κι 
δλη ή οικογένεια, 6 άτομα, έπεσε στις πλάτες της. Δέ χάλαγε δε
κάρα άπ τό μισθό της. Ζούσε μέ τά φιλοδωρήματα. Μέ τόν καιρό 
τό βάρος τής οικογένειας λιγόστεψε, όμως, ό φόβος τής φτώχιας 
κι ή προσπάθεια νά γλυτώσει άπ αύτήν, μπήκαν στό αίμα της. Ε
φτιαξε σπίτι, αγόρασε χωράφια, φύτεψε αμπέλι, τοκίζει λεφτά... 
Τά χρόνια περνούν. Νά παντρευτεί χωριάτη, δέν τό καταδέχεται. 
Νά μετακινηθεί σέ κανένα μεγαλύτερο κέντρο, γιά νά βρει άντρα 
τής σειράς της, δέν τ αποφασίζει. ΊΙ περιουσία τήν κρατάει, όπως 
ό διάβολος τόν κολασμένο... Βλέπει, πώς θά πεθάνει γεροντοκόρη. 
Έσύ έπεσες σάν τό μάνα άπ τόν ούρανό, αλλά... ΙΙοιός φταίει; 
ΙΙοιόν νά εκδικηθεί;

— Δηλαδή; «*Άφες  αύτοίς, ού γάρ οίδασι τί ποιούσι;».
— Κάνε κι αλλιώς.
— 11 ώς θά ζήσω;
— Η όσοι είναι δασκάλοι σάν κι εσένα καί παπάδες σάν κι 

εμένα; Ό άλλος κόσμος θά πεθάνει; Εχεις καί πλάτες, καί μπρά
τσα. "Αν σέ ζορίσουν, τρεις ώρες άπό δώ είναι τά μεταλεία.

Η ματιά τού Λεύτερη μαύρισε. «Κάτι θά υποψιάζεται, είπε 
μέσα του. καί πάει νά μέ διώξει άπό δάσκαλο». Ό ΙΙαπαχαράλαμ- 
πος σήκωσε τό ποτήρι.

— Γειά μας! Εσύ ξέρεις τί ήταν ό Ρήγας καί πώς πέθανε. 
Σταμάτησε. Γέμισε ξανά τά ποτήρια. Ρούφηξε αμέσως τό δικό του, 
σά νά ήθελε νά πάρει κουράγιο, καί συμπλήρωσε: Τό ζήτημα είναι 
άπλούστατο. ’Άν πιστεύεις σέ κάτι καλό κι έχεις ψυχή, τράβα 
μπροστά. "Αν δχι, μέ τρεις λέξεις γλυτώνεις κι άπ τήν ’Αντιγόνη 
κι άπ τις φασαρίες...

Γυρίζοντας στό Ψαθοτόπι στις αρχές Ίούνη, δταν τέλιωσε ή
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προσωρινή απόλυση, σκεφτόταν τις εκλογές, πού είχαν γίνει, δταν 
αύτός έλειπε. Άπ τή μιά τά έβαζε μέ τόν εαυτό του. Έζησε δίπλα 
σέ συντρόφους καί δέν τό πήρε είδηση. Άπ τήν άλλη τόν έτρωγε 
ή περιέργεια.

Τήν ίδια μέρα των εξετάσεων πήρε τά μπαγάζια του καί πέ
ρασε άπ τόν IIαπαχαράλαμπο νά τόν άποχαιρετήσει.

— Ποιοι ψήφισαν ΚΚ; ρώτησε.
Ό παπάς χάιοεψε τά γένια του καί χαμογέλασε.
— Έσύ κομμουνιστής καί μένα ρωτάς; Τό καλοκαίρι φρόντι

σε νά μετατεθείς σέ καμιά πόλη. Έδώ τό περιβάλον είναι στενό...

* * *
Ράχη ντυμένη άπ τό βοριά, γυμνή άπ τό νοτιά. Στή ρεματιά 

φαίνεται τό Άσβεστοχώρι καί πέρα άπ τό δρόμο απλώνουν λόφοι 
γυμνοί. Σέ μιά μασχάλη τής πλαγιάς περιμένει κάποιος. Άπ τό 
Σανατόριο ανεβαίνει ό Τσιγγάνος, άκουμπώντας στό ραβδί κι ανα
ρωτιέται: «ΙΙοιός νά είναι;». Ζυγώνει, σταματάει απότομα, άφήνει 
τό ραβδί νά πέσε: κι απλώνει τά χέρια.

— II εντελή!
Ό Σαλονικιός τόν αγκάλιασε καί ψιθύρισε ασυναίσθητα: «Ε

μείς πού ζούσαμε στήν καταφρόνια...». Κάθησαν.
— Πώς έδώ; Κυκλοφορείς λεύτερα;

•Είμαι χαφιές καί οέ μέ πιάνει ή Ασφάλεια...
— Πώς τρώγεται αύτό;

— Μέ φώ.ναξε ό Τάσος ,καί μού ζήτησε νά τούς βοηθήσω νά 
τσακίσουν «τούς πράχτορες τού εχθρού». Σάν τού είπα: «Δέν κατα
λαβαίνω τί διαφορές έχετε καί οέν πρόκειται νά ρίξω κι έγώ λάδι 
στή φωτιά», θύμωσε. «Άπό σένα τό Κόμμα περίμενε πολλά, μού 
είπε. Ή στάση σου βοηθάει τόν ταξικό εχθρό. Κάτι ξέρει ή Α
σφάλεια καί δέ σέ πιάνει...». Πήγα κι αντάμωσα τόν ύπεύθυνο τής 
άλλης παράταξης, τό Ρήγα τόν ΙΙετράκη. «Τό Κόμμα έχει Ιερή 
ύποχρέωση νά ξεριξώσει τόν οπορτουνισμό, φώναξε. "II άπό μάς, 
ή άπ αύτούς. Μέσος δρόμος οέν υπάρχει...». Βά κατεβώ στήν Α
θήνα καί πέρασα νά σέ δώ. Πώς πας;

— Σ εύχαριστώ, Παντελή, καί σένα καί τό γέρο σου. Κόντευα 
νά τρελαθώ. Ηαμένος στό ύπόγειο, σκεφτόμουν μέρα-νύχτα τή φα
γωμάρα, τούς διωγμούς, τήν άρώστια κι έλεγα: «Άλέκο. Γίνεσαι 
βάρος τού κόσμου. Τί περιμένεις;». Έδώ έχω κρεβάτι, φαί, παρέα... 
Καί κάτι κάνουμε. Φτιάξαμε δυό πυρήνες, στείλαμε μιά έπιτροπή 
στή Διεύθυνση μέ τά αιτήματα των άρώστων... Λέμε νά κατεβούμε 
καί στήν πόλη. Μαζευόμαστε πότε-πότε καί άπ δ,τι ξέρουμε, δ,τι 
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ακούσαμε, δ,τι μάς αρέσει — κουβεντιάζουμε, πώς θά είναι ό κό
σμος αύριο... Τί γίνεται ό Γιώργος;

—-Τόν έστειλαν σέ άλλη πόλη.
— Τόν ζηλεύω. Είναι γέρο σκαρί. Λυτό; θά δει τήν Επανά

σταση... 'Εγώ:!
— Οί κομμουνιστές οέν πεθαίνουν εύκολα.
— Και οί κομμουνιστές άνθρωποι είναι... ΊΙ Κατίνα πώς πάει:
— Τόν τεχνικό μηχανισμό τόν αχρηστέυσαν. Δουλεύει δα- 

χτυλογράφος σ ένα δικηγορικό γραφείο...
Χτύπησε τό κουδούνι γιά φαΐ.
Ό Παντελής πήρε τόν κατήφορο. Δυό μορφές, μιά παλιά καί 

μιά καινούργια, ολότελα διαφορετικές, μπερδεύονται στό νού του. 
Ό ένας ψηλός, μελαχρινός, σβέλτος, εύθυμος... Ό άλλος κίτρινος, 
πετσί καί κόκαλα, μόλις σέρνεται. 'Από τον παλιό Τσιγγάνο έμει
νε ή καλοσύνη. Κι ωστόσο... ' Εφτιαξαν δυό πυρήνες... έστειλαν ε
πιτροπή... θά κατέβουν καί στήν πόλη...

Ό Αλέκος στάθηκε εκεί, ώσπου χάθηκε ό Ιΐαντελής στή 
στροφή. Τά μ.άτια του βούρκωσαν. Κάποιο προαίσθημα τοϋ λέει, 
πώς δέ θά τόν ξαναοει. «Καταραμένη κοινωνία!» μουρμούρισε, τρα
βώντας γιά τό Σανατόριο.

Βγήκαν άπ τό λιμάνι αργά τό άπόγιομα. Τό κύμα σπάζει μέ 
δύναμη στό κατάστρωμα καί τό καράβι χοροπηδάει. ΙΙαρακάλεσε 
τή συνοδεία νά τόν λύσουν, γιά νά κολυμπήσει, άν συμβει τίποτα. 
«Τ απαγορεύει ό νόμος». τ Απάντησαν. Ζήτησε νά τόν κατεβάσουν 
στό αμπάρι, γιά νά ξαπλώσει κάπου. Δέ δέχτηκαν. Είχαν κιτρινί
σει καί δέν ξεκολοϋσαν άπ τά σωσίβια. Ζύγωσε κι άκούμπησε τις 
πλάτες στό ζεστό φουγάρο. Κάποιες άλλες σκέψεις, πού τις είχε 
σπρώξει γ:ά μιά στιγμή στήν πάντα ό κίνδυνος. τοϋ έδιωξαν τό 
φόβο. Άγνάντευε τήν πόλη, τά βουναλάκια, πού ξεμακραίνουν καί 
χάνονται μέσα στήν αντάρα τής θαλασοταραχής, στό μούχρωμα 
τοϋ απόβραδου... ΊΙ δψη του είναι βαθιά σκαμένη.

Οί συνθήκες στήν άλλη πόλη ήταν πολύ πιό δύσκολες. Βδο
μάδες παιδεύτηκε νά ρθεΐ σ έπαφή μέ τούς υπεύθυνους, νά τούς συ
νεδριάσει. Πήραν αποφάσεις, έδωσαν ύποσχέσεις, άνάλαβαν ύπο- 
χρεώσεις... Και στήν έπόμενη συνάντηση πάλι άπ τήν Αρχή. Σπά
νια έτρωγε δυό φορές το εικοσιτετράωρο. Αν κατάφερνε νά κοιμη
θεί τή νύχτα κάτω άπό στέγη, τά χαράματα έπρεπε νά φύγει καί 
ή μέρα ήταν τό μεγαλύτερο μαρτύριο. Που νά περάσει τις άδειες 
ώρες! Στό καφενείο, καί λεφτά δέν είχε, καί επικίνδυνο ήταν. Νά 
γυρίζει στούς δρόμους, ακόμα χειρότερα. 'Οταν ό καιρός ήταν κα-
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λός, έβγαινε όξω, στά χωράφια, μά κι αύτό δέν μπορούσε νά γίνε
ται συχνά. Ή δουλιά βάλτωσε. Στό μεταξύ κόπηκε και ή σύνδεση 
μέ τούς παραπάνω. *Ετσι  ή παρανομία έχασε κάθε νόημα. Στήν 
αρχή δούλεψε μισόκρυφα χαμάλης στό λιμάνι. 'Ύστερα γιά ένα 
διάστημα έσπαζε χαλίκι στο δρόμο, σέ συνέχεια έκανε ήλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, άκόμα καί στήν ’Αστυνομία, κι όποια άλλη δουλιά 
τού τύχαινε. Απόχτησε γνωστούς, φίλους... νοίκιασε δωμάτιο μέ 
τό πραγματικό του όνομα, έγινε ντόπιος... Πέρασε ό χειμώνας μέ 
τά κρύα, πέρασαν καί οί μεγάλες δυσκολίες. ΊΙ όργάνωση καί τώ
ρα δέν κάνει θάματα, όμως ή δουλιά κάπως έστρωσε. Μόνο ένα πρό
βλημα τόν βασανίζει δλο καί περισότερο, ιδιαίτερα τά βράδια, δταν 
ξαπλώνει στό κρεβάτι.

"Ολη τή βδομάδα επισκεύαζε ένα μοτέρ. Τό βραδάκι. σάν τέ- 
λιωσε. πήδηξε στήν αποβάθρα καί στάθηκε λίγο ν άγναντεύει. 
Μπροστά θάλασα ήσυχη-λάοι. Στό βάθος διακράονται άχνά κάποια 
νησάκια. Τό καΐκι ξανοίχτηκε ένα μίλι περίπου κι έκανε στροφή, 
τραβώντας γιά τή Θεσαλονίκη. Τό περιστατικό τού σκάλισε ξανά 
τήν πληγή. Θυμάται τήν τελευταία τους συνάντηση. 'Ακούει τά 
λόγια της μέσα στή μαύρη νύχτα... Τή βλέπει νά τουρτουρίζει άπ 
τό κρύο, νά διπλώνει άπ τόν πόνο... Τό καΐκι χάθηκε πίσω άπ τόν 
κάβο κι αύτός πήρε τό δρόμο γιά τό σπίτι. Καί κει πού περπατού
σε στενοχωρημένος, καί συλογιόταν, δέν πρόσεξε ένα χαφιέ — πο
λύ γνωστό άπό παλιά — πού ερχόταν άπ τό άλλο μέρος τοϋ πεζο
δρομίου.

1ί δίκη ήταν άπ τις συνηθισμένες. Οί ίδιοι δικαστές, οί ίδιοι 
μάρτυρες, οί ίδιες καταθέσεις. Ακούει, χωρίς νά κάνει ερωτήσεις, 
χωρίς νά απαντάει στις προκλήσεις. Ρίχνε: ματιές δεξιά-αριστερά, 
πλάγια καί στήν όψγ^ του διαβάζεις απογοήτευση. Στήν αίθουσα 
βρίσκονταν λίγοι, όσοι είχαν δικές τους υποθέσεις. Ή Εργατική 
βοήθεια οέν έβαλε δικηγόρο κι είναι ζήτημα, άν πήρε είδηση τή 
δίκη, κι είναι ζήτημα άν υπάρχει Έραγτική Βοήθεια. Ό φραξιο
νισμός έτρωγε τις σάρκες τού Κόμματος κι όλα είχαν σμπαραλιά
σει. Κι ό Γιώργος πικραίνεται όχι γιατί έμεινε χωρίς ύπεράσπιση. 
Τον ξεγελούσε μιά ιδέα. Ή Κατίνα θά μάθαινε άπ τήν οργάνωση 
καί θά έβρισκε έναν τρόπο νά ρθεϊ στό δικαστήριο νά ιδωθούν άπό 
μακριά. Τώρα;!...

"Γστερα άπό τρεις μάρτυρες κατηγορίας, β Πρόεδρος τόν κά- 
λεσε νά άπολογηθεΐ.

— ... Μέ τί, κ. ΙΙρόεδρε, θά ανατρέπαμε τό καθεστώς καί θά 
βάζαμε διά πυρός καί σιδήρου τήν αιμοσταγή έρυθράν δικτατορί

132



αν»; Μέ τούς καπνεργάτες τής θεσαλονίκης κι όχι ολους;... Τή 
διαδήλωση τήν οργάνωσε τδ συνδικάτο κατά τής ανεργίας κι ούτε 
ματοκυλήσχμε «φιλήσυχους πολίτες». Οί τριεψιλίτες μάς έσπαζαν 
τά γραφεία, μάς χτυπούσαν πισώπλατα, ανακατεύονταν στις συγ
κεντρώσεις καί τις απεργίες μ.ας, νά τις τορπιλίσουν... Καί κείνη 
τή μέρα μάς είχαν στήσει ένέορα. Ίί Αστυνομία τούς έβαλε καί, 
σάν τούς είδε νά φεύγουν, μάς έπετέθηκε αύτή... Στήν άλλη πόλη 
οέ μ έστειλε ή Ομάδα Σιάντου, δπως λέτε. Πήγα νά βρω οου- 
λιά. Κι ούτε μέ πρόδωσε ή αντίθετη παράταξη. Μ έπιασαν τυχαία 
στδ δρόμο καί, σά δέ βρήκαν τίποτε τδ ενοχοποιητικό, μ έστειλαν 
έοώ...

- - Είναι παραλογισμδς κι δχι φιλανθρωπία, τδν έκοψε ό ει
σαγγελέας, εσείς, απλοί, τίμιοι καί παρασυρμένοι έργάτες νά σα
πίζετε στις φυλακές, ν αφήνετε τούς δικούς σας νά πεθαίνουν στούς 
δρόμους άπ τήν πείνα καί τις άρώστιες καί οί αρχηγοί σας νά τρώ
γονται σάν τά σκυλιά, γιά τδ ψητό...

— "Εμείς. κ. Εισαγγελέα, δέν πάμε στις φυλακές μονάχοι μας. 
Μάς στέλνει τδ Κράτος, μέ τή βία. Ούτε παρασυρμένοι είμαστε, 
ούτε παλέοουμε άπδ φιλανθρωπία. Μάς πατάει τδ σαμάρι στο σβέρ
κο. Δέν μπορούμε νά ζήσουμε ούτε όπως είμαστε, φτωχοί. Σήμερα 
μάς κόβουν τδ μεροκάματο, αύριο μάς διώχνουν άπ τή δουλιά, 
μεθαύριο θά μάς ρίξουν σέ κανένα μακελιό... Σαπίζουμε στις φυλα
κές, μπορεί και νά πεθάνουμε στις φυλακές, δμως οί Ουσίες μας οέν 
πρόκειται νά πάνε χαμένες... Χρόνια καί χρόνια πάλεβε ή περίφη
μη Κλεφτουργιά. Τήν πολεμούσαν κι οί Τούρκοι, κι οί Εγγλέζοι, 
κι οί κοτζαμπάσηδες. Τύχαιναν άσχημοι καιροί, ξεσπούσαν άγριες 
χειμωνιές καί δέν άκουγες τίποτα, ούτε τραγούδι, ούτε καριοφύλι. 
θά νόμιζες, πώς δέν έμειναν παρά λημέρια έρημα, λημέρια δίχω: 
κλέφτες... Καί μόλις λαλοϋσε ξανά ό κούκος καί φούντωνε πάλι τδ

Κι ήρθε μιά μέρα κι αντήχησε άπ άκρη σ άκρη πάνω άπ 
τή μαχόμενη Πατρίδα: «\\π τά κόκαλα βγαλμένη των 'Ελλήνων 
τά ιερά...».

Στήν αρχή δ Γιώργος, σάν είδε τδ φτωχό ακροατήριο, τήν έμ- 
πάθεια τού δικαστηρίου καί των μαρτύρων, σκέφτηκε νά μήν άπο- 
λογηθεΐ. I στερα τον παράσυραν οι «ρωτήσεις καί τώρα δ Πρόε
δρος. «άγαναχτισμένος», γιατί έκανε παραληλισμδ ανάμεσα στους 
«ήρωες τού ’21 καί τά μίσθαρνα όργανα τής Μόσχας», τδν σταμά
τησε.

Στδ «Μεταγωγών» ένας γνωστός έπισκέφτηκε κάποιον κοινό 
κρατούμενο καί τδν παρακάλεσε νά περάσει άπδ βρισμένα σπίτια 
καί νά ρωτήσει. Π ήγε κι ήρθε. Κανένας δέν τήν ήξερε, κανένας δέν 
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τήν είχε δεί. Μόνο μιά γυναίκα τήν αντάμωσε τδ χειμώνα στό δρό
μο. Ήταν χλωμή κι αδύνατη. Δέν είχε οουλιά, ούτε σπίτι.

Τού έμεινε μιά ελπίδα. "Λν τδν άφηναν στις φυλακές Έπτα- 
πυργίου, θά φρόντιζε νά μάθει τί έγινε, δμως τδν έστειλαν στήν Αί
γινα.

Το καράβι έκανε ένα ζίκ-ζάκ νά πάρει τδν αέρα πούμα καί 
συνεχίζει το δρόμο του. Ό Γιώργος ο Καρατζάς νιώθει καί λύπη 
καί τύψη, θά έπρεπε άπδ νωρίτερα νά είχε πεταχτει κρυφά γιά 
μιά-ουδ μέρες στή θεσαλονίκη. Υπήρχαν, φυσικά, δυσκολίες. Κι 
όταν δούλευε εκεί, δέν είχε σπίτι νά κοιμηθεί. Καί πού θά τήν ευρί
σκει! ΊΙ "Αστυνομία τήν κυνηγούσε κι άπ τά γνωστά στέκια δέν 
περνούσε. "Λν συνέβαινε καί κάτι καί τδν έπιαναν, θά τδν κατη
γορούσαν, πώς έγκατέλειψε τη θέση του... Κι ωστόσο θά έπρεπε 
νά είχε πάει...

"Απ τήν Κατίνα ό νους του πάει στούς δικαστές καί στούς 
συνοδούς πού έφαρμόζουν τό νόμο, στδ Περιστέρι, στούς δικούς του 
καί ξανά στήν Κατίνα, στδ Κόμμα, στδ κίνημα. Σήμερα καταλαβαί
νει. θά χρειαστούν χρόνια, αγώνες, θυσίες. Κάμποσοι θά μείνουν 
στήν πλαγιά, σάν τον ομαδάρχη του στή Μικρά "Ασία. Κι αύτδς 
είχε κάτι τδ δικό του, κάτι τό ακριβό, πού ίσως δέ θά τδ βρει ξα
νά κι άν ακόμα φτάσει στήν κορφή, κάτι πού θά τδ θυμάται μέ 
καημό καί πόνο σ όλη τή ζωή του, δ.τι κι άν συμβει.

ΤΙ θάλασα πέφτει. Τδ καράβι σά νά ήμέρεψε. Οί συνοδοί κοι
μούνται, παραβιάζοντας το νόμο. Ό Γιώργος συλογιέται κι 'ή δψη 
του πότε συνεφιάζει καί πότε ξαστερώνει λίγο...

.·*: * *

Τού Νίκου τού προξένεψαν τήν κόρη τού Κουμαριά, μέ τόν 
όρο νά πάει σώγαμπρος. Οί γέροι τά κουβέντιασαν καί πήραν τήν 
απόφαση. ΓΑφού είναι γιά τό καλό σου, τού είπαν, έμάς μή μάς λο-
γαριάζεις. θά τά βολέψουμε...». ΤΙ Βάσω μέ πόνο συλογιέται. θά 
φύγει καί τό τελευταίο τους παιδί κι έρχεται ή σειρά τού άγγονιού 
τους. Νά τό κρατήσουν κοντά τους, πώς θά ζήσει;!...

— θωμά! Νά στέλναμε το Φώτη στδ Λεύτερη νά μάθαινα 
πέντε γράμματα...

X) Θωμάς σκύβει το κεφάλι καί σωπαίνει. "Λπδ καιρό υποψια
ζόταν. Οί μεταθέσεις άπδ χωριό σέ χωρώ οέ γίνονταν άπό καλό. 
Τελευταία καί στδ Περιστέρι κάτι ψιθυρίζουν. Τήν περασμένη 
Κυριακή δ Γσιπρας τδ είπε κι ανοιχτά: «’Αντίχριστος βγήκε καί 
τ άλλο παιδί τού Καρατζά!». Άπ τδ μιαλό τού θωμά περνούν κά
ποτε καί σκέψεις παράξενες. Τή φιδοφωλιά τών Τσιπραίων καλύ- 
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τέρα νά τήν είχαν ξεκάνει άπό παλιά. Ισως νά είχε δίκιο ο μα
καρίτης ό Τσακμάκης...

Γάμο μέ σφαχτά καί ^ταμπούρλα δέν έκαναν. Δέν είχαν λεφτά. 
"Ελειπαν καί τά παιδιά. Ό Γιώργος βρισκόταν φυλακή, ό Λευτέ- 
ρης κατέβηκε τό καλοκαίρι στήν Αθήνα νά φροντίσει γιά τή με
τάθεση καί κει, επειδή φοβόταν μήν τόν άπολύσουν ξανά, έπιασ$ 
δουλιά στις οικοδομές. X) θοδωρής ούτε τούς απάντησε. ’Αγόρασαν 
ουό οκάδες ρακί, είχαν καί κάμποσα καρύδια, έφταιξαν καί λίγες 
τηγανίτες καί κέρασαν τον κόσμο ύστερα άπ τά στέφανα. Ξεπροβό
δισαν τό συμπεθεριακό ώς τήν αύλή τού Κατσαρού καί γύρισαν πί
σω, νά συγυρίσουν τό σπίτι καί τά ζωντανά.

Βράδιασε, δμως άπόψε δέν κάθησαν νά περιμένουν τό Νίκα 
στήν αύλή. Μπήκαν μέσα καί, σά νά τούς φόβιζε ή μοναξιά, άνα
ψαν φωτιά. Ό Φώτης είχε πάει στό γάμο. 'Ο Θωμάς ανακατεύει 
τις στάχτες, ii Βάσω κοιτάζει τις φλόγες θλιμένη.

— Πάει κι αύτός! αναστέναξε.
Ό θωμάς θυμάται τ αδέρφια του, τ αδέρφια τής Βάσως, τή 

ζωή του...
— Τότε ήταν χειρότερα, μουρμούρισε.
— Τί είπες. Θωμά;
Τί ν απαντήσει! Γιατί τότε ήταν χειρότερα; Τώρα, πάνω άπ 

τή φτώχια καί τις φυλακές. έχει καί εξορία. Μιλούν καί γιά πό- 
λεηο... Αυτός ονειρευόταν νά φύγει άπ τό χωριό. Τά παιδιά τουι 
έφυγαν και... Δέν τελιώνει ποτέ ό παιδεμός τ ανθρώπου! Γιατί, 
λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα; Αύτός πάλεβε γιά δουλιά. καλαμ
πόκι, ένα κομμάτι χωράφι... Καί τά παιδιά του, τό ίδιο, όμως, γιά 
κάτι άλλο πολύ πιό δύσκολο... Καί πότε ήταν εύκολα;!...

"Εμείς, Βάσω, μουρμούρισε, σά νά έκανε απολογισμό, όσα 
μ.πορούσααε... "Από δώ καί πέρα...

— Νά τά βοηθάει ό Μεγαλοδύναμός. αναστέναξε ή μάνα.
Ό πατέρας ποτέ δέν πήγε κόντρα στά παιδιά του, τό Γιώργο 

καί το Λεύτερη. Π ρός τά κει τόν έσπρωχνε ή ψυχή του, ή ίδια ή 
ζωή. Μόνο σ ένα ζήτημα δίσταζε.

— Γιατί κυνηγάνε τή θρησκεία; ρώτησε ένα καλοκαίρι τό 
Λευτέρη. Μπορεί νά μήν υπάρχει Θεός;

— "Εμείς, πατέρα, δέν κυνηγάμε τή θρησκεία. Ή θρησκεία 
μάς κυνηγάει... ’Αν ύπήρχε Θεός, όπως λένε οί παπάδες, δέ θά 
χρειαζόταν νά παιδευόμαστε έμείς. θά έφτιαχνε τόν κόσμο καλόν 
άπ τήν αρχή... Σάν όλα τά ζωντανά κι ό άνθρωπος...

Ό θω’ίάς σήμερα καί σ αύτό είναι ήσυχος. «Νά βοηθήσει... 
Μά νά πού δέ βοηθάει», θέλησε νά πει, όμως τά ματάβρε. Γιατί νά 
τή στενοχωρήσει;
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ΊΙ νύχτα κυλάει γλυκιά-ήσυχη. Άπ τήν πέρα γειτονιά, τό 
σπίτι τού Κουμαριά, άκούγονται πότε-πότε τά όργανα: Τό κλαρί
νο. το ντέφι, τό βιολί. Στό τζάκι κάθονται μονάχοι τους οί γέροι.

Φ * *

Τό σκοτάδι σκεπάζει πέρα ώς πέρα τό νησί. ΤΙ θάλασα δέν 
ανασαίνει. ’Ακούγονται γρύλοι στούς οχτους, βατράχια στό ρέμα. 
Στήν πλαγιά ροβολάει τό χωριό καί στόν Άγιάνη στέκονται ασά
λευτοι οί ανεμόμυλοι. Σέ μιά πέτρα κάθεται μοναχός. Απόψε πό
σο θά ήθελε νά κλάψει!

Ύστερα άπ τά μεσάνυχτα, πριν δυό μήνες, ξεμπάρκαρε μέ 
τέσερους άλλους στό νησί. Ό Γραμματέας ταχτοποίησε προσωρινά 
τούς τρεις καί γύρισε στόν τελευταίο.

— Εσένα, σύντροφε, πού νά σέ βολέψω! Τό καράβι ήρθε νω
ρίτερα. Αύριο τ άπόγιομα τό περιμέναμε. Στό σπίτι των φυματι- 
κών, ώσπου νά φέξει, τί λές;

Ό μουσαφίρης καλησπέρισε, άφησε τό μπογαλάκι καταγής 
καί πλησίασε στή γωνιά νά χαιρετήσει τόν άρωστο. Δίπλα στό 
τραπέζι μέ τήν άναμένη λάμπα, σ ένα ξύλινα κρεβάτι κοίτεται έ
νας άνθρωπος χλωμός.

—· Άλέκο!
—■ Σέ πρόλαβα, Γιώργο!
— Είχαμε μάθει στήν Αίγινα, πώς όργανώσατε κάθοδο στήν 

πόλη.
— ... Έπέμειναν οί άλλοι. «Έσύ είσαι βαριά. Μήν έρχεσαι. 

Δέν ξέρουμε καί τί θά μάς βρει. Νά έχουμε κάποιον πίσω μας νά 
κινήσει τόν κόσμο». Μ έπιασε τό ψωροφιλότιμο. Αύτοί νά παλέβουν 
κι έγώ νά κάθομαι στό κρεβάτι!... Μάς χτύπησε ή Αστυνομία. Δέν 
μπόρεσα νά τρέξω. 'Έπεσα στό δρόμο. Μέ πάτησαν. Μέ κλώτση
σαν. Μ έστειλαν στό δικαστήριο κι άπό κεΐ στήν εξορία. Καί κα
λύτερα. ’Άν μ άφηναν λεύτερο, πού θά πήγαινα;! Στό Σανατόριο 
δέ θά μέ δέχονταν... Πώς περνάω; Τά παιδιά μού φέρνουν κρέας, 
ψάρια, φρούτα... Άλλά... ’Άμα τρώω, δέν τά χωνεύει ό οργανισμός, 
δταν κάνω δίαιτα, λιώνω... Ακούω τή λέξη «σύντροφε» κι απαλαί
νει ή ψυχή μου, τραγουδάμε έπαναστατικά τραγούδια, συζητάμε 
λεύτερα... Είναι ένα κομμάτι τής αύριανής κοινωνίας καί παρηγο- 
ρΐέμαι. Εσείς θά φτιάξετε τό σοσιαλισμό, θά τόν δείτε μέ τά μά
τια σας, θά τόν χαοείτε... Έγώ;!

— Άλέκο!.
Ξέρω! Ξέρω! Ό κομμουνιστής πρέπει νά είναι αισιόδοξος. 

Άλλά, άνθρωπος είναι κι ό κομμουνιστής. Οί δυσκολίες μ έκαναν 
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τέτιο. "Ισως καί νά κληρονόμησα τήν ψυχή τοϋ πατέρα μου. "Ο
ταν ήμουν νέος, τδν παράπαιρνα. Τώρα καταλαβαίνω. Τδν είχε 
πικράνει ή ζωή... Δέν παραπονιέμαι. Ό άνθρωπος ποτέ δέν εύχαρι- 
στιέται. "Λν ζοϋσα ως τήν Έπανάσταση, θά ήθελα νά ζήσω νά 
χτίσουμε τδ σοσιαλισμό, τδν κομμουνισμό, νά πάμε καί πιδ πέρα. 
Παραπονιέμαι, γιατί μ αχρηστέυσαν καί οέν μπορώ νά προσφέρω 
τίποτα. Έγινα βάρος τής γης, «άχθος άρούρης», όπως έλεγε ένας 
καθηγητής στδ Σανατόριο...

Τήν ίδια βδομάδα τδ Γιώργο τδν έβαλαν ύπεύθυνο τών ύπη- 
ρεσιών. Ή Όμάδα είναι καινούργια καί πρέπει νά τά φτιάξει δ
λα— μαγειριό, πλυσταριό, φούρνο...— άπ τήν αρχή. Οί άνθρωποι 
λίγοι καί οί δουλιές πολλές. Τή μέρα οέν εύκαιρες καθόλου. Μόνο 
τά βράδια κλέβει καμιά ώρα καί περνάει άπ τδν Άλέκο νά τοϋ 
κρατήσει συντροφιά. Μιλούν γιά τά περασμένα, τά τωρινά καί πιδ 
πολύ γιά τά μελούμενα. «Γιώργο! άιντε νά κοιμηθείς, γιά νά ξε
κουραστείς», τοϋ λέει κάθε τόσο, δμως μέ τδ βλέμα τδν παραπαίει 
νά μή φύγει. Ή συζήτηση τον τραβάει άπ τις έμονες ιδέες καί τδν 
πάει σ άλλους κόσμους.

Σήμερα τδν φώναξε δ ίδιος δ Άλέκος.
— Γιώργο! όταν έγινα κομμουνιστής, έλεγα: Σ ίνα-δυδ χρό

νια... "Ομως τά πράματα δέν ήρθαν έτσι καί οέν ξέρουμε τί δυσκο
λίες θά συναντήσει τδ κίνημα καί πόσες θυσίες θά χρειαστούν ακό
μα... Δέν αποκλείεται νά μείνουν κι άλλοι σ αύτδ τδ νησί, δμως, 
έγώ θά είμαι δ πρώτος, δ αρχαιότερος... Θά γίνω κάτι σάν πρόε
δρος τοϋ Σοβιέτ, σά Γραμματέας τής Όμάδας...

— Πάλι τά ίδια!
— θά ήθελα νά άγκαλιάσω όλους τούς συντρόφους, κι αύτούς 

πού βρίσκονται έοώ, κι αύτούς πού βρίσκονται στις φυλακές, κι αύ
τούς πού παλέβουν όξω, καί νά τούς άποχαιρετήσω... Έσύ γιά μέ
να δέν είσαι μόνο σύντροφος. Εύχομαι νά ζήσεις, δπως έζησες ώς 
τά σήμερα, ορθός. Νά βρίσκεσαι πάντοτε στήν πρώτη γραμμή, στδ 
χαράκωμα. Νά πεθάνεις πολεμώντας... Κουράστηκε καί σώπασε. 
Καί σέ λίγο πρόστεσε: Νά είχα ένα παιδάκι! Καταραμένη κοινω
νία! Πέρασα άπ τδν κόσμο καί δέν άφησα κανένα σημάδι!...

Μόλις έκλεισε ή πόρτα πίσω του, κάποιος τδν ρώτησε άπ τή 
γο>νιά:

Μέ ποιά παράταξη είσαι;
Στδ κρατητήριο, πού δέ χωράει πάνω άπδ 10 -12 άτομα, εί

ναι στοιβαγμένοι καμιά τριανταριά κι ώστόσο τά κατάφεραν νά χω- 
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ρωτούν. Στή βορειοανατολική πλευρά μαζεύτηκαν οι «αριστεροί», 
στή νοτιοδυτική οί «δεξιοί > καί στα σημεία επαφής οί ^μετριοπα
θείς». Οί διαμαρτυρίες καί οί διαξιφισμοί δίνουν καί παίρνουν. 
«Μας στριμώ'ςατε στή βούτα...». «Μας πιάνετε τό φως...». «Είμα
στε περισότεροι κι έχουμε λιγότερο χώρο...». -Νά μετρηθούμε... >. 
«’Λναμεράτε άπ το παράθυρο νά μπαίνει λίγο αέρας...».

Μισή ώρα άργότερα ό θεσμοφύλακας, άνοίγοντας τήν πόρτα, 
φώναξε:

— Τά πράγματά σας κι όξω.
Μπήκαν στή γραμ··.ή, Επιδιώκοντας νά έχει ό καθένας δίπλα 

του «ομοϊδεάτη». «Κατ ανάστημα», πρόσταζε ό Επικεφαλής τής συ- 
νοδίας καί οι περισότερο: βρέθηκαν δεμένοι μέ «αντίπαλο».

Τό καράβι αφήνει πίσω τό λιμάνι τού ΙΙειραιά, τή Σαλαμίνα 
καί τήν Αίγινα δεξιά καί βγαίνει στ ανοιχτά, βάζοντας πλώρη γιά 
τήν Κρήτη. Δυό ξάπλωσαν πλάτη μέ πλάτη, άπίθωσαν τά δεμένα 
χέρια στούς γοφούς, τά τραβάει πότε ό ένας πότε δ άλλος κατά τό 
μέρος του καί γκρινιάζουν. "Ενας άδύνατος-ψηλός παρακαλεΐ νά 
τόν λύσουν άπ τό συνδεσμώτη του, τό γορίλα, όπως λέει, καί νό
τον δέσουν μ έναν άλλον. Ό δεξιός τού πρώτου ζευγαριού επιμένει 
νά τραβηχτούν λίγο παραπίσω, μέ τή σκέψη νά βρεθεί δίπλα στόν 
«αριστερό» τού άλλου ζευγαριού καί νά μιλούν γιά τις «προδοσίες» 
των «άντιφρονούντων...». Καί μόνο ή παρουσία τής φρουράς καί 
των Επιβατών δέν αφήνουν τις μισογκρίνιες νά μετατραπούν σέ 
τσακωμό.

'Ο ήλιος ζυγώνει στή δύση. Τό καράβι σκίζει τά γαλάζια νε
ρά, αφήνοντας πίσω του ένα άβλάκι άφρό. Στό βάθος φαίνονται ά
χνά τά παράλια τής ΙΙελοπονήσου κι αριστερά καί μπρος απλώνε
ται τό άπέραντο πέλαγος. Συνεφάκια χρυσαφένια πλανιούνται ά
σκοπα στόν ούρανό. <·Τί όμορφο απόβραδο!» μουρμούρισε ό Π αντε
λής κι άρχισε νά τραγουδάει σιγά. Ό χωροφύλακας σκέφτηκε νά 
τον εμποδίσει. ο»·ωε τ άρεσε τό τραγούδι. Ό Σαλονικιός δυνάμωσε 
τή φωνή καί σάν είδε πώς δέν τόν σταμάτησαν, παρακάλεσε:

— Κύριε Νωματάρχη! λύσε με νά παίξω λίγο κιθάρα.
Τού έριξε ένα βλέμα βλοσυρό. "Εκανε κάμποσες βόλτες.
— Κ αί πού θά βρεις κιθάρα;
—Έχω! Στά μπαγάζια μου.
— "Αμα τελιώσεις, θά σέ δέσω πάλι.
— Φυσικά.
ΤΙ νύχτα προχωράει. Τό καράβι ταξιδεύει. Οί χωροφύλακες 

ξέχασαν τούς άσπονδους Εχθρούς, πού πάνε νά τούς πάρουν τά τσι
φλίκια, τις Τράπεζες, τά Εργοστάσια... κι οί κρατούμενοι τις Εσω
κομματικές διαμάχες των «πραχτόρων τού ταξικού εχθρού». Ξα
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πλωμένοι στό κατάστρωμα, αχούν τούς ήχους τής κιθάρας, πού τούς 
συνοδεύει ή γλυκιά-μπάσα φωνή τού τραγουδιστή...

Τόν έβαλαν στό θάλαμο των πολύ «έπικίνδυνων».
ΙΙαντελή! σάν τά χιόοοονια! πετάχτηκε άπ τ αριστερά ό 

Κεφάλας, γνωστός άπ τά φοιτητικά χρόνια. Έδώ έλα! Εχει θέ
ση κοντά στό παράθυρο.

Μ αύτά. πάτε νά ξεγελάσετε τόν κόσμο! φώναξε κάποιος 
άπ τά δεξιά καί, ζυγώνοντας, συστήθηκε: Μοσχόπουλος. Μέ θυ
μάσαι; "Ανταμώσαμε σ 3να άχτίφ στή θεσαλονίκη... "Ας τους αύ
τούς...

’Απέναντι ακριβώς άπ τήν πόρτα είχε ένα μέρος άδειο, γιατί 
τό χτυπούσε τό ρέμα.

— Έδώ, στά σύνορα των δυο βασιλείων θά στήσω τό τσαν- 
τήρι μου, μουρμούρισε ό ΙΙαντελής.

Ό Κεφάλας μέ τά χέρια σταυρωμένα, τό κεφάλι σκυφτό καί 
τά μάτια καρφωμένα στό τσιμεντένιο πάτωμα, κάνει βόλτες.

— ... Ίίσπου νά οργανώσεις τούς αγρότες τού δήμου ΙΙαρα- 
κοψ,πυλίων και τούς έργάτες τής ΙΙαραμυθιάς, θά περάσουν χίλια 
χρόνια καί μισό. Έτσι προδίνεις τήν επανάσταση... Τήν μπουρζου
αζία θά τήν ανατρέψεις μόνο μέ τή γενική-πολιτική απεργία. Μέ
σα σέ λίγες ώρες δημιουργείς επαναστατική κατάσταση καί παίρ
νεις τήν έξουσία...

"Ενας άπ τά δεξιά ρώτησε τό Σαλονικιό, πού ταχτοποιούσε τά 
μπαγάζια του.

— ’Ακούσαμε, σύντροφε, πώς έπιασαν τήν καθοδήγηση. 'Α
λήθεια είναι;

— Διαδόθηκε, πώς έπιασαν μερικούς.
— Δέν μπορεί νά γίνει κι αλλιώς, αναστέναξε ό Μοσχόπου

λος. "Οταν ή πολιτική σου είναι λαθεμένα], φορτώνεις τις άποτυχί- 
ες σου στήν αντίθετη παράταξη και προσπαθείς νά τήν εξοντώσεις. 
Χωρίς αντικειμενικές συνθήκες, τό Θεό μπάρμπα νά έχεις, Επα
νάσταση οέν κάνεις... ΙΙώς νά όρνανώσεις απεργία, όταν όξω άπ 
τά έργοστάσια περιμένουν χιλιάδες άνεργοι!...

Αύτά κι άλλα τέτια τά είχαν πει πολλές φορές, όμως σήμε
ρα τά φρεσκάρουν ξανά καί τά τονίζουν, γιά νά αναγκάσουν τό νεο- 
φερμένο νά πάρει θέση.

ΙΙηγαινοέρχεται στό προαύλιο ή στό θάλαμο μοναχός, κι άπ 
τις πάντες τοϋ ρίχνουν καί οί δυό παρατάξεις σαϊτιές: «Τί περιμέ
νεις άπ τή διανόηση!», <ΊΙ συνείδηση τού ανθρώπου είναι ταξική», 
«Έδώ άνθρωποι μεγάλοι σάν τον Κάουτσκι...». Τις πρώτες μέρες 
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πικράθηκε, έχασε τό κέφι, τό τραγούδι... δμως, γρήγορα προσγειώ
θηκε. Δέν ύπήρχε τίποτα τό παράξενο. Η σκέψη τους είχε μπει 
στό καλούπ: τού φραξιονισμού. ’Έβλεπαν τό £σπρο-μαύρο, ή καί 
τό αντίθετο, γιατί αύτό σύμφερνε στήν ομάδα τους. Προσπαθούσαν 
νά ανατρέψουν τά επιχειρήματα τού αντιπάλου, αδιαφορώντας γιά 
τά μέσα καί πολλές φορές ξεπερνούσαν καί τά απλά όρια τής λο
γικής. χωρίς νά τό παίρνουν είδηση. Ή τοποθέτηση καθόριζε καί 
τήν αξία τοϋ καθενός. 'Έφτασε νά περάσει δ Κακορίζος — ένα ύ- 
ποκείμενο ύποπτο κι ανυπόληπτο — άπ τήν άλλη πάντα, γιά νά 
γίνει προσωπικότητα. Τόν έβαλαν στό καλύτερο μέρος, τού έδιναν 
τσιγάρα καί αστειεύονταν μαζί του, ρίχνοντας ματιές χαιρέκακες 
στούς «άντιφρονούντες».

"Ενα βράδυ, προτού σημάνει σιωπητήριο, όταν οί παρέες, συγ
κεντρωμένες γύρω στά επιτελεία τους, κατάστρωναν τά σχέδια τής 
«μάχης», ο Σαλονικιός άνακάθησε στό στρώμα διπλοπόδι.

— Σύντροφοι! θά ήθελα νά σάς πώ σέ ποιά παράταξη ανήκω. 
Σταμάτησαν αμέσως τις συζητήσεις καί τέντωσαν τ αφτιά.
— Έγώ δέ νιώθω καμιά απολύτως ντροπή γιά τήν προέλευσή 

μου, τούς γονείς μου, τΙς σπουδές μου. "Λν κάποιος άπό σάς έχει 
κανένα στοιχείο συγκεκριμένο, νά βγει δώ μπροστά καί νά τό πεί 
ανοιχτά, διαφορετικά νά σταματήσουν οί υπαινιγμοί... Μάς παίζει 
ή διεύθυνση στά δάχτυλα. Τή μιά μέρα φώναξε έμένα νά μού πά
ρει τά στοιχεία, τήν άλλη τδ σ. Κεφάλα καί τόν φοβέριξε, γιατί 
κάνει μαθήματα κομμουνισμού. Καί κείνος έβγαλε τό συμπέρασμα, 
πώς έγώ είμαι ό καταδότης... Τό άπόγιομα έκαναν έρευνα καί βρή
καν μιά εφημερίδα στό σ. Μοσχόπουλο. Αμέσως διαδόθηκε, πώς 
τόν κάρφωσε ό Κεφάλας... Υπάρχουν άνθρωπο: πού δέν παίρνουν 
καμιά ενίσχυση απόξω. Ούτε τσιγάρο δέν έχουν. *Λλλοι  είναι*  ά- 
ρωστοι καί θέλουν περίθαλψη... Νά βάλουμε τά ζητήματά μας στή 
διεύθυνση... νά οργανώσουμε τήν ψυχαγωγία... τις συζητήσεις... καί 
ν άφήσουμε τήν κομματική διαμάχη στήν πάντα. Γίναμε άπό ουό 
χωριά. "Λν πάμε έτσι, θά βάλουν τή μιά μερίδα νά χτυπήσει τήν 
άλλη... Κι ούτε είναι ζήτημα, πού θά τό λύσουμε έμεϊς εδώ, στή 
φυλακή.

Κανένας δέν έφερε άντίρηση. Άπ τήν άλλη μέρα προσπάθη
σαν νά βάλουν τάξη στή ζωή τους. ’Οργάνωσαν μιά ομάδα τραγου
διού, έφτιαξαν σκάκια, έκαναν ουό ύπομνήματα μέ τά αιτήματα 
τών φυλακισμένων... κι ωστόσο, τό κομματικό πρόβλημα τούς καίει. 
Τις σύντομες στιγμές τής κάλμας τις ακολουθούν έκρήξεις γεμά
τες φανατισμό. Το ρέμα τραβάει στις δίνες του καί τό Σαλονικιό, 
μόνο πού δέν είναι σταθερός. Πηδάει πότε άπ τή μιά, πότε άπ τήν 
άλλη πάντα.
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Είχαν περάσει δυόμισυ μήνες, δταν πήρε ένα γράμμα άπ τό 
Κάιρο.

«Ψες, του έγραφε ή Μαρίκα, μάς κάλεσε ή οικογένεια του 
καπνοβιαμήχανου Μπάφα στά γενέθλια του γιου τους... 'Ε
παιξα πιάνο και τραγούδησα, όπως τότε... Γυρίζοντας στό 
σπίτι, έκαψα... ’’Ελεγα, πώς μέ τόν καιρό θά ξεχνούσα, 
άλά... Έδώ ή ζωή είναι ήσυχη. Δέν έχει κινήματα, απερ
γίες, φυλακές καί εξορίες... "Αν έρχόσουν!...».

Οί δυό οικογένειες κάθονταν στήν ίδια γειτονιά κι είχαν γνω
ριμίες σάν άνθρωποι τής «καλής» κοινωνίας. Ό ΙΙερίανορος Κο- 
τρώτσης, ό πατέρας τής Μαρίκας, ανακατευόταν μέ τις καπνεμπο
ρικές έπιχειρήσεις. "Οταν ή κοπέλα έκλεισε τά 14, κάλεσαν στό 
γλέντι καί τήν οικογένεια του Σάλον ικιοϋ. Ό γέρος προσποιήθηκε 
τον άρωστο καί πήγε μόνο ό ΙΙαντελής. Τραγούδησε αύτός κι έ
παιξε αύτή στό πιάνο. 'Ύστερα τραγούδησε αύτή καί τή συνόδεψε 
αύτός μέ τήν κιθάρα. Έπειτα τραγούδησαν μαζί. ’Από τότε, στά 
γλέντια τής νεολαίας καί στις χοροεσπερίδες πήγαιναν οί δυό τους. 
Ό ΙΙαντελής μπήκε στό κίνημα. ΊΙ Μαρίκα άρχισε νά παρουσιά
ζει τις πρώτες ταλαντεύσεις. Στά ραντεβού πηδούσε άπ τή χαρά 
καί, σάν έμνησκε μόνη, βυθιζόταν σέ βαθιά μελαγχολία. Ό Παν
τελής ήταν γι αύτήν τό πάν, αλλά... Ελπιζε νά σιάξει ή κατάστα
ση κι έρχονταν μεγαλύτερες Αναποδιές.

"Οταν συμπλήρωνε τά 18, οί Κοτρώτσηδες τόν κάλεσαν στό 
σπίτι νά φάνε μαζί. Σκέφτηκε νά έκμεταλευτει τήν εύκαιρία καί 
νά βάλει ζήτημα γάμου, δμως, τόν πρόλαβε ό πατέρας της.

— Ό άνθρωπος, 3σο είναι νέος, έχει ένα σωρό παράξενες Ι
δέες... "Οταν μεγαλώσει καί σκεφτεΐ τή ζωή στά σοβαρά, τις πε- 
τάει στό καλάθι των άχρηστων...

Καμώθηκε, πώς δέν κατάλαβε κι ούτε ανησύχησε. «" \μα θέ
λει ή νύφη κι δ γαμπρός.,?', είπε μέσα του.

Τό ίδιο βράδυ τόν φώναξε ό πατέρας του.
Δέν ξέρω τί σκέφτεσαι νά κάνεις μέ τήν κόρη τού Κοτρώ- 

τση. Οί γονείς είναι παραδόπιστοι καί φουσκωμένοι. ΊΙ κοπέλα δέν 
αποκλείεται νά είναι καλή. Αλλά, μέ τό δρόμο πού πήρες έσύ, οέν 
κάνει γιά σένα.

Γιά τή στοργή καί τή λογική τού γέρου οέν είχε καμιά αμφι
βολία. ΊΔστόσο, αγαπούσε τή. Μαρίκα. Στήν πρώτη συνάντηση τής 
είπε: «Πάρε μιά απόφαση». Εκείνη έπεσε στό ντιβάνι κι έβαλε 
τά κλάματα.
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"Οταν ή οικογένεια Κοτρώτση έφυγε γιά τό Κάιρο, 5 Παν
τελής βρισκόταν στήν 'Αθήνα.

Κράτησε κάμποσο τό χαρτί στό χέρι, αναπόλησε τις όμορφες 
στιγμές, πού είχαν περάσει μαζί. Ύστερα άναψε ένα σπίρτο κι έ
καψε τό γράμμα, μουρμουρίζοντας: «"Αν οέν είχαμε φουρτούνες, 
θά φτιάχναμε αρμονική οικογένεια...».

"Ανοιξε ή μεγάλη πύλη καί μπήκαν οί καινούργιοι φυλακι
σμένοι. "Ενα μεσόκοπο, τό Χρηστό τό Σιδερά, τόν πήγαν στό θά
λαμο των πολύ Επικίνδυνων». Κάμποσοι τόν ήξεραν καί πολλοί εί
χαν ακούσει γι αύτόν, όμως, κανένα; δέν τού πρότεινε νά πάει 
στήν ομάδα του. Δίπλα στό Σαλονικιό είχε λίγο μέρος άδειο. 'Ε
κεί απίθωσε τό φτωχό μπογαλάκι του.

— Σύντροφε Χρήστο! κανένα νέο; ρώτησε κάποιος.
Έστριψε μέ τά καμένα δάχτυλα τά μουστάκια, έβγαλε ένα 

κομπολόι κι άρχισε νά τό παίζει Τά μάτια του άστραφταν άπό πο
νηριά καί έςυπνάδα.

•Νέα’ Νέα! ΙΙολύ εύχάριστα νέα.
Μαζεύτηκαν όλοι γύρω του.
— 'Από πάνω μάς τράβηξαν γερά τ αφτιά... Κανένας δέν έ

χει δίκιο... Τό ρίξαμε στή φαγωμάρα, στό φραξιονισμό χωρίς αρ
χές, κι αφήσαμε τό κίνημα ακαθοδήγητο...

Ό Κεφάλα; έριξε ένα βλέμα κακό στό Σαλονικιό. Ό Μοσχό
πουλος έσκυψε καί τού ψιθύρισε: < Κάτι είχα μυριστεί... 'Αλλά εί
χαμε βουλιάξει τόσο πολύ. πού...».

Ό Παντελή; πήρε τήν κιθάρα καί τραγούδησε σιγά, πολύ
σιγά:

Ψηλά άπ τής Ρωσίας τά χιόνια 
φύσηξε πάλι ό βοριάς...»

Απότομα άφησε τήν κιθάρα καταγής καί βγήκε στό προαύ
λιο. Ζύγωσε στή γωνιά. Μαζί μέ τό γράμμα είχε κάψει καί τή δι
εύθυνση τής Μαρίκας. Κοίταξε κάμποσο τή στάχτη καί κούνησε 
τό κεφάλι. «Μάς βοήθησαν οί μεγάλοι μας φίλοι, όμως, οί δυσκο
λίες δέν τέλιωσαν... Άς πάει στο καλό της. Ή ίδια ή ζωή έλυσε 
τό πρόβλημα...».

* * *

Ψηλά στό δασάκι κάθονταν οί δυό τους. Τά μάτια της—· ύ- 
γρά, φωτεινά — λάμπουν σαν τόν πρωινό ξάστερο ούρανό. Τό πρό
σωπο τού άντρα είναι σοβαρό καί δείχνει πώς κάποια σκέψη τόν 
βασανίζει. Αύτά τά χρόνια εκείνη ύπόφερε. Κόντεψε νά πεθά- 
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νει. Τότε, όταν χώρισαν, φοβήθηκε μήπως τή γονατίσουν οι δυσκο
λίες. ’Αργότερα, στή δίκη, πίστεψε πώς τδ κακό είχε γίνει. Καί 
σήμερα τή βρήκε πιδ ήρεμη κι αποφασισμένη νά συνεχίσει τδ δρό
μο κάτω άπδ οποιοσδήποτε συνθήκες, δμως τούτη ή κατάσταση δέν 
πρέπει νά συνεχιστεί.

— Νά έκμεταλευτοΰμε τήν αναλαμπή, μουρμούρισε κάποια 
στιγμή. Άν περιμένουμε νά τελιώσει πρώτα ό αγώνας!... Κι αύ- 
ταπάτες οέν πρέπει νά έχουμε. Οικογένεια, όπως τή φανταζόμαστε 
όταν ειμασταν νέοι, δέν πρόκειται νά φτιάξουμε... Ετσι, χώρια, 
πιδ δύσκολη γίνεται ή ζωή μας... Νά προσαρμοστούμε στις συν- 
θήκες...

Ή Κατίνα τον κοιτάζει έπίμονα. Μέ αιματηρές οικονομίες εί
χε μαζέψει λίγα λεφτά καί σχεοίαζε νά τοϋ κάνει κάποια έκπλη
ξη. Τώρα έμπαιναν άλλα έξοδα στή μέση. Ό Γιώργος σά νά μάν
τεψε τή σκέψη της.

— Λέω νά κάνουμε τδ γάμο στδ χωριό. Είναι ή μόνη χαρά, 
πού μπορούμε νά δώσουμε στούς γέρους... Μου έστειλε ό Λεύτερης 
ένα δικό του κοστούμι, μεταχειρισμένο. 'Ο μπάρμπα-Στέφος θά τδ 
φέρει στά μέτρα μου... 'Εσένα σού χρειάζεται ένα φουστάνι, έστω 
και φτηνό. Παπούτσια, κάνουν κι αυτά πού έχεις...

Οί κοπέλες, χρόνια καί χρόνια ονειρεύονται τή μέρα τής παν- 
τριάς: Φορέματα, στολίδια, τραγούδια καί βιολιά, πλούσια γαμή
λια πομπή... Καί ή ζωή τά φέρνει, δπως τά θέλει αύτή. Υπάρχουν 
καί εξαιρέσεις. Τυχαίνει νά παντρευτούν ουδ νέο: άπδ αγάπη καί 
νά ξανοίγεται μπροστά τους χαρούμενη ζωή, δμως στις περισότε- 
ρες περιπτώσεις — γιά τδ φτωχόκοσμο γίνεται λόγος — δ γάμος 
μετατρέπεται σέ σκληρή ανάγκη, σέ παζάρεμα γιά τδ αύριο... Στά 
δικά τους αισθήματα δέν ύπήρχε τίποτα άπ αύτά. Ή Κατίνα δέν 
ήταν σήμερα κοπέλα 18 χρονώ καί κείνα τά νεανικά όνειρα — κι 
άν ύπήρχαν κάποτε— έσβησαν άπδ καιρό. Καί τά άλλα τά πιο 
φτωχά, νά γινόταν ησυχία, νά είχαν κι αύτοί ένα δικό τους δωμα- 
τιάκι, έστω καί νοικιασμένο, νά χώριζαν τδ πρωί γιά οουλιά, σφίγ
γοντας τά χέρια, νά βιάζονταν τά βράδια νά ανταμώσουν, νά φρόν
τιζαν τδ μικρό τους νοικοκυριό... καί δίπλα νά πρόσφερναν κι αύ
τοί τδ δικό τους μερτικό στόν αγώνα, πάνε κι αύτά. Και τό αύριο 
μόνο φουρτούνες θά έχει. Στόν ένα χρόνο, στά ουδ καί αραιότερα 
θά συναντιούνται μιά φορά, ύστερα θά χωρίζουν πάλι καί θ άρχί- 
ζουν ξανά οί πίκρες, ή αναμονή, ή αγωνία... Καί θά Ανταμώνουν 
πάλι, άν δέν μεσολαβήσει καί τίποτε χειρότερο, καί πάλι θά τρα
βάει β καθένας το δικό του δρόμο. Κι έπειτα άπδ κάμποσα χρόνια 
θά είναι γέροι πια καί θά συλογιοϋνται μέ πόνο πώς έφυγαν τά 
νιάτα, σέ λίγο θά φύγει κι ή ζωή, κι αύτοί δέν τά κατάφεραν νά 
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ανταμώσουν. Και ή παντριά δέ θά άλαζε τήν κατάσταση, κι δμως, 
τούτη ή απλή λύση τής έφερε άνείπωτη χαρά. ’Εκεί στήν ’Ακρό
πολη, όπου συναντήθηκαν τήν πρώτη φορά, θά ζουσαν μαζί, όσο 
θά βαστούσε ή αναλαμπή, καί. δταν θά ξεσποϋσε πάλι μπόρα, θά 
είχε τό δικαίωμα νά έπισκεφτεί τόν άντρα της στό κρατητήριο, στή 
φυλακή... νά τοϋ στείλει ένα γράμμα, ένα δέμα... νά μοιράζεται 
μαζί του τις χαρές καί τις λύπες...

— Αύριο κιόλας, άποκρίθηκε κι απότομα σώπασε. Άπ τή μα
τιά της πέρασε μιά σκιά. Αύριο κιόλας, δευτέρωσε, αλλά, άν κά
νουμε παιδιά, τί θά γίνουν;

— Βά μεγαλώσουν, όπως μεγαλώσαμε κι εμείς, όπως μεγα
λώνουν τά παιδιά όλου τοϋ κόσμου. Ό αγώνας θά έχει κι ένα σκο
πό περισότερο δικό μας. Ηά μάς δίνουν κουράγιο στις δύσκολες 
στιγμές...

* * *

ΊΙ Άγριοσυκιά βρίσκεται άπ τ άλλο μέρος του βουνού, κατά 
τή θάλασσα, καί σέ σύγκριση μέ τό Ψαθοτόπι, είναι πιο φτωχό κι 
απόκεντρο χωριό. Τόν μετάθεσαν έκει, γιατί έχει σταθμό χωροφυ
λακής. Ό διευθυντής, ό Δημήτρης ό Λαψάνας, θέλει τρία χρόνια 
άκόμα, ώσπου νά πάρει σύνταξη, καί ή δασκαλίτσα, 22 χρονώ, μέ 
τσαχπίνικα μάτια κι άνασηκωμένη μύτη, δείχνει πώς είναι ατίθα
σος χαρακτήρας. Στις ώρες, στά μαθήματα, στή δουλιά της γενικά, 
είναι τύπος καί ύπογραμός, δμως δέν αγαπάει τά παιδιά. Τά μα
λώνει, τά βρίζει, τούς τραβάει τ αφτιά... ΙΙαραπονιέται γιά τό πλη
χτικό περιβάλον κι ονειρεύεται νά μετατεθεί στήν πόλη...

Λένε, πώς οί άντρες αρχίζουν τήν επίθεση. Μπορεί νά είναι 
κι έτσι. Όμως στήν περίπτωση τοϋ Λεύτερη γινόταν τό αντίθετο. 
Στήν ’Αθηνά έκανε εξαιρετική εντύπωση τό μελαγχολικό-όνειροπό- 
λο βλέμα του. Στήν πρώτη κιόλας συζήτηση είπε μέσα της: «Κοι
τάζει ίσια στά μάτια. Ή πολύ ειλικρινής είναι, ή πολύ έγωιστής!». 
Ό Λεύτερης, καμένος κι άπ τις προηγούμενες περιπτώσεις, φυλα
γόταν, δέν έβγαινε άπ τά δρια τής συναδελφικής αβρότητας κι αύ
τό μεγάλωνε τό πείσμα τής κοπέλας. Τούς βοηθούσε καί τό γερον
τάκι μέ τις ιστορίες του, τή στάση του. *Επασχε  άπό ρευματισμούς 
καί δέν πήγαινε, είτε έφευγε άπ τό σχόλιό και τούς άφηνε μόνους. 
Τ Άη-ΔημητριοΟ τούς κάλεσε στή γιορτή του. "Εφαγαν, ήπιαν... 
Κατά τις 11 τή νύχτα τούς ξάφνιασε τό μπουμπουνητό. ΊΙ Άθηνά 
καθόταν στήν άλλη άκρη τοϋ χωριού κι ό Λευτέρης τή συνόδεψε. 
Ξέσπασε βροχή μέ τό καρδάρι,

Τόν κράτησε λίγο νά τόν φιλέψει κάτι. Καί τό λίγο έγινε πο
λύ. Ωστόσο. μ δλο πού ήταν στά καλά πιωμένος, τής είπε:
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— Άθηνά! 11 ρέπει νά ξέρεις. Είμαι κομμουνιστής.
— Σπουδαία τά λάχανα, τ άπάντησε ναζιάρικα. Σήμερα, άλ

λος πολύ κι άλλος λίγο, όλοι κομμουνιστές είναι.
’Αργότερα, όσες φορές αναπολούσε κείνα τά γεγονότα, ένιωθε 

νά σφίγγεται ή ψυχή του. Οί δικαιολογίες «κι άπό πέτρα νά ή
μουν...», «και προφήτης νά ήμουν...», οέν τόν ικανοποιούσαν. «Φά
νηκα επιπόλαιος», έλεγε. Καί μόνο σάν έφτασε στήν κρίσιμη καμ
πή, στόν τελευταίο γύρο, άλαξε κάπως τήν πρώτη γνώμη. «Κεί 
πού έπεσα, σκεφτόταν, δασκάλα θά έπαιρνα ή καμιά άγρότισα, 
μπορεί νά έμνησκα κι ανύπαντρος... Άπότυχα στήν εκλογή, άλλά 
θά μείνουν τά παιδιά μου νά συνεχίσου? τόν αγώνα...».

Κι αύτός ήθελε νά μετατεθεί στην πόλη. Τό έβαζε έπιταχτι- 
κά καί τό Κόμμα. 8ά τόν χρησιμοποιούσαν στό συνδικαλιστικό, 
στή διαφώτιση. Τήν Άθηνά τώρα τή φόβιζε περισότερο ή εγκυ
μοσύνη.

— Πήγαινε έσύ. τής είπε. Αύτός δέν είναι άνθρωπος, άλλά, 
άμα σέ δει μέ τήν κοιλιά ώς τό στόμα, μπορεί νά συγκινηθεί.

Ό επιθεωρητής τής έριξε ένα βλέμα χολιασμένο.
-Τόν άντρα σου θά τόν στείλω σέ κανένα νησί... 'Έπρεπε 

νά τό σκεφτεις. δταν αποφάσιζες νά συνδέσεις τήν τύχη σου μαζί 
του.

Ηαρακάλεσε, κλάφτηκε, έβαλε άλλους καί τού μίλησαν. Τέ
λος συγκατατέθηκε νά τήν άποσπάσει στήν πόλη γιά έξι μήνες.

Ό Λευτέρης σκέφτηκε, σκέφτηκε. Ή λύση τίποτα τό καλό 
δέν προμηνούσε.

— Άθηνά! τής πρότεινε. Πάμε στό χωριό νά είμαστε μαζί. 
Ηά σέ βοηθάω καί στό μωρό, και στις δουλιές του σπιτιού, καί στο 
σχόλιό... Άμα ζυγώσουν οί μέρες, παίρνεις άδεια.,, Κι άν αύτός 
μάς φέρει έμπόδια, δέν πρέπει νά φοβάσαι. Οί περισότερες γυναί
κες μονάχες τους γενούν...

— Ανοίγει ή πόρτα καί γιά σένα. Ηά φτάσει στό σημείο νά 
χωρίσει μιά οικογένεια;!... "Οσο γιά τή βοήθεια, θά γράψω τής 
μάνας μου νά ρθεΐ.

Ετσι, κείνη τή /οονιά δ Καρατζάς περπατούσε κάθε Σάοατο 
14 ώρες γιά νά κατεοεϊ στήν πόλη κι δταν τό μωρό, ή Σεβαστή, 
άρχισε νά κουνάει τά χεράκια του καί νά χαμογελάει, ήταν εύτυ- 
χισιμένος.

Ό επιθεωρητής δέχτηκε νά παρατείνει τήν απόσπαση γιά ένα 
έξάμηνο ακόμα. Στό μεταξύ, ανακατευόταν στή ζωή τους καί ή 
γριά-Σεβαστή, ή πεθερά. «Άν δέν μπει στό δρόμο του θεού, έλεγε 
στήν κόρη της, νά τόν χωρίσεις. Δέ θά μού φτιάξει τ άγγόνια αν
τίχριστους...».
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Όξω άπ τό χωρώ Γιαλός καθόταν μιά αδερφή τού ΙΙαπαχα- 
ράλαμπου, ή 'Αναστασία. Ό Λευτέοης τή γνώρισε μέ σύσταση τού 
παπά, δταν δούλευε στα μεταλεία. Εκεί πήγαν νά μείνουν λίγες 
μέρες τό καλοκαίρι.

Βραδάκι. Ό έρημος κολπίσκος ανάμεσα σέ δυο απότομους κά
βους χάνεται μέσα στό δάσος, πού σκεπάζει τήν πλαγιά. Ή Σεβα
στή ανακατεύει τόν άμο καί τά φύκια. Τδ ζευγάρι κάθεται βουβό. 
Ζυγώνει δ καιρός νά χωρίσουν.

— Άθηνά! Ή πεθερά κι ό επιθεωρητής μαγειρεύουν μεγά
λες οουλιές και θά μού στοιχίσει πολύ...

— Αυτή ή αοριστία και μένα μέ νευριάζει. Θά πάω αύριο και 
θά έπιμείνω...

— Στήν Άγριοσυκιά, τής είπε ό επιθεωρητής, δέν πρόκειται 
νά σέ στείλω. Μένει τούτη ή θέση κενή.

Τήν τρίτη -/ρονιά τή φώναξε ό ίδιο; καί τής ανακοίνωσε τή 
μετάθεση γιά τό χωριό Κλεισούρα.

Γυρίζοντας στό σπίτι, πέταξε τδ χαρτί στό τραπέζι, έπεσε 
στόν καναπέ κι έβαλε τά κλάματα. Ό Λευτέρης διάβασε τό έγγρα
φο τής μετάθεσης κι έκατσε δίπλα της, στενοχωρημένος. Δύσκολο 
είναι γιά μιά γυναίκα, έγκυο ξανά, νά πάει σ ενα χωριουδάκι, στήν 
άλλη άκρη τού νομού, πάνω στά σύνορα, σέ μιά περιοχή χωρίς 
συγκοινωνία... Άκόμα περισότερο τήν πληγώνει ή αδικία, ή τα
πείνωση, ό έκβιασμός. Αύτά τά καταλαβαίνει ό Καρατζάς καί τή 
δικαιολογεί. Όμως, καταλαβαίνει καί κάτι άλλο πιδ οδυνηρό. Δέ 
βαδίζουν τόν ίδιο δρόμο. ΤΓ γυναίκα του δέν έχει κανένα ιδανικό, 
πού νά τής δίνει δύναμη. ΤΓέρα άπ τόν έαυτό της, τή φαμίλια της, 
οέν ύπάρχει κόσμος...

Άνασήκωσε τό κεφάλι, σφούγγισε τά δάκρια καί ρώτησε:
Πες μου, σέ παρακαλώ, καλύτερος άπ τά παιδιά σου καί 

τή γυναίκα σου είναι δ κομμουνισμός:
— Ό άνθρωπος έχει βρισμένα πράματα, πού αξίζουν περισό

τερο κι άπ τή ζωή του, γιατί συνδέονται μέ τά παιδιά του, τή γυ
ναίκα του, τό μέλον τού κόσμου... ”Αν άποκηρύξουμε τις ιδέες μας 
κι άν σταυρώσουμε τά χέρια, πιο πολύ θά ύποφέρουμε...

—-Τότε νά χωρίσουμε! «ώναξε άγαναγτισμένη.
Τό πρόσωπο χλώμιασε. Τό βλέμα του έγινε πιο μελαγχολικό. 

Κάτι έλαμψε στήν άκρη τών ματιών. Μιά αυλακιά χαράκωσε τήν 
μπάλα.

— Δέν ήθελα, πρόφερε μέ φωνή βαθιά, σιγάν·/... Αλλά... Νά 
κρατήσω γώ τή Σεβαστή κι έσύ νά πάρεις τό μωρό, πού θά γεΰη- 
θεί. Μπορεί νά είναι καί άγόοι...

Τόν κοίταξε λίγο μέ μάτια ορθάνοιχτα. "Εγειρε ξανά στόν 
καναπέ καί μέσα άπ τούς λυγμούς, ψέλισε:
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IIώ: τό χοηοεσε τό στό·ια σου νά πεις τέτια κουβέντα;! 
Πώς:!».

Λύγουστιάτικο άπόγιομα. Στέκουν στήν αποβάθρα καί περιδέ
νουν. Δέν μπορούν νά μιλήσουν. Καί δέ θέλουν νά κλάψουν. Φτάνει 
το τραίνο. Τό κοριτσάκι άπ τήν αγκαλιά του πατέρα γέρνει κατά 
τή μάνα. απλώνει τά νεράκια του κι αγκαλιάζει τά κεφάλια τους. 

11 Άθηνά έφυγε γιά τήν Κλεισούρα. Ό Κευτέρης στέκει ττην &· 
ποδάθρα. 'Έχει τήν αίσθηση πώς χωρίζουν γιά πάντα οί δρόμοι 
του:. Τό τραίνο χάθηκε στόν κάμπο. "Εβαλε τή Σεβαστή στόν ώμο 
καί τράβηξε γιά τήν Αγριοσυκιά.

Τό επόμενο καλοκαίρι μ ένα άτομο ακόμα, τό Γιανάκη, πέ
ρασαν ήσυχα στό σπιτάκι τής Αναστασίας. Τούς έπισκέφτηκε δυό 
φορές ό ΙΙαπαχαράλαμπος. ΊΤ ζωή σά νά έστρωσε καί σά νά προσ
αρμόστηκε ή 'Αθηνά. «Κι άν σέ άπολύσουν. τού είπε μια μέρα, θά 
τά καταφέρουμε. Καί στή φυλακή νά σέ βάλουν, δέ θά πεθάνουμ*  
άπ τήν πείνα».

* $ -S'

Απελπισμένη, καταπικραμένη, μπήκε στό γραφείο του.
—Λάκη! νά «μοιράσουμε τό σπίτι στά τρία.
—"Ετσι άχριστεύεται. Νά βρούμε καμιά άλλη λύση.

Ί( όψη του, δπως πάντα, παγερή, δμως ή μάνα διάβασε 
στό βλέμα του συμπάθεια. ’Άν τούς βοηθούσε λιγάκι!

Ό γιος έξυσε τό μολύβι, έτριψε λίγο τό πηγούνι καί συνέχισε 
στό ίδιο τόνο:

—Νά κρατήσω γώ τά δικά σας μερτικά κι εσείς νά μετακινη
θείτε στό ισόγειο.

Ή καρδιά της γέμισε μίσος.
—Νά μάς τά πάρεις μισοτιμής. Καλύτερα νά τά πουλήσουμε 

σέ κανένα ξένο.
Τ) γιός απόλυτα ήρεμος, παζαρεύει. Ή μάνα οέν μπορεί νά 

κρατήσει τά νεύρα της.
Τό σπίτι είναι προίκα μου κι δ,τι θέλω το κάνω!... Ούτε τ ά

γρια θηρία δέ φέρνονται έτσι
— Μή γελιέσαι. Θές μέ τό καλό, θές μέ τό κακό, οέν πρόκει

ται ν άφήσω νά τ αγοράσει άλλος. Κι άν το πάρω, θά τό πάρω ύ
στερα άπό λίγους μήνες γιά ένα κομμάτι ψωμί...

Τό πρωί έδιωξε τό προσωπικό. νά μή μάθει ό ξένος κόσμος τά 
μυστικά τού σπιτιού και τ άπόγιομα μετακινήθηκε. Τό βράδυ περί- 
μενε τό Μίμη στήν κύρια είσοδο καί τόν πήγε στο καινούργιο 
οιαμέοισμα.I 4 I
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Τήν κοίταξε μ απορία. Εκείνη έβαλε τά κλάματα. Τήν αγκά
λιασε καί μουρμούρισε μέ παιδική τρυφερότητα:

— Μαμά! μήν κλαις. 'Απδ αύριο θκ δεις...

Ό Λαμπράκης παράτησε τή δικηγορική κι ή πολιτική οέν τον 
τραβάει. Δέ ρωτάει πού πάει καί τί κάνει ή γυναίκα του. ΙΙαραμέ- 
λησε καί τόν εαυτό του. Πότε τό κουστούμι τσαλακωμένο, πότε ή 
γραβάτα στραβοοεμένη, πότε άκούρευτος, άξύριστος.'Έπιασε φιλίες 
μέ τό Λάκη τον Λγγελή, άνακατεύται στό λαθρεπόριο, παίζει στό 
χρηματιστήριο, αγόρασε μετοχές... 'Ακόμα καί στόν ύπνο, τά όνει
ρα ή στο παραμιλητό, μέ τά ίδια προβλήματα παιδεύεται. Ο πατέ
ρας παρακολουθεί μ.έ ανησυχία τήν εξέλιξη τού γιου.

—» Παιδί μου! δ άνθρωπος φτιάχνει λεφτά, για νά ζεί 
καλύτερα.

— Ό καθένας μέ τό χαραχτήρα του. πατέρα. Τόν ένα τον 
τραβάει τό χαρτί, τόν άλλο το κρασί, έναν τρίτο...

Γιά τήν κυρία Καίτη ή ζωή οέν έχει κανένα νόημα. Καί οί 
αναμνήσεις άπ τήν παλιά ζωή, πού κάποτε τήν ανακούφιζαν, α
χρηστεύτηκαν. Τό καλοκαίρι παρακάλεσε τό Μήτσο καί έπισκεύτη- 
καν τήν ΙΙολιτειούλα. Τή βρήκε αγνώριστη, ξένη, κρύα, χαλασμέ
νη... Παλιότερα νυχτοςημέρωνε νά δει τό γιό της ευτυχισμένο: 
Νά γελάει, νά χωρατεύει, νά έχει φίλους, νά τόν καμαρώνει δ κό
σμος καί νά λέει: Αύτός είναι ό Λαμπράκης ο Καρατζάς... Τώρα;! 
Τής θυμίζει τόν μπακάλη τής γειτονιάς, έκεί στόν τόπο της. Άπ 
τό γλυκοχάραμα ώς τά μεσάνυχτα - Ιορωμένος, βρώμικος, νηστι
κός... · οέ στεκόταν καθόλου στά πόδια καί, σάν έκλεινε τό μαγα
ζί. λογάριαζε καί ξαναλογάριαζε, μετρούσε και ξαναμετρούσε τά 
λεφτά... II ζωή οέν έχει κανένα νόημα γιά τήν κυρία Καίτη κι 
άν δέν ήταν δ άντρας της... Καί κεΐ πού όλα ήταν μαύρα, τή θυ
μήθηκε μέ κάποια καθυστέρηση ή Μεγαλόχαρη τής Τήνου.

Μέ τήν τροπή πού πήραν τά πράγματα, οί ύπηρεσίε; τού θο
δωρή έχασαν τήν αξία τους.

— * Αιντε νά φύγουμε, τού έλεγε ή γυναίκα του. Κατάντησες 
κλητήρας τού Λαμπράκη. "Αν έοώ είναι δύσκολα, πάμε στήν πα
τρίδα μας ν ανοίξεις έκεί δικό σου γραφείο.

— Ν άφήσω τήν περιουσία;
—· ΓΙοιά περιουσία;’...
"Οταν έκαναν παιδί, ή γυναίκα γύρισε στό ίδιο ζήτημα μέ 

μεγαλύτερη επιμονή.
— θά γεράσουμε, θά πεθάνουμε καί οέ θ άφήσουμε τίποτα 

στό παιδί μας. ’Άιντε νά φύγουμε!



—-Τόσα χρόνια περίμενα καί τώρα στδ έτοιμο!
-Δέν έχουμε καμιά, έγγύηση. Βάλτους νά κάνουν διαθήκη. 

— Κάνε υπομονή. ΟΕ θείοι μ αγαπούν σάν παιδί τους...
Οί ελπίδες, νά μείνει δ Λαμπράκης άκληρος, έσβησαν. Ή α

πογοήτευση δλο καί συχνότερα θυμάται τό θοδωρή. δμως οί τέτιες 
στιγμές δέν κρατούν πολύ. "Γστερα άπό λίγο βυθίζεται ξανά στδ 
αφιόνι τής αυταπάτης...

* $ *

Στήν Κλεισούρα, επειδή βρισκόταν κοντά στά σύνορα, έγκα- 
τίστησαν σταθμό χωροφυλακής. ΊΙ πρώτη γνωριμία μέ τόν ένω- 
ματάρχη, τόν ΊΙλίκ τό Λιάπη, έγινε τις παραμονές τών Χριστου- 
γένων. Καλησπέρισε, τίναξε τή χλαίνη κι έκατσε.

— Κυρία Άθηνά! νά μέ σχωράτε γιά τήν ενόχληση. Εμείς 
οι στρατιωτικοί είμαστε υποχρεωμένοι νά έκτελοϋμε διαταγές... 
IIήρα έντολή νά σάς παρακολουθώ... Σάς παρακαλώ, προσέχτε νά 
μήν εκτεθώ κι εγώ...

Τάν ένωματάρχη οί χωρικοί στά κρυφά τόν έλεγαν μπεκρή. 
Τόν κέρασε ένα ρακί, καί δεύτερο, καί τρίτο... Από τό βουνό κα
τεβαίνει κύματα-κύματα ό βοριάς. Τό χιονόνερο χτυπάει στά τζά
μια. Τρίζουν τά καυσόξυλα στό τζάκι. Ή καμπάνα τοϋ χωριού χτυ
πάει εσπερινό. Τά παιοόπουλα λένε τά κάλαντα...

- ... Μέ τούς κομμουνιστές μέ χωρίζει μόνο ένα ζήτημα. Φυ
σικά, δέν τρώνε τά παιδιά τους, δπως λένε οί βάβες, άλλά, άν τούς 
βάλεις άπ τή μιά μεριά τήν οικογένεια κι άπ τήν άλλη τόν κομ
μουνισμό...

Τή νύχτα σκέφτηκε πολύ ή Άθτ·νά. Ό Λιάπης έχει δίκιο... 
'Ο Λευτέρης δέ θά διστάσει καθόλου, δν βρεθεί στό δίλημα... Ό 
επιθεωρητής τούς κυνηγάει... Υποφέρουν χωρίς κανένα λόγο...

Ό αστυνόμος, μέ τά λεφτά τού Σταθμού, τής φέρνει άπ τήν 
πόλη και τά δικά της. Τή συναντάει σέ φιλικά σπίτια κι είναι πάν
τοτε εύγενικός. Στό δρόμο τή χαιρετάει στρατιωτικά καί παίζει μέ 
τό μωρό, τό Γιανάκη. Καί ή δασκάλα έβγαλε τό συμπέρασμα, πώς 
δέν τήν παρακολουθάε*.  γιά πολιτικούς λόγους...
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

II Κατίνα οέν μπορεί νχ πάει στή διαδήλωση, μά δέν μπο
ρεί καί νά ησυχάσει, 'Αφησε τα παιδιά της το θωμά, δυόμισυ 
χρονώ καί το Βαγγέλη, μωρό 25 ήμερων — στή γειτόνισα, τή θεία 
Μαλάμω, καί κατέβηκε στο Κέντρο, σέ μιά γνωστή της. Ανέβηκε 
στό δεύτερο πάτωμα. Ό μεγάλος δρόμος τραντάζεται άπ τή δύνα
μη του λαού. Ή διαδήλωση μέ συνθήματα, πλακά*,  τραγούδια... 
προχωράει. ΙΙλησιάζει στά τάνκς. Στήν πρώτη σειρά βαδίζει ό 
Γιώργος. 'Ακούει τή φωνή του: «Φαντάροι! μή χτυπάτε τ αδέρφια 
σας!...». 'Απάντησαν τχ πολυβόλα... Για μιά στιγμή ή καρδιά της 
πάγωσε. Σκέπασε το πρόσωπο μέ τί; απαλάμες. 'Ύστερα πετάχτη- 
κε ορθή. Κατέβηκε τά σκαλοπάτια κουτροβαλιστά καί χώθηκε στό 
πλήθος, πού φωνάζει, απειλεί, καταριέται, τή μιά τρέχει μπρός. 
τήν άλλη πίσω, σκορπάει καί πάλι μαζεύεται...

Τσακισμένη άπ τή στενοχώρια καί τήν εξάντληση γύρισε αρ
γά στό σπίτι. Τά παιδιά κοιμούνται. ’Έκατσε στο παράθυρο. Νω
ρίτερα είχε καί αμφιβολίες. Τώρα είναι βέβαιη. Τόν είδε μέ τά. 
μάτια της. 'Έπεσε μέ τήν πρώτη ριπή. Δέν πονάει, γιατί θά μεί
νουν τά παιδιά της ορφανά. Δέ σκέφτεται, πώς θά ζήσει χήρα. 
Κλαίει, γιατί χάθηκαν άνθρωποι. Κι ένας άπ αυτούς ήταν ό άν
τρας της. Καί τον άντρα της τόν αγαπούσε περισότερο κι άπ τή 
ζωή της. Κάποτε, ανάμεσα στόν ύπνο καί τό ξύπνιο, είδε κάτι σάν 
όνειρο, μπορεί νά ήταν καί ή ίδια της ή σκέψη. Βρίσκονταν. τάχα, 
στό νησί, σ ένα κάβο οΕ δυό τους. Ό Γιώργος, ξαπλωμενος-ματω- 
μένος ανάμεσα στά βράχια. Λύτη έγερνε άπό πάνω του, τού χαΐ
δευε τό πρόσωπο, τά μαλιά, κι εκείνος τής έλεγε: «Κατίνα, γυ
ναικούλα μου χρυσή, ζήσαμε κάμποσα χρόνια καλά... Τώρα έγώ 
πεθαίνω >.

Τινάχτηκε. Κάποιος ανεβαίνει τό γκαλντερίμι. Ζυγώνει στό 
παράθυρο. Ήταν ό ΙΙαντελής.

— Κατίνα! Το Γιώργο τον έπιασαν [ιέ μερικούς άλλους.
*Ανάσανε.
— Σκότωσαν πολλούς;
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— Λΰβίο θά οργανώσουμε άλλες διαδηλώσεις. Αν ρίξουμε 
τήν κυβέρνηση. καλά. Διαφορετικά...

Μέ τό χέρι έκαμε μιά κίνηση αόριστη καί πήρε ξανά τό γκαλ- 
ντερίμι.

Τό Γιώργο δέν πρόλαβε νά τόν δει. Μαζί μέ άλλους τον δί
κασαν στά πεταχτά καί τού; μετέφεραν στήν Αίγινα. Άπό κεΐ τής 
έγραψε;

« ... Είμαι καλά. Μήν ανησυχείς. Δέ χρειάζομαι τίπο
τα... Τό θωμά...».

Τά ύπόλοιπα, μιά σειρά περίπου, ήταν τόσο σβησμένα πού, ό
σο κι άν παιδεύτηκε, δέν μπόρεσε νά τά διαβάσει.

Δυό σπίτια παραπάνω κάθεται ή Μαρία ΙΙαπανίκα, γυναίκα 
ένός χαφιέ. Αυτός τή δέρνει κι αύτή τόν κερατώνει. Η γειτονιά 
τή σιχαίνεται καί τή φοβάται. ΊΙ Κατίνα σχέσεις μαζί της δέν έ
χει. Μόνο μιά φορά, εκείνη τής είπε: «Έσύ ζεΐς καλά μέ τόν άν
τρα σου» κι αμέσως πρόστεσε: «Σάν κι ανταμώνεστε ποτέ νά τσα
κωθείτε!». Κείνες τις μέρες έφερνε γύρα καί διέδινε τά πιό τερα- 
τώδικα πράματα καί, σάν είδε, πώς ή Κατίνα δέν άνοιγε κουβέν
τα, τή ζύγωσε ένα βράδυ καί τής είπε έμπιστευτικά:

— Τό νου σου! Στις Συκές έπιασαν μιά γυναίκα μ ένα κορι
τσάκι σάν τό θωμά. Δέν είχε σέ ποιόν νά τ αφήσει και τό πήρε 
στό κ^ατητήριο μαζί της. "Οταν τήν ανέβασαν στό καράβι, τό κρά
τησαν καί κανένας δέν ξέρει τί απογίνε.

Άπό τότε κείνη ή κουβέντα τή βασανίζει σάν εφιάλτης.
"Εβαλε τά παιδιά νά κοιμηθούν κι έτοιμαζάταν νά ξαπλώσει 

κι αύτή. Χτύπησε ή πόρτα καί μπήκε δ γερο-θωμάζ. 'Έστησε τό 
ραβδί στόν τοίχο, άφησε τον τορβά στό σκαμνί καί κάθησε.

— ...Μάθαμε κι ήρθα νά δώ τί κάνεις... Λέμε νά πάρουμε τά 
παιδιά στό χωριό...

Τά μάτια της γέμισαν δάκρια.
— Εχουμε λίγο γάλα. Δέ θά τ αφήσου*  ιε νηστικά. Καί τό 

Φώτη έτσι τον μεγαλώσαμε...
Τρεις μέρες αργότερα έβαλε ξανά τόν τορβά στήν πλάτη καί 

πήρε τό ραβδί του.
— θά πάω στό Λεύτερη. Νά δώ τί κάνουν κι αύτοί. Στό γύ

ρισμα λέω νά τά πάρω και τά δυό...

Στή γεμάτη σκόνη δημοσιά, μέ; τήν αφόρητη αύγουστιάτικη 
ζέστη, όπως κι άλλη μιά φορά, δταν είχε πάει στόν κάμπο νά αν
ταμώσει τή Βάσω, περπατάει ό θωμάς σιγά-σιγά, μέ βαριά καρ
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διά. Στόν δχτο, δίπλα στό χωραφόδρομο, στέκει ό Λευτέρης. Πα
ρακολουθεί τό γέρο, πού ξεμακραίνει, και κουνάει τό κεφάλι μέ 
θλίψη. <Οί δικές μου επιπολαιότητες!... Στενοχώρησα καί τόν πα
τέρα!...».

Τό Θωμά άπ τήν πρώτη στιγμή, δέν τον χωρούσε τό σπίτι. 
Ή "Αθηνά, πάντα μουτρωμένη, μιλούσε μέ τή μύτη. Ό Λευτέρης 
φυλαγόταν, μαζευόταν, σά νά ήταν ξένος. Τό πρώτο κιόλας βράδυ 
έγινε ένα μικρό επεισόδιο. ΤΙ γυναίκα απίθωσε τό δίσκο μέ τούς 
καφέδες στό τραπέζι κι έκατσε. σοβαρή-σοβαρή, αντίκρυ στόν πε
θερό της.

— Καλά έκαμες κι ήρθες. Πατέρας είσαι. Πες του νά καθή- 
σει ήσυχος.

— Άθηνά! Ό πατέρα; δέν ήρθε νά λύσει τις δικές μας δια
φορές.

Καμώθηκε, πιος δέν άκουσε.
— Είναι σωστό νά παρατήσει τήν οικογένεια του και νά πάει 

φυλακή ή εξορία;
Ό θωμάς σκύβει τό κεφάλι, ξύνει τό κούτελο. Οί καφέδες 

κρύωσαν. Ό Λευτέρης κοιτάζει μελαγχολικά τά φλυτζάνια. ΤΙ Α
θήνα μιλάει συνέχεια, χτυπώντας τό πόδι νευρικά στό πάτωμα.

Μέ τό στανιό δέχτηκε νά μείνει δυό βδομάδες. Εβλεπε, πώς 
μεγαλύτερες δυσκολίες έφερνε στό αντρόγυνο. "Όμως κι αύτό τό 
χρονικό διάστημα δέν τό εξάντλησε. Μόλις μαθεύτηκε, πώς έπι- 
βλήθηκε διχτατορία καί κάνουν μαζικές συλήψεις, έβαλε ξανά στόν 
ώμο τόν τορβά καί πήρε τό ραβδί του. Ό Λευτέρης τόν συνόδεψε 
μιά ώρα δξω άπ τό χωριό. Στό δρόμο τού οιηγήθηκε όλες τις στε
νοχώριες του.

— Τί νά σού πώ, παιδί μου! Κάνε υπομονή!...
Τ άπόγιομα τής άλλης μέρας ό παπούς έφτασε στή θεσαλο- 

νίκη κι άνέόηκε τό γκαλντερίμι. Στήν πόρτα καθόταν μοναχό τό 
έγγονάκι. Σάν τόν είδε, έτρεξε καί τόν αγκάλιασε άπ τό λαιμό.

— Πού είναι ή μάνα σου;
— Ήρθαν χωροφυλάκοι καί τήν πήραν.
— Κι ό Βαγγέλης;
— Τόν πήραν κι αυτόν.
Κλείδωσαν τό δωμάτιο κι έδωσαν τό κλειδί στή θειά ΑΤαλά- 

μω. Ό γέρο-θωμάς μέ τόν τορβά στήν πλάτη καί τό ραβδί στό χέ
ρι, σήκωσε τό μικρό θωμά στήν άγκαλιά καί ξεκίνησαν...

Ξανά στ Αγνάντια τού Ραχούτη. Ό θωμάς βγάζει άπ τόν 
κόρφο ενα παλιό-λερωμένο πορτοφόλι καί δίνει στό Φώτη ένα χαρ
τάκι διπλωμένο.
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— Στδ καλό, παιδί μου, καί νά μας γράφεις, μουρμούρισε, 
χαϊδεύοντάς του τά μαλιά.

Ή Βάσω τδ φίλησε πολλές φορές. Τό παιδί βάζει τό μπογα- 
λάκι στήν πλάτη καί παίρνει τήν κατηφόρα.

Μέ τέσερα άτομα στδ σπίτι οέν μπορούσαν νά βγάλουν τό χει
μώνα. Νά πάει στό τσαγκαράδικο, είχε ανοίξει κι ένα δεύτερο μπα- 
λωματίδικο κι ό Νίκος Αναγκαζόταν νά δουλεύει καί στά χωράφια. 
Ό θωμάς θυμάται τό Γιώργο καί τδν .Άλέκο τδν Τσιγγάνο, δμως,’ 
γιά νά τδν στείλουν ηλεκτρολόγο, πρέπει νά έχουν άνθρωπο νά 
τούς βοηθήσει... Ή Βάσω προτιμάει τδ ραφτάδικο. Ρώτησαν καί 
τδ παιδί.

— Ό Γιάνης τοϋ Τάλαρου, άποκρίθηκε, δουλεύει έκει πού 
διορθώνουν ποδήλατα, αύτοκίνητα, μηχανές... Τοϋ δίνουν καί ψω-

Ό Φώτης φάνηκε στδ απέναντι διάσελο, κούνησε τδ χέρι και 
χάθηκε στδ λόγγο τής αντίθετης πλαγιάς. Οί γέροι δέν έχουν καρ
διά νά γυρίσουν πίσω.

— θωμά! Κοίταξε στήν τσέπη, μήν έχεις τίποτα δεκάρες νά 
αγοράσουμε ένα λεμόνι... Μιά βδομάδα άρωστο τδ παιδί καί δέν 
έβγαλε ακόμα τήν οστρακιά.

Ό γέρος ψάχνει τό λερωμένο πορτοφόλι καί κουνάει τό κε
φάλι.

Άπ το ένα μέρος ξεμακραίνει ή εγνια γιά τδ Φώτη, άπ τήν 
άλλη μπαίνει ή έ'γνια γιά τό μικρό θωμά.

* * * ···{-■·
• · Γ· 1

Μέ παράκληση τής Καίτης, νά έχε: τδ έγγονάκι της κοντά, 
ή οικογένεια τού Λαμπράκη μετακόμισε ξανά στό παλιό σπίτι. ’Ε
κεί πάει, κάθε μέρα σχεδόν, καί ό Άγγελής ό Λάκης. Οί δυό άν
τρες κλείνονται ώρες στδ γραφείο. (Ε στολές τής ΕΟΝ, τ αγάλμα
τα τοϋ ’Αρχηγού, οι έρανοι ύπέρ τής Αεροπορίας, ή σπιουνιά καί' 
ή ατιμία, ή θρησκεία, ή οικογένεια καί ή πατρίδα, όλα μπαίνουν 
στδ σφυρί. ΊΙ «φιλία» τους δέν αρέσει στό Μήτσο τδν Καρατζά. 
.«Σιχαμένος άνθρωπος, λέει γιά τδ Λάκη, ύπουλος, φίδι... Κι ή πε
ριουσία του... βρώμα καί δυσωδία!...». ’Άρχισε κι αύτδς νά νοσταλ
γεί τήν παλιά εποχή, δταν οί άνθρωποι κέρδιζαν τά λεφτά τους... 
τίμια. ΊΙ κυρία Καίτη βλέπει τις έρωτοτροπίες τής Τούλας μέ τόν 
Άγγελή, γυρίζει αλλού τά μάτια, καταπίνει τδ πικρό σάλιο καί 
σωπαίνει...

Ό Μίμης ό Άγγελής έμεινε δ ίδιος κι άπαράλαχτος καί θά 
άραζε στή φυλακή γιά χρέη, άν οέν τδν έσωζε ή ΕΟΝ. Δέ δίνει 

153



σημασία στούς σκοπούς της. Τόν τραβούν οί παράτες καί οί φιέστες. 
Αναθάρησε καί ή μάνα. Βγήκαν άπ τό αδιέξοδο. θά γινόταν καί 

ό γιος της κάτι. ’Έγινε κιόλας. Βαδίζει περήφανος επικεφαλής 
τής φάλαγγας. Στό παράγγελμά του σταματούν καί οί ανάσες. Μέ 
μιά κίνηση τού χεριού του τραντάζεται ό τόπος άπ τό ρυθμικό) βή
μα καί τις ιαχές... Στις μεγάλες μέρες παίρνει καί δίνει αναφορά 
άκόμα καί στόν Αρχηγό, κάποτε καί στόν ϊδιο τό βασιλιά... Αύτή 
ποτέ οέν άγαπούσε τούς φτωχούς, άλλα, δταν ό Άγγελής είχε ερ
γοστάσια, απέναντι στούς εργάτες κρατούσε στάση αδιάφορη. Τώ
ρα! Πηγαίνει στις συγκεντρώσεις καί τις συνελεύσεις, τεντώνει τ 
αφτί στις έκλησιές, ρωτάει στις γειτονιές... Τό οικονομικό καί ή 
ματαιοδοξία άποτραβιούνται σέ δεύτερη μοίρα καί παίρνει απάνω ό 
φανατισμός. Κι ό κόσμος οέν μπορεί νά υποψιαστεί πώς ανακατεύε
ται σέ τόσο «θεάρεστες*  δουλιές μιά γριά, πού έχει καί τά δυό πό
δια στον τάφο.

* # >:

Στά κατοπινά χρόνια τής ξένης κατοχής καί τής Εθνικής 
’Αντίστασης — τό ρετσινόλαδο, τή φάλαγγα καί τά άλλα σωματικά 
βασανιστήρια, τις φυλακές και τις εξορίες, θά τά έπαιρνε γιά παιγ
νίδια, όμως γιά κείνη τήν εποχή, μέ κείνο τό ηρωικό έπίπεδο τού 
λαού καί τού Κόμματος, ήταν μιά σοβαρή δοκιμασία. Τ) φασισμός 
έπιανε στό σωρό, κομμουνιστές, δημοκράτες κι ανθρώπους πού δέ 
συνδέονταν μέ τό κίνημα. 'Αρχισαν οι δηλώσεις μετάνοιας, οί απο
κηρύξεις «μετά βδελυγμίας», οί καταδόσεις... ΤΙ άρώστια μεταδό
θηκε άρκετά πλατιά, άρπαξε καί τά ασταθή μέλη τού Κόμματος.

Κυνηγημένος, έφτασε στή Θεσσαλονίκη στις αρχές τού Νοέμ
βρη. Στόν Προφήτη Τίλια, πάνω άπ τό Διοικητήριο, τόν αντάμω
σε ένα βράδυ βροχερό ό ΙΙαντελής. Εσφιξαν τά χέρια καί περπά
τησαν λίγο μαζί.

— ... Στό ίδιο πάτωμα τής πολυκατοικίας κάθεται κι ένας 
γιατρός μέ αρκετή πελατεία. Έτσι δέ θά κάνουν εντύπωση καί τά 
δικά σου μπαινοέβγα. 'Ομως αύτό έχει καί τήν αντίθετη πλευρά. 
’'Αν δέν πάρεις τά μέτρα σου, άπ τούς πολλούς κάποιος μπορεί νά 
σέ γνωρίσει... θά δουλέψεις στή διαφώτιση... Νά προσέχεις πολύ 
τήν περιβολή σου... Ν άποφεύγεις κάθε περιτή κίνηση... Καί νά 
προετοιμάζεσαι ψυχολογικά... Ή κατάσταση δέν είναι καθόλου ρό
δινη...

Ό Παντελής πιάστηκε. 'Εξαφανίστηκε καί ό αντικαταστάτης 
του. Χάθηκε ή επαφή μέ τήν ΙΙεριοχή... «Νά πάρεις τις προκηρύ
ξεις στό δωμάτιό σου, τόν ειδοποίησαν, θά ρθει κάποιος γνωστός 
σου...».
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Άπ τά χαράματα κάνει βόλτες. Ιίοιός νά είναι ό «γνωστός : 
Νά ήξερε κάτι γιά τό σπίτι! Βήματα άκούγονται στή σκάλα. 'Άν
θρωποι ανεβαίνουν, μπαίνουν σέ κάποιο διαμέρισμα, κατεβαίνουν... 
Στό παραμικρό σούρσιμο ζυγώνει στήν κλειδαρότρυπα. ΊΙ ώρα 
περνάει αργά. ΊΙ αγωνία δυναμώνει. Όταν ό ήλιος άγγιζε τή δύ
ση, φάνηκε στό διάδρομο το ράσο ενός παπά, πού χάθηκε στό δια
μέρισμα τού γιατρού. Ό Λευτέρης ξάπλωσε στό κρεβάτι στενοχω
ρημένος, απογοητευμένος... Αίγα λεφτά αργότερα, ακούστηκαν 
χτύποι. Μ ένα σάλτο βρέθηκε στήν πόρτα καί, σαν άνοιξε, έμεινε 
κόκαλο.

— «Ευλογητός εί Κύριε», άρχισε άπ τό κατώφλι ό Παπαχα- 
ράλαμπος. «Τή Σεβαστή τήν πήγε στήν Κλεισούρα, ή Αναστασία. 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι». «Τά παιδιά καλά είναι. Η Άθηνά. τήν 
ξέρεις καλύτερα άπό μένα... Τή ζορίζουν κι αύτοί οί παλιάνθρω
πο.! Δός μου τις προκηρύξεις. Βιάζομαι. Φεύγει τό τραίνο». «Κύ
ριε έλέησον! Κύριε έλέησον!». «Καλή αντάμωση!».

"Ολη τή νύχτα μέ τις σκέψεις του παλέβει. Τή μιά απαλαί
νει ή στενοχώρια. «Τά παιδιά είναι καλά». Τήν άλλη, νιώθει ένα 
βάρος στήν ψυχή, θυμάται τούς γέρους καί τή ζωή τους, τό Γιώρ
γο καί τήν Κατίνα. Γιατί νά βιαστεί! Καί γιατί νά παντρευτεί! 
Κάποτε δίνει δίκιο στόν εαυτό του. Κάποτε καί στή γυναίκα του. 
Εμεινε μόνη της. ’Έπεσε απάνω της ή πεθερά, ό επιθεωρητής, ή 
Αστυνομία... 'Εδώ άλλοι κι άλλοι!... Ηά κάνει δήλωση καί θα 

τήν άφήσουν ήσυχη!...

Άπ τό παράθυρο τόν είδε νά ανεβαίνει κι ένιωσε νά τρέμει τ 
αχείλι της άπ τήν οργή. Τόν σιχαίνεται, τόν μισεί καί πιό πολύ 
τόν φοβάται. Τόν ένα μήνα τής είπε, πό>ς ξόδεψε λίγα λεφτά άπ 
τό μισθό της γιά ύπηρεσιακές ανάγκες καί τά έπέστρεψε αργότε
ρα. Τό δεύτερο δέν τά έπέστρεψε κι ύστερα δέν τής έδινε λογα
ριασμό.

Μπήκε, βρεγμένος-λασπωμένος, κι έκατσε στήν καρέκλα. Τά. 
μάτια του ήταν κόκινα-αίμα, τά χνώτα του μύριζαν ρακί.

— Είναι καιρός νά τελιώνουμε...
— Δέν έχω ιδέα, που βρίσκεται... Κι δταν ζούσαμε μαζί, πο

τέ οέ μού μίλησε γιά κομμουνισμό.
— Φαί.
Σάν άπόφαγε. ζύγωσε τή μεσόπορτα καί τήν άνοιξε μέ μια 

κλωτσιά.
— Άλαςε σεντόνια, είπε, δείχνοντας τό κρεβάτι.
Ή δασκάλα οέν κατάλαβε καί μουρμούρισε:



— Τά Σάβατο!
— Όχι, τώρα θέλω!...
Κείνη τή νύχτα ό Λιάπης πρωτοκοιμήθηκε μέ τή δασκάλα*
Στό τέλος τοϋ μήνα δ ίδιος δ Λιάπης τής έφερε άπ τήν πόλη 

τό έγγραφο. 'Ο επιθεωρητής τής κοινοποιούσε δίμηνη προσωρινή 
απόλυση. Ιίέταςε τό χαρτί στό τραπέζι καί, ξαπλώνοντας στό κρε
βάτι, φώναξε: .·/·

— Μή νομίσεις πώς θά σέ θρέψω έγώ... θά ψοφήσουν τά κου
τάβια σου άπ τήν πείνα...

Ή σκέψη τής δασκάλα; είχε 6γεί πια άπ τήν κανονική τρο
χιά. «Πού είσαι, κ. Καρατζά, νά δεις τά έργα των χειρών σου», 
είπε μέσα της μέ άπόγνωση. Και στό τέλος τού διμήνου τής έφερε 
ένα άλλο χαρτί. ‘Εβαλε τδ δάχτυλο στό κάτω μέρος καί πρόφερε 
οραχνά: ,.

— Υπόγραψε. Διαφορετικά ετοιμάσου γιά έςορία.
Ή "Αθηνά σά νά βρήκε τό δρόμο.
— θά προτιμήσω τήν έξορία.
— Καί τά κουτάβια σου;
—· Θά τά πάρω μαζί μου. .....
— "Αμα βγει δ ήλιος άπ τή δύση.

Λ *
• J

"Απ τό πρώτο πάτωμα, όπου καθόταν ή γριά Πηνελόπη, άα- 
τέβηκε σ ένα υπόγειο τσιμεντένιο, μέ θολωτό νταβάνι, άποθήκη τυ
ριών, δπως έδειχνε. Κι άπό κει πήδησε σ ένα ύπο-ύπόγειο, τσιμεν
τένιο κι αύτό. Τδ περιεργάστηκε μέ τό φακό. Ύστερα άπ τή σύ- 
ληψη τών τυπογράφων, έδώ θά έστηνε τό λημέρι του. Στό μέρος 
τού τοίχου οί κάσες, αμφιθεατρικά βαλμένες, στή γωνιά ένα τραπέ
ζι, ένα κάθισμα καί μιά λάμπα πετρελαίου, πιδ κει δ τενεκές γίά 
τήν «άνάγκη» του καί δίπλα-κολητά, μιά στάμνα γιά νερό.

Τά χαράματα κατεβαίνει καί στοιχειοθετεί τό υλικό, πού τό 
φέρνει ή γριούλα άποβραδίς. "Επειτα στεριώνει τή στοιχειοθετήμέ- 
νη πλάκα στό μάρμαρο τού τραπεζιού, κυλάει άπό πάνω δυδ-τρεις 
φορές έναν κύλινδρο, άπλώνει τό χαρτί, τό πιέζει μ έναν άλλο κύ
λινδρο καθαρό καί ή μιά σελίδα είναι έτοιμη.

"Απ τήν κατακόμβη βγαίνει τή νύχτα. ΙΙλένεται, τρώει, άπο- 
φεύγοντας κάθε συζήτηση μέ τή γριούλα, έχουν αφτιά καί οί τοί
χοι, σβήνει τό φως καί πιάνει τό παράθυρο. Βάζει τά χέρια στό 
πρεβάζι, άκουμπάει τό πηγούνι στις απαλάμες καί άγναντεύει τό 
λιμάνι μέ τά καράβια, τήν πόλη μέ τά φώτα, ονειροπολεί καί ·πό- 
τε-πότε άναστενάζει: «Πόσο όμορφη είναι ή ζωή!». Καί κει τις 
περισότερες φορές τόν παίρνει ό ύπνος.
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Στις ίρχές μέ τή οουλιχ ξεχνούσε υμ τήν ύγρχσίχ, καί τή 
μυρωδιά τής μελάνης, καί τό αντιμόνιο, καί τις δικές του πίκρες. 
Επειτα, αντί γιά έτοιμο ύλικό, τοϋ έστελναν τις εφημερίδες κι 

ένα σημείωμα τί νά γράψει, κι αργότερα μόνο τις έφημερίδες...
. II σύνδεση μέ τούς παραπάνω άρχισε νά παρουσιάζει κενά 

κχί οί μέρες χωρίς δουλιά είναι χειρότερες. Στρώνει έφημερίδες 
στδ .τσιμέντο, ξαπλώνει ανάσκελα, βάζοντας τά μπράτσα προσκέφα
λο, κλείνει τά μάτια καί βυθίζεται στούς στοχασμούς του. Χάνεται 
ό ύπόγειος τάφος καί πηδούν άπό παντού τοπία όμορφα, εικόνες γε
μάτες ήλιο. Βλέπει τά παιδιά του νά ανακατεύουν τά χώματα τό 
καταμεσήμερο στον ήλιο, νά παίζουν στό ακρογιάλι με τόν άμο καί 
τά βότσαλα, τδ νερό καί τον ήλιο, νά μαζεύουν λουλούδια στά λι
βάδια, όταν ό ήλιος ανεβαίνει στην ανατολή, νά τρέχουν στό λόφο, 
όταν ό ήλιος κατεβαίνει στή δύση... Νοσταλγεί καί τά δικά του 
στεργ^μένα παιδικά χρόνια. Γύριζαν στά χωράφια κι ό ήλιος τούς 
μαύριζε τό πρόσωπο, έπιαναν καβούρια στδ ρέμα κι ό ήλιος έκαιγε 
τή ράχη... Μέ τόν ήλιο πρασινίζει τό χορτάρι, μέ τόν ήλιο μεγα
λώνουν τά σπαρτά, μέ τόν ήλιο ωριμάζουν οί καρποί. Ό ήλιος καί 
τά παιδιά του δέ φεύγουν καθόλου άπ τον υπόγειο τάφο, τού κρα
τούν συντροφιά, τού απαλαίνουν τή μοναξιά... ΊΙ σκέψη προχω- 
ράει και πιό μακριά. Τδ κίνημα χτυπιέται άπό παντού καί ύποχω- 
ρεΐ. "Ο Μουσολίνι βρίσκεται στήν εξουσία τόσο χρόνια κι αν βα
στάξει τόσο δ φασισμός καί στήν Ελλάδα!... Αύτόν, τό Αευτέρη 
τόν Καρατζά, θά τόν φάει ή ύγρασία, οί ρευματισμοί, τό σκοτάδι... 
Μπορεί καί νά χτικιάσει, θά βγει από οώ γεροντάκι, σκεβρωμένο, 
σαρακοφαγωμένο... μ άσπρα μαλιά. Φέρνει τδ χέρι στδ κεφάλι καί 
χαμογελάει. ΙΙαρακάλεσε τή γριούλα νά τόν κουρέψει. «Δέν μπο
ρώ. Τρέμουν τά χέρια μου», τ άπάντησε. Μέρες παιδευόταν με τό 
τίποτα. Τέλος βρήκε τή λύση. Μέ μιά μηχανή κουρεύεται σύριζα 
μονάχος του... Κι άπ τδ σήμερα πάει στά περασμένα. Οί κατακόμ
βες δέν είναι τωρινές... Τέτια είναι ή ιστορία. Ό άνθρωπος πα- 
λέβει πιό πολύ γιά τις μελοντικές γενιές... II κατάσταση 0 άλάξει. 
IIόσο θά βαστάξει; Σ αύτόν έλαχε τούτος δ τάφος γιά χαράκωμα. 
Εχει χρέος νά μείνει σ αύτόν. όσα χρόνια κι άν χρειαστούν, καί 

θά μείνει. Π ρέπει νά δουλέψει, οσο μπορεί, και θά δουλέψει... Σάν 
άτομο... μπορεί... "Ομως 9ά ρθεί οπωσδήποτε μιά μέρα γεμάτη ή
λιο καί αγάπη...

ΊΙ Πηνελόπη τις τελευταίες μέρες άδικα πηγαίνει στή γιάφ
κα. Κανένα δέ βρίσκει, καί κάθε τόσο άλάζει δρομολόγιο, άπό φό
βο μήν τήν παρακολουθούν. Δυό μέρες στή σειρά τήν έπισκέφτηκε 
τ άγγόνι της καί κοίταζε γύρω, λες καί κάτι έψαχνε νά βρει. Ά
πό τότε δ Λευτέρης τά βράδια οέ ζυγώνει καθόλου στο παράθυρο 
καί κατεβαίνει πιό νωρίς στό υπόγειο...I ·



Τό μεσημέρι ακούστηκαν βήματα πάνω ίτ. τδ κεφάλι του. 
Σβήνει τή λάμπα, κάθεται καταγής καί καρφώνει τό βλέμα στό 
σκοτάδι κατά τό μέρος τής γλαβανής. Ψυχολογικά είναι έτοιμος. 
Ηά τόν δείρουν μιά μέρα, ουό, δέκα... Κι ύστερα θά τόν στείλουν 
φυλακή, ή εξορία. ’Από δώ καλύτερα θα είναι. "Οσο γιά τή δαυ
λιά... έχει σταματήσει... Κι ώστόσο ή καρδιά του χτυπάει δυνατά, 
γρήγορα, ανάκατα. Β άνοίξει ή καταπαχτή, θά ρίξουν τό φακό 
στήν κατακόμβη, θά τόν δουν μαζεμένο σά γάτα στή γωνιά, θά γυ
ρίσουν τό πιστόλι καταπάνω του, μπορεί καί νά τδν σκοτώσουν 
σέ ποιόν θά δώσουν λόγο! —καί οέ θά δει ξανά τά παιδιά του καί 
τόν ήλιο... Κι έπειτα άπό χρόνια, όταν θά άνατείλει ή μέρα, ή 
γεμάτη ήλιο καί αγάπη, θά βρουν τά κόκαλά του δίπλα στά σύ
νεργα της δουλιάς του...

Ή γλαβανή έφάρμοζε καλά, δμως δέν τή βρήκαν άπό ένα 
τυχαίο περιστατικό. Στή γωνιά ήταν σωριασμένα κάμποσα χαρτιά 
καί βιάστηκαν νά τά ψάξουν, γιά νά άνακαλύψουν κάτι τδ ύποπτο. 
Τά σκόρπισαν έδώ κι έκει καί κάμποσα έπεσαν καί σκέπασαν τή 
γλαβανή.

"Ολες οί αισθήσεις συγκεντρώθηκαν στήν ακοή. Ξαπλωμένος 
στό τσιμέντο ανάσκελα, περιμένει... ΤΤ νύχτα κύλησε ήσυχα, χω
ρίς ν ακουστεί κι ό παραμικρότερος θόρυβος. Ξημέρωσε ή άλλη μέ
ρα. Τή γριούλα τήν έπιασκν. Ή γοιούλκ δέ μαρτύρησε. Ή γριού- 
λα δέ γύρισε στό σπίτι.

Ό Λευτέρης νιώθει δίψα φοβερή. Ή στάμνα δέν έχει νερό. 
Στήν αρχή τή γέμισε μιά φορά κι ύστερα τήν ξέχασε. Πέρασε καί 
μια νύχτα ακόμα, γεμάτη σκέψη κι αγωνία. Κι ήρθε μιά άλλη μέ
ρα. "Έμεινε μιά διέξοδο. Νά βγεί τώρα, οέν μπορεί, θά έχουν στή
σει καραούλι. Τό βράδυ; Που θά πάει νά κοιμηθεί; ’Αποφάσισε 
γιά τά χαράματα.

Βγάζει τά παλιά ρούχα, τά διπλώνει καί τά βάζει πάνω στό 
τραπέζι. Κατεβάζει άπ τό καρφί τό πουκάμισο, τό σακάκι, τό παν
τελόνι καί ντύνεται. Βάζει τό μάρμαρο, τούς κυλίνδρους, τή μελά
νη, τό χαρτί... στή θέση τους. Τούς ρίχνει μιά ματιά φιλική. Τοϋ 
κράτησαν συντροφιά τόσους μήνες. Μαζί τους κουβέντιαζε, μαζί 
τους πάλεδε... Σβήνει τή λάμπα. ’Ανοίγει τήν πρώτη γλαβανή. 
Ανεβαίνει τή σιδερένια σκάλα. Ανοίγει αθόρυβα καί τή δεύτερη 

γλαβανή. Περνάει το κεφάλι. Τδ δωμάτιο έρημο. Καίει τό πρόσω
πό του, χτυπούν τά μηλίγγια, σιγοτρέμουν τά γόνατα. Τραβάει τό 
σύρτη τής δεύτερη; πόρτας σιγά-σιγά. Μόλις ξυπνούσε ή πύλη. 
Γλίστρησε στό δρόμο κι ανακατεύτηκε μέ τούς πρώτους έργάτες. 
πού πήγαιναν στις οουλιές τους...

«Κουλουρτζής!» άκούγεται δίπλα του. Αναστατώθηκαν τά 

158



σωθικά του, πού βρίσκονταν σέ κάποια νάρκη άπ τή νευρική ύπερ- 
διέγερση. Στήν τσέπη είχε δέκα δραχμές. ’Αγόρασε ενα κουλούρι 
καί τότε ή πείνα θέριεψε σά λάμια. θέλει νά τά αγοράσει όλα, νά 
φάει, νά χορτάσει... Σφουγγίζει τό κούτελο, πού καίει, περνάει τό 
χέρι άπ τό πρόσωπο. Νιώθει στήν απαλάμη τ άγρια άπ τήν απλα
σία γένια. Μπήζε σ ενα απόμερο κουρείο. Κάθησε στήν καρέκλα.

-Άπ τή φυλακή; ρώτησε δ κουρέας, κοιτάζοντας ύποπτα τό 
κουρεμένο κεφάλι.

Τό μάτι τοϋ Λεύτερη άρπαξε τό σήμα τής ΕΟΝ στήν μπλού
ζα τού κουρέα.

• 'Οχι! Στο νοσοκομείο ήμουν.
Ώς τό άπόγιομα ψάχνει νά πάρει επαφή. Πήγε και σέ μιά 

γιάφκα, πού θά τή χρησιμοποιούσε σέ απόλυτη ανάγκη. Άπ τή 
στροφή ειοε τήν πόρτα τού ραφείου άνοιχτή καί άναθάρησε. θά 
βρει ένα σύντροφο. ένα στήριγμα... Τό βλέμα τοϋ γιαφκαντζή γέ
μισε τρόμο.

— Φεύγα! Φεύγα! θά μ.έ πάρεις στό λαιμό σου.
— IIοϋ νά πάω ; Ούτε σπίτι έχω. ούτε λεφτά...
— Πήγαινε όπου θέλεις. II άρε δέκα φράγκα καί φεύγα.
Βγήκε άπ τήν πόλη κι άνέβηκε στά ύψωματάκια. Είχε μπει 

έ Απρίλης κι δ καιρός είναι γλυκός. ’Έκατσε σέ μιά απόμερη χα- 
ραδρίτσα. Στό βλέμα ξεχειλίζει ή μελαγχολία. Χαρακές αύλακώ- 
νουν τό πρόσωπο. Τό βραδάκι μιά παρέα νέοι, αγόρια καί κορίτσια, 
Φάνηκαν στό αντικρινό οιασελάκι. «Έονίτες θά είναι», σκέφτηκε. 
Φοβήθηκε και γύρισε ξανά στήν πόλη. Τά βήματα τόν έφεραν στό 
σπίτι τής τελευταίας σπιτονοικοκυράς του. Σάν τόν είδε κουρεμένο, 
έμεινε σύξυλη.

— Μήν είσαι άπ αυτούς; Τό παιδί μου είναι στήν ΕΟΝ. θά 
φέρει αμέσως τήν Αστυνομία.

— Κυρία θεοδοσία! Μή μάρτυρας τοϋ παιδιού σου. Δέν έχω 
•πού νά κοιμηθώ...

"Εμεινε κάμποσο σαστισμένη.
— Γιά μιά νύχτα. Στό πλυσταριό. Πίσω άπ τη σκάφη καί τό 

καζάνι. Κι άν σέ βρεί, νά πεις, πως μπήκες μονάχος σου. θά φύ
γεις, προτού φέςει...

Στό Καπάνι γνώριζε τό μάγειρα. Εκατσε στό πιό απόμερο 
τραπέζι, χωρίς νά βγάλει τό καπέλο.

— Περικλή! πεινάω καί οέν έχω λεφτά.
Τού έφερε ένα πιάτο φασόλια.

Φάγε καί δρόμο. Παρακολουθούν τό μαγαζί.
Γό άπόγιομα τής επόμενης πάει ξανά. "Εκατσε στο ίδιο μέ

ρος. Κόσμος μπαίνει, κόσμος 6γα;νει. Τρώνε, πίνουν, γελούν, χω



ρατεύουν... Τά φαγητά αχνίζουν, μυρίζουν... Τρέχουν τά σάλια 
του. Γουργουρίζει ή κοιλιά. Ή καρδιά του είναι βαριά, μολύβι. Ό 
μάγειρας περνάει καί ξαναπερνάει καί δέν κοιτάζει καθόλου κατά 
κεί. ΙΙερίμενε δυό ώρες. Ύστερα σηκώθηκε καί βγήκε...

Δυό μέρες γυρίζει στούς δρόμους. Δυό νύχτες κοιμήθηκε στό 
δασάκι. Ιίερισότερο κι άπ τήν πείνα, κι άπ τήν άυπνιά κι άπ τήν 
κούραση τον τσακίζει τό παράπονο: «Καί έγκληματίας νά ήμουν!». 
Τήν Κυριακή άρχισε νά βρέχει. Πού θά ξημερώσει τό βράδυ; θυ
μήθηκε τό ύπο-ύπόγειο. Μπορεί νά γύρισε ή γριούλα. Κι άν τό 
σπίτι είναι έρημο, θά προσπαθήσει νά μπει. ’Εκεί στή στεγνά καί 
τήν ησυχία θά σκεφτεΐ τί θά κάνει. Μέ τό σούρουπο ξεκίνησε. Στδ 
παράθυρο στεκόταν ένας άντρας, κρατούσε ένα μωρό στήν αγκαλιά 
καί έπαιζε μαζί του. Ό Καρατζάς δέ σταμάτησε καθόλου. Πάει 
καί τούτη ή ελπίδα. «'Άδικα παιδεύομαι, σκέφτηκε. Πρέπει νά 
βρω μιά δουλιά. Εδώ είναι δύσκολα, θά πάω στά μεταλεία... θά 
περάσω αύριο άπ τό ράφτη νά τού πώ, πώς οέν μπόρεσα νά πάρω 
επαφή μέ τήν οργάνωση... Ομως άπόψε, πού θά μείνω;...».

Περπατώντας σύριζα στόν τοίχο, νά μήν τόν χτυπάει ή βρο
χή, έφτασε κοντά στό Διδασκαλείο. Πιο κεΐ, στή μεγάλη πόρτα, 
κάθεται ό συμαθητής του, ό Μάλινος. Τόν είχε ξεχάσει καί τώρα 
σά νά τόν βοηθούσε ή τύχη. Χτύπησε. Τοϋ άνοιξε ό ίδιος.

— Μέγας είσαι, Κύριε! Όρίστε! Άπό που; Καί σάν είδε τό 
κουρεμένο κεφάλι, τήν περιβολή του γενικά, έκλεισε τό μάτι πο
νηρά: Σ άφησαν ή τό έσκασες; Ταλαίπωρε Δον Κιχώτη! ’Από τό
τε σού έλεγα: «θά χαραμίσεις τή ζωή σου!». Καί νά! 'Έγινες ορα- 
πέτης των κατέργων. ’Έχασες καί τήν οίκογένειά σου!

ΊΙ όψη τού Αευτέρη χλόμιασε. Ό Μάλινος τό πρόσεξε.
— Τί; Δέν ξέρεις;
Σηκώθηκε κι άνοιξε μιά παλιά βιβλιοθήκη. Έψαξε καί βρή

κε μιά εφημερίδα. Άκούμπησε τό χέρι στήν καρέκλα, κάθησε μέ 
προφύλαξη, σά νά φοβόταν μήν αγγίξει κάποια πληγή, καί διάβα
σε. Π Άθηνά άποκήρυχνε «μετά βδελυγμίας» τόν κομμουνισμό καί 
τόν άντρα της καί άφαιρούσε τό έπώνυμο «Καρατζάς» άπ τά παι
διά της. Ή είδηση οέν ήταν τραγική, σάν έκείνη πού υποψιάστη
κε στήν αρχή δ Λεύτερης, όμως τόν πίκρανε. Δέν ήταν άπ τις συ
νηθισμένες, τις τυπικές άποκηρύξεις. Είχε κι ένα κομμάτι άπ τήν 
ψυχή τής γυναίκας του. ’ Ελεγε, πώς στό πρόσωπο τού Καρατζά 
γνώρισε δλη τή μισανθρωπία καί τή βαρβαρότητα τού κομμουνι
σμού. Ό Καρατζάς δέν ένιωθε γιά τά παιδιά του ούτε τά ένστιχτα 
ενός ζώου. Τά έδερνε, τά βασάνιζε, ώσπου τά έγκατέλειψε καί έ- 
φυγ€·

— ’Εσείς έχετε παιδιά; ρώτησε, γιά νά τραβήξει άλλου τή 
συζήτηση.
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— Αύτό μάς έλειπε! άποκρίθηκε ό Μάλινος. Και τώρα, ποιος 
άνεμος σ έφερε άπ έδώ;

— Σκέφτομαι νά πιάσω οουλιά καί μού χρειάζονται λίγα λε
φτά νά αγοράσω μιά μπλούζα κι ένα ζευγάρι άρβύλες. Νά μή χα
λάσω αύτό τά μοναδικό κοστούμι... θά σού τά επιστρέφω μέ τήν 
πρώτη εύκαιρία... θά σ άφήσω γιά εγγύηση τό ρολόγι μου...

— Ταλαίπωρε! Ταλαίπωρε! κούνησε τό κεφάλι μ ένα ύφος 
περιφρονητικό. Κάνε μιά δήλωση καί πήγαινε στή θέση σου να 
ζήσεις σάν άνθρωπος.

Τό Μάλινο νά τόν έσφαζες, αίμα δέ θά έσταζε. 11 ερπατούσε 
μέ τήν πάντα, πιασμένος, καμπουριασμένος καί κούτσαινε. Τό σπί
τι του ακάθαρτο, άκατάστατο, σάν αχούρι. Ιίαιδιά δέν είχε. Ή 
γυναίκα του τόν μούντζωνε καί τον έφτυνε. Αύτός τήν έβριζε καί 
τής πετούσε στό κεφάλι δ,τι έβρισκε. Κι ωστόσο, μιλούσε γιά οικο
γένεια, γιά ανθρώπινη ζωή.

Αύτό, Στέλιο, είναι άλλο ζήτημα. "Αν θέλεις νά μέ βοη
θήσεις...

— θά σού δώσω... Ιίεινάς; Κοίταξε κατά τήν πόρτα καί πρό- 
στεσε: Πού στό διάβολο νά πήγε αύτή ή βρώμα! Οί γυναίκες θέ
λουν ξύλο καί...

Σηκώθηκε μέ κόπο, προχώρησε στήν κουζίνα, στραβά-στραβά, 
έφερε ένα πιάτο φαί κι ένα κομμάτι ψωμί καί τ απίθωσε στό τρα
πέζι.

— Φάε! Εγώ θά πεταχτώ ώς τό περίπτερο νά πάρω τσιγά
ρα. θά περάσω κι άπό μιά γειτόνισα νά δώ μήν είναι κεΐ αύτή ή 
καλντεριμιτζού. Τό Χριστό της!...

Ό Λευτέρης μόνο πού δέν τόν φίλησε. «Άν έρχόμουν έδώ άπ 
τήν πρώτη μέρα...», συλογιόταν, καθώς έτρωγε.

'Ακούστηκαν βήματα στήν αύλή. Μπήκε πρώτος δ Μάλινος 
καί στό κατόπι δυό αστυνομικοί. Ό Λεύτερης σηκώθηκε, άπλωσε 
τά χέρια καί τού πέρασαν τις χειροπέδες.

£ :j;

Τό Λεύτερη, άπ τή Θεσσαλονίκη τόν έστειλαν στόν 11 ειραιά 
μέ τό τραίνο κ; οχ; μέ βαπόρι, δπως συνηθιζόταν, καί σέ κάθε ά- 
στυνομικό σταθμό σά νά τόν ξεχνούσαν. Στήν Κατερίνη ένας αγρό
της. κρατούμενος γιά χρέη, φεύγοντας, τ άφησε λίγο ψωμί καλαμ
ποκίσιο. Σ ένα άλλο τμήμα, ίσως στό Λιτόχωρο, δυό μερόνυχτα 
οέν ξάπλωσε καθόλου. "Εβρεχε συνέχεια κι άπ τό βορινό τοίχο έμ
παινε νερό και πλημύριζε τό τσιμέντο. Στόν ΙΙλαταμώνα προσπά
θησε νά ξυριστεί χωρίς σαπούνι καί μακελεύτηκε. Τά ρούχα λέρω
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σαν. Τά μάτια βούλιαξαν στις κόγχες. Τά μάγουλα πατάχτηκαν 
όξω. Τό κορμί σούρωσε άπ τό ξύλο, τήν πείνα, τήν αϋπνία, τήν 
ύπερδιέγερση...

Στό κρατητήριο τή; Λάρισας ό θεσμοφύλακας, ανοίγοντας τήν 
πόρτα, φώναξε αλέγρα:

— Σύντροφε Χαράλαμπε! γιά νά μήν πλήτεις, σού φέραμε 
παρέα.

Κατάχαμα κάθεται διπλοπόδι ένας άντρας σαρανταπεντάρης 
περίπου. Φοράει ένα πέτσινο καπέλο, χωμένο ώς τά φρύδια, κι ένα 
σακάκι μακρύ, πέτσινο κι αύτό. Σηκώνει τό κεφάλι, βγάζει άπ τό 
στόμα τδ άδειο τσιμπούκι, στρώνει τά μουστάκια μέ τή χοντρή α
παλάμη καί μέσα άπ τά χοντρά ματογιάλια κοιτάζει φιλικά τό 
νεοφερμένο.

— "Οπως δείχνει, σέ περιποιήθηκαν, μουρμούρισε, απαντών
τας στό χαιρετισμό.

Ό δεσμοφύλακας, όταν άνοιγε, άφησε στό καγκελόφραχτο πα
ραθυράκι ένα τσιγάρο άναμένο, ολόκληρο σχεδόν, καί τό... λησμό
νησε. Καίγεται άργά-άργά καί δ καπνός γαλάζια δαχτυλιδάκια α
νεβαίνει. Ό Χαράλαμπος σηκώθηκε, έβαλε τά χέρια στις τσέπες 
τού πέτσινυο σακακιού, πλησίασε, τό έσπρωξε μέ τό φτερούδι καί 
τό έριξε δξω, στό προαύλιο.

-Μέ κυρίεύε τό άτιμο»! ψιθύρισε, γυρίζοντας στή θέση του.
Τό βλέμα τού Λεύτερη δέν ξεκολάει άπ τδ τορβαδάκι, πού 

βρίσκεται δίπλα στον τοίχο. Ό Χαράλαμπος τό πήρε, έβγαλε άπό 
μέσα μιά άλαξιά εσώρουχα, τ απίθωσε στό γόνα, σέ συνέχεια τά 
κοπιδοβέλονα καί τό αναποδογύρισε.

— 'Έλεγα νά μπαλώσω τά παλιοπάπουτσα, είπε. Δέν έχω 
σπάγγο... Ό βραδινός σκοπός είναι λιγάκι άνθρωπος. Άν δέν τόν 
άλάςουν, θά μάς δώσει κανένα πιάτο φαί.

— · Άπό πού είσαι;
— Άπ τον Κόζιακα... Στήν Καρδίτσα μέ γνώριζαν κι ήρθα 

δώ. Δούλευα σ ένα φούρνο καί κοιμόμουν σ ένα χάνι. Κατά τά με
σάνυχτα, πριν άπό δέκα μέρες, ήρθαν καί ξάπλωσαν δίπλα μου άλ
λοι δυό. Μισή ώρα άργότερα έφτασε ή Αστυνομία καί μάς έπιασε. 
Αυτούς τούς έστειλαν στό αύτόφωρο γιά οιάρηξη καί μένα μου εί
παν νά κάνω δήλωση...

— · Έχεις οικογένειας
— Τή γυναίκα, δυό κορίτσια κι ένα παιδί.
— · Μεγάλα;
— Γιά φαί.
— Τί λέει ή γυναίκα;
— Γκρινιάζει. *Εχει  καί δίκιο, άλλά, κάνε κι αλλιώς...
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Τά όραδάκι φάνηκε πάλι ό θεσμοφύλακας.
— Σύντροφε Χαράλαμπε! ήρθε ή ώρα νά χωρίσουμε. Τόσες 

μέρες μαζί καί δέ μάς είπες τί θά γίνεις έσύ, δταν θά ρθεί ό «κόκι- 
νος παράδεισος».

Δεσπότης! άποκρίθηκε αμέσως, βγάζοντας τδ άδειο τσιμ
πούκι άπ τό στόμα.

Στό προαύλιο. τήν ώρα πού τούς περνούσαν τις χειροπέδες, ό 
ένας χωροφύλακας τής συνοοίας, Οές δέν ήξερε, Οές τούς κοροΐδευε, 
ρώτησε:

— - Τά πράγματά σας;
- Τά στείλαμε μέ τή σκευοφόρο, είπε ό Χαράλαμπος, βάζον

τας ξανά τό τσιμπούκι στδ στόμα.
ΊΙ ταλαιπωρία, ώσπου νά φτάσουν στό «Μεταγωγών» ’Αθη

νών, βάσταξε άλλες τρεις έβοομάδες. "Ομως διαδρομή είναι τώ
ρα ύποφερτή. Τά βράδια, δταν τδ μπουντρούμι είναι ύγρό καί κρύο, 
ξαπλώνουν πλάτη μέ πλάτη νά ζεσταθούν. Στό ξύπνιο κάθονται 
σταυροπόδι στό γυμνό τσιμέντο καί κουβεντιάζουν. Ό Χαράλαμπος 
μιλάει άργά, μέ μισόλογα, μέ σύντομες φράσεις. Ό Λευτέρης α
κούει τις ιστορίες τής ζωής του μέ ενδιαφέρον καί τόν κεντάει νά 
μ ή σταματάει.

* * *

"Ανέβηκε τή σκάλα, ακολουθώντας τούς άλλους, άφησε τά 
μπογαλάκια καταγής, κοντά στήν πόρτα, καί κάθησε.

Τού νεοφερμένους τούς έβαζαν σ ένα μεγάλο θάλαμο κι αργό
τερα μετακινούσαν εκείνους, πού έδειχναν σημάδια σταθεροποίη
σης. Μέ τόν έρχομό τους ή συζήτηση, πού ποτέ δέ σταματούσε, έ
παιρνε καινούργια φόρα. Οι «παλαίμαχοι» ζητούσαν νά μάθουν πό
τε θά πέσει ό Μετάξάς, άνίχνευαν τό έδαφος νά δουν τί κρατάε; 
τδ κεφάλι των καινούργιων, έψαχναν νά βρουν έπιχειρήματα γιά 
τίς απόψεις τους, ρωτούσαν γιά γνωστούς καί φίλους...

ΊΙ εξορία είχε τίς δικές της πίκρες κι ό κάθε έξόριστος τούς 
δικούς του καημούς. Ό φοιτητής ό Κατσαμπδς έκοβε βόλτες, κρα
τώντας τό πηγούνι μέ.τό χέρι, καί συλογιόταν, πως περνούν τά 
χρόνια. «Οι επιστήμονες, είπε κάποια στιγμή, αποτελούν τό πολυ
τιμότερο κεφάλαιο γιά τό σοσιαλισμό καί δέ γίνονται άπ τή μιά 
μέρα ώς τήν άλλη...». Ό Σακούλας άπ τήν Καρδίτσα γύρισε στό 
πλευρό κι αναστέναξε: «Ή έσωτερική κατάσταση καλή, ή εξωτε
ρική καλή κι έμεις έξορία...». Κι ό Διονυσάτος άπ τήν Κεφαλονιά. 
συμπλήρωσε τή σκέψη τοϋ Σακούλα: «’Αφού μπορούμε νά τούς 
κογιονάρουμε (ξεγελάσουμε) <ΓΑν ήταν 3νας χρόνος ή δύο,



κούνησε τό κεφάλι δ Τσεκούρας, μακάρι καί πέντε... Αύτά τό «έπα- 
όριστο» σέ τσακίζει». Τόν Κάπα θά τόν άπαρατήσει ή άραοωνια- 
στικιά. Ο Σταμάτης είναι τριανταπεντάρης καί θα μείνει γρεοντο- 
παλήκαρο. Ο Τριαντης καόαντζάρισε τά 47 καί, αντί νά χαρεΐ τό 
σοσιαλισμό, θ αφήσει τά κόκαλα στό νησί. Τοϋ Σερόετά οέν τού 
άρεσαν οί νόμοι τής Όμάδας. «Κι έδώ ανισότητα, παραπονιέται. 
"Ολα τά εμβάσματα νά μπαίνουν σέ κοινό ταμείο». «Και σάν επι
στέγασμα, συμπλήρωσε ό Ιΐανάγος, έρχεται καί τό δεύτερο «ιδιώ
νυμο». Γιατί νά μήν έχουμε σχέσεις μέ τις γυναίκες τού χωριού; 
Κι όποιος βρει τό τυχερό του...».

Στις κουβέντες τους διάβαζες τις ανησυχίες, τις διαθέσεις, τις 
ταλαντεύσεις... Έβρισκες ανθρώπους άπ δλα τά στρώματα, άπ όλες 
τις περιοχές, ακόμα καί ύποπτους. Οταν ο Σεροετάς εβαλε τό ζή
τημα τής ισοπέοωσης, ό Σαλαμάγκας γέλασε ειρωνικά: «Καημένε! 
με τά 5ϋο/ο ένισχυονται ορισμένοι, γιά νά παρασταίνουν τόν ύπερ- 
επαναστάτη...».

Ό Γιώργος ό Καρατζάς ακούει καί συλογιέται. Στήν Αίγινα 
μετρούσε τις μέρες νά τελιώσει ή φυλακή καί νά φύγει γιά τήν έ- 
ξορία μέ τή σκέψη, πώς έκεί ή ζωή θά ήταν καλύτερη. 'Όμως 
τούτο πού βρήκε βέ μιάζει μέ κείνο πού ήξερε. Ιίαλιότερα είχες νά 
κάμεις μέ ανθρώπους λίγο-πολύ δοκιμασμένους καί βασικά πάλεβες 
μέ τις έςωτερικές δυσκολίες. Τώρα!

Ό θαλαμάρχης, πού στριμώχνοταν ανάμεσα στά διασταυρού
μενα πυρά, γύρισε κατά τήν πόρτα, ζητώντας νά βρει κάποια ύπο- 
στήριξη.

— Έσύ, σύντροφε, τί λές;
Φαινόταν καθαρά. 11 απαισιοδοξία δούλευε σάν τό σαράκι καί 

τό περιβάλον δημιουργούσε εύνοϊκές συνθήκες. Καί σ ένα άλλο νη
σί τούς λιγόψυχους τούς έβαζαν νά κάθονται μαζί κι έγινε ό θάλα
μος φυτώριο δηλωσιών. Ομως ό Καρατζάς οέν ήθελε νά ανακα
τευτεί στόν καυγά άπ τήν πρώτη κιόλας βραδιά.

- - Τί νά πώ; Περιμένω νά ξαπλώσουν οί άλλοι, νά στρώσω 
στή μέση. Δέν έχει μέρος...

— Τί γνώμη έχεις γι αύτά π άκούς;
— ‘Άσε τούς ψυχολογικούς έκβιασμούς, φώναξε ό Τρίτσας. 

Ό άνθρωπος σ απάντησε. Λν συμφωνούσε μαζί σου, δέ θά τό έ
κρυβε.

Ό θαλαμάρχης έμνησκε ξέσκεπος κι ό Γιώργος έπρεπε νά πά
ρει θέση. Άπλωσε τό πόδι νά ξεμουδιάσει, ξέσφιξε τό κορδόνι τού 
παπουτσιού, κοίταξε τά δάχτυλα τού χεριού, σά νά τά μετρούσε.

— Άν μπορούσαμε νά λύσουμε τά ζητήματα μας χωρίς αγώ
να κι ένας-ένας... οέ θά βρισκόμαστε εξορία.. Λιποψυχίες, ακόμα
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γ,χ, παρουσιάστηκαν καί σ άλλες εποχές... δμως οί λαοί
κερδίζουν τις επαναστάσεις μέ τόν ηρωισμό καί τις θυσίες... .

— ’Έτσι είναι! πετάχτηκε κάποιος άπ τήν αριστερή πάντα. 
Προσκυνημένοι θά ύπάρχουν πάντοτε. Δίκιο είχε ό Κολοκοτρώνης... 
Εμείς τούς χαϊδεύουμε...

—■ Σύμφωνα μέ τή θεωρία τού Μαυροσκούφη πρέπει νά πά
ρουμε τά ξύλα, ακούστηκε μιά βραχνή φωνή άπ τά δεξιά.

— Μέ σένα, σ. Φαρή, συζήτηση δέν έχω. Τις αντί ρήσεις σου 
στό σύντροφο.

— 'Άλλο ένοούσε ο σύντροφος. Οί δηλώσεις είναι φυσιολο
γικό φαινόμενο, άνθρούπινη άουναμ.ία καί δέ χρειάζεται νά τις με
τατρέπουμε σέ ανατολικό ζήτημα». δπως κάνει ή αφεντιά σου. 
"Οποιος θέλει νά πάει στό σπιτάκι του. «ώρα καλή στήν πρύμη του 
κι αέρα στά πανιά του...».

Ή συζήτηση δλο κι ανάβει. Ξέχασαν τό θαλαμάρχη καί τά δια
σταυρούμενα πυρά — άπ τ αριστερά <-»ιέ τό τσεκούρι», άπ τά δεξιά 
«ά: τά πράματα νά τραβούν τό δρόμο τους» χτυπούν τώρα τόν 
Καρατζά.

Πρωί-πρωί βγήκε στήν .άκρη τού χωριού. νΕριςε μιά μ.ατιά 
ολόγυρα κι άπ τή μορφή του πέρασε μιά σκιά. Θά ποοτιμούσε τά 
παλιά λημέρια, τόν "Λη-Στράτη. Έκεϊ μπορείς νά ρίξεις τράτα σ 
όλους τούς κόρφους. Στις πλαγιές οί χωρικοί καλιεογούν κριθάρια, 
κουκιά... καί κανένα μεροκάματο βρίσκεις νά απαντάς τις δυ^κο)/- 
ες. Έδώ ό τόπος είναι ξερός, άγονος. Τό χωριό μακριά άπ τή θά- 
λασα... Κι αύτός έμεινε χωρίς ρούχα και παπούτσια... "Ωστόσο η 
απαισιοδοξία δέ βρήκε έδαφος νά ριζώσει καί ή σκέψη πήρε άλλο 
μονοπάτι. Πριν άπό χρόνια, δταν. παιδί άκόμα, περπατούσαν ύστε
ρε άπ τήν πρώτη συνεδρίαση στούς δρόμους τής Θεσσαλονίκης, ό 
ΙΙαντελής τού είπε: «Τόν ύμνο τής Διεθνούς τόν έγραψε...». Τότε 
τού φάνηκε παράξενο. Τή μιά μέρα ή αντίδραση τσάκισε τούς 
Κομ,μουνάρους καί τήν άλλη αυτοί τραγουδούσαν: «ΈμεΤς, πού ζού- 
σαμε στήν καταφρόνια, θά γίνουμε τό παν τμε?·;...». Σήμερα ξέρει. 
Καί κάτι έχει διαβάσει καί δέν είναι π·ά παιδί. Ή αισιοδοξία α
ποτελεί νόμο τοϋ κινήματος. Καί σάν άτομο... Ό αγώνας τού έδω
σε τις μεγαλύτερες χαρές. Μιά κρύα νύχτα, κει πού έγραφαν συν
θήματα στούς τοίχους γιά τήν Όχτωβριανή Επανάσταση, βρήκε 
τή γυναίκα του... Καί τό πεζοδρόμιο έχει τίς δικές του συγκινή
σεις. Μπαίνεις μπροστά καί ή φάλαγγα τραβάει άφοβα πάνω στά 
πολυβόλα... Και οί φυλακές καί οί έςορίες δέ σού δίνουν καιρό νά 
δαρυγγομήσεις. II κλέβεις νά γίνει ή ζωή των συντρόφων σου πιο 
υποφερτή... Κοιτάζει ολόγυρα τό άγονο τοπίο καί ψίθυρει: «Δύσκο
λες είναι δώ οί συνθήκες, δμως θά τά βολέψουμε».
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Αύτά συλογιόταν έχει στήν παρυφή του χωριού τήν πρώτη μέ- 
ρα τής καινούργιας εξορίας, δταν τον ειδοποίησαν νά πάει στά γρα
φεία τής Όμάδας.

Άπ τήν άλλη 'Λέρα τον έβαλαν διαχειριστή καί λίγο αργότε
ρα εσωτερικό Γραμματέα. Έτσι, οέν είχε καιρό ούτε γιά μεροκά
ματα, ούτε γιά ρεμβασμούς. Μόνο τά βραδάκια και τά πρωινά, δ
ταν ή ατμόσφαιρα είναι καθαρή, ανεβαίνει πότε-πότε στο καραούλι. 
Κάθεται στό βράχο, κατά τό μέρος τής δύσης, καί καρφώνει τό 
βλέμα στό άλλο νησί, πού διακρίνεται σάν αχνό ύψωματάκι μες τήν 

θάλασα. Εκεί βρίσκεται ή Κατίνα κι δ Βαγγέλης. Κι άπό 
δώ ό νους πάει στό Περιστέρι, στούς γέρους, στό θωμά... Ί) Λεύ
τερης άπ τόν Όχτώβρη είχε νά τού γράψει. Υποψιάστηκε. πώς πέ
ρασε στήν παρανομία. «Γερός είναι, είπε μέσα του, ί) άντέξει. Κι 
οί δικοί του οέ θά πεινάσουν...». Μόνο σά διάβασε τή δήλωση τής 
Αθήνας κατάλαβε τή διαφορά. Ή Κατίνα μάζευε όλες τίς φορντί- 

δες γιά τά παιδιά, γιά τδ ψωμί, γιά τά ρούχα... όλες τίς πίκρες, 
όλη τήν κατακραυγή και τήν αγωνία... Κι άπό πάνω είχε, όπως 
κι αύτός, τό διωγμό τού κράτους... Καί ποτέ οέν ακούσε άπ τό στό
μα της ένα παράπονο. Καί τά γράμματά της ήταν γεμάτα αίσιοδο- 
r'

Καί τά χρόνια τής εξορίας κυλούν τό ένα πίσω άπ τ άλλο...

* * *
Μέ τά καλάμια στις πλάτες, σάν τζουμάκια, κατεβαίνουν άπ 

τή Διαχείριση. Κοντά στδ πηγάδι ό Λευτέρης κοντοστάθηκε.
— Πού έβαλες τά έργαλεΐα; Αύριο θά φτιάξουμε τόν τοίχο 

στήν Αλυκή.
Στή στροφή. δίπλα στό ρέμα, ένα αποτσίγαρο μέσα στις σκό

νες. Τού έριξε ένα βλέμα περιφρονητικό, τδ δρασκέλισε καί συνέ
χισε τό δρόμο, μουρμουρίζοντας: «Τό άτιμο! Δέν ύποφέρεται. θά 
τό κόψω».

’Έπιασαν τόν κάβο, δόλωσαν τ αγκίστρια. Στά μάτια τού Χα
ράλαμπου χοροπηδάει ή γόπα. «Τό άτιμο μέ ρεζίλεψε, θά τό κό
ψω», λέει ξανά, προσπαθώντας νά στεριώσει τήν άπόφαση. Καί τά 
πετρόψαρα σά νά τόν κοροϊδεύουν. Τρώνε τό δόλωμα καί φεύγουν. 
'Ο πειρασμός ήταν μεγάλος.

— θά πεταχτώ μιά στιγμή στό χωριό.
Ό Λευτέρης τόν παρακολουθεί νά ξεμακραίνει καί χαμογε

λάει. Καλοκαίρι. Κεσάτια. Οί δουλιές τού χωριού λιγόστεψαν. Καί 
τράτα δέ ρίχνουν. Τήν πήγε ό καπετάν-Νικόλας στή Λήμνο νά τήν 
μπαλώσουν. Τά χόρτα σκλήρυναν-ξεράθηκαν... Άπ τά παλιά ρούχα 
τοϋ Χαράλαμπου δέν άπόμε/.νε τίποτα. Μόνο τδ πέτσινο σακάκι.
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"Οταν αρχίζουν σί ζέστες, το μπαλώνει τό συγυρίζει καί το κρε
μάει στό καρφί γιά τόν επόμενο χειμώνα. Ή Αλληλεγγύη τόν βο
ηθάει, δσο μπορεί, μά καί κείνα είναι παλιά καί δέ βαστούν, θά 
περπατούσε ξυπόλυτο;, 5ν ένας σύντροφος, φεύγοντας γιά τήν Ά- 
κροναυπλία, δέν τ άφηνε ένα ζευγάρι άρβύλες. Ό Λευτέρης έγρα
ψε στήν Άγριοσυκιά καί του έστειλε ή σπιτονοικοκυρά του ένα κο
στούμι, ένα ζευγάρι παπούτσια, και ουό ά?»αξιές εσώρουχα. Κι άπ 
τό χωριό δέν τόν ξεχνούσαν. Καί τό κυριότερο, οέν τόν βασανίζει 
τό κάπνισμα. 'Ο Χαράλαμπο; τ άπόγιομκ παρακάλεσε τόν Μπά- 
μπη τόν Άλεξιάδη, τόν τσιγαρά τή; Όμάδας, καί τού έδωσε τό 
σημερινό τσιγάρο. «Ύστερα άπ τό βραδινό φαί οέν κατάφερε νά κά
νει «τράκα» καί κοιμήθηκε, χωρίς νά καπνίσει. Τό πρωί πήγε στόν 
Κανελόπουλο, πού είχε πάρει μέ τό τελευταίο ταχυδρομείο 300 ορ. 
επιταγή. «Σύντροφε θανάση! δό: μου τρεις δεκάρες γιά ένα μισα- 
δάκι». «Δέν έχω!» τ απάντησε κάπως απότομα.

θές άπ τήν άφηρημάδα, θές κάποιο ψάρι τράβηξε τ αγκίστρι, 
τό καλάμι γλίστρησε άπ τό χέρι τού Λευτέρη κι έπεσε στή θάλα- 
σα. Τό ακολούθησε λιγάκι, καθώς τό παράσερνε τό ρέμα, κι άφη
σε τό βλέμα νά χαζέψει στό γύρω τοπίο.

Ένα καιρό παλιόν καιρό, έλεγαν οί θρύλοι, ό Άη-Στράτης 
οέν ήταν νησί. Μπορούσες ποδαρόδρομο νά φτάσεις στή Μακεδο
νία. Αργότερα έγιναν σεισμοί, καταποντισμοί, βουλίαξε δ τόπος 
κι έμεινε τούτο τό κομματάκι γης καταμεσής στόν πόντο. ’Έχει ά- 
μουδιές κοσκινισμένες, κόρφου; μικρούς, απότομους κάβους, πλα
γιές καί χωραφάκια, ράχες ξερές, ντυμένε; μέ άστοιβιές, χαραδρί- 
τσες καί λαγκαδάκια, ύψωματάκια, κάμποσα δέντρα, ιδιαίτερα βα
λανιδιές, κι ολόγυρα, δσο βλέπει τό μάτι, θάλασα δμορφη και στήν 
κάλμα της, καί στά μπουρίνια της. Άγνχντεύεις άπ τό Διάσελο 
τής Άλωνίκης. Βορειοδυτικά καμαρώνει τό "Αγιο Όριος. ’Αρι
στερότερα σού γνέφει πότε-πότε μέσα άπ τή γαλάζια καταχνιά ή 
Χαλκιδική καί χαμηλότερα ένα-δυο νησάκια άπό τί; Βόρειες Σπο
ράδες. Κατά το βοριά ή Λήμνος καί στο βάθος τί; γάργαρες αύγές 
ή θάσο;. Ανατολικά διακρίνεις αραιά καί πού τή Μυτιλήνη, ψη
λότερα τήν Τένεδο καί σπάνια μιά μύτη τής ’Ίμβρου...

Τά σπιτάκια τού χωριού σκαρφαλώνουν στήν πλαγιά καί οί 
ανεμόμυλοι στή ράχη στέκουν στή σειρά, ασάλευτοι. Άπ τό φούρ
νο ανεβαίνει πυκνός καπνός. Ό Μολίβης κι δ Σι ντο Καλή φουρνί
ζουν τό ψωμί και δίπλα, στό μεγειριό, δ Μήτσος δ Δασκάλου ρί
χνει τη φάβα στό καζάνι. Τέσερες σκαλίζουν τί; '/τομάτες. Στό 
διπλανό χωράφι έξι βγάζουν νερό άπ τό πηγάδι καί ποτίζουν τις 
πατάτες μέ τους τενεκέδες καί ό Γιάννης ό Ιίετρόπουλος, δ πατα- 
τογιάνης, φωνάζει άπ τή βραγιά: «Φέτος θά έχουμε εξαιρετική 
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παραγωγή». Αντίκρυ τό γαϊδουράκι ό Κολίνος, γυρίζει τό μαγκα
νοπήγαδο. Άπ τό Μοναστήρι κατεβαίνουν καμιά δεκαπενταριά, 
κουβαλώντας φουσκί στήν πλάτη, κι δ Ζώγας πάει στον Άη-Δη- 
μήτρη νά φορτώσει τά γαϊδούρια ξύλα. Ό Γρηγόρης ό Τσαουσί- 
οης μετράει νά δει πόσα πουλιά έβγαλε ή κλωσομηχανή του, πόσα 
αυγά έψησε καί πόσα άφησε κλούβια. Στό ύψωματάκι τ Άγιου 
Μήνα τρεις κόβουν άστοιβιές καί τίς φτιάχνουν δεμάτια. Δυό κοπέ
λες, οί καλονές του χωριού, κάνουν βόλτες στήν παραλία καί τρα
γουδούν: «Δυό όμορφα μάτια...». Οί εξόριστοι τίς ξεγυμνώνουν μέ 
τή φαντασία, τούς χαϊδεύουν μέ τό βλέμα τά καλοκαμωμένα κορ
μιά κι ένας αναστενάζει: «Καί ή αγάπη εξορία!... Τήν κυνηγάει 
καί ή δεξιά, καί ή αριστερά...». Στόν ίσκιο μιας γέρικης βελανι
διάς κάθονται κάμποσοι ήπειρώτες. 'Απέναντι, σέ 600-700 μέτρα 
απόσταση, μιά γυναίκα σκουπίζει τήν αύλή. «Τί όμορφη πού είναι! 
λέει ο Νικήτας δ Χαλάτσης. Εχει κι ένα άσπρο πόδι...». «ΤΙ πει- 
νασμένη κότα, γελάει άνοιχτόκαρδα δ Βαγγέλης δ Μαλί σόδας, κε
χρί βλέπει στόν ύπνο της». Καί σέ λίγο συμπληρώνει πονεμενα: 
«Ποιος ξέρει τί κάνουν οί δικοί μας δξω!». Ό Βράχας άπ τού 
Καρπενησιού τά μέρη κι δ Μαλιάρας άπ τόν 'Ολυμπο ζυγώνουν 
τά πρόβατα, πού βόσκουν στή ρεματιά, καί τά κοιτάζουν μέ στορ
γή. «Στή Ρωσία, λέει ο πρώτος, τόν περισότερο καιρό τά έχουν 
κλεισμένα στά καλύβια. Εμάς μάς βοηθάει τό κλίμα!». Στά ανοι
χτά περνάει ένα βαπόρι. Ό Κυριακίδης νοσταλγεί καί οιηγιέται 
γιά μακρινά ταξίδια, γιά έξωτικές χώρες... καί ύπολογίζει πόσα 
καράβια θά έχει ή Ελλάδα αύριο... Ένας μιλάει γιά ήλεκτρο- 
σταθμούς, άλλος γιά εργοστάσια, σοβχόζ, κολχόζ...

Άπ τό μιαλό τού Λεύτερη φεύγουν τά συγκεκριμένα καί μέ
νουν μόνο οί λογισμοί. 'Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Χιλιάδες 
πέρασαν άπό δώ. ΤΙ σκληρή ζωή βαστάει χρόνια κι ό κάθε χρόνος 
βάζει καί μιά σελιοούλα στό βιβλίο, πού τό έγραψαν οί έςόριστοι 
μέ χαρές καί πίκρες, μέ τραγούδια καί χορούς, μέ φιλικές συζη
τήσεις καί τσακωμούς, μέ τή δουλιά τους, τό αίμα τους, τά ωραιό
τερα όνειρα τ ανθρώπου. Και πόσο θά βαστάξει ακόμα! Ό φασι
σμός τσάκισε τόν ισπανικό λαό. Πάει ή Τσεχοσλοβακία, ή Πολω
νία, ή Γαλία... Ό Χίτλερ όλο καί ζυγώνει στά σύνορα τής Σοβιε
τικής 'Ένωσης...

ΤΙ έξορία σά νά μήν άλάζει καθόλου, δμως ό καιρός κυλάει. 
“Ενα άπόγιομα πριν άπό τρία χρόνια, ξεμπάρκαραν στόν Άη- 
Στράτη. Τήν ίδια μέρα πήγαν στό ρέμα, κοντά στο Μοναστήρι, 
χώθηκαν στις πικροδάφνες, έβρασαν νερό, έβγαλαν δλα τά ρούχα 
— καί τό πέτσινο καπέλο, καί τό πέτσινο σακάκι — καί τά ζεμά
τισαν. Τούς έδωσαν ουό στρώματα καί δυό κουβέρτες. Γέ’ΐισαν τά Ik I “ I 
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στρώματα ξερά βελανιοόφυλα καί τά έβαλαν οίπλα-δίπλα. Εστρω
σαν τή μιά κουβέρτα άπό πάνω καί σκεπάζονταν μέ τήν άλλη. Κι 
έτσι άρχισε ή καινούργια ζωή, ή ζωή τής εξορίας...

Τό καλοκαίρι οί τρατάροι όλο καί τό στρίβουν. Δέν αξίζει τόν 
κόπο νά παιδεύονται γιά ουό-τρεις οκάδες καλογριές. Όμως αυ
τοί πηγαίνουν καί μέ καλό καί μέ άσχημο καιρό, έχει οέν έχει ψά
ρια, καί ζορίζονται νά μάθουν νά τραβούν καί κρόκο καί κουπί... 
Στο αγροτικό συνεργείο οέν τούς παίρνουν, γιατί οέν είναι αγρό
τες, κι δμως κάνουν πότε-πότε κανένα μεροκάματο καί στά χωρά
φια. Ό ένας δργώνει, σπέρνει μέ τό ζευγάρι, ό άλλος σκάβει νά 
νή μείνει καμιά άκρούλα χέρσα καί δώσουν αφορμή... 'Οταν δέ 
βρίσκουν μεροκάματο. ό Χαράλαμπος μπροστά, ό Λευτέρης πίσω 
μέ τά καλάθια καί τά μαχαίρια στά χέρια παίρνουν τις ρεματιές 
γιά χόρτα. Τά βοάζουν σ έναν τενεκέ κι ύστερα ό Χαράλαμπος μ 
ένα πιάτο γεμάτο περνάει άπ τούς «παραλήδες». ’Ανοίγει τά χον
τρά δάχτυλα σά δικράνι, κουνάει τήν απαλάμη δεςιά-ζερδά καί 
χαμογελούν πίσω άπ τά χοντρά ματογιάλια τά μεγάλα καστανά 
μάτια του: : Πουθενά δέ θά βρεις τέτια χόρτα. Πρώτης ποιότη
τας... Τί ψυχή έχει ένα τσιγάρο!...». Τ απογεύματα κι δταν ή ε
ποχή των χόρτων περνάει, τούς βλέπεις νά ψαρεύουν άπό κάβο σέ 
κάβο. Τά μεσημέρια, δταν οέν έχουν δουλιά κι ό καιρός είναι κα
λός, ανεβαίνουν καί ξαπλώνουν στούς ’Ανεμόμυλους. Καί οί δυσκο
λίες τώρα δέν τούς πολυφοβίζουν. Μόνο ή έγνια γιά τά σπίτια τους 
οέν φεύγει ούτε άπ τή σκέψη τους, ούτε άπ τις συζητήσεις τους...

Ό Χαράλαμπος πήρε ένα γράμμα τήν ώρα τοϋ μεσημεριανού 
φαγητού. Τ άνοιξε, τό διάβασε. ’Έβγαλε τά γιαλιά, τά σκούπισε. 
Τά φόρεσε ξανά καί πάλι τό διάβασε. Τό χέρι του σιγοτρέμει. Χλώ- 
μιασε ή δψη του. Πήγε πίσω άπ τούς μύλους, έκατσε ανάμεσα στά 
βράχια κι ολη τή μέοα άγνάντευε μακριά, πέρα άπ τόν ορίζοντα, 
κατά τό μέρος τού Κόζιακα, σά νά έβλεπε εκεί κάποιον, σά νά 
κουβέντιαζε μέ κάποιον. ’Επέστρεψε στό θάλαμο αργά, δταν οί άλ
λοι κοιμούνται καί ξάπλωσε. Καί θές τό σκοτάδι φοβίζει τόν άν
θρωπο, θές ή νύχτα μεγαλώνει τόν πόνο, γύρισε αθόρυβα στό πλευ
ρό, ζύγωσε λιγάκι καί ψιθύρισε σιγά, πολύ σιγά: «Λευτέρη! πέ- 
θανε τό παιδί μου». Κι άπό τότε βαδίζει πιό άργά, σκύβει πιο πο
λύ το κεφάλι, τά μάτια του έγιναν μελαγχολικότερα, τά λόγια λι- 
γότερα...

Ό Λευτέρης καραουλίζει τόν τόπο. Άπ τό χωριό έρχεται ό 
Χαράλαμπος βιαστικός, πράμα ασυνήθιστο γι αυτόν. Στάθηκε χα
μηλά, στήν άμουδιά, σήκωσε τή χοντρή άπαλάμη καί. κουνώντας 
μαζί καί τό κεφάλι, τού έκανε νόημα νά κατεβεί.

— Τί συμβαίνει;
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— Δραπέτευσε ό Ζαχαράτος. β Γαμβέτας, ό Καλοδίκης, ό 
Γουλημάρης εφτά.

—Κ αΐ τώρα;
— Δέν καταλαβαίνεις; θά έχουμε τραβήγματα μέ τήν Αστυ

νομία. 11 άμε. Δέν είναι καιρός γιά ψάρεμα.
“Ένα μήνα νωρίτερα έφεραν άπ τήν Αίγινα μαζί μέ άλλους 

καί τόν Κεφάλα. Μέ τήν προοπτική τής απόδρασης έγιναν ορισμέ
νες άλαγές καί μπήκε κι αύτό; στό Γραφείο. Τήν ώρα πού ό Χα
ράλαμπος έλεγε τό νέο στό Λευτέρη, β Κεφάλας καί δ Σαλονικιός, 
πού είχε έρθει πριν ένα χρόνο, ανέβαιναν αργά κατά τό Νεκροτα
φείο καί σχεδόν μάλωναν.

— Αύτό είναι συνθηκολόγηση.
— Άσε τις μεγάλες κουβέντες. Ό Αστυνόμος οέν είναι κομ

μουνιστής. Γιά διάφορους λόγους οέ μάς ζόριζε... Βασικά, ένοιαφε- 
ρόταν νά είναι ο αριθμός σωστός. Τώρα πάει νά δικαιολογηθεί 
στούς παραπάνω... Νά δεχτούμε βρισμένους περιορισμούς. Καί τό 
δεύτερο «παρών». Νά έπιμείνουμε μόνο, νά δίνουμε τό ένα τό πρωί 
καί το άλλο τό βράδυ, γιά νά έχουμε τις υπόλοιπες ώρες λεύτερες.

— Τις ελευθερίες τις καταχτήσαμε μέ τούς αγώνες μας. Δέ 
μάς τις χάρισε β Μουστάκας... Δέν πρόκειται νά δεχτούμε καμιά 
ύποχώρηση...

— θά είναι καθαρή τρέλα νά ρθούμε σέ ανοιχτή σύγκρουση 
μέ τήν ’Αστυνομία...

— Σέ τραβούν πάντοτε οί δεξιές παρεκλίσεις σου...
— Νά προσέχεις τις κουβέντες σου.
— · θά τό βάλουμε στή συνέλευση καί θά δεις...
Ή "Ομάδα είχε αρκετές ελευθερίες. Μ αύτές συνδέονταν τά οι

κονομικά της συμφέροντα καί τό θεωρούσε βαρύ νά τις χάσει. Ωσ
τόσο, άν έμπαινε τό ζήτημα στις συνελεύσεις, δέν αποκλείεται νά 
επικρατούσε ή σύνεση. Τό Γραφείο τ άπόφυγε κι αποφάσισε ν αν
τιμετωπίσει τήν κατάσταση δυναμικά. Στό τέλος τής συνεδρίασης 
ό Κεφάλας, ρίχνοντας ένα βλέμα στό Σαλονικιό. είπε:

— Ή μειοψηφία ύποτάσεται στήν πλειοψηφία καί παλέοει γιά 
τήν εφαρμογή τής απόφασης.

— 'Οπωσδήποτε! άποκρίθηκε δ Ιΐαντελής.
· - Προτείνω οί διανοούμενοι, μέ τό Σαλονικό επικεφαλής, 

νά κάνουν τήν πρώτη κρούση.
Ό ’Αστυνόμος τούς μίλησε λογικά.
— Δέν μπορώ νά κάνω διαφορετικά... Νά περάσει ή μπόρα...
Σ εκείνη τή συνάντηση πήρε μέρος κι ό Λευτέρης καί είπε 

κάτι, πού κόντεψε νά τοϋ στοιχίσει ακριβά. Κάποια στιγμή β Μου- 

170



ατάκας, κεϊ πού εξηγούσε γιατί αναγκαζόταν νά πάρε: μέτρα, γύ- 
ρισς στο Αευτέρη καί του είπε:

— 'Εσύ, Καρατζά, τί λές; Δέν έχω δίκιο;
- Μπορούμε, κ. ’Αστυνόμε, νά είμαστε βέβαιοι πιο; τά και

νούργια μέτρα θά καταργηθοϋν αργότερα;
Ό Μουστάκας αρπάχτηκε:

Μά τί, παίζουμε; Αφού σά; δίνω τδ λόγο μου...
Γι αύτό τον κάλεσαν στδ Γραφείο καί θά τδν τιμωρούσαν άν 

δέν παραδεχόταν τό λάθος του.
'Ακολούθησε τδ δεύτερο κλιμάκιο άπδ εργάτες. Καμιά σαραν

ταριά. Γέμισε ή Αστυνομία. Ό ’Αντωνίου δ Χρηστός. τό βαρύ πυ
ροβολικό, χτυπώντας τδ χέρι στδ τραπέζι, φώναξε:

Κύριε Αστυνόμε! θά γίνει δπως λέμε έμεις κι δχι δπως 
λές έσύ.

— Καλά, ’Αντωνίου! χαμογέλασε ο Μουστάκας, θά μέ θυμη
θείς... μόνο νά μήν είναι αργά.

Οί αψιμαχίες βάσταξαν, ώσπου έφτασε άπ τή Μυτιλήνη ένα 
καράβι μέ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ειδοποίησαν ονομαστικά 50 
άντρες καί μιά γυναίκα, τή γιατρέσα τήν Κούσκα. νά μαζεφτούν· 
μέ τά πράγματά τους σέ μιά αποθήκη. Τούς έδεσαν ουδ-ουδ καί 
τούς ανέβασαν στό καράβι. Στήν αποβάθρα μαζεύτηκαν οί ύπόλοι- 
ποι έξόριστοι. Δέν έγινε κανένα απολύτως επεισόδιο.

Παράμερα στον Κάβο, πίσω άπ τδν 'Οπτικό Τηλέγραφο, στέ
κει μοναχό; ό Χαράλαμπο;. Μασάει τό άδειο τσιμπούκι καί παρα
κολουθεί τό καράβι, που ξεμακραίνει. Μαζί μέ τούς άλλους έφυγε 
κι δ Λευτέρης κι ό Παντελής... Βγάζει τδ πέτσινο καπέλο, τό κου
νάει πέρα-δώθε. ΙΙότε θά τούς ξαναδεϊ;! Καί ή έξορία άπό δώ κι 
έμπρό; θά είναι γι αυτόν πιό δύσκολη!!...

ΐ >: #

Στό οιάλειμα ό ταχυδρόμος του έδωσε ένα γράμμα. Τδ άνοι
ξε κι άπ τήν πρώτη ματιά τό πρόσωπό του χλώμιασε. Δέν πρόλαβε 
καλά-καλά νά τό διαβάσει κι ακούστηκε ή φωνή τού προϊσταμέ
νου:

— Σύντροφε! ησυχία. Συνεχίζουμε. "Εχε: τό λόγο ό Γραμ
ματέα; της Ομάδας.

'Έχωσε τδ γράμμα στήν τσέπη καί σηκώθηκε.
— ...Τό πρόβλημα τού πολέμου, σύντροφοι, αναλύθηκε πλα

τιά άπ τή Διαφώτιση στά μαθήματα... Συζητήθηκε καί στις συνε
λεύσεις των θαλάμων καί τό Γραφείο είπε τή γνώμη του. Φυσικό 
είναι νά ύπάρχουν διαφορετικές γνώμες, δμως άκούγονται καί με
ρικές κουβέντες «συνθηκολόγηση... σοσιαλδημοκρατία...». ακόμα καί
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«προδοσία», πού οέν είναι σωστές. Πριν ενα είχαμε
πει: Ή υπογραφή τού Γερμανο-Σοβιετικού Συμφώνου είναι σωστή. 
IIού στηριζόμαστε; Δύσκολο νά ξεδιαλύνεις ένα τόσο πολύπλοκο 
ζήτημα. Χρειάζονται καί γνώσεις, καί πείρα, καί στοιχεία. Στε
φτήκαμε έτσι: Ό,τι κάνει ή σοβιετική κυβέρνηση είναι γιά τδ κα
λό τοϋ σοβιετικού λαού, καί τοϋ Ελληνικού, καί των λαών όλης 
τής γήζ··· Ί) χρόνος. πού πέρασε, μας δικαίωσε. Οί Δυτικές Δυ
νάμεις, αντί νά πολεμήσουν τό Χίτλερ στή γραμμή Μαζινό, ετοί
μαζαν στρατό νά τόν στείλουν στό μέτωπο τής Φινλανδίας. Τόν έ
στειλαν κιόλας, άσχετο άν δέν πρόλαβαν... Σκεφτειτε τί θά έκαναν, 
άν \ φασιστική Γερμανία άνοιγε μέτωπο ενάντια στή Σοβιειτκή 
"Ενωση... IIκλέψαμε καί παλέβουμε γιά τήν ειρήνη, αλλά, στο 
κάτω-κάτο) τής γραφής, προκειμένου νά χτυπήσουν οί ιμπεριαλι
στές ένωμένοι τήν πατρίδα των εργαζομένων, προτιμότερο νά τρώ
γονται μεταξύ τους... Θά ήταν αφέλεια νά πιστέψουμε, πώς 0 αφή- 
σουν τήν "Ελλάδα έξω άπ τή σύραξη... Καί σ αύτό ύπάρχουν δια
φορετικές απόψεις: «Φασισμός άπό δώ, φασισμός άπό κει, δ πόλε
μος ιμπεριαλιστικός», λένε μερικοί. «Τί: Θ άφήσουμε τούς δικούς 
μας, τά σπίτια μας, γενικά τήν Ιίατρίδα μας, νά τά πατήσει τδ 
πόδι τοϋ καταχτητή;», άκούς άπ τήν άλλη άκρη. Κι αυτό δέν είναι 
εύκολο πρόβλημα. Έδώ μπαίνει στή μέση καί δ ύποκειμενικδς πα
ράγοντας... Ευτυχώς, μάς ήρθε άπδ τήν Αίγινα μιά πληροφορία 
απόλυτα έξακριδωμένη. Ή Κομμουνιστική Διεθνής ειδοποίησε τό 
Κόμμα μας: "Αν επιτεθεί ό φασισμός, ιδιαίτερα ό ιταλικός, ένάν- 
τια στήν Ελλάδα, οι Έλληνες κομμουνιστές πρέπει νά πολεμήσουν 
γιά τή λευτεριά καί τήν ανεξαρτησία τής χώρας τους και να μή 
βάζουν σάν όρο νά πέσει πρώτα ό Μεταξάς...

ΊΙ έπέχταση τού πολέμου καί στδ χώρο μας θά προστέσει και
νούργιες δυσκολίες στη ζωή μας. Δέν αποκλείεται νά μή μάς δί
νουν τά επιδόματα, νά διακοπεί ή συγκοινωνία... νά σταματήσει δ 
έφοοιασμδς τοϋ νησιού σέ τρόφιμα... νά έχουμε γενικότερο αποκλει
σμό... Γιά νά αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση είναι απαραίτητες 
τδ λιγότερο δυό προϋποθέσεις: α) Νά εδραιώσουμε άκόμα περισό
τερο τήν ενότητα τής "Ομάδας. "Αν τδ Γερμανό-Σοβιετικό Σύμφω
νο ήταν σωστό, βασ:κά δέν έπρόκειτο νά τδ κρίνουμε έμεΐς. Καί ή 
θέση μας απέναντι στόν ένδεγόμενο έλληνο-ιταλικό πόλεμο δέ θά 
έχει καί μεγάλη επίδραση. "Ομως, άν άφήσουμε τή συζήτηση νά 
πάρει φωτιά, νά ανάψει τό πείσμα κι ό φανατισμός... θά φτάσουμε 
στούς τσακωμούς καί τή διάσπαση... κι αύτό θά έχει βαριές συνέ
πειες... Τό Γραφείο βάζει τδ πρόβλημα νά συζητηθεί στή συνέλευ
ση, νά πει δ κάθε σύντροφος τή γνώμη του καί νά τδ κλείσει. "Αν 
έρθουν άλλα στοιχεία. έδώ είμαστε... β) Νά έξασφαλίσουμε τρόφι
μα γιά 2-3 μήνες. Θ αρχίσουμε άπό τώρα τις οικονομίες. Θά δια
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θέσουμε όσα λεφτά έχουμε, γιά αγορές... Νά γράψουμε δξω νά μάς 
ένισχύσουν μέ δέματα, επιταγές...

’Ακούστηκαν ύλ\ διαφορετικές γνώμες, δμως οί συζητήσεις έ
γιναν μέσα σέ πνεύμα κατανόησης, εύθύνης.

Ό Γιώργος ό Καρατζάς θά ήθελε νά μείνει μόνος, νά διαβά
σει ξανά το γράμμα, νά σκεφτει... Αλλά δέν μπορεί νά φύγει. II ρέ
πει ν ακούσει τί θά πουν οί ομιλητές, γιά νά απαντήσει στό κλεί
σιμο. Μόνο τό βραδάκι, σάν τέλιωσε ή συνέλευση, ανέβηκε στδ κα
ραούλι. Εκατσε δίπλα στδ δράχο, κατά τδ μέρος τής δύσης, καί 
κάρφωσε τδ βλέμα μακριά στδν ορίζοντα. ΙΙοτέ δέν ήταν τόσο πι
κραμένος. «Γιά νά τήν αφή σου ν, μονολογεί... 'Ύστερα άπδ τόσα 
χρόνια θυμήθηκαν τδ παιδί... Τέτιες τρυφερότητες οέ βρίσκεις στδ 
φασισμό...».

Τέσερα χρόνια, καί τρεις μήνες συνέχεια, φυλακή καί εξορία. 
Και πέρασαν σάν τδ νερό!... Οπως δξω. έτσι και δώ. II ζωή μό
νο στις λεπτομέρειες παρουσίαζε κάποιες διαφορές. Ο αγώνας γιά 
τά προβλήματα τής Όμάδας τού έτρωγε δλο τδν καιρό καί οί δικοί 
του, σα νά ήξεραν, οέν τού δημιουργούσαν προβλήματα. Στις αρ
χές τού έστειλαν κι ένα οεματάκι. Μιά φανέλα, ένα σώβρακο, Ουό 
οκάδες αλεύρι, λίγο τραχανά... «Καημένοι γέροι! μουρμούρισε. 'Αν
τί νά σάς βοηθούν τά παιδιά σας!...». Τούς απάντησε: «...Είμαι 
καλά. ’Έχω καί φαί, καί ρούχα, και παπούτσια...». IIιδ κάτω ή 
πένα δέν πήγαινε. Τδ έγραψε μιά φορά ακόμα καί τδ έσβησε. Έ
σκισε τδ χαρτί. IIήρε άλλο. Εφτασε στδ ίδιο μέρος καί σταμάτη
σε. Τέλος προχώρησε: « Εγώ τά βολεύω. Μή στενοχωριέστε. Μόνο 
δέν ξέρω, πώς τά περνάει ή Κατίνα καί τδ παιδί...». Καί οί γέροι 
κατάλαβαν... Τά γρά’Ήατα τής Κατίνας Ιμιαζαν μέ κείνο, που πή
ρε πριν άπδ χρόνια στή Μικρά ’Ασία. Κάτω άπ τά άπλά λόγια γιά 
διάφορα επεισόδια τής ζωής τους, πού οέν έκαναν καμιά εντύπωση 
στή λογοκρισία, ό Καρατζάς έβρισκε ολοζώντανη τήν ψυχή τής 
γυναίκας του. Μόνο ένα, τδν περασμένο χειμώνα, είχε μιά φράση 
διαφορετική. «Γιώργο! σά νά μέ πειράζει λίγο ή καρδιά». Τότε 
δέν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Καί τώρα πήρε ένα άλλο άπ τή Σύ· 
ρα. Τοϋ έλεγε, πώς τήν άφησαν, γιατί είχε μικρδ παιδί...

Οσο συλογιέται, τόσο πονάει. ΙΙοϋ θά πάει; Τί θά κάνει; 
ΙΙώς θά ζήσουν; Αν ήταν γερή... Μ άν ήταν γερή, δέ θά τήν ά
φηναν. Καί στά χείλη πήδηξε μιά φράση, πού τήν είχε πει πρίν 
άπδ χρόνια, όταν έφευγε άπ τή θεσαλονίκη: «Τίποτα, καλή μου, 
δέ θέλησα γιά τδν έαυτό μου, μόνο νά μή σέ χάσω».

* * ψ.

Στά τέλη τού 'Αλωνάρη πήγε στδ Περιστέρι μέ είκοσι μέρες 
άδεια δ Φώτης. Δέν κατέβαινε στά μαγαζιά. Δέν έκανε παρέα μέ 
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τά παιδιά τού χωριού. Τό πρωί βοηθούσε στις οουλιές τού σπιτιού. 
Τ άπόγιομα, δταν έσπαζε ή ζέστα, έπαιρνε τά ζωντανά καί πήγαι
νε στά χωράφια. Ό θωμάς, δ μικρός, είχε δυό αρνάκια και τά έ
βοσκε στούς δχτους. θά τά πουλούσαν τό φθινόπωρο ν αγοράσουν 
ένα ζευγάρι παπούτσια, πλάκα, κοντύλι, βιβλίο. ΤΗρθε ό καιρός νά 
πάει κι αύτός σχόλιό. ΊΙ Βάσω και ό Φώτης κάθονταν στόν ίσκιο 
τή; ΙΙαλιοκαστανιάς. Τούτο τδ άγγόνι τ αγαπούσε περισότερο άπ 
τ άλλα, θές γιατί ήταν τό πρώτο, θές γιατί ήταν δλότελα ορφανό, 
θές γιατί τό μεγάλωσε αύτή, θές γιά κάποια άλλη, άγνωστη αίτια. 
Δέ χόρταινε νά τό βλέπει καί νά τό ακούει. Τής έλεγε ιστορίες 
άπ τήν πόλη, άπ τό στρατό... Μιλούσε μέ σεβασμό γιά τούς μπαρ
μπάδες του, τό Γιώργο καί τό Αευτέρη, καί μόνο γιά τό θοδωρή 
οέν άνοιγε κουβέντα. ΊΙ μάνα, παιδί της ήταν κι εκείνο, ήθελε νά 
μάθει, μά δέν τολμούσε νά ρωτήσει. Στό χωριό ψιθυρίζονταν κάμ- 
ποσα. Π αλιοτόμαρο!... Κέρατο βερνικωμένο!... Μέ τά μπάσταρδα 
τής ΕΟΝ κυνηγάει τόν κόσμο...». Αίγα-πολλά έφταναν καί στ α
φτιά τού θωμά κι δ,τι κι άν έκανε, μερικά τά μάθαινε κι ή Βάσω. 
Γιά τό Φώτη κι κύτος καμάρωνε. Καλό παιδί, μιαλωμένο. Στά χα- 
ραχτηριστικά οέν τοϋ έμιαζε, όμως στό χέρι! "Εγραφε τό όνομά 
του μέ τίς σφαίρες. Γι αύτό τόν έβαλαν καί σκοπευτή στά πολυ
βόλα...

ΊΙ Κατίνα άπ τό νησί άκόμα, αποφάσισε νά πάει στό Περι
στέρι κι άπό κεΐ θά έβλεπε. Τό ζήτημα τής ζωής — τού ψωμιού 
και τή; ύγείας — ορθώνεται τώρα απειλητικά μπροστά της. Τό 
πρόσωπό της είχε πάρει χρώμα χωματένιο. Βαθούλωσαν τά μάτια. 
"Οταν περπατάει, φουσκώνει, κοντανασαίνει, κόβονται τά πόδια της. 
Μιά πέτρα ασήκωτη, σά στενοχώρια, σάν απαισιοδοξία, τής πιέζει 
συνέχεια τό στήθος. Δέν έχει όρεξη νά αστειευτεί, νά γελάσει. Στόν 
ύπνο βλέπει όνειρα έφιαλτικά. ΙΙολλές φορές ςεπετιέται τρομαγ
μένη κι ακούει τήν καρδιά της νά χτυπάει γρήγορα, δυνατά, σά 
νά θέλει νά σπάσει...

"Έφτασε στό Περιστέρι στις 5 Αύγούστου. Οί γέροι σάστισαν 
άπ τή χ»ρά τους. Πώς νά γιορτάσουν τόν έρχομό; Νά σφάξουν τό 
ένα αρνάκι: Ί) Θωμάς, ό μικρός, δέν άφηνε νά τά ζυγώσει ούτε 
άνθρωπος, ούτε σκυλί, ούτε γάτα. "Ομως τώρα, σά νά κατάλαβε, 
δέχτηκε. Μόνο οέν ήξερε ποιό άπ τά δυό. "Επιασε τό ένα, τό λά- 
γιο, καί τ άφησε. Επιασε τό άλλο, τό άσπρο, και τ άμόλησε. "Ε
ίκασε ξανά τό πρώτο καί τό φίλησε...

ΊΙ αγάπη τών γέρων, ή χαρά των παιδιών της, ή συμπάθεια 
τού κόσμου, τό ήσυχο περιδάλον, έπεσαν σά βάλσαμο στήν ψυχή 
της. Και τό ζήτημα της ζωής οέν ήταν τόσο φοβερό. δσο τό φαντα
ζόταν. Τήν πρώτη βραδιά ή γειτόνισα ή ’Αναστασία πήγε νά τήν 
καλωσορίσει. Κι άπ τό ένα στό άλλο, έφτασαν καί στις άρώστιες.
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— Τό παιδί μου έχε: έλονοσία... Μέ τό κινίνο τίποτα οέν έ
γινε... Κι έμεις δέν ξέρουμε τί νά κάνουμε...

Στό Περιστέρι γιά τούς ετοιμοθάνατους —κι όχι πάντοτε— 
έφερναν γιατρό άπ τήν πόλη και πλήρωναν ένα σωρό λεφτά. Τις 
πιό αλαφρέ; περιπτώσεις τις άφηναν στήν καλοσύνη τού θεού, στά 
γιατροσόφια, στό άγιασμα και στήν κράση του άρώστου... Γρήγορα 
διαδόθηκε, πώς ή Κατίνα είναι νοσοκόμα σπουδαγμένη. Τή φώνα
ζαν γιά ένεσε:;, γιά βεντούζες κοφτές, γιά εντριβές, γιά μιά συμ
βουλή... Και σ έναν τοκετό τήν πήραν. < Από μάς καλύτερα ξέρεις, 
τής είπαν. Νά κάνεις καρδιά στή γυναίκα...». Δέ ζητούσε τίποτα, 
μά κι οί χωρικοί δέν τήν άφηναν έτσι...

ΊΙρθε ξανά τό χρώμα στό πρόσωπό τη;. Δέν κόβονται τά γό
νατα. "Ανασαίνει λεύτερα. Κι ο ύπνος έγινε πιό ήρεμος. 'Έγραψε 
και στό Γιώργο: «... Στήν υγεία μου είμαι περίφημα...». «θέλει νά 
μέ ησυχάσει», σκέφτηκε καί, έπειδή του άρεσε μιά τέτια τροπή, 
πήγε αμέσως στό γιατρό τής Ομάδας.

—-Τί λές, γιατρέ; Μπορεί νά γίνει καλά;
— Εξαρτάτα: τί πάθηση έχει. Γενικά, τά καρδιακά νοσήμα

τα θέλουν ήσυχη ζωή, περιβάλον χωρίς νεύρα καί στενοχώριες...
Στις 28 τού Όχτώβρη κηρύχτηκε ό πόλεμος. Στις 30 δλη \ 

uwrfiwML· στο Άγνάντιο τού Ραχούτη. 'Αγκαλιάστηκαν, φιλήθη
καν, εκλαψαν καί χώρισαν. Ή Κατίνα κατέβηκε στήν ΙΙολιτειού- 
λα καί ζήτησε νά δουλέψει στό νοσοκομείο. Τή δέχτηκαν χωρίς 
καμιά συζήτηση. Ούτε καί κάθησαν νά τή ρωτήσουν, που σπούδα
σε, πού δούλεψε... Τό μέτιοπο έσπασε. Οι Ιταλοί προχωρούν. Άπ 
τήν πρώτη γραμμή ζητούν νοσοκόμες. Τότε σκάλισαν το παρελθόν 
καί τή φώναξε ό διευθυντής.

—- Ετοιμάσου.
— *Εχω  ουό παιδιά μικρά... Κοντεύω τά σαράντα... Είμαι 

καρδιακιά... Υπάρχουν άλλες, χωρίς οικογενειακές ύποχρεώσεις, 
καί γερές, καί πιό νέες...

— Στό στρατό έχτελούν διαταγές καί μόνο... Εκτός κι άν κα
τατάχτηκες γιά άλλους σκοπούς...

Ή Κατίνα χαμογέλασε μέ πίκρα. «"Ακόμα καί δώ!>>, είπε μέ
σα της.

Βουνά! Βουνά! Βουνά! Χειμώνας άγριος. Λάσπες, χιόνια, ά- 
γέρηοες, κρύα... Ό λαός στό πόδι. Γυναίκες, γέροι καί παιδιά μέ
σα άπό γιδόστρατες καί μονοπάτια δλο στουρνάρι, πάνω άπό χαρά
δρες καί γκρεμούς, σέ άνηφοριές ορθέ;, σέ κατηφοριές κοφτές... 
κουβαλούν μέρα-νύχτα στή ράχη τους σφαίρες, βλήματα, τρόφιμα, 
φάρμακα, ρουχισμό... κι όταν σταματούν νά ξανακάνουν, κι όταν 
αφήνουν τό φορτίο καί γυρίζουν νά πάρουν άλλο, τραγουδούν: «Κο- 
ρόιοο Μουσολίνι...». 01 μάχες πότε δυναμώνουν, πότε καταλαγιά
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ζουν, ζυγώνουν-ξεμακραίνουν καί μετακινούνται άπό ράχη σέ ρά
χη... Βουίζουν οί ρεματιές, άχολογούν τά φαράγγια... Ό στρατός 
υπερασπίζει τήν πατρική γή πιθαμή τήν πιθαμή καί άποτραβιέται. 
«"Αμα τούς πάρουμε στό κυνήγι, λέει ή Κατίνα, κι άμα έρθει ή 
άνοιξη καί ζεστάνει ό καιρός, θά είναι καλύτερα. "Ως τότε θά βα
στάξω...». Καί στυλώνει τά πόδια, καί δαγκώνει τά χείλη... "Ο
μως οί κακουχίες, ή αϋπνία, ή αγωνία... ξεπερνούν τήν αντοχή της. 
Καί ή άρώστια δέν περιμένει ούτε τήν αντεπίθεση, ούτε τήν άνοι
ξη. Καί ή Κατίνα στό λεφτό, μόλις βρει κάποια εύκαιρία, λες κι ό 
καιρός συντόμευε, ξεχνάει τά βάσανα του πολέμου κι ανοίγει κου
βέντα μέ τούς δικούς της...

Μέρα δύσκολη. Άπ τά χαράματα άρχισε τό πυροβολικό καί 
ή αεροπορία. Ακολούθησαν έπιθέσεις καί αντεπιθέσεις, πότε δώ 
καί πότε κει... Μέ τήν ψυχή στά δόντια έφτασε στήν Όξυά. Δέν 
πρόφτασε νά τελιώσει καί τήν ειδοποίησαν νά πάει στόν Τσομπα- 
νάκο. Πέφτει. Σηκώνεται. Στέκεται λαχανιασμένη. Ανασαίνει μέ 
δυσκολία. Ξεκινάει πάλι. Ηροχωράει κι δμως δ Τσομπανάκος α
λαργεύει. Δέ θά φτάσει ποτέ!...

Ό πρώτος ήταν ένας άντρας πελώριος. Είχε τραύμα στήν 
κοιλιά. Μέ δυσκολία κατάφερε νά τόν έπιδέσει. Μέ κόπο πήγε στό 
δεύτερο, ένα νεαρό άνθυπολοχαγό, τό Σοφοκλή τό Σιοερίοη. Ό τρί
τος βρισκόταν στό ύψωματάκι. 11 ώς νά σκαρφαλώσει ώς εκεί;! 
Δέ μπορεί νά κλείσει το στόμα. Φυσάει βοριάς κι αύτή δέ βρίσκει 
άέρα ν άναπνεύσει. Όσο κουράζεται ή καρδιά, τόσο πιό γρήγορα 
χτυπάει. Έκανε λίγα βήματα κι έκατσε. Εβγαλε τδ δίκωχο και 
σκούπισε τό στεγνό κούτελο. Στήν αντικρινή πλαγιά κατεβαίνουν 
οί Ιταλοί. Ενα δικό μας τμήμα μέ τά όπλα στό χέρι τρέχει νά 
πιάσει τό διάσελο. Ή Κατίνα έριξε μιά ματιά μακριά, νοτιοανατο
λικά, καί μουρμούρισε: χ Γιώργο! δέν μπορώ άλλο». «11οΰ είσαι, α
δερφή;», ακούστηκε άπ τό ύψωματάκι. Μπουσούλησε κάμποσο, γλί
στρησε, κόλησε τό άναμένο πρόσωπο στό παγωμένο χιόνι. Νιώθει 
ένα ξαλάφρωμα. Ιίόσο θά ήθελε νά ξεκουραστεί, νά κοιμηθεί!... 
Πέρασαν τρία άεροπλάνα. Στό διάσελο άναψε τό ντουφεκίδι. Ό 
τραυματίας βογγάει. ΊΙ Κατίνα άνασηκώθηκε. «Παιδάκια μου! δέ 
θά σάς ξαναδώ», άναστέναξε. 'Εκανε μιά προσπάθεια. Μέ δυσκολία 
στάθηκε στά πόδια. Προχώρησε δυό βήματα κι έπεσε.

Ό Σιδερίδης παρακολούθησε δλη τή σκηνή. Ό θάνατος στό 
μέτωπο ήταν συνηθισμένο πράμα, όμως έτούτη ή περίπτωση τού έ
κανε έντύπωση. Ιίοιά νά ήταν αύτή ή γυναίκα; 11 ώς νά τή λένε; 
Έχει παιδιά;... Σύρθηκε κοντά της. Στό σακίδιο είχε μόνο νοσο- 
κομειακά είδη. Ή μιά τσέπη τού χιτώνιου άδεια. Στήν άλλη βρή
κε ένα πακετάκι. Δέν τό άνοιξε. Τό έβαλε στή δική του τσέπη καί 
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τραβήχτηκε ξανά στή ρίζα τού έλατου, δίπλα στή βρυσούλα, πού 
σιγομοιρολογούσε.

Νοτιότερα δ εχθρός προσπαθούσε νά σπάσει τή γραμμή καί 
νά βγει στό δρόμο Καλαμπάκα-Γιάνενα. Ό διοικητής τών πολυβό
λων πήγε κοντά στό Φώτη.

— Τσακμάκη! βάλε δλα τά δυνατά σου. Δέ 0 άφήσεις νά πε
ράσει κανένας τδ Σπανό... "Αμα θά ρίξουμε τρεις φωτοβολίδες, ν 
άποσυρθεΐτε. Καλά;

Ό Φώτης κούνησε τό κεφάλι καταφατικά.
Οί φαντάρο: σκόρπισαν στή χαραδρίτσα, ανέβηκαν τήν πλαγιά 

κι έπιασαν θέσεις στδ απέναντι ύψωμα. Τρεις φωτοβολίδες έσκισαν 
τόν αέρα, όμως στό τμήμα γύρισε μόνο ό γεμιστής.

Γιά τήν Κατίνα, κομμουνίστρια ήταν, οέν υπήρχε λόγος νά 
ειδοποιήσουν κανένα. Τό Φώτη τόν ρώτησαν στήν κατάταξη:

—· Ό πατέρας σου;
— Σκοτώθηκε στη Μικρά "Ασία.
— II μάνα σου;
— Πέθανε, δταν γενήθηκα έγώ.

Ετσι, δέν είχαν ποιόν νά ειδοποιήσουν.
Ό καιρός περνάει. Οί δικοί του — οί γέροι στό χωριό, δ Γιώρ

γος στο νησί περιμένουν. Είχαν μιά έλπίδα στό Νίκο. Μέ τήν 
κατάρευση γύρισε στό χωριό, μά κι αύτός δέν ήξερε τίποτα.

i £ ψ

Τούς 51 τούς πήγαν στή Μυτιλήνη καί τούς πέρασαν άπό δί
κη. Μιά ομάδα— τό Βασίλη τό Μαρκεζίνη, τό Γιώργο τό Σαραν- 
τίοη, τόν ΊΙλία τόν Τζιτζιλώνη, τόν Τάκη τό Νικολαίδη, τό Χρη
στό τόν Αντωνίου καί μερικούς άλλους — τούς καταδίκασαν καί 
τούς μετέφεραν στις φυλακές τής Σύρου. Τούς ύπόλοιπους, μέ συνο- 
δία τήν καινούργια φρουρά (Κουσκούσης, Ντουντουλάκης, Λύγου- 
στής...), τούς γύρισαν ξανά στόν "Αη-Στράτη.

Ό Χαράλαμπος οέν ήξερε πώς νά φανερώσει τή χαρά του.
- - Μωρέ πραξικοπηματίες! μουρμούρισε, χαμογελώντας πο

νηρά, καθώς τραβούσαν γιά τό μαγειριό. Ούτε δέκα μέρες φυλακή.
'Ο Λευτέρης οέν άπάντησε κι ό Κουσοβίτσας, σάν τόν είδε ά- 

φηρημένο-στενοχωρημένο, γύρισε τήν κουβέντα άλλου:
— Βρήκα έναν κάβο άψάρευτο. "Αν πουλήσουμε καί κανένα 

πιάτο χόρτα...
Πήραν τό φαί, έφαγαν στό πόδι καί ξεκίνησαν γιά τό θάλαμο.
— Εχω καλάμι καί γιά σένα. Πάμε;
'() Καρατζάς περπατούσε βουβός.
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— Τί έπαθες κι είσαι μουτρωμένος; Σ Αρεσε ή Μυτιλήνη; ’ 
’ Εβγαλε άπ τήν τσέπη ένα χαρτί διπλωμένο.

«Κύριε Καρατζά,
έγραφε, ό Λιάπης έκανε έρωμένη του τή γυναίκα σου.
Τώρα θά κάνε*  καί τήν κόρη σου...».

Ό Κουσοβίτσας τό περιεργάστηκε κάμποσο.
— Είναι παλιό.
— ΤΗρθε, όταν λείπαμε έμείς, καί μου τό έδωσαν τό πρωί, 

μόλις κατεβήκαμε άπ τό καράβι.
— Καί ύπογραφή δέν έχει. Ή ’Αστυνομία τό σκάρωσε. Νά 

σ έκβιάσει.
—-Δυστυχώς! Ή γυναίκα μου...
Ό Χαράλαμπος έμεινε μέ τό στόμα ανοιχτό.
— Καί πόσο χρόνων είναι ή κόρη σου;
—- Περπατάει στά 10.
—-Τότε; Τί έρωμένη καί πράσινα άλογα!
Ή ματιά τοϋ Λευτέρη έγινε πιο θλιμένη. Έσκυψε τό κεφάλι 

καί δέν είπε τίποτα.

Ή Άθηνά μέ τις μαλαγανιές καί τά λεφτά — αυτοί βασικά 
ζοϋσαν μέ τά φιλοδωρήματα των μαθητών — πασκίζει νά ήμερώ- 
σει τό Λιάπη. Ωστόσο ένα βράδυ τά πράματα έφτασαν στό Απρο
χώρητο. Είχε μείνει πανί κι ήθελε νά πιει.

— Νά διώξεις τά κουτάβια σου! φώναξε. Τώρα δά! Διαφο
ρετικά θά τά πετάξω άπ τό παράθυρο καί θά πάω φυλακή! Καί 
τράβηξε γιά τό άλλο δωμάτιο.

Εφραξε τή μεσόπορτα μέ τό κορμί της.
— ’Άν θά κάνεις ένα βήμα, θά βάλω τις φωνές καί θά μα

ζευτεί δλο τό χωριό. Κι αύριο θά κατεβώ στήν πόλη καί θά παρου
σιαστώ στή διοίκηση...

Φοβήθηκε κι έφυγε. ’Από τότε δεν έπέμενε γιά διώξιμο. Κι 
απότομα τούς τελευταίου; μήνες παρουσίασε μιά ανεξήγητη μετα
στροφή. Έγινε ήρεμος, εύγενικός, δπως τότε, στις αρχές. Κάποτε 
τούς έφερνε καραμέλες, σταφίδες, σύκα ξερά... Καί στό μοίρασμα 
δέν έβλεπες κάτι τό ύποπτο.

— Γιανάκη! δέν πρέπει νά ζηλεύεις. Έ αδερφή σου είναι με
γαλύτερη καί πρέπει νά πάρει περισότερα...

Ή Σεβαστή μόλις είχε συμπληρώσει τά 9 κι έδειχνε γιά 13. 
Ψηλή, μέ όμορφα όνειροπόλα μάτια κι ατίθαση μύτη. Τό κορμί 
της ήταν άκόμα παιδικό, όμως γεμάτο. Τό καλοκαίρι ή οικογένεια 
πήγε στή θάλασσα. Σέ δυό μέρες έφτασε ακάλεστος ό Λιάπης. Στήν 
άμουδιά ξεγύμνωνε τή Σεβαστή τσίτσιδο. Τήν έπαιρνε και ξανοι-
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’/όταν στή θάλασα να τή μάθει κολύμπι. Λύτο γινόταν κάθε μέρα. 
II αντιπάθεια τή; μικρής έσβησε. Τής άρεσαν τά παιγνίδια του 

καί τραβιόταν δλο καί πιδ πολύ κοντά του.
Τδ φθινόπωρο θά τή στείλω στή μάνα μου, τοϋ είπε κάποια 

μέρα ή δασκάλα καί μέ τήν άκρη τού ματιού παρακολουθούσε νά 
πιάσει τήν εντύπωση. πού θά έκανε τδ νέο στδ Λιάπη.

Ίσα-ίσα, απάντησε αδιάφορα. Τώρα χρειάζεται νά είναι 
κοντά σου. καί γιά τά μαθήματα, καί γιά τή διαπαιδαγώγηση...

"Ενα άπόγιομα πήγε έπί σκέψη σέ μιά γνωστή της, αφήνοντας 
στδ σπίτι τά παιδιά. Δέν τή βρήκε καί γύρισε αμέσως. 'Ανεβαίνον
τας, τδν είδε νά βγαίνει άπ τήν αύλή και νά παίρνει τδ αντίθετο 
σοκάκι. Η Σεβαστή ήταν κόκινη, ξαναμένη. Τήν τράβηξε στήν &- 
κρη καί τη ρώτησε. ’Εκείνη οέ μαρτυρούσε. Τέλος, λίγο μέ τί; 
φοβέρες, λίγο μέ τδ καλόπιασμα, τήν κατάφερε:

-Νά! Νά! έλεγε, δείχνοντας τά διάφορα μέρη τοϋ κορμιού 
της. Μ έκανε έτσι, κι έτσι...

Τδ ίδιο βράδυ έκατσε κι έγραψε τδ ανώνυμο γράμα στδ Λεύ
τερη. Μόλις πέρασαν τά νεύρα, είδε, πιο; μέ τήν «έκδίκηση» τίπο
τα δέν έβγαινε. Νά στείλει τή Σεβαστή στή μάνα της, τδ πρόβλη
μα δέ λυνόταν. "Ισως έκει νά ήταν πιδ βολικά γιά τδ Λιάπη. θυ
μήθηκε τδν ΙΙαπαγαράλαμπο. Τδν μισούσε. γιατί είχε φιλικές σχέ
σεις μέ τδν Καρατζά, άλλά κι ό κίνδυνος! Πήγε στδ Φαθοτόπι καί 
τον αντάμωσε στδ δρόμο «τυχαία». Τήν κάλεσε στδ σπίτι. Κατα- 
ράστηκε κάμποσες φορές τδν άντρα της καί σιγά-σιγά έφτασε καί 
στήν υπόθεση. Ταπεινωμένη άπ τήν ίδια της τήν εξομολόγηση, τά 
είπε οκα και ρώτησε:

— Τί λές νά κάνω;
— Νά σκεφτώ... Ν ανταμώσουμε τήν άλλη Κυριακή, στήν 

αδερφή μου.
Εγινε ή συνάντηση.

—· θά δεχόσουν μετάθεση:
— Καί στήν άκρη τού κόσμου. Αλλά τί θά βγει; Ηά μάθει 

καί θά ρθει.
Δέν είναι καί τόσο εύκολο... Έχω κάποιον στήν Αθήνα... 

θά φροντίσουμε νά δημοσιευτεί μόνο στήν ’Εφημερίδα τής Κυβέρ
νησης... Κάνε καί μιά αναφορά. Πες τα δλα... Καί ύστερα, βλέ
ποντας καί κάνοντας...

Κατέβηκε καί δ ίδιος στήν πρωτεύουσα καί τδ Σεπτέμβρη, ό
ταν σιγουρεύτηκε πο>ς ή Άθηνά μετατέθηκε στήν ΙΙολιτειούλα, έ
κατσε κι έγραψε δλη τήν ύπόθεση, λεπτομερειακά, στδ θωμά τδν 
Καρατζά.

Στις αρχές τοϋ Όκτώορη δ γερο-θιυμάς δρασκέλισε τήν έξώ- 

179



πόρτα. Τά παιδιά έπαιζαν στήν αύλή. Ή Σεβαστή τον γνώρισε κι 
έτρεξε. Κατέβασε τό σακούλι άπ τήν πλάτη και τούς έδωσε κα
ρύδια. ΊΙ δασκάλα 'άπλωνε τά βρεγμένα ρούχα.

—·Τί θέλεις; ρώτησε βλοσυρά.
— Τί νά θέλω. ΤΗρθα νά δώ τί κάνετε, άν χρειάζεστε τίποτα.

■ - Νά γράψεις στό γιό σου νά κάνει δήλωση καί νά ρθε7., τον 
έκοψε απότομα.

Τό Περιστέρι δέν είναι καί μακριά. ΊΙ γριά θέλει νά δει 
τ άγγόνια της. Σέ παρακαλάει...

Ετοιμάστηκε νά τόν διώξει, όμως είδε ένα χωροφύλακα νά 
περνάει στό σοκάκι. Τής φάνηκε πώς ήταν ό Λιάπης καί τής κό
πηκε ή φωνή. Ό θωμάς κατάλαβε τις διαθέσεις της. Χαΐδεψε τό 
κεφάλι των παιδιών καί βγήκε, μουρμουρίζοντας:

— Καλό βράδυ!

# 4= *

Μέ τόν ερχομό των συντρόφων άπ τή Μυτιλήνη, οί συζητή
σεις στήν Ομάδα γιά το χαραχτήρα τοϋ πολέμου πήραν ξανά φω
τιά. Τήν τρίτη ή τήν τέταρτη μέρα, φώναξαν τό Σαλονικιό στο 
Γραφείο.

— Μάθαμε, σ. Παντελή, άνοιξε τή συνεδρίαση ό Κεφάλας, 
πώς στή φυλακή ζητήσατε νά σάς άφήσουν νά πάτε στό μέτωπο. 
Είναι αλήθεια;

— Αλήθεια.
— - Γιατί;
— Τί γιατί; Νά υπερασπίσουμε τήν Ιίατρίδα μας άπό τήν 

έπίθεση τού ιταλικού φασισμού.
— ’Έπρεπε νά πάρετε υπόψη σας τή θέση τοϋ Λένιν απέναντι 

στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο καί τή θέση τής Ομάδας μας. "Αν δέν 
τήν ξέρατε, έπρεπε νά περιμένετε.

— - Καί σεις, γιατί δέν πήρατε ύπόψη σας τή θέση των άλλων 
ομάδων άπ τις φυλακές, τις εξορίες. τήν Άκροναυπλία, τό γράμμα 
τού Ζαχαριάοη;

— Καμιά θετική πληροφορία δέν έχουμε άπ τις άλλες Ομά
δες. Όσο γιά τό γράμμα τού Ζαχαριάδη, είναι πλαστό. Έγώ γνω
ρίζω τό γραφικό χαραχτήρα τού σ. Νίκου. Κομματικότερο θά ή
ταν νά παραδεχτείτε τό λάθος σας, κι ιδιαίτερα έσύ.

— Τήν ίδια γνώμη έχω κι έγώ γιά σάς. Ιδιαίτερα γιά σένα...
— Σταματάτε τόν καυγά, είπε κάποιος. Έδώ ήρθαμε νά ξεκα

θαρίσουμε ένα πρόβλημα μπλεγμένο κι δχι νά τσακωθούμε... Σύν
τροφε Παντελή! Υπάρχει ή γνωστή θέση τού Λένιν γιά τόν πρώ
το παγκόσμιο πόλεμο καί κείνη ή φράση τού Ζαχαριάδη γιά άνε- 
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αφύλακτη υποστήριξη τοϋ Μεταξά... Έσύ μπορείς νά αντιπαραθέ
σεις κάτι, πού νά μπορεί νά πείθει άπό μαρξιστική πλευρά;

—-Γιά νά κρίνεις, άν μιά θέση είναι μαρξιστική, πρέπει νά 
τή συγκρίνεις μέ τό συμφέρον τοϋ λαοϋ τής Σοβιετικής "Ενωσης, 
τής παγκόσμιας επανάσταση:. Μάς συμφέρει νά σκλαβωθεί ή Ελ
λάδα καί νά φτάσει δ * Αξονας στά Δαρδανέλια και τή Μέση Ανα
τολή;... Υπάρχει καί μιά πληροφορία: Ή ΚΔ ειδοποίησε τό Κόμ· 
μα μας. πώς ό πόλεμος άπ τήν πλευρά τής Ελλάδας θά είναι έθνι- 
κο-απελευθερωτικός.

* Τά γεγονότα άπ’ τδν ’Απρίλη τοϋ 1911 ώς τά τέλη τού Φλεβάρη τοϋ 
1942 περιγράφονται στδ βιβλιαράκι «*Αη - Στράτης. 'Π μάχη τής πείνας 
τών έξορίστων στά 1941 — 42*.

'Η άφήγηση, παρόλες τίς άλλες έλειψτις καί τά πολλά τυπογραφικά 
λάθη, άπδ Ιστορική πλευρά είναι ακριβής καί div υπάρχει λόγος νά xdtvo. 
άλαγές. Κ, Μ.

— *Αν  αύτό ήταν εξακριβωμένο!...
Ό Κεφάλας έβλεπε πώς ή συζήτηση έπαιρνε άσχημο δρόμο 

καί προσπάθησε νά τήν κλείσει:
— Τό Γραφείο καθόρισε τή στάση του. Οί άναμοχλεύσεις εί

ναι επικίνδυνες καί οι φράξιες απαγορεύονται... Νά περάσουμε στο 
δεύτερο θέμα. "Οταν φύγατε. Παντελή, συμπληρώσαμε τό Γραφείο 
προσωρινά... Δέ θά ήταν άσχημα νά ζητήσεις, γιά λόγους ύγείας. 
νά μήν έπανέλθεις.

— Στό διάστημα αύτό ή ύγεία μου βελτιώθηκε καί δέ σκέ
πτομαι νά ύποδάλο) παραίτηση. "Αν τό συμφέρο τής 'Ομάδας έπι- 
οάλει νά μή γυρίσω στό Γραφείο, στις έκλογές νά μή μέ προτείνε
τε. Δέν πρόκειται νά δημιουργήσω ζήτημα...

Τον ’Απρίλη σκλαβώθηκε ή Ελλάδα. Τή μέρα τής εισόδου 
τών Γερμανών στήν Αθήνα -- άν δέ μέ γελάει ή μνήμη — 6 Κου- 
σκούσης καί ή παρέα του χτύπησαν τούς έξόριστους. Σκότωσαν 
τρεις, τραυμάτισαν άλλους τόσους καί παράδωσαν τούς έξορίστους 
στούς χιτλερικούς. Οί Γερμανοί, φεύγοντας, πήραν τούς τραυμα
τίες γιά τό νοσοκομείο τής Λήμνου καί μιά ομάδα — τό Γιάνη τό 
Βουρνά. τό Σαλονικιό, τό Μήτσο τόν Αστεριού, τό δικηγόρο τό Βα- 
σιλάκη κι έναν-δυό άλλους — καί τούς μετέφεραν γιά δίκη στή 
Μυτιλήνη *.

* * *

Τά έγγονάκια κοιμούνται στό τζάκι μέ τά μάγουλά τους κο- 
λητά. Ό θωμάς έχει περασμένο το χεράκι του κάτω άπ τό λαιμό 
του Βαγγέλη, πού χαμογελάει. Ισως νά ονειρεύεται τή μάνα του.
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Τόν πατέρα δ.=ν τόν ξέρει. Στή γωνία καίει φωτιά καί στόν τοΐχα 
σαλεύει ή φιγούρα τής Βάσως, πού γνέθει. Ό θωμάς άπ τ άλλα 
μέρος, σκύβει πάνω άπ τόν πυρομάχο, ξύνει συνέχεια τό κούτελο 
καί συλογιέται.

'Αποβραδίς είχε περάσει άπ τό γείτονα.
— Καλησπέρα. Ι'ιάνη! ΙΙώς πας;
’Έδιωξε τή γάτα, πού κοιμόταν μές τις στάχτες, καί τσούγ

κρισε τά δυό δαυλιά νά δώσουν φλόγα. Ιίροσπάθησε ν άνασηκωθεί 
καί βόγγηξε άπ τόν πόνο.

— Δέν έφταναν τ άλλα, ήρθε κι ό πόλεμος, κλάφτηκε.
— Τί νά κάναμε; Ν αφήναμε τόν Ιταλό νά μάς πατήσει τόν 

τόπο;
— Νά πάρουν έκείνους. πού δέν έχουν υποχρεώσεις.
Ό γέρο-Σπέγγος, μικρότερος άπ τό θωμά στά χρόνια, άρώ- 

στησε άπό ρευματισμούς. 'Ύστερα τόν πείραξε ή καρδιά κι άλλα 
μικροπράματα κι δλα μαζί άπό δυό χρόνια τώρα, τόν έριξαν γιά 
καλά στό στρώμα. Οί δυό γριές — ή γυναίκα του καί ή συμπεθέρα 
του — σάν έφυγε ο γιός του γιά τό μέτωπο, βρήκαν τήν ευκαιρία 
νά τρώγονται σάν τά σκυλιά. 'Λν ή μιά έκανε κανένα μερεμέτι, τό 
χαλούσε ή άλλη. Ζοϋσαν άπ τό νερόμυλο, πού βρισκόταν χαμηλά, 
στήν Γκούρα, τρία τέταρτα μακριά άπ τό χωριό, στό δρόμο γιά 
τήν πόλη. ΊΙ νύφη, μ δλο πού φοβόταν νά μείνει μόνη της στήν ε
ρημιά, θά συνήθιζε, δμως τό παιδί της, όχτώ χρονώ, πηγαίνει στό 
σχόλιό καί, το κυριότερο, ποιος θά συγύριζε τούς άλλους.

— Δέ λέτε σέ κανένα συγγενή σας...
—· Σά νά μήν ξέρεις. Ποιός σέ βοηθάει σήμερα!...
Στό σπίτι τοϋ Θωμά τού Καρατζά είχε προστεθεί κι ένα στό

μα ακόμα, δμως αύτό εκείνη τή στιγμή ούτε τό σκέφτηκε.
—"Αν θέλεις, τόν άνοίγω γώ... Μή φοβάσαι...
—■ Άπό σένα! Νά μέ δει ή Αγία Παρασκευή...
—- Νά μού δώσεις τό καντάρι.
—· Τί νά τό κάνεις: Μέ τό μ.άτι.
— Καί γιά σένα, καί γιά μένα, καί γιά τόν κόσμο. Σού φέρ

νει ύ άλλος δέκα οκάδες καί νομίζει πώς τού κράτησες είκοσι...
Κάποιο άπ τά παιδιά παραμιλούσε. Ή γριά γύρισε, το χαΐδε

ψε. έσιαξε τό σκέπασμα καί συνέχισε τό γνέσιμο.
— Βάσω! έχουμε ψωμί;
— Έχουμε.'
—· Γιά μιά βδομάδα...
'Έσφιξε τό αδράχτι πάνω στή ρόκα καί τόν κοίταξε ανήσυχη.
—- Πού Ηά πας;
— Στό μύλο τού Σπέγγου. Νά κατεβαίνω τήν αύγή καί νά. 

γυρίζω το βράδυ... καί άλέσματα θά έχω, καί βαρύ θά είναι...
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‘Απ το μιαλό τής Βάσως δέν έφευγε καθόλου ό χειμώνας — 
νά έρχονταν δυο φορές τό καλοκαίρι! άχολογιόνταν πολλές φορές 
—-κι έκανε δ,τι θέλημα έβρισκε στό χωριό, γιά νά τής δίνουν κά
τι. Αΐά τούτο τό ταξίδι οέν τό φανταζόταν, ούτε τό ήθελε. Άπ τά 
περασμένα γύρισε μιά εικόνα. Ο θωμάς δούλευε στό δρόμο καί πό
τε αύτή, και πότε ή Φώτω, καί πότε ο Γιώργος, τού πήγαιναν ψω
μί. 'Όμως τότε ήταν άλλος καιρός.

— Τώρα στά γεράματα!... Έχεις καί το ποδάρι β καμένο... 
θά κόβεται τ άόλάκι... θά πουντιάσεις... θά πιαστείς... καί θά πέ
σεις στό στρώμα... Ό Σπέγγος άπό τί άρώστησε; Καί μέ τί δόντια 
θά φας τό ξερό ψωμί;

— Μ ή φέρνεις τόν κατακλυσμό... θά παίρνουμε καί καμιά 
χούφτα αλεύρι γιά τά παιδιά...

* * *

Καί τοϋ άλλου κόσμου ή ζωή τραβάει τήν κανονική τροχιά. 
Ή κυρία Καίτη φούσκωσε-φούσκωσε κι έγινε ένας άμορφος δγκος. 
Δέν ξέρεις, πού είναι τό στήθος, δ πισινός, ή κοιλιά... Κι ωστόσο, 
δέ στέκεται στά πόδια της. 11 ηγαινοέρχεται άπ τό πρωί ώς τό βρά
δυ. Νά μήν κλάψει, νά μήν τού λείψει τίποτα, νά τού φτιάξει μέ 
τά χέρια της ένα γλυκό, νά τ αγοράσει ή ίδια ένα καινούργιο παι
γνίδι... Κι δσο μεγαλώνει ή φροντίδα γιά τ άγγόνι της, τόσο περι- 
σότερα φαρμάκια πίνει. Ή νύφη τούς ατίμασε. Kt άν είχε φίλο μό
νο τό Λάκη;!... Κι αύτό μέ τόν καιρό τό συνήθισε ή κυρία Καίτη. 
Τ άλλα; Γλέντια μέ τήν ψυχή της. Τό χειμώνα στούς χορούς, στις 
δεξιώσεις, στά καζίνα... Τό καλοκαίρι, «αφήνω γειά στις όμορ
φες...». Πάει στά νησιά, στήν ’Ιταλία, στή Γαλλία, όπου τής κα
πνίσει. "Αμα πεθάνουν αύτοί — ή Καίτη καί δ Μήτσος— ή άγ- 
γονή τού χασάπη θά σπαταλήσει τήν περιουσία τους, πού τήν έ
φτιαξαν μέ τόν ιδρώτα τού προσώπου τους. Κάποιο προαίσθημα τής 
λέει, πώς καί τού Λαμπράκη τά χρόνια είναι λίγα. Τελευταία α
δυνάτισε πάρα πολύ. Καί θά μείνει τό άγγόνι της — ή ψυχή τής 
ψυχής της— στούς δρόμους... ΙΙού τις εικόνες των ξακουστότερων 
δωμάτιο το έκανε έκλησιά. ’Έβαλε τις εικόνες των ξακουστότερων 
αγίων, αγόρασε καντήλια χρυσά... 'Έφερνε τον παπά τής γειτο
νιάς μιά φορά τήν εβδομάδα καί λειτουργούσε...

Μέ τό ξέσπασμα τού πολέμου οί φέστες τής ΕΟΝ δέν είχαν 
πέραση καί δ θοοωρής, σάν αντιπρόσωπος τής Εταιρίας Λ. Άγ- 
γελή καί Λ. Καρατζά βοηθούσε στον εφοδιασμό τού στρατού. ’Α
ποφεύγει. οσο μπορεί, νά πάει στό σπίτι. Μόλις περάσει τό κατώ
φλι τής πόρτας, τόν περιμένει ή γκρίνια τής γυναίκας του: «Ί2σ- 
πότε θά δουλεύουμε γιά τούς άλλους; 'Έχουμε παιδί...». Κάποιο 
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βράδυ, πάνω στό γινάτι, είπε καί μιά κουβέντα βαριά: «Υπηρέτης 
γενήθηκες, υπηρέτης θά πεθάνεις...». Τελευταία μελαγχολεί κι αύ
τό;. "Εγινε ένας υπαλληλάκος. Μπορούν νά τόν αντικαταστήσουν 
μέ όποιον θέλουν καί όποτε θέλουν. Κι άμα πεθάνουν οί θείοι!... 
Καί ν αρχίσει δικό του δρόμο, τώρα σά νά είναι αργά... Γιά νά 
γλυτώσει άπ τήν παλαίστρα τής Βαγγελίας κι άπ τις δικές του 
σκέψεις, ρίχνεται μέ μεγαλύτερο ζήλο στό στρόβιλο τής ξένης έπι- 
χείρησης.

ΊΙ Πόπη φοράει μιά μακριά άσπρη μπλούζα μ ένα μεγάλο 
κόκινο σταυρό στό στήθος. Έπισκέφτεται τούς «ήρωες» στά νοσο
κομεία, τούς χαμογελάει, τούς γλυκαίνει τόν πόνο μ έναν καλό λό
γο καί τού; μοιράζει τά δέματα, πού τά στέλνει ό λαός.

Κάποια έξαίρεση παρουσίασε μόνο ή ζωή τού Μίμη. Μόλις 
κηρύχτηκε ό πόλεμος, κατατάχτηκε στό στρατό καί ζήτησε νά τόν 
στείλουν στήν πρώτη γραμμή. Πολέμησε καί τραυματίστηκε.

Ό Βαγγέλης θυμόταν τή μάνα του. Στις αρχές έκλαιγε καί 
ρωτούσε πότε θά ρθεί. Μέ τόν καιρό αγάπησε τή γιαγιά καί ξ έχα
σε τή μάνα. Ό θωμάς πάει στό σχόλιό. "Έμαθε νά γράφει «μάνα». 
'Ύστερα «μάνα μου» καί σέ συνέχεια «καλή μου μάνα». Κόβει τά 
χαρτάκια μέ τό ψαλίδι, τά βάζει σ ένα σπιρτοκούτι καί περιμένει 
νά ρθεί ή σύσταση άπ τό μέτωπο νά τά στείλει στή μάνα του. Κι 
έπειδή ή σύσταση αργούσε, κι επειδή οί γέροι έπαψαν νά μιλούν 
γιά τή μάνα του. σά νά κατάλαβε κι άρχισε νά γράφει γραμματά- 
κια στόν πατέρα του.

Τό μέτωπο κατάρευσε. Ή Ελλάδα σκλαβώθηκε. Ό Κώστας 
τού Σπέγγου σκοτώθηκε. Ό θωμάς δουλεύει στό μύλο. Ή Βάσω 
παιδεύεται μέ τά κήπια καί τίς οουλιές τού σπιτιού. Ό πόνος γιά 
τήν Κατίνα καί τό Φώτη πότε δυναμώνει, πότε καταλαγιάζει καί 
σιγά-σιγά άποτραοιέται. Κάποια άλλη ανησυχία μπήκε στήν·-ψυ
χή της. Τί νά κάνουν τά παιδιά τους; Ό Γιώργος, ό Λευτέρης. ’Έ
λεγαν, πώς οί χιτλερικοί μετάφεραν όλους τούς έξορίστους καί τούς 
φυλακισμένους στή Γερμανία κι άλλους τούς έπνιξαν στό δρόμο κι 
άλλους τούς έσφαξαν...

* * *
Ο λαός δοκιμάζει τήν ψυχή του καί τά μούσκουλά του. Οί 

καταχτητές αρπάζουν τά τρόφιμα. Ή μαύρη αγορά όργ<άζε4. Οί 
δάσκαλοι, πού έχουν σύνδεση μέ τήν ύπαιθρο, κάπως τά βολεύουν. 
Στό σπίτι τής ’Αθήνας μπήκε ανελέητη ή πείνα. Τή ρώτησε κνή 
μάνα της, άν μπορεί νά ρθεί κι αύτή στήν Πολιτειούλα, γιατί έκεί, 
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στή Μακεδονία» ή κατάσταση ήταν πολύ άσχημη. θυμήθηκε τόν 
Παπαχαράλαμπο. Τού έγραψε. ’Απάντηση οέν πήρε. Τής έμεινε 
τό Περιστέρι. Δέ θέλει νά ρίξει τά μοϋτρα της» αλλά... Κι άπό 
σκέψη σέ σκέψη έφτασε στό αντίθετο συμπέρασμα. ’Έκατσε κι έ
γραψε ένα γράμμα μέ πομπώδικες φράσεις:

«Ό υιός σας διά μίαν εθνοκτόνον ιδέαν έγκατέλειψε 
τά τέκνα του, δπερ δέν κάνουν ούτε τά άγρια θηρία... 
ΈπΙ τόσα έτη τά άνέθρεψα μόνη. Σήμερον έχετε ΐε- 
ράν ύποχρέωσιν νά έλθετε εις αρωγήν...».

«Τίποτε δέ θά καταλάβουν», μουρμούρισε μέ αγανάκτηση καί 
τό ξέσκισε. ' Εγραψε ένα δεύτερο, πιό απλό. 'Ωστόσο ή ούσία έμνη- 
σκε. Αύτή» ή δασκάλα, άπλωνε τό χέρι σά ζητιάνα... Τό έβαλε στό 
συρτάρι καί βγήκε, κλειδώνοντας τήν αύλόπορτα. Τ) κίνδυνος εί
ναι μεγάλος. Στό δρόμο βρίσκεις παιδάκια νά ζητιανεύουν, νά α
λητεύουν... Παρουσιάστηκαν κι άλλα κρούσματα. Οί καταχτητές 
μ ένα κομμάτι ψωμί τραβούν κοριτσόπουλα στις άποθήκες... Μαθή
ματα δέν κάνουν καί πέρασε άπ τό σχόλιό νά κουβεντιάσει μέ τούς 
άλλους. Κάτι άκουγόταν γιά Ερυθρό Σταυρό, γιά συσίτια... "Γ- 
στερα άπ αύτή, ανέβηκε ό διευθυντής.

— Κυρία Άθηνά! Στήν αύλή σάς περιμένει ένας άντρας, κα
κοντυμένος, ξεσκούφωτος... κάπως περίεργος...

Ή καρδιά της μέ μιας έγινε περιβόλι. ΤΗρθε ό Καρατζάς σάν 
αλήτης, ταπεινωμένος, ικέτης.. "Ωσπου νά κατεβει στό πρώτο πά
τωμα, τά σχέδια ήταν κιόλας έτοιμα. Στό δρόμο δέ θά τού ελέγέ 
τίποτα. Στό σπίτι θά τόν έβριζε, θά τόν έφτυνε... κι ύστερα θά τόν 
έστελνε νά δουλέψει χαμάλης, νά κλέψει... νά κάνει δ,τι μπορεί, 
γιά νά θρέψει τά παιδιά του... Ζύγωσε στό παράθυρο, στάθηκε πί
σω άπ τήν κουρτίνα νά τόν «καμαρώσει»» νά γευτεί τήν ηδονή ώς 
τά κατάβαθα τής ψυχής... Κι απότομα μαρμάρωσε. Στό προαύλιο 
έκανε βόλτες ό Λιάπης.

Γλίστρησε άπ τήν πίσω πόρτα, καβάλησε τόν τοίχο, στό μέρος 
όπου πηδούσαν οί άταχτοι μαθητές, κι έφτασε στό σπίτι, λαχανια
σμένη.

Άπ τό πρωί πέφτει ψιλή βροχή. Στάθηκαν στόν δχτο, κάτω 
άπ τό φουντωτό-γέρικο πουρνάρι. Τά παιδιά κοιτάζουν τό νερό, 
πού τρέχει μέ ορμή» πηδάει άπό σούδα σέ σούδα» χτυπάει στά βρά
χια, τινάζεται στόν άέρα, κι αφρίζει» καί βουίζει... Ένας γέρος έ
ριξε κάμποσες πέτρες στή δέση, μάζεψε άπό πάνω χαλίκια καί 
χώμα νά δυναμώσει τό τείχωμα τ άβλακιού καί πήρε ξανά τό μονο
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πάτι. 'Έφτασε στο μύλο, άκούμπησε τό τσαπί στόν τοίχο, έβαλε τήν 
απαλάμη στήν μπάλα καί κοίταξε τόν ήλιο, πού κρυβόταν πίσω άπ 
τά σύνεφα.

— Μαμά! ό παπούς, ψιθύρισε ή Σεβαστή.
Ναι! Ό παπούς. Νά πάτε καί νά μή φύγετε, άν οέν έρθω 

έγώ νά σας πάρω.
Σήκωσε τό σακίδιο μέ τά ρουχαλάκια, τό πέρασε στόν ώμο 

τού κοριτσιού, τά έσφιξε στήν αγκαλιά, τά φίλησε καί. σφουγγί
ζοντας τά δάκρια, τά έσπρωξε ελαφρά:

—· ‘Άιντε! Πάτε!
Κατέβηκαν στήν Γκούρα, πέρασαν τό ξύλινο γιοφύρι καί μπή- 

καν στό μύλο.
—· Καλημέρα, παπού!
Δέν έβλεπε καλά, ήταν καί τό φως λιγοστό. Ζύγωσε στήν 

πόρτα, έσκυψε κι άξαφνα τό πρόσωπό του φωτίστηκε.
— Γιατί ήρθατε;
— Δέν είχαμε ψωμί, παπού, είπε ή Σεβαστή.
—· Μοναχά σας;
— ’Ώς έκεί, κι έδειξε τόν οχτο, μάς έφερε ή μαμά.
— Είστε βρεμένα. Καθήστε στή γωνιά νά στεγνώσετε.
Βγήκε, πήρε ξύλα καί τά έριξε στή φωτιά.
— Πεινάτε;
Κούνησαν τά κεφάλια καταφατικά.
— θά σάς βράσω τραχανά, μιά τέντζερη γεμάτη, νά φάτε 

δσο θέλετε. Τό βραδάκι θά ρθεί κι ό θωμάς νά φέρει ψωμί καί θά 
πάτε στό χωριό, στή βάβω σας.

Κι άπό τότε, ύστερα άπό τόσα χρόνια, τά παιδιά έγιναν τέσε- 
ρα καί γέμισε ξανά τό σπίτι φωνές, κλάματα, γέλια, τσακωμούς, 
παιγνίδια...

"Άλαξε το κρεβάτι τού Γιανάκη - τής Σεβαστής τό είχε που
λήσει νωρίτερα — γιά πέντε οκάδες καλαμπόκι. Έψησε καμιά ε
κατοστή δράμια σέ μιά παλιά τρύπια άπλάδα καί τ άφησε νά κρυ
ώσει. Παίρνει άπό ένα-δυό σπειριά καί τά μασάει, άφηρημένη. 
Τώρα, περισότερο κι άπ τήν πείνα, τήν πνίγει ή μοναξιά, θυμή
θηκε καί τό Λεύτερη. Τόσα χρόνια μόνος-κατάμονος, χωρίς νά δει, 
τά παιδιά του, ν άκούσει τό γέλιο τους... ΊΙ δασκάλα σά νά νιώθει 
τύψη γιά τή συμπεριφορά της...

Ακούστηκαν βήματα στήν αύλή. 'Έσπρωξε τήν πόρτα μέ τό· 
πόδι και μπήκε. Χωρίς νά χαιρετήσει κι δπως ήταν, ποδεμένος-λα*  
σπωμένος, ξάπλωσε στό κρεβάτι.
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— ΙΙέρασα καί χτες δυο φορές. Καί σήμερα τδ πρωί. Δέ σέ 
βρήκα. Εχεις ρακί;

— Ούτε ψωμί.
— Βγάλε μου τά παπούτσια.
Τά πόδια του ξεθέωναν. Οί κάλτσες τρύπιες. Τεντώθηκε, έ

βαλε τά χέρια κάτω άπ το κεφάλι.
— Πού είναι τά παιδιά;
—· Τά έστειλα στή μάνα μου.
— Μέ τή Σεβαστή θά κάνουμε χρυσές δουλιές... Εχεις τίπο

τα ρούχα ν άλάξω; θά τά έβγαζα δλα καί θά τυλιγόμουν μέ τήν 
κουβέρτα, ώσπου νά τά πλύνεις, άλλά πέρασε ή ώρα.

Έχωσε τό χέρι στον κόρφο, ξύστηκε, έπιασε μιά ψείρα καί 
τήν έριξε στή φωτιά. Κάρφωσε τά μάτια στδ νταβάνι καί σώπασε. 
II Άθηνά σκύβει το κεφάλι καί οέ μιλάει, θά ήθελε νά μάθει τί 

θά έκανε ό Λιάπης μέ τή Σεβαστή, μά οέν τολμάει νά ρωτήσει.
'Έτριψε τδ άξύριστο-βρώμικο πρόσωπο καί γύρισε κατά το 

μέρος της.
— Είναι μακριά τδ Περιστέρι;
— · Δέν ξέρω. Δέν πήγα ποτέ. Τί τδ θέλεις;
— - Εκεί κάθονται τά πεθερικά σου...
Τού έδωσε τήν άπλάδα μέ τδ ψημένο καλαμπόκι. Τδ έριξε 

στή χούφτα τδ έφαγε.
— θ ανοίξουμε ένα Κέντρο γιά τά στρατεύματα κατοχής. Ή 

Σεβαστή έχει καλή φωνή καί σώμα άγαλματένιο... Κι άν δέν ξέρείι 
νά χορεύει, φτάνει νά σηκώνει λίγο τδ φουστάνι. Οί 'Ιταλοί τρε
λαίνονται νά βλέπουν μπούτια... Νά πας νά τή φέρεις.

— Δέν έχω λεφτά.
— · Μέ τά πόδια...
Φόρεσε τά παπούτσια καί σηκώθηκε.
— Εχω κάποια δουλιά. Μπορεί ν αργήσω. Μήν κλειδώσεις.

Τό ρολόγι τής πόλης σήμανε μεσάνυχτα. Ή βροχή χτυπάει μο- 
νότονα-έκνευριστικά τά πατζούρια. ΊΙ Άθηνά, μαζεμένη κουβάρι, 
κάθεται στήν άκρη τού κρεβατιού. Τί θά κάνει; Νά τά πάρει καί 
νά φύγει;! II ού νά πάει! Παντού σκλαβιά καί πείνα. Νά ύποχω- 
ρήσει; θά στείλει τήν κόρη της στά μπορντέλα. Μένει μόνο μιά 
λύση: Νά σκοτώσει τδ Λιάπη. Μέ τί; Μέ μαχαίρι... Φοβάται. Μέ 
δηλητήριο... II ού νά τδ βρει; 'Έστω. Κι ύστερα: Νά τδν πάει, 
σέρνοντας, ως τδ ποτάμι... Είναι μακριά. Νά τδν θάψει στήν αύλή... 
Κι άν έρθουν καί ψάξουν; Μέ κάποιον έχει έπαφή στήν πόλη... 
Καλύτερα ν αύτοκτονήσει. Κι έπειτα; θά πάει ό ίδιος στδ Περι
στέρι... Γύρισε πάλι στήν πρώτη λύση: Έχει λίγα κάρβουνα, θά 
περιμένει μιά βραδιά νά είναι μεθυσμένος, θ ανάψει τό μαγκάλι...» 
'Άν. τήν πιάσουν, θά τή βάλουν φυλακή. "Ας τή βάλουν. Μπορεί 
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καί νά τή σκοτώσουν. *Ας  τή σκοτώσουν... Καί μέσα στό λαβύριν
θο τής απελπισίας, ένα πράμα είναι καθαρό: Ό φταίχτης. '«’Α
συνείδητε! λέει. Πήρες στό λαιμό σου καί μένα καί τά παιδιά 
σου!».

* * *

Οί Άηστρατιτες κουβαλούν τήν καινούργια σοδιά στ άλώνί 
τους. Στήν άκρη τού χωριού, κεί π αρχίζει τό μονοπάτι γιά τό ύ
ψωμα τού Κέρατά, δ Λευτέρης κι δ Χαράλαμπος μαζεύουν άπ τό 
δρόμο κουκιά, φάβα, στάχια κριαθαριού, πού πέφτουν άπ τά δε
μάτια, δταν τά φορτωμένα γαϊδουράκια περνούν άνάμεσα στούς δ- 
χτους, τις πέτρες, τις άστοιδιές. Τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι δέν 
έκαναν κανένα μεροκάματο κι δ χειμώνας οέν είναι καί πολύ μα
κριά. Ξεκαρικώνουν τά κουκιά, τή φάβα, τρίβουν τά στάχια στήν 
απαλάμη καί ρίχνουν τόν καρπό σέ τρία μικρά κονσερβοκούτια. Μιά 
βδομάδα παιδεύονται και δέν τά γέμισαν άκόμα. Οί χωρικοί ρέν 
τούς άφήνουν νά μπερμπεκίσουν στά θερισμένα χωράφια. Βάζουν 
τά ζώα τους καί τρώνε ο,τι μένει άπ τή συγκομιδή.

Έβγαλε ένα τσιγάρο, τό μέτρησε καλά καί τό έκοψε μέ τό 
ξυραφάκι. Ξετύλιξε ένα τριτάκι, στούπωσε τόν καπνό στό βάθος τού 
τσιμπουκιού, τ άναψε, τράβηξε μιά ρουφηξιά, σκέπασε τό τσιμπού
κι μ.έ τήν απαλάμη, νά μήν τελιώσει γρήγορα δ καπνός.

— Αύριο τό παιδί μου θά έκλεινε τά 12, είπε καί, σά νά με- 
τάνιωσε, άλαξε λίγο τήν πορεία τής σκέψης. Ή κοπέλα, ή μεγα
λύτερη, περπατάει στά 18. Γυναίκα τής παντριάς. Γιά νά μή ιαί
νει στό ράφι, θά πάρει οποίον βρει καί θ άρχίσει ή οικογενειακή 
ζωή... Τό πρωί μέ τό ένα παιδί στήν αγκαλιά, τ άλλο στήν κοι
λιά, φορτωμένη τά συμπράγκαλα τής δουλιάς, θά πάει στό χωρά
φι... θά χτυπάει τή σκεπαρνιά στό μάρμαρο καί θά βγάζουν φω
τιές τά στουρνάρια, θά τρέχει δ Ιδρώτας άπ τή μύτη κι δταν θά 
κάθεται νά ξαποστάσει, θά βυζαίνει τό παιδί... Τό βράδυ θά γυ
ρίσει στο σπίτι νά σκουπίσει, νά πλύνει, νά ζυμώσει... ”Λν τύχει 
νά είναι καί δ άντρας προκομένος καί τή δέρνει... Οί δικές μας οί 
γυναίκες! Έχει καί τούς αγύρτες τούς παπάδες! Τις σκιάζουν, 
πό>ς θά πάνε στήν κόλαση, άμα πεθάνουν...

— Οχι όλοι οί παπάδες. Έγώ ξέρω έναν...
— 'Ένας είναι αύτός καί τόν λένε Παπαχαράλαμπο, χαμογέ

λασε πονηρά. Τράβηξε μιά δεύτερη ρουφηξιά, ανακάτεψε τό χώ
μα, σκόρπισε τά χαλίκια οεξιά-ζερβά καί πρόστεσε: Πέσαμε σέ 
άσχημο τόπο. Κι ό σοσιαλισμός τί θά φέρει σέ μάς; θά γίνουν τά 
κράκορα κάμποι ή θά δργώνουν τά τρακτέρ στούς γκρεμούς! «θά 
κατεβούν οί άνθρωποι στόν κάμπο», μού είπε μιά μέρα δ Ιΐαντε- 
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λής. Ay είναι ν άφήσουμε τάη ιδέα, τί θα έκανα έγώ, άν τό έφερ- 
σους θά σηκώσει δ κάμπος;... · καί μέ τσάκισε τρεμούλα... Στόν

"Ενας τσομπάνος σκλαγάει -.κάποτε μέ τό Γιώργη γιά τή 
"Αγιου Μηνά και σά νά ήταν τά πρ-ίς δικές μου ψυχαναλύσεις, 
ξανά ή μορφή τού Χαράλαμπου: Τί νά'νουν. Σφυρίζουν οί σφαΐ- 
μή μού κόβει καί τό μιαλό. Κείνος ό Βροή^ατο. Μ εθάς...'. "Ομως 
χωριό του. Πέσαμε σέ κουβέντα τις προάλε<ένεις. Τήν αύγή, δ- 
καί μού είπε: «Τά ζωντανά σέ μάς ζούν άπ το.ίνει δ ήλιος στήν 
θά βγάλει ή γή χορτάρι... Σκέψου νά τά ταίζου;έ)ά σέ ντουφεκί- 
φύλι, μελάσα, βαμβακόπητα...— έτσι πού νά χορταϋ, τούς γονείς 
τσε καί λογάριασε μέ τό μολύβι. «Χίλιες πεντακόσιες 
χρόνο μπορεί νά δώσει μιά προβατίνα... ΙΙενήντα κεφάλια 
νουν 75 χιλιάδες. Βάλε τά μισά έξοδα...». "Ισως νά τά παρ αφού 
δμως είναι μιά λύση καλύτερη άπό κείνη τού Παντελή... έ-

. Ό Λευτέρης σέ κάθε εύκαιρία πετάει καί καμιά κουβέντα vu 
μή σταματήσει ή συζήτηση. Τ αρέσει ν ακούει τό Χαράλαμπο νά 
διατυπώνει τή σκέψη του άπλά-σεμνά.

— Τί έδιναν αύτοί οί κήποι, προτού τούς νικιάσουν οί εξόρι
στοι; ρώτησε, δείχνοντας τά γαϊδουράκια, πού γύριζαν τά μαγγά
νια στήν 'Αλυκή, στό Κοτέτσι...

— Δέ λέω. Πολλά θ άλάξουν. Γιατί νά σπέρνουμε έμείς τις 
ξερόραχες, όταν δ κάμπος θά δίνει φτηνό σιτάρι... θά γίνουν δρό
μοι, ό κόσμος θά παίρνει καλύτερα μεροκάματα, θά έχουν καί τά 
φρούτα... Τώρα μάς βγάζουν τό πετσί φυλουριές... Καί πάλι. Οί 
ορεινές περιοχές θά έχουν καί τότε δυσκολίες...

— Άπ τό διπλανό χωράφι βγήκε δ διαχειριστής.
— Σταματάτε τις χαζοδουλιές. Ήρθε διαταγή, θά μάς με

ταφέρουν στήν ήπειρωτική 'Ελλάδα.
Μόλις έκεΐνος κρύφτηκε στή στροφή τού μονοπατιού, δ Λευ

τέρης έβαλε στόχο τά τενεκεοάκια, πού στέκονταν άραοιαστά στόν 
οχτο. Μέ τή δεύτερη πέτρα έριξε τό ένα. Ό Κουσοβίτσας ζύγωσε 
κι άρχισε νά μαζεύει ξανά τά χυμένα σπειρια τού κριθαριού.

— Δέν άκουσες;
— ’Ακόυσα. Έκεϊ πού θά πάμε θά μάς δίνουν αρνί ψητό, άλ

λα καλά θά είναι και ν άλάζουμε πότε-πότε τό φαί...

Αρχές Νοέμβρη. Τό βοριαδάκι κυνηγάει τά σύνεφα στον ού- 
ρανό. Τά κύματα τρέχουν κατά τό νοτιά. Τά όαριά φτερά τών μύ
λων γυρίζουν πότε άργά, πότε γοργά. Μέρα κρύα. ΟΙ «έτοιμύρο- 
ποι» μαζεύουν τις ειδήσεις άπ τούς δηλωσίες, άπ τούς χωρικούς... 
Τις χτενίζουν, τις πλουτίζουν, τις κυκλοφορούν... Κάποιος ύπουλος 
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κίνδυνος πλανιέται πάνω άπ τήν 'Ομάδα... Οί εξόριστοι μαζεύτη
καν στό προαύλιο τού σχολίου καί μπήκαν σέ τετράδες. Ο Χαρά
λαμπος, μέ τό καπέλο χωμένο ώς τά φρύδια, έπεσ«ε στή μέση τής 
τρίτης σειράς. "Εχει τό αριστερό χέρι χωμένο στήν τσέπη καί 
σφίγγει τδ τσιμπούκι. Τό μπαλωμένο πέτσινο σακάκι, πού τό φύ
λαγε γιά τίς μεγάλες παγωνέις, σήμερα τό φόρεσε, γιατί νιώθει ρί
γος. Ό Λευτέρης στέκει στή δεύτερη σειρά, δυό θέσεις δεξιότερα, 
μέ τά χέρια σταυρωμένα καί τίς πλάτες «μαζεμένες, σά νά κρυώ
νει. Κοιτάζει τό χώμα καί συλογιέται: «Είμαι κακοφτιαγμένος... 
Γιά τό τίποτα... Σέ τέτιες περιστάσεις χρειάζονται άνθρωποι μέ γε
ρά νεύρα...». Προσπαθεί νά §εφύγει άπ αυτές τίς σκέψεις καί πέ
φτει ξανά στό ίδιο κανάλι: «Ή Όμάδα ξεκόπηκε άπ" τόν άλλο κό
σμο καί τή χτυπάει άπό παντού ή φουρτουνιασμένη θάλασσα... Οί 
Γερμανοί ζυγώνουν στή Μόσχα. Ποιος θά τό πίστευε!...». Άπ τό 
Περιστέρι έχει καιρό νά πάρει γράμμα. Ό Γιώργος τόν ειδοποίη
σε, πώς τά παιδιά βρίσκονται στήν Πολιτειούλα κι είναι καλά. 
Πώς καί γιατί;... *Ισως  νά μήν τό μάθει ποτέ...

II Γκεστάπο, ό άστυνόμος δ Βουοικλάοης, ό π,ρόεδοος δ Σα- 
καλής, ο τελώνης κι άλλοι δυό, μπήκαν στό ύπόγειο. Κάτι είπαν 
μεταξύ τους χαμηλόφωνα κι δ διερμηνέας προχώρησε λίγα βήματα.

— Ό πρόεδρος λέει πώς κλέβετε... Οί αρχές κατοχής θά ντου
φεκίσουν πέντε. Τέσερες άντρες καί μιά γυναίκα.

Οί έξόριστοι δέ σάλεψαν καθόλου. Τό βοριαδάκι δέρνει τά 
σκαμένα πρόσο>πα, άνακατεύετι τ’ άγτένιστα μαλιά. περνάει τά το ι- 
μένα ρούχα καί φτάνει ώς τήν ψυχή.

Οί έπίσημοι είπαν άκόμη κάτι, δ διερμηνέας πρόστεσε «σέ 
δεκαπέντε μέρες» κι έφυγαν.

Ό ένας μπροστά, δ άλλος πίσω, έφτασαν στό σπίτι. Κάθησαν 
στό κεφαλόσκαλο. Ό καιρός φρεσκάρει. ΤΙ θάλασα άσπρη άπ άκρη 
σ άκρη. Τό κρύο δυναμώνει. Ό άδύνατος ήλιος ζυγώνει στή δύση. 
Τό φθινόπωρο σκορπάει μελαγχολία. Πέρασαν πέντε λεφτά, δέκα, 
ένα τέταρτο. Οί μαύρες σκέψεις πλακώνουν τά στήθια τους. Ή σιω
πή είναι άβάσταχτη.

— Χαράλαμπε! φοβήθηκες; "Ησουν άσπρος-πανί.
— Θά είδες τά μούτρα σου στά γιαλιά μου.
— Είναι δύσκολο νά άντικρύσεις τό χάρο άπό κοντά. 'Οταν 

φοιτούσα στό διδασκαλείο, κάναμε μιά εκδρομή στήν "Ηπειρο. Α
νεβήκαμε στο Κακοσούλι, σταθήκαμε στό μέρος όπου χόρεψαν οί 
Σουλιώτισες... Μπροστά θεόρατοι γκρεμοί. Στό βάθος ό ’Αχέροντας.

— Στά βιβλία βάζουν καί αλάτι. Είναι δλα σωστά αύτά πού 
γράφουν γιά τό Μεσολόγγι; Μπορεί νά φάει ό άνθρωπος ποντίκια;

— Εκεί πού συλογιόμουν καί θαύμαζα τό κουράγιο τών γυ
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ναικών, μού πέρασε άπ' το νού ή ιδέα, τί θά έκανα έγώ, άν τό έφερ
νε ή ζωή νά βρεθώ στή θέση τους καί μέ τσάκισε τρεμούλα... Στόν 
πόλεμο είναι διαφορετικά. Μίλησα κάποτε μέ τό Γιώργη γιά τή 
Μικρά ’Ασία. Τόν ζήλευα). Δέν έχει τί; δικές μου ψυχαναλύσεις. 
«Στή μάχη, μού είπε, ρίχνεις καί σού ρίχνουν. Σφυρίζουν οί σφαί
ρες. Σκάζουν οί οβίδες... Δέ σκέφτεσαι τό θάνατο. Μεθάς...». 'Ομως 
βάλε μέ το νού σου νά τό ξέρει; καί νά περιμένεις. 'Γην αύγή, ό
ταν θ αρχίζει μιά καινούργια μέρα, όταν θά βγαίνει ό ήλιος στήν 
ανατολή καί τά βουνά θά βάφονται τριανταφυλιά, θά σέ ντουφεκί
σουν... θά πεθάνει; καί δέ θά ξαναδεις τά παιδιά σου, τούς γονείς 
σου. τή ζωή...

— ΙΙιστεύεις;
— Τώρα; 'Οχι! Γιατί νά ρθούν ύστερα άπό 15 μέρες, αφού 

είναι βέβαιοι, πώς δέν κλέβουμε; Άλλά, στό χορό πού μπήκαμε, έ
χει καί τέτια γυρίσματα. Σήμερα είναι νικητές καί θέλουν νά πα
ραστήσουν τόν ψευτονταή. Λύριο-μεθαύριο, δταν θά τούς πάρουν οί 
Ρώσοι στό κατόπι, θά γίνουν θεριά ανήμερα καί δέν αποκλείεται... 
"Άς μέ σκοτώσουν, δπως σκότωσαν τόν Παπαδάτο, τόν ΙΙέπα, τό 
Σκυτούοη... σέ σύγκρουση, σέ απεργία... Μιά τέτια δοκιμασία, σάν 
αύτή πού σού είπα, ξεπερνάει τις δυνάμει; μου. Δέ θ άντέξω...

Ό Χαράλαμπος έβγαλε τά γιαλιά, τά καθάρισε, έτριψε τά μά
τια καί τόν κοίταξε μέ απορία.

— Καί τί θά κάνει;; ρώτησε.
«"Οσοι χωρικοί έχουν σπίτια νοικιασμένα σέ κομμουνιστές νά 

τά ξενοικ-ιάσουν αμέσως!» ακούστηκε στό δρόμο ή φωνή τού ντε- 
λάλη.

Κατά το σούρουπο βγήκαν μέ τά μπαγάζια τους παραμάσκα- 
λα. Στό κεντρικό παλιό σχόλιό φασαρία καί κακό. νΑλλοι πετούν 
τά ξυλοκρέβατα όξω, άλλοι μπάζουν τά πράματά τους. Ό Χαρά
λαμπο; έδειξε τή γωνία.

— Έκεί. Νά μή μάς χτυπάει ό αέρα; άπ τήν πόρτα καί νά 
μή μας πατούν, δσοι θά μπαινο-βγαίνουν...

wΑπλωσαν τά στρώματα. έβαλαν ανάμεσα σ αύτά καί στόν 
τοίχο τήν περιουσία τους — ουό σακουλάκια μέ τρεις οκάδες φάβα, 
κουκιά, κριθάρι — άπό πάνω τά έσώρουχα. τά προσκέφαλα καί ξά
πλωσαν.

Τόσο βαρύ χειμώνα κανένα: ' Αηστρατίτη; οέ θυμάται. Δέν 
προλαβαίνει νά λιώσει τό ίνα χιόνι κι έρχεται άλλο. Ό καιρός ά
πό μαΐστρο τό γυρίζει βοριά, γρέγο καί πάλι άπ τήν αρχή. Βουί
ζουν οί ράχες, σκούζουν τά γυμνά δέντρα, βογγάει ή θάλασσα... Τά 
πρόβατα ψοφούν. Οί έξόριστοι, όσοι δρασκελούν. σέρνονται κρυφά 
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τις νύχτες στις κοντινές χαράδρες, τραβούν ψοφίμια άπ τά πόδια, 
τά φέρνουν στήν "Ομάδα και τά τρων. Κι άρχίζουν τά κοψίματα. 
Οί χορταράοες, δταν δέν έχει χιόνι, μέ τά τσουβάλια στις πλάτες 
καί τά καλάθια στά χέρια, παίρνουν τις ρεματιές. Στά σπαρμένα χω
ράφια άκόμα καί στά χέρσα, δέν έχουν δικαίωμα νά μπούν. Ή Α
στυνομία βλέπει, πώς δέν ξάπλωσαν όλοι καί πάει νά τούς εξαντλή
σει. Τ άπόγιομα φέρνουν τά χόρτα. "Ο Δασκάλου ό Μήτσος τά βρά
ζει στό καζάνι καί ρίχνει καί μιά χούφτα αλάτι... Τίουλούν δ,τι έ
χουν, κοστούμια, ρολόγια, βαλίτσες, χρυσά δόντια... γιά μιά οκά 
κριθάρι. Οί πεθαμένοι ξεπερνούν τούς είκοσι. Στό θάλαμο δημιουρ- 
γήθηκε χώρος καί στή μέση, γιά νά μήν τούς πατούν, έβαλαν ξα
νά κρεβάτια. Δυό, πριν πεθάνουν, τρελάθηκαν. Μερικοί κλαίνε, ζη
τούν φαί, άλλοι φεύγουν ήσυχα-ήσυχα χωρίς παράπονο, αφήνοντας 
έναν καλό λόγο γιά τούς συγγενείς τους, μιά εύχή γιά τό κίνημα. 
Τούτοι λιώνουν, έκεϊνοι φουσκώνουν σά μπαλόνια καί ξεφουσκώ
νουν λίγο πριν βγει τό διαβατήριο. Παραλύουν τά πόδια, σέ συνέ
χεια τά χέρια, έπειτα ή κοιλιά καί τελευταία ή σκέψη. Κάμποσοι 
οέ σαλεύουν. Αν τούς κουνήσεις-κουνιούνται. Αν πέσει ή κουβέρ
τα καί δέν τούς σκεπάσεις, παγώνουν. Στό κορμί μερικών άνοιξαν 
πληγές. Τό αίμα έκοψε, έγινε νερό, δμπιο καί τρέχει, μόλις πατή
σεις τήν πληγή. Οί ψείρες, κοπάδι, κάνουν βόλτες. Δουλεύουν δυό 
βούτες. "Οσοι περπατούν, κατουρούν στήν πόρτα, στή σκάλα, γύ
ρω στό θάλαμο. Λιγοστεύουν οί χορταράοες. Δέν έχουν ποιος νά 
φέρει νερό άπ τό πηγάδι, ποιός νά κουβαλήσει τούς πεθαμένους στό 
νεκροταφείο! Τά παράθυρα μέρα-νύχτα κλειστά. "Η βόχα, δσο καί 
νά τή συνηθίσεις, σέ πνίγει...

Φλεβάρης. "Απάλυναν τά κρύα. Ζυγώνει ή άνοιξη. Ή ζωή ξυ
πνάει στις φλέβες τή; γης.. Μεσάνυχτα. "Ο Λευτέρης άκουμπάει 
τούς αγκώνες στό τραπέζι, κοντά στήν πόρτα, κρατάει τό κεφάλι 
στις απαλάμες καί σκύβει νά ζεσταθεί πάνω άπό μιά λάμπα πετρε
λαίου. ΙΙαρακαλεί νά περάσει τό νούμερο, χωρίς νά τόν φωνάξει 
κανένας. Περισότερο κι άπ τήν πείνα τόν βασανίζει ή σκέψη. Θέ
λει νά φύγει άπό τούτη τήν κόλαση, νά πάει δξω, στούς δικούς 
του, καί πιό πάνω, εκεί δπου οί λαοί μέ τό οπλο στό χέρι τσακίζουν 
τό φασισμό. 'Αλλά, δλοι οί δρόμοι, άπ δπου κι άν ξεκινούν, τελιώ- 
νουν στό ίδιο σημείο. Στά κεραμίδια τού κοντινού στάβλου άκούγε- 
ται νιαούρισμα. Οί γάτε;, έλεγε μιά μέρα ό Δοξάκης, έχουν κρέας 
σάν τού κουνελιού. Μιά ψηλή σιλουέτα πέρασε δίπλα καί βγήκε. 
'Απ τό σταθερό βήμα κατάλαβε. Είναι δ Ντίνος. Στις φουφούδες, 
πίσω άπ τή Διαχείριση, έφτιαχνε κουρκούτι. Ζύγωσε κι αύτός, δ 
Λευτέρης. Καλημέρισε, άπλωσε τις άπαλάμες στή φωτιά νά ζεστα
θούν καί κάρφωσε τό βλέμα στο τηγάνι. Ξέρει. Δέ θά τού δώσει. 
Καί τό καταλαβαίνει. "Αν έδινε άπό μιά κουταλιά στόν καθένα?... 
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θέλει νά φύγει μά οέν μπορεί... «Υπηρεσία! τή βούτα’». Σηκώνε
ται μέ κόπο. ΙΙαίρνει τόν τενεκέ καί σέρνοντας τά πόδια, τόν αφή
νει δίπλα στδ κρεβάτι. Σκύβει. Ό Γρίβας απλώνει τά ξυλιασμένα 
χέρια στό σβέρκο του, αύτός τόν πιάνει άπ τή μέση, στυλώνει τά 
πόδια, δαγκώνει τά χείλη και τόν απιθώνει στή βούτα. «Γιατί οέ 
μάς σκοτώνουν μιά καί καλή, αναστενάζει. Αύτό είναι σαδισμός». 
Δέν προλαβαίνει νά πάει δυό βήματα. Ό Γρίβας γέρνει στήν πάν
τα, πέφτει κι αναποδογυρίζει πάνω του τόν τενεκέ μέ τίς ακαθαρ
σίες» Τώρα είναι χίλιες φορές δυσκολότερο νά τόν σηκώσει άπ τό 
πάτωμα καί νά τόν βάλει στό κρεβάτι...

Λκουμπάει ξανά τούς αγκώνες στό τραπέζι, χουφτώνει τό 
κεφάλι καί σκύβει πάνω άπ τή φλόγα τής λάμπας. Η. σκέψη κάνει 
τούς πιό αλλόκοτους συνδυασμούς. Τό λάλημα ενός πετεινού τού 
φέρνει στό νού ένα άλλο περιστατικό. Ιίερνούσε όξω άπ τό σπίτι 
τού Βασιλάρα. Άπ τό παράθυρο έβγαινε μιά μυρουδιά, άνάσταινε 
καί πεθαμένο. Στό μαγειριό έψηναν πήτα μέ αύγά, τυρί, φρέσκο 
βούτυρο. Ίσως εκείνη τή στιγμή νά τήν έβγαζαν άπ τό φούρνο... 
Νιώθει πόνο δυνατό στήν κοιλιά και καταπίνει, δλο καί καταπίνει 
ένα γλυκό υγρό κι άς είναι δ καταψιώνας ξερός σά στεγνή σανίδα. 
«Σύντροφε! τή βούτα», άκούγεται άπ τήν άλλη άκρη. Βάζει τόν Μο
λύβι στόν τενεκέ καί τόν κρατάει νά μήν πέσει...

Γυρίζει ξανά στό μετερίζι του. Κάποιος σαλεύει στή γωνιά. 
Ακολουθεί ένα αλαφρό σούρσιμο ποδιών. Ό Χαράλαμπος ήρθε κι 
έκατσε άπ τό άλλο μέρος τού τραπεζιού.

— Τί λές; θά πεθάνουμε δλοι;
— Δέν ξέρω.
— Ιίοιός θά το φανταζόταν!...
—ΜΕτσι γινόταν πάντοτε. Καί στήν Ελλάδα τό 21. Καί στή 

Ρωσία. Κι άλλου. Τά διαβάζαμε καί δέν τά πολυκαταλαβαίναμε. 
Τά παίρναμε γιά εύχάριστα παραμύθια, γιά ανώδυνους ηρωισμούς 
καί μάς άρεσαν. Τώρα τά δοκιμάζουμε στήν καμπούρα μας καί μάς 
πονάει...

— "Αν δέν μάς κατάστρεφαν τήν παραγωγή...
— Ό άνθρωπος πληρώνει κάποτε καί παραπανήσιο χαράτσι 

γιά τίς κουταμάρες του, τή δειλία του... Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ 
τήν "Ομάδα, τό ίδιο καί μέ τήν κοινωνία. Άν οί λαοί τής Δύσης 
έκαναν έπανάσταση, δέ θά είχαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο... Κι 
έπεσε ξανά ό κλήρος στούς Ρώσους...

— Χτές ή σκύλα γένησε έξι-έφτά κουταβάκια καί τά έφαγαν. 
Έμεις, οί χαζοί, ούτε τό σκεφτήκαμε.

— "Ωσπου νά ρθεϊ τό δικό σου νούμερο, είναι μιά ώρα ακόμα. 
Άιντε νά ξαπλώσεις. Αύριο μάς περιμένει άλλος γολγοθάς.

— Πήγαινε σύ νά ξαπλώσεις. Έγώ έχω καιρό. Δέ θά ρθώ 
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στά Χτές λιποθύμησα δυό φορές... Στό γύρισμα, άν δέ μέ 
βρεις, γράψε ένα σημειωματάκι γιά τό σπίτι μου. Δός το στό Γρα
φείο κι άμα ανοίξει δ δρόμος, άς τό στείλουν...

Άπό τότε δ Χαράλαμπος ξάπλωσε καί μόνο γιά κατούρημα 
έβγαινε ώς τή σκάλα.

Τό Μάρτη έφεραν τούς συντρόφους, πού τούς είχαν στείλει στή 
φυλακή γιά τά γεγονότα τού καλοκαιριού. Ήταν γεροί-κατάγεροι. 
Οί έργαζόμενοι τής Μυτιλήνης δέν τούς άφησαν νά πεινάσουν. Ό 
Παντελής, μόλις κατέβηκαν άπ τό καράβι, τράβηξε ίσα γιά τό 
Κεντρικό. Σά συνήθισε στή βρώμα καί τό σκοτάδι, πέρασε άπ όλους 
καί τούς χαιρέτησε.

— Πού είναι ό Καρατζάς καί ό Κουσοβίτσας; ρώτησε, σάν έ
φτασε στήν άκρη τού θαλάμου. ΙΙεθάναν;

Κάθονταν στήν πλαγιά, στηρίζοντας τις πλάτες σέ μιά πεζού- 
λα. Ό θάνατος είχε ξεμακρύνει λίγο, όμως ή πείνα!... 'Ένα φλυ- 
τσάνι τού καφέ φάβα τό μεσημέρι κι άλλο τόσο σουσάμι καβουρτι- 
σμένο τό βράδυ. Ό Οργανισμός στούς μήνες τής πολιορκίας έπιστρά- 
τευε όσες δυνάμεις είχε καί πάλεοε απεγνωσμένα. Τώρα παράλυσε 
δλότελα.

— Τί μπουνάτσα! μουρμούρισε ό Λευτέρης. ’Άν βαστούσαν 
τά χέρια καί τά πόδια, θά σερνόμαστε ώς τόν κάβο, μήπως πιάναμε 
κανένα ψάρι...

Ο Χαράλαμπος σήκωσε αργά τό χέρι, τό έχωσε στόν κόρφο 
καί ξύστηκε κάμποσο.

— Νά μπορούσαμε νά κατεβαίναμε ώς τά πλυσταριά νά ζεμα
τιζόμαστε. θά μάς τρελάνουν οί ψείρες!...

Τούς ζύγωσε άπό πίσω, πατώντας στά νύχια, γιά νά μήν τόν 
πάρουν είδηση, καί φώναξε:

— Γειά σας, ήρωες!
Κι απότομα κοκάλωσε. Γύρισαν καί τόν κοίταξαν δυό σκιά- 

χτρα. Λερωμένοι-κακομοιριασμένοι. Δέν είχαν ούτε τή λύναμη, ούτε 
τήν έγνια νά κουμπωθούν. Στό λαιμό μόνο μαυροκίτρινο-σκουργια- 
σμένο πετσί, τά καρύδια πεταμένα όξω, τά νεύρα τεντωμένα. Στό 
πρόσωπο μετρούσες τά κόκαλα. "Οπως χαμογελούσαν, άσπριζαν τά 
δόντια πάνω σ ένα σκελετό, έλαμπαν τά μάτια βαθιά στις κόγχες 
καί νόμιζες, πώς είχες βρυκόλακες μπροστά σου. Έδώ, στό φως 
τής μέρας κι δχι στό σκοτεινό θάλαμο έβλεπες όλο τό δράμα... Ό 
Σαλονικιός γύρισε άλλου τό βλέμα καί μουρμούρισε:

— Κρέμασμα πού θέλουμε!
Ό Λευτέρης κούνησε τό κεφάλι.
— Φυσικά, άν οέν έφευγε δ Μουστάκας, δέ θά φτάναμε ώς 

έοώ. "Ομως έσύ τί φταις;
— Θυμάστε; Στά περσινά γεγονότα, μέ τήν κατάρευση, δ 
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Ντουντουλάκης κατά τί; 10 ντουφέκισε τήν άντιπροσωπία πού πή
γε στον Αστυνομικό Σταθμό. Έτσι μαρτύρησαν τις προθέσεις τους. 
"Ομως εμείς; Λίγο αργότερα τό Γραφείο μάς έστειλε σάν άντιπρο- 
σωπία στά σπίτι τοϋ Κουσκούση κι έγώ έκανα ό.τι έκανε ό ’Αντω
νίου μέ το Μουστάκα. Τόν ζόρισα νά πάρουμε τά καΐκια καί νά 
φύγουμε όλοι μαζί. Ο Κουσκούσης, γιά νά κερδίσει καιρό, δέχτη
κε... 11 θά έπρεπε νά αφοπλίσουμε τήν Αστυνομία, πριν έτοιμα- 
στεΐ, ή. αφού είδαμε πώς θά μάς χτυπούσε, νά ύποχωρήσουμε. Υ
πήρχαν πληροφορίες. πώς έδεναν τά μπαγάζια τους. "Αμα θά ξε- 
κουμπίζονταν αύτοί, θά βρίσκαμε εμείς τό μέσο νά φύγουμε.

—· Κανένα νέο;
—•-..’'Οξω άπ τή Μόσχα έκατοντάδες-χιλιάδες σοβιετικοί— 

παιδιά, γυναίκες, γέροι — δούλεψαν μέρα-νύχτα, μέσα στά χιόνια 
καί τις παγωνιές, έφτιαξαν χαρακώματα... Ό Κόκινος Στρατός 
τσάκισε τούς χιτλερικούς καί τούς κυνήγησε 350 χιλιόμετρα μα
κριά... Στά βουνά τής Ρούμελης βγήκαν αντάρτες...

Τό νησί είναι πράσινο. Τά πρόβατα, όσα γλύτωσαν, βόσκουν 
στις πλαγιές. Τά πουλιά φτιάχνουν φωλιές. Τά ζουζούνια χαίρον
ται τόν ήλιο. ΤΙ θάλασα οέ σαλεύει. Μακριά, πάνω άπ τόν ’'Ολυ
μπο, αιωρειται ένα μεγάλο άσπρο σύνεφο...

* * Ϋ·
Στηρίζει τον αγκώνα στά κάγκελα τού κρεβατιού, γέρνει τό 

κεφάλι κατά τό δεξιό ώμο καί παρακολουθεί τή βροχή, πού πέφτει 
σιγανή, ψιλή, τεμπέλικη. Νομίζεις πώς βρέχει άπό καταβολής κό
σμου καί θά βρέχει στόν αιώνα τόν άπαντα. Κι ωστόσο, χτέ; απλω
νόταν πάνω άπ τήν Αθήνα ό γαλάζιος ουρανός τής ’Αττικής κι ύ
στερα άπό λίγες ώρες θά ξαστερώσει πάλι. Δέν έχει όρεξη ούτε τά 
ματόφυλα νά κουνήσει. Η σκέψη μεγαλώνει τή νευρική άτονία. «Ή 
αργία μήτηρ πάσης κακίας», λέει μέσα του.

Μπήκε ή Βαγγέλια, φουρκισμένη.
— 'Έγινα ζητιάνα... Μέ ρεζιλεύει κάθε μέρα...
"Οταν παντρεύτηκαν, οί θειοι τούς παραχώρησαν ένα διαμέ

ρισμα στό ισόγειο, όμως ή κυρία Καίτη οέν ήθελε ν' άπαρνηθει τις 
οικογενειακές παραδόσεις, τά παλιά καλά έθιμα κι έτρωγαν δλοι 
«ναζί στό ίδιο τραπέζι. Τις πρώτες μέρες τής κατοχής τούς καθό
ρισαν ένα μόνιμο χρηματικό ποσό, συσταίνοντάς τους νά φτιάξουν 
δικό τους νοικοκυριό. ’Από νωρίς είχαν κάνει έφοοιασμο σέ τρόφι
μα καί, δταν ή Βαγγέλια πήγαινε νά πάρει τό μερτικό τους, δπως 
είχαν συμφωνήσει, ή θεία έβαζε τις φωνές: «Τά τελιώσατε κιό
λας; Τώρα έχουμε αποκλεισμό. Πρέπει νά κάνουμε οικονομία... Δέ 
θά σάς ξαναδώσω...».
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Ή γυναίκα, τρέμοντας άπ τό γινάτι, πέρασε στήν κουζίνα. Ό 
άντρας δέν άπάντησε. Ούτε καί σάλεψε. Μόνο συλογιέται. Ό πό
λεμος σκόρπισε πολλές αύταπάτες. Γιά τόν ξάδερφό του τό Λαμπρά
κη τόν Καρατζά, τόν ανάπηρο, κι άλλους τέτιους, οέν ύπήρςε ποτέ 
εποχή «ισχνών αγελάδων», όμως ή σκλαβιά έγινε πραγματικά «χρυ
σούς αιώνας». Αύτός, δ Θοδωρής ό Καρατζάς, κατάντησε συνταξι
ούχος ύπηρέτης. Κι άμα τελιώσει ό πόλεμος;! ΤΙ ιδέα, πού έκλω
θε άπό καιρό στό μιαλό του, ωρίμασε Απότομα. Θά γλυτώσει άπ 
τήν γκρίνια τής γυναίκας, θά γλυτώσει άπ τόν παλιόκοσμο, θά 
γλυτώσει άπ τή σκλαβιά. Καί χάρηκε μέ τή γεναία άπόφαση.

Ο Χρηστός φάνηκε στήν πόρτα.
— Μπαμπά! Μά πάω νά παίξω; Ή βροχή σταμάτησε.
11 παρουσία τού μικρού αμέσως άλαξε τή διάθεση τού πατέ

ρα. Καλά. Θά φύγει. 'Όμως τί θά γίνει πίσω; Άν τούς κόψουν τό 
επίδομα; Άν τούς διώξουν άπ τό σπίτι; Το παιδί του θά γυρίζει 
στούς δρόμους, θά ψάχνει στους τενεκέδες τών σκουπιοιών, θά ζη
τιανεύει, θά κλέβει, θά πεθάνει άπ τήν πείνα... Κι άν γλυτώσει, 
πώς θά ζήσει; Θά μπει ύπηρέτης στό γιό τού Λαμπράκη γιά ένα 
κομμάτι ψωμί κι ύστερα άπ τά σαράντα θά βρεθεί, δπως κι β πατέ
ρας του, μπροστά στό κενό...

'Ανέβηκε τίς σκάλες. ΤΙ θεία Καίτη, ένας σωρός κρέατα, βου
λιάζει στό ντιβάνι.

— Καλημέρα, παιδί μου, Θοδωρή. Έλα κάτσε. Αρχισες ν 
ασπρίζεις κι έσύ. Σάν χτες σ έφερε ή μάνα σου ένα τόσο δά παλη- 
καράκι...

Καί, σκασμένη γιά κουβέντα, δέν άφηνε τό Θοδωρή λέξη νά 
πει. Μίλησε γιά τήν Πολιτειούλα τους, γιά τήν περιοχή τους, γιά 
τούς ανθρώπους τής «καλής έποχής», γιά τά παιδικά χρόνια... ΤΙ 
ψυχή τού Θοδωρή απάλυνε. IIόσο καλή είναι ή θεία! Τί άπόφαση 
δλο κι άποτραβιέται. Τέλος, σέ κάποια διακοπή, είπε δισταχτικά;

— Λέω νά φύγω γιά τή Μέση 'Ανατολή...
Τό είχε προβλέψει καί οέ θά υποχωρούσε. «Παιδί μου. Θοδω

ρή! θά τοϋ έλεγε ή θεία Καίτη, στενοχωρημένη. γιατί νά φύγεις; 
Είμαστε γέροι. Σέ λίγο θά πεθάνουμε. Κάτσε νά σ έχουμε κοντά 
μας...». "Ομως ή θεία Καίτη αύτή τή φορά άπάντησε ήρεμα:

— Παιδί μου, Θοδωρή. Κάνε, όπως νομίζεις καλύτερα.
— Θά φύγω, θεία. Τ αποφάσισα... Ζωή είναι. Πόλεμος γίνε

ται. Κανένας δέν ξέρει, πώς θά ρθούν τά πράματα... Γιά κάθε έν- 
δεχόμενο, θά ήθελα νά είμαι σίγουρος γιά τήν οίκογένειά μου, ιδι
αίτερα γιά τό παιδί μου. Νά μή βρεθεί αύριο στό δρόμο. Θά σας 
παρακαλοϋσα νά μού πείτε, τί γράψατε γιά μάς στή διαθήκη σας.

Ή γλώσα τής θείας σά νά μπερδεύτηκε.
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— Μά... τί νά σού πώ, παιδί μου Θοδωρή... Εσύ ξέρεις. Λυ
τά τά πράματα δέ λέγονται. Ρώτα καλύτερα τό θείο σου...

Τδ κεφάλι τού Θοδωρή έγειρε βαρύ στό στήθος.
Στήν αύλή σταμάτησε τ αυτοκίνητο. ’Ακούστηκαν πατερίτσες 

στό διάδρομο. Στό άνοιγμα τή; πόρτα; φάνηκε ό Λαμπράκης, χαι
ρέτησε μέ μιά κίνηση τού κεφαλιού. 11 κ. Καίτη βρήκε τή διέξοδο.

— Λαμπράκη! Ό Θοδωρής σκέφτεται νά φύγει γιά τή Μέ
ση ’Ανατολή.

Ό Λαμπράκης κοίταζε τό χαλί στοχαστικά. Ό συνέταιρος ό 
Λάκης τόν άφησε παρασάγγε; π ίση). Εχει στό περιβάλον του αν
θρώπους, πού είναι ικανοί καί τή μάνα τους νά σφάξουν... 'Ενώ αύ
τό;, ό Λαμπράκη; ό Καρατζά;...

— Τώρα έχω μιά υπόθεση επείγουσα. Τό μεσημέρι έλα στό 
γραφείο νά μιλήσουμε, είπε ύστερα άπό λίγα λεφτά, γυρίζοντας 
στό Θοδωρή.

Ό Λαμπράκη; κάθεται, χωμένο; στήν πολυθρόνα. Σκύβει τό 
κεφάλι και μέ τά τρία δάχτυλα τ Αριστερού χεριού πιέζει τή ρυ
τίδα ανάμεσα στά φρύδια. Ό θοδωρής περιμένει.

— Τί Αά κάνεις στή Μέση ’Ανατολή;
— Κι έδώ; Κάθομαι μέ σταυρωμένα χέρια.
— Τέτιος ήσουν πάντοτε. Τά θέλει; έτοιμα. ΙΤεριμένεΓς άπ 

τούς άλλους...
Ό Θοδωρής ό Καρατζάς, σάν ήταν παιδί κι άκουγε τέτιες 

κουβέντες, θύμωνε κι έλεγε μέσα του: «Άμα μεγαλώσω, θά τού 
δώσω ένα γερό ξύλο καί θά φύγω». Καί σήμερα δέ βρήκε τό κου
ράγιο νά πει μιά λέξη.

— Υπάρχουν έδώ ένα σωρό δουλιές, συνέχισε ό Λαμπράκη;, 
αρκεί νά έχεις μιαλό καί όρεξη.

Ό θοδωρής ήξερε γιά τις διάφορες όγρανώσεις. Τού είχαν 
μιλήσει καί γιά τό ΕΑΜ. Τού άνάφεραν τή σκλαβωφένη πατρίδα, 
τήν Κλεφτουριά καί τό ’21, τδ χρέος τού κάθε πολίτη... Καί θά 
πήγαινε άπό κει, άλλά... Τόν καιρό τής ΕΟΝ είνε ανοίξει μερι
κούς λογαοιασχούς. "Γστεοα τό ΕΛΜ 5έ θά κέρδιζε... Καί τό κυ- 
οιότερο, νά παιδευτεί μιά δλβκληρη ζωή καί να γυρίσει ξανά στήν 
ύάθα;!

— Γ’ά τούς Γερμανούς: ρώτησε.
— Ποιο; δ λόγο;!
— Γιά τούς ’Εγγλέζους:
— Άσε τ*ον  πολιτική νά πάει κατά διαβόλου. Γιά τόν έαυτό 

".:ι;, γ’ά τήν τσέπη <·.ας θά δουλέώουηε.
Κάποια ιδέα φώτισε τό πρόσωπο τού Θοδωρή. «Ναί! είπε μέ

σα του. Γιά τήν τσέπη μου κι δχι γιά τήν τσέπη μας, Αγαπητέ
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ξάδερφε. Κάλιο αργά παρά ποτέ . Σήκωσε τό κεφάλι καί χαμο
γέλασε.

— Σύμφωνοι! Ά: συζητήσουμε τις λεπτομέρειες.
— Τόσα χρόνια... άποκρίθηκε ήρεμα δ Λαμπράκης. Τώρα

στα γεράματα θά τσακωθούμε!...

Τέτιες διασκεδάσεις ποτέ δέν είχαν γίνει στό σπίτι τή: II ο
πής. Οί προσκλημένοι είναι πάντοτε λίγοι, δμως τό πιοτό, τό φαί, 
τό κέφι, ξεπερνάει κάθε περιγραφή. Ξοδεύουν χρυσάφι χωρίς λογα
ριασμό. Ό Μίμης είχε πιάσει φιλικές σχέσεις μέ τούς Εγγλέζους 
άπ τόν καιρό τής υπηρεσίας του στήν Πρεσβεία τού Λονδίνου. Ό 
πόλεμος και ή κατοχή έκαναν πιό στενούς τούς δεσμούς των. Νά 
πούμε τήν αλήθεια, ό Μίμης δέν ήταν παραδόπιστος. Κάποτε είπε: 
• Λν γινόταν γλέντι χωρίς λεφτά, οέ θά τά έπιανα στά χέρια μου». 
Τώρα στή φιλία προστέθηκε καί μιά άλλη αιτία: Οί Εγγλέζοι θα 
λευτερώσουν τήν 'Ελλάδα.

Ενα βράδυ, άπό νωρίς, κάθονταν οί δυό τους στό σαλονάκι. 
Στό δρόμο άκούγεται ή μπότα τοϋ καταχτητή. Σάν ταφόπετρα κά
θεται ή σκλαβιά στά στήθη τού λαού. II άνω άπ τό έθνος πλανιέ
ται απειλητικός δ κίνδυνο:. Οί κομμουνιστές έβαλαν κιόλας τά θε
μέλια τής αντίστασης, δμως δέν είχε ακουστεί ακόμα τό σάλπισμα 
«...μιΛς ανάστασης νέας χτυπάει ή καμπάνα...». II Πόπη λαγοκοι
μάται καί προσκυνάει. Ό Μίμης ξεφυλίζει ένα περιοδικό. Άνοιξε 
ή πόρτα καί μπήκε δ Λάκης. Άπδ κείνο τό έπεισόοιο γιά τό σπί
τι, είχαν κόψει καί τήν καλημέρα.

Ζύγωσε στό τραπέζι καί τράβηξε τήν παρέχλχ.
— Διαφημίζετε πολύ τις οιασυμαχικές σας σχέσεις, είπε, χω

ρίς νά καθήσει.
— θά ήταν καλύτερα νά συνεργαζόμαστε μέ τούς καταχτη

τές; πετάχτηκε δ Μίμης. Τουλάχιστο θά έπρεπε νά σέ συγκινεΐ τό 
δράμα τού κόσμου. Μέ τά κάρα κουβαλούν τούς πεθαμένους...

Τά χείλη τοϋ Λάκη έσπασαν σιγά. Άσπρισαν λίγο τά δόντια 
στήν αριστερή άκρη. Ζάρωσε αλαφρά τό δέρμα κι έφτιαξε μιά μι
κρή γκριμάτσα.

Γι αύτό καί σεις δέν έχετε όρεξη ούτε ψωμί νά φάτε...
Η πέτρα βρήκε τδ Μίμη στδ κούτελο καί τόν έρέθισε.

Νά είσαι βέβαιος. Οί 'Εγγλέζοι θά νικήσουν καί τότε...
— Τότε θά πάω κι έγώ μ αύτούς. Έσύ μόνο γιά γλέντια εί

σαι ικανός. Τίποτε άλλο δέν μπορείς νά καταλάβεις... Οί κουτα
μάρες σας μπορεί νά σάς στοιχίσουν ακριβά.

— Τό έονιαφέρον σας κ. Άγγελή, μάς συγκινεΐ, έκανε ή ΙΙό- 
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πη μέ φαρμάκι. Φοβηθήκατε μήν πάθει τίποτα ή μάνα σας καί δ 
αδερφός σας...

— Καθόλου! Οί σχέσεις σας μέ τούς 'Εγγλέζους δυσκολεύουν 
τις δικές μου μέ τούς Γερμανούς. 'ΊΙ θά τίς κόψετε μέ τό μαχαίρι 
ή θά φύγετε άπ τά σπίτι...

* * *
Γίνονταν μάχες στά έλληνο-βουλγαρικά σύνορα, δταν τά Κομ

ματικό Γραφείο, αφού συζήτησε όλες τις εκδοχές, άνάθεσε στό Γι
ώργο τόν Καρατζά νά οργανώσει και νά παρακολουθήσει προσω
πικά τό φευγιό τών έξορίστων. ΊΙ ’Αστυνομία κρατούσε ένα καΐκι 
επιταγμένο καί μιά νύχτα, πριν ύπογραφεΐ ή συνθηκολόγηση, εξα
φανίστηκε. Αύτό τούς βοήθησε. 'Έβγαλε άπ τή μέση τά πιά σοβα
ρό εμπόδιο, όμως παρουσιάστηκαν άλλες δυσκολίες. Μιά φοβερή 
θαλασοταραχή, πού βάσταξε δυό βδομάδες, δέν τούς άφησε νά έκ- 
μεταλευτούν τά στοιχείο τής σύγχυσης... Στο νησί, σχεδόν πάντοτε 
και πιό πολύ τώρα, δέν έπιαναν εύκολα καΐκια. Στό μεταξύ προ
στέθηκαν καί τά γερμανικά καταδιωχτικά πού άρχισαν τίς περιπο
λίες. Διάφορες ομάδες γιά διάφορους λόγους έφευγαν άπ τήν Η
πειρωτική Ελλάδα γιά τήν Τουρκία και τή Μέση Ανατολή... Ή 
έπιτροπή απόδρασης έστησε καραούλια στους κυριότερους κάβους 
καί, μ ο,τι μέσο έβρισκε, έδιωχνε όσους μπορούσε. 'Έτσι πέρασαν 
μήνες καί οί τελευταίοι, ό Γιώργος κι άλλο: πέντε, έφτασαν στόν 
Πειραιά στίς αρχές τοϋ χειμώνα. Συνδέθηκαν μέ τό Κόμμα καί τάν 
έφεραν σ έπαφή μέ τόν ΙΙετράκη.

— Στή Θεσσαλονίκη, σ. Καρατζά, έχουμε σοβαρές αδυναμίες. 
Έσύ έκεΐ γνωρίζεις πρόσωπα καί πράματα.

— Άπ τό ’36 έχω νά δώ τά παιδιά μου... Δέν ξέρω πού καί 
πώς χάθηκε ή γυναίκα μου. Νά πάω γιά μιά βδομάδα στό χωριό...

Ό ΙΙετράκης ψηλός-ΐσχνός, μέ μάτια κρύα σάν άπό γιαλί, μέ 
παχιά καμπυλωτά φρύδια, σού δημιουργούσε άπ τήν πρώτη στιγμή 
όχι εύνοϊκή εντύπωση. Στίς συζητήσεις ξεκινούσε άπό μακριά κι 
έκανε τόσα ζίκ-ζάκ καί τόσα στριφογυρίσματα, πού έχανες τόν ειρ
μό τής σκέψης του. 'Απέναντι στούς συνεργάτες του κρατούσε άψο
γη στάση, μά δέ χρειαζόταν καί μεγάλη προσπάθεια νά καταλά
βεις, πώς έπρόκειτο γιά προσποίηση. Ό Γιώργος δέν τόν πολυεχτι- 
μούσε, όμως, σ αντίθεση μέ τόν ΙΙαντελή, ποτέ δέν ήρθε σέ σύγ
κρουση μαζί του. «Γιατί τσακώνεσαι μέ τόν Πετράκη; τού είπε κά
ποτε. Καθοδηγητής μας είναι. II ές τή γνώμη σου κι άς τον νά πάει 
στήν ευχή τού θεού». «Μού κάθετα: στό στομάχι, τ’ άποκρίθηκε. 
’Άπονος άνθρωπος... Φουσκωμένο μιαλό... Τόν ρωτάς πόσο έχει τό 
ψωμί κι αρχίζει νά σού μιλάει γιά τό νόμο τής αξίας καί τής ύπερ- 
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αξίας... Δές καί τό παρατσούκλι του. Δέν ξέρεις ποιο είναι τό όνο
μα καί ποιό τό έπώνυμο...».

Έφυγε για τή Θεσσαλονίκη στενοχωρημένος-άγαναχτισμένος.
Τις πρώτες μέρες, ώσπου νά πάρει έπαφή μέ τήν Οργάνωση, 

πέρασε άπ’ τά παλιά λημέρια. ’Ανέβηκε ψηλά στήν Ακρόπολη, μή
πως βρει κάτι άπ τό φτωχικό νοικοκυριό τους, έτσι γιά ενθύμιο. ΤΙ 
σπιτονοικοκυρά τους είχε πεθάνει. Τό σωμάτιο τό είχαν νοικιάσει. 
Είχαν μείνει μόνο οί βουβοί τοίχοι, πού έκρυβαν τό καλύτερο κομ
μάτι τής ζωής τους, τό πεζούλι, όπου τόν περίμενε τά βράδια, τό 
γκαλντερίμι, πού λίγες φορές έτυχε νά τό ανεβούν μαζί... θέλησε 
νά πάει όξω στά χέρσα, εκεί πού κάθησαν, δταν τούς κυνήγησε ή 
’Αστυνομία, κι άργότερα, όταν θά έφευγε γιά τήν άλλη πόλη. Καί 
τούτη ή ψευδαίσθηση δέν πραγματοποιήθηκε. Οί Γερμανοί είχαν 
τοποθετήσει στό γύρω χώρο αντιαεροπορικά κανόνια καί δέν άφη
ναν κανέναν νά ζυγώσει... Τό ίδιο καί μιά άλλη απαντοχή. Στήν 
όοό 'Αγίας Σοφίας είχαν βγάλει το ’36 μιά φωτογραφία. Πέρασε 
δυό φορές καί περιεργάστηκε έπίμονα τή βιτρίνα. Καί καλά πού 
οέν μπήκε νά ρωτήσει. Ό φωτογράφος ήταν τώρα γκεσταπίτης... 
Μιά γνωστή τους τού φώναξε άπ τό παραθύρι: «Πολλούς χαιρετι
σμούς στήν Κατίνα!»... Ή πόλη τού φέρνει πίκρα. ΤΙ; νύχτες, ό
ταν ξαγρυπνάει στό στρώμα, τά βραοάκια, δταν περπατάει μονά
χος στά σκοτεινά σοκάκια, ακούει δίπλα του έλαφρά βήματα, νιώ
θει μιά ζεστή ανάσα, βλέπει δυό στοργικά μάτια, ένα τρεμούλιασμα 
στά χείλη, μιά βαθιά χαρακιά στό μέτωπο, ενα δάκρυ στό μάγου
λο... καί πότε-πότε ψιθυρίζει: «Καλή μου! αύτό πού φοβόμουνα, δέν 
τό γλύτωσα!...». Κι άπό δώ ή σκέψη ξανοίγεται, άγκαλιάζει κι άλ
λα πρόσωπα, κι άλλους τόπους κι ό πόνος πλαταίνει καί βαθαίνει... 
Άπό τούτη τή ψυχική κατάσταση τον έβγαλε πάλι ό άγώνας...

Χειμώνας! Ό πρώτος χειμώνας κατοχής. Ό Βαρδάρης, πού 
φυσούσε έξαιρετικά συχνά καί έπίμονα κείνη τή χρονιά, δυναμώνει 
τήν παγωνιά τής σκλαβιάς. Ό άγώνας έπιβίωσης παίρνει τις πιό 
δραματικές μορφές. Στούς δρόμους κινούνται άνθρωποι πρησμένοι, 
σκελετωμένοι... Τά πρωινά βρίσκεις έδώ κι έ,κεΐ πεθαμένους... Τά 
μέλη τού Κόμματος ελάχιστα. Οί οργανώσεις μόλι: κάνουν τά πρώ
τα βήματα... Οί χιτλερικοί προχωρούν στήν καρδιά τής Ρωσίας. Ή 
απογοήτευση φωλάζει στις ψυχές τού κόσμου. Κυκλοφορούν διάφο
ρες θεωρίες: «Τά όπλα καί στό βουνό!». «*Αν  προλάβουν οι Εγ
γλέζοι...».

'Ύστερα άπό μιά κατατοπιστική εισήγηση τού παλιού υπεύθυ
νου. μίλησε δ Γιώργος:

— ... Στις πλάτες μας, σύντροφοι, πέφτει βαρύ τό χρέος... Έ
χουμε νά έκπληρώσουμε τήν πιό -εύγενική Αποστολή. Νά σώσουμε 
τό * Εθνος άπ την πείνα, τήν έπιστράτευση... Νά λευτερώσουμε τήν 
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Πατρίδα μας απ τδν ξένο ζυγό... Ήρθε δ καιρός νά δώσουμε έξε- 
τάσεις...

Μερικοί τδν γνώρισαν. Ενας τδν θυμήθηκε άπ τδ καπνομά
γαζο, άλλος άπ τή φυλακή, ένας τρίτος... Στις ματιές, στίς κινήσεις 
καί τις ομιλίες τους διάβαζες τά αισθήματα τών καινούργιων συν
τρόφων απέναντι στούς παλιούς κομμουνιστές, απέναντι στδ Κόμ
μα. Κι αύτή ή αγάπη, ή έμπιστοσύνη, ήταν τδ βάθρο τών κατοπι
νών έπιτυχιών καί μιά άπ τίς αίτιες τών λαθών. Καταλάγιαζε τίς 
ανησυχίες, τή δημιουργική σκέψη...

Βγήκε άπ τήν πίσω πόρτα, έριξε μιά ματιά άριστερά-δεξιά, 
άνοιξε τό βήμα καί χάθηκε στήν πάροδο. Νιώθει τδ κορμί του αλα
φρό. Περπατάει χαρούμενος καί σκέφτεται τά όσα άκουσε στό ά- 
χτίφ. «Παλιά, λέει μέσα του, έπρεπε νά φτύσεις αίμα γιά νά φτιά
ξεις έναν κομμουνιστή. Τώρα! * Αρχισε νά μάς καταλαβαίνει δ κό
σμος...».

Άπδ μέρες έλεγε νά κάμει μιά έπίσκεψη στό γέρο-Σαλονικιδ 
κι απόψε ή ψυχική του διάθεση τδν παρακίνησε. Ό γέρος τδν δέ
χτηκε μέ άνείπωτη χαρά. Τδν κράτησε νά φάνε καί νά κουβεντιά
σουν.

— ...Είχα επιχείρηση, είχα σπίτια, είχα και λεφτά. Άλλά... 
«Ήταν κάποτε, λέει ένα παραμύθι τής Ανατολής, τρεις φίλοι παι
δικοί. Κι ακολούθησε δ καθένας τδ δικό του δρόμο. Καί πέθαναν 
κι οί τρεις τήν ίδια ώρα. Καί ξεκίνησαν γιά τδν άλλο κόσμο. Τήν 
ψυχή άρχοντα τήν κυνηγούσαν οί κατάρες και οέν έβρισκε μέ
ρος νά κρυφτεί... Τοϋ έπαναστάτη τή συνόδευαν τραγούδια καί χο- 
οοί κι έλεγε νά μήν τελιώσει τδ πανηγύρι... Τού τρίτου, τού μπα
κάλη, περπατούσε μοναχή μες τήν απέραντη έρημιά. τήν αφόρητη 
ζέστη καί παρακαλοϋσε νά βρισκόταν ένας έχτρδς νά τήν κυνηγή
σει, ένας φίλος νά τή βοηθήσει...». Πολλές φορές αναρωτιέμαι: 
*Σέ ποιά κατηγορία ανήκει ή δική μου:».

Ό Γιώργος θέλησε κάτι νά πει. Ό γέρος τόν σταμάτησε μέ 
μιά κίνηση τού χεριού καί συνέχισε: '

— Έμεινα μοναχός. Ζώ μέ τά όνειρα καί τίς έλπισες τού 
γιου μου... Σάς ζηλεύω. Δέν έχετε πού νά σταθείτε. Δέ σάς άλει
ψαν ποτέ οί στενοχώριες. Κανένας δέν ξέρει τί σάς έτοιμάζει τδ 
αύριο. Σάν άτομα, μπορεί καί νά μή δείτε αύτδ πού περιμένετε. Κι 
όμως!... Ό πληγωμένος κλέφτης ζητούσε νά τού φτιάξουν τδ μνή
μα βαθύ-πλατύ, νά πολεμάει καί πεθαμένος... Τραβάτε μπροστά. 
Μακριά άπ τή φαυλοκρατία, τδ παλάτι καί τούς Εγγλέζους. Ή
ταν κι είναι δ κακός δαίμονας τής Ελλάδας...

Ό Γιώργος καληνύχτισε κι έφυγε. Ή συζήτηση τού χάλασε 
τήν προηγούμενη ψυχική διάθεση. Στδ άχτίφ κάποιος τόνισε: 
«Χωρίς συνεργασία μέ τά αστικά κόμματα, τήν κυβέρνηση τού
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Κάιρου καί τούς Εγγλέζους οέν τά βγάζουμε πέρα μέ τούς Γερμα
νούς». Τήν άποψη αύτή τήν ύποστήριξαν κι άλλοι ουό κι αύτός κα
ταδίκασε τις έςτρεμιστικές ομάδες και δέν κατάλαβε, πώς καί ή 
αντίθετη τάση ήταν λαθεμένη καί περισότερο έπικίνδυνη.

ΊΙ οουλιά γιά διάφορους λόγους οέν πήρε τις διαστάσεις τών 
έκδηλώσεων τής Αθήνας. Ό Γιώργος έκανε δ,τι μπορούσε νά ςε- 
περαστεϊ ή καθυστέρηση. Δέν έπαιρνε μέτρα προφύλαξης κι αύτό 
έκλεινε σοβαρούς κινδύνους. Οί Γερμανοί άρχισαν νά σφίγγουν τά 
λουριά. Ενα μέρος τού παλιού κρατικού μηχανισμού πέρασε ανοι
χτά στήν υπηρεσία τους. Παρουσιάστηκαν στή σκηνή κάμποσοι πα
λιοί χαφιέδες. Πύκνωσαν οί συλήψεις. Ή Θεσσαλονίκη στένεψε. 
Στήν Άγια Τριάδα τού έστησε καρτέρι ή Γκεστάπο καί θά έπεφτε 
απάνω, άν δέν τού έκανε νόημα μιά γυναίκα άπό κάποιο παράθυ
ρο... Στό Καπάνι τόν κυνήγησαν... 'Αναγκάζεται νά άλάξει σπίτια, 
ρούχα... Εγραψε στήν καθοδήγηση. Δέν πήρε άπάντηση. Ή έλ- 
πίδα νά πάει στό Περιστέρι, έσβησε. Τις νύχτες, όταν καταλαγιά
ζουν οί αγωνίες τής μέρας καί ξεμακραίνει κάπως ό κίνδυνος, θυ
μάται τά παιδιά του, τούς γέρους του καί λέει: «θά μέ πιάσουν καί 
δέ θά τούς δώ».

Τό φθινόπωρο ζήτησαν άπ τήν Αθήνα λεπτομεριακό απολογι
σμό οουλιάς. ''Αρπαξε τήν εύκαιρία καί κατέβηκε.

— Είναι παράλογο, σ. Καρατζά, τού είπε ό Πετράκης, ν άφή- 
σεις ένα τόσο σοβαρό τομέα καί νά πας στο Περιστέρι.

— Μού το ύποσχέθηκες.
Νά βλέπεις τά πράματα διαλεχτικά. "Αλαξαν οί συνθήκες.

— Νά μέ φέρεις σ έπαφή μ έ,ναν άπ τούς παραπάνω. Διαφο
ρετικά οέν πρόκειται νά φύγω.

Τήν άλλη μέρα τον άντάμωσε ξανά ό Πετράκης.
— Δέν είναι σωστό νά πάς μοναχός σου. θ ανεβείς στή Ρού

μελη, θά βοηθήσεις νά δυναμώσει τό άντάρτικο κι άπό κεί θά προ
ωθήσετε δυνάμεις καί στά δικά σας βουνά. Επικεφαλής τους, σά 
διοικητής, θά πας έσύ.

—Έγώ, σ. Πετράκη, θέλω νά πάω στό χωριό μου σάν απλός 
άνθρωπος κι όχι σάν τό Μέγα-’Αλέξανδρο καβάλα στ άλογό του.

— Αύτή είναι ή άπόφαση τού Κόμματος.
«Απόφαση δική σου» θέλησε νά τού πει, άλλά άπόφυγε τή 

σύγκρουση.
Στό Βελούχι άντάμωσε τόν Άρη.
— ’Έτσι κι έτσι.
Χάϊδεψε τά γένια του, κατέβασε τή μαύρη σκούφια ως τά 

φρύδια.
— Ποιός ήταν;
— Ό Ρήγας ό Πετράκης.
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"Έσπρωξε τή σκούφια πιό ψηλά.
— Αν στεριώσει αύτός στήν καθοδήγηση, μέ τόν ίδιο τρόπο 

0 αντιμετωπίζει καί τά εθνικά προβλήματα... Αύριο θά σου δώσω 
δυό παιδιά και θά φύγεις. Σέ οέκα-δεκαπέντε μέρες Οά σού στείλω 
καί μιά ομάδα...

— Δέ θέλω νά μού δώσεις κανένα, θά πάω μοναχός. "Λν σέ 
δεκαπέντε μέρες οέν έρθει ή ομάδα, θά γυρίσω πάλι έδώ.

• *

Ήταν μιά μέρα βροχερή. Στά τέλη τού Φλεβάρη. Κατά τό 
σούρουπο στο μονοπάτι, πού κατεβαίνει άπ τό μοναστήρι, ακούστη
κε ένα κυπρί. «Κάποιος φέρνει άλεσμα», είπε μέσα του ό θωμάς 
κι άναψε τό λυχνάρι.

— Μυλωνά! φώναξε ό ξένος, περνώντας τό γιοφύρι. "Εχει μέ
ρος νά βγάλω τή νύχτα; Καί κανένα καλύβι γιά τό μουλάρι. Είναι 
ί δρώμενο.

Ό θωμάς ζύγωσε καί σήκωσε τό λυχνάρι. Στήν πόρτα στε
κόταν ένας παπάς μέ γκρίζα γένια.

. — ΙΙαπαχράλαμπος! ψιθύρισε χαμογελώντας.
Τό δνομα έφερε στή μνήμη τού θωμά τό 1936. όταν τόν συ

νάντησε στό σπίτι τού Λευτέρη καί τά κατοπινά γράμματα γιά τήν 
ύγεία των παιδιών, γιά τή μετάθεση της Αθήνας και τις σχέσεις 
της μέ τό Λιάπη...

— Καλωσόρισες, Παπούλη, χίλιους καλούς χωράει...
'Έριξε ξύλα στή φωτιά, έστρωσε στό τζάκι γιά τό μουσαφίρη 

κι έκατσε αντίκρυ.
' — 11 ώς άπό δώ;

—"Έκανα μιά περιοδεία μέ τά λείψανα τής Αγίας Κατερί
νης... ’Ήθελα νά δώ τί θά κάνετε. "Έφερα καί κάτι χαρτιά... 'Ο 
Γιώργος είναι στή Θεσσαλονίκη...

— Δέ σού είπε τίποτε γιά τό Λευτέρη; Άπ τό καλοκαίρι έ
χουμε νά πάρουμε γράμμα.

Ό Παπαχαράλαμπος ήξερε, πώς οί έξόριστοι τ Άη-Στράτη 
πέθνησκαν άπ τήν πείνα, δμως δέ θέλησε νά στενοχωρήσει τούς γέ
ρους.

— Τόν είδα άπό μακριά, στό δρόμο. Δέν τόν αντάμωσα.
Ή νύχτα τού Φλεβάρη δέν είναι καθόλου μικρή. Στή σκεπή 

χτυπάει συνέχεια ή βροχή. Ή Γκούρα βουίζει... Ρίχνουν ξύλα στο 
τζάκι, συνδαυλίζουν τή φωτιά καί κουβεντιάζουν. Μίλησαν γιά τη 
σκλαβιά, τήν πείνα, τόν ξεσηκωμό τού 21, τήν Κλεφτουριά, τόν 
Κολοκοτρώνη...

— Σά νά λέμε, μέ τούς Ρώσους Οά πάμε, μουρμούρισε δ θω
μάς, ξύνοντας τό κούτελο,
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Ό Π απαχαράλαμπος χάϊδεψε τά γένια του.
—· Και παλιά αύτοί μάς βοήθησαν...
— Θά ρθεΐς στό χωριό νά λειτουργήσεις;
— θά μέ γνωρίσουν τά παιδιά. Ή Σεβαστή Οπωσδήποτε...·Δέ 

θέλω νά γίνει λόγος... '··
— Τότε τά χαρτιά θά τά πάω γώ. Καί σ άλλα χωριά, άν θέ

λεις, θά βρω ανθρώπους...
"Οταν λάλησαν τά κοκόρια γιά δεύτερη φορά, σηκώθηκαν καί 

βγήκαν. ΊΙ βροχή είχε σταματήσει. Στόν ούρανό τό λειψό φεγγάρι 
έπαιζε κρυφτό μέ τά σύνεφα. Περπάτησαν καμιά έκατοστή βήματα 
μαζί. "Έδωσαν τά χέρια. ί ·· ·

— Καλή αντάμωση, θωμά.
— " 2 ρα καλή, f I απούλη.

* * * .·
* i

Τόν εαυτό της ή γριούλα οέν τόν λογαριάζει. Τό γέροντά της 
καί τά παιδιά της συλογιέται. Τά πεθερικά τοϋ Νίκου είναι Ανά
ποδοι άνθρωποι. Καί ή γυναίκα του γκρινιάρα. Αύτός μέ κανέναν 
δέν τσακώνεται... Τί Χριστίνα έχει μεγάλη οικογένεια καί πολύ 
μεγαλύτερη φτώχια. Τά νεανικά της όνειρα πάνε καί τήν ομορφιά. 
της τήν έφαγε ή σκληρή ζωή... Ή Βάσω τό ίδιο αγαπάει όλα τά 
παιδιά της. Τό λέει καί τό πιστεύει. Άλλά, άν ανοίξεις τήν«καρ
διά της*  μπροστά-μπροστά θά βρεις το Γιώργο καί τό Λευτέρη. "Ί
σως οί κατατρεγμοί, Ισως ή λαχτάρα «νά τά έβλεπε μιά οορά...» με
γαλώνουν τόν καημό της... Γιά τό θοδωρή... κι αύτή δέν ξέρει τί 
νά πει... Καί ή σκέψη άπ τά παιδιά της πάει στ άγγόνια της. Δυό 
τοϋ Γιώργου, καί δυό τοϋ Λευτέρη. καί τέσερα τής Χοιστίνας, καί 
τρία τοϋ Νίκου... Και πάλι ξεχνάει νά προστέσει καί τό Χρηστό 
τοϋ θοδωρή... Ή Βάσω θέλει νά μπει στό νόημα τής ζωής^ Γνατί 
νά πεθάνει ή Κατίνα;... Γιατί νά χωρίζουν τούς γονείς άπ τά παι
διά τους; Γιατί νά ύποφέρει ό κόσμος;... Ό Γιώργος καί ό Λευτέ- 
ρης είναι κομμουνιστές καί... άς πούμε... Άλλά, ή Φώτω, ό γαμ
πρός της δ Τσακμάκης. τ άγγόνι της ό Φώτης; ΤΙ αδερφή τής ή 
Κωνστάντω έκανε ένα παιδί. "Έφυγε στά ξένα καί τώρα παιδεύον
ται τά δυό γερόντια μοναχά τους. Καί τ άδέοφια της προκοπή δέν 
έκαναν. Ό Νίκος πέθανε ποίν άπό δέκα χοόνια. Ό Χοήστοα ποο- 
πέουσι. Καί τά παιδιά τους! ΤΙ Βάσω οέν ξέρει, γιατί νά υπάρχει 
στόν κόσυο τόση πίκρα καί δέν πιστεύει, πώς κάποτε, όπως τής 
είπε ένα καλοκαίρι δ Λευτέρης, οί άνθρωποι θά ζοϋν καλά. "Ομως 
έλπίζει πώς θά ρθοϋν τά παιδιά της καί θά είναι εύτυχισμένη κείνη 
τή μέρα. Λυτό θέλει. Τίποτε άλλο.

Στάθηκε στό Τσουγκάρι του Γέρακα καί χάϊδεψε μέ τή ματιά 

204



τό χωριό, τόν τόπο γύρω. Πέρασε τό ριζό καί κρύφτηκε στή χαρά
δρα τού Σελέμη. Η Βάσω τόν είδε στά χωράφια τού Σκαντάλη κι 
άπό συνήθεια έβαλε τό χέρι αντήλιο. Τόν έχασε πίσω άπ τό λόφο 
τού Σαμαρτζή. «Ποιος νά είναι;» άναρωτήθηκε και γύρισε κατά τά 
"Αγνάντια τού Ραχούτη. Χρόνια οέν άπόστασε νά περιμένει καί δέν 
ξέρει άπό που νά περιμένει. Ό στρατοκόπος βγήκε στά καλύβια τού 
Σαραντάρη καί πήρε τό μονοπάτι γιά τήν Παλιοκαστανιά. «Ποιος 
νά είναι;» είπε ξανά ή Βάσω καί σηκώθηκε. Προχώρησε ώς τόν 
δχτο. Τά μάτια της γέμισαν οάκρια. Τά γόνατα λύγισαν κι έκατσε 
στό χώμα...

Τά παιδιά σταμάτησαν καί κοιτάζουν, άπορεμένα. 11 Σεβα
στή τράβηξε τό Θωμά άπ τόν αγκώνα.

•— Ό πατέρας σου είναι.
—· Και γιατί σκούζουν;
— Θωμά! Βαγγέλη! ελάτε δώ! φώναξε ή Βάσω, σφουγγίζον

τας τό πρόσωπο μέ τήν ποδιά της.
Ζύγωσαν δειλά - δειλά. Ό πατέρας τά έσφιξε στήν αγκαλιά 

του καί τά φίλησε. Άπ τό ταξίδι, πού είχε βαστάξει τόσα χρόνια, 
δώρα δέν τούς έφερε.

— Τ άλλα τίνος είναι, μάνα;
— Ή Σεβαστή κι δ Γιανάκης τού Λεύτερη, έκείνα τού Νίκου, 

τ άλλα τής Χριστίνας...
— Ό πατέρας πού είναι;
— Στόν μύλο τού Σπέγγου... Νά στείλω νά τόν φωνάξουν;
— ’Όχι! θά πάω γώ. Γιά τήν Κατίνα τί ξέρετε;
— Άπ τό νησί ήρθε πολύ άδύνατη. Έδώ έσιαξε... Τής είπε 

κι ό πατέρας σου. «Μήν πας. θ άρωστήσεις...». «Στήν πόλη θά εί
μαι, μάς είπε. Καί στέγνα θά έχω, καί ζέστα, καί γιατρούς... Άν 
δώ τίποτα...». Στό Νοσοκομείο, δπως μάθαμε, έμεινε μόνο μιά βδο
μάδα. “Έπειτα πήγε στό μέτωπο... Τί έγινε εκεί; Ούτε γράμμα πή
ραμε, ούτε μάς είπαν τίποτα. Γιά τό Φώτη ό Νίκος έμαθε άπό κά
ποιον. πώς σκοτώθηκε έκεί κατά τή Βωβούσα... Ήταν χρυσός άν
θρωπος. Δέν προφτάσαμε ούτε νά τή δούμε... Έσύ, Γιώργο μου, θά 
κάτσεις πολύ έδώ;

— Κάνα-δυό βδομάδες.
— Τόσο λίγο! Τριάντα χρόνια καρτερούμε εσένα, παιδί μου. 

Είκοσι πέντε τό Λευτέρη! Ο θοδωρής μάς ξέχασε όλότελα... Κά
τσε, ώσπου νά κλείσουμε τά μάτια...

Τ άπόγιομα κατέβηκε στό μύλο. Τήν άλλη μέρα τήν πέρασε 
μέ τά παιδιά του. Τό βραδάκι πήγαν καί τον αντάμωσαν δυό χω
ριανοί.

— Είμαστε πέντε. Έχουμε δυό αυτόματα καί τέσσερα ατο
μικά...



Κατά τά μεσάνυχτα έφτασε δ γέρος άπ τδ μύλο καί τδν ξύ
πνησε.

— ’Έρχονται οί "Ιταλοί... Ξεκίνησαν άπ τήν πόλη χτές τδ 
μεσημέρι.

"Εσκυψε, τά φίλησε σιγά, νά μήν τά ξυπνήσει, χαιρέτησε τούς 
γέρους καί μέ μερικούς άλλους έφυγε γιά τδ βουνό.

* * *

— Γιά το Κέντρο διασκέδασης, τού είπε δ διοικητής τής Κο- 
μ,αντατούρας, μπορούμε νά μιλήσουμε κι άργότερα... ΟΙ κομμουνι
στές άρχισαν νά κινούνται... Μάς χρειάζονται άνθρωποι μέ πείρα 
καί ικανότητες. Νά ξέρουν τή γλώσσα καί τά ήθη τού τόπου...

Καί ό Λιάπης, γιά νά σώσει τήν οικογένεια, τή θρησκεία καί 
τήν πατρίδα άπ τούς κομμουνιστές, δέχτηκε «μετά χαράς». Ή δου- 
λιά ούζε καινούργια, ούτε δύσκολη ήταν. Γράφονταν τή νύχτα συν
θήματα στούς τοίχους, έπεφταν προκηρύξεις στούς δρόμους, γίνονταν 
κάποιο σαμποτάζ; "Εβγαζε τδν κατάλογο άπ τήν τσέπη, σημείωνε 
βρισμένα ονόματα καί τά έδινε στούς "Ιταλούς. Τά «κατορθώματα» 
του γρήγορα μαθεύτηκαν σ δλη τήν περιοχή. 'Έγραψε καί δ αντι
στασιακός τύπος... Άπό φόβο, κοιμάται πότε δώ καί πότε κει. Στήν 
Άθηνά πηγαίνει νά τού πλύνει τά ματωμέ να-βρώμικα ρούχα καί 
νά τή δείρει. Καί τήν έδερνε γιά νά τή δέρνει. Τδ σπίτι γίνεται 
πότε προθάλαμο: καί πότε συνέχεια τού κρατητηρίου. Εκείνη μα
ζεύεται κουβάρι, χώνει τδ κεφάλι στήν ποδιά, κρύβει τά γυμνά μέ
ρη καί δαγκώνει ένα μαντήλι. II ιό πολύ φοβάται τδ «άνοργάνωτο» 
ξύλο. Δέν προλαβαίνει νά φυλαχτεί καί φαίνονται οί γροθιές, οί 
συρματένιες βουρδουλιές στδ πρόσωπο, στδ λαιμό, στά μπράτσα... 
“Ο κόσμος τήν πρώτη χρονιά τήν αγαπούσε καί τή βοήθησε νά στή
σει τδ νοικοκυριό της. Τώρα οι γειτόνοι αποφεύγουν τις έπισκέψεις. 
Οί γνωστοί στδ δρόμο λένε μιά καλημέρα καί βιάζονται νά προσ- 
περάσουν. Οί δασκάλοι άλάζουν κουβέντα. Άκόμα καί ή Βρωμομα- 
λάμω, μιά διεφθαρμένη γυναίκα, τήν περιφρονεί. Σούρωσε τδ κορ
μί. Μεγάλωσε καί έγινε σουβλερή ή ατίθαση μύτη. Κυνηγάει μέ 
κακία τις γάτες στήν αύλή. Μπαινοβγαίνει στδ δωμάτιο, πετάει τά 
πράματα άπ τδ ένα μέρος στδ άλλο... Τήν πνίγουν οί τοίχοι. Και 
δέν έχει πού νά πάει... Μέ τδ σούρουπο κάθεται δλομόναχη πότε 
στδ θυροστόμι, πότε στό τζάκι, χωρίς ν ανάβει φωτιά, καί συλογιέ- 
ται. Τά παιδιά είναι στδ χωριό κι ούτε μπορεί νά τά φέρει στήν 
πόλη. Ό Λιάπης τώρα οέν τής κάνει κουβέντα γιά τή Σεβαστή, 
δμως, άμα τή δει!... "Αρχισαν νά παρουσιάζονται τρόφιμα στήν α
γορά καί τούς στέλνει κάθε μήνα ένα δεματάκι. Τούς γράφει κι ένα 
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σημείωμα. Τά ρωτάει άν είναι καλά καί δέν κάνε; καθόλου νύξη 
γιά τά πεθερικά της. Ή Σεβαστή τής απαντάει μ ένα σωρό λεπτο
μέρειες γιά τή ζωή τους καί δέν ξεχνάει νά προστάσει: «Χαιρετί
σματα άπ τόν παπού καί τή γιαγιά, τό θωμά και τό Βαγγέλη» καί 
ή Άθηνά σκυλιάζει: «Οί παλιόγεροι τή βάζουν», λέει μέσα της. 
Κάποτε μαθεύτηκε, πώς στόν Άη-Στράτη πεθαίνουν άπ τήν πείνα. 
«Νά ψοφήσει σάν σκυλί», μουρμούρισε. Πολλές φορές φτάνει στήν 
απόγνωση καί μόνο μιά σκέψη, άρο>στιάρ:κη, παράλογη — νά μή 
μάθει ό Λευτέρης πώς άπότυχε στή ζωή — δέν τήν άφήνει νά κά
νει τό τελευταίο 6ήμ$...

ΙΙέρασε ό πρώτος μαύρος χειμώνας. Ήρθε ή άνοιξη. Μπήκε 
τό καλοκαίρι. Ό Λιάπη; τ άπόγιομα κατέβηκε άπ τήν Κομαντα- 
τούρα καί τράβηξε γιά τό παζάρι. Έβγαλε άπ τήν τσέπη μιά εφη
μερίδα, τήν έκανε χωνί κι έσκυψε νά τού βάλει ή πωλήτρια δυό 
όκάδες άχλάοια.

— Κύριε Λιάπη, άκούστηκε στις πλάτες του.
Άνασηκώθηκε καί γύρισε άργά-άργά. 'Ένα; άγνωστος νέος 

τού φύτεψε πέντε σφαίρες στήν καρδιά.
Η Αθήνα γλύτωσε άπ τό βρυκόλακα. Τό πρωί τή; άλλης μέ

ρας μπήκε στήν αύλή ή Βρωμομαλάμω.
— Συλυπητήρια, έκανε ύποκριτικά καί σταμάτησε απότομα. 

Τί βλέπω; Δέ θά μαυροφορεθεΐς;
Νά μαυροφορηθεί, θά πει ο κόσμος πώς κλαίει τόν προδότη. 

Νά μή μαυροφορεθεϊ, θά τήν ύποψιαστούν οί αρχές γιά συνενοχή 
στήν εκτέλεση. II ροσποιήθηκε τήν άρωστη κι έμεινε κλεισμένη ουό 
βδομάδες στό σπίτι. Καί τότε φάνηκε δλη ή έρημιά της. Κανένας 
— ούτε γείτονας, ούτε γνωστός, ούτε συνάδερφος — δέ χτύπησε τήν 
πόρτα της, νά δει άν ζεΐ ή πέθανε, νά ρωτήσει άν θέλει νερό, ψω
μί ή κάτι άλλο. «Σά λεπρή», σκέφτηκε μέ πίκρα.

Ή ’Ανάσταση τού Έθνους απλώνει άπ άκρη σ άκρη. Ή ζωή, 
πληθωρική-κοσμογονική, προχωράει μέ φαρδιές δρασκελισιές. Τό 
χτές μέ τούς ανθρώπους του, τις ιδέες του, τά αίσθήματά του... σβή
νει. Τις άλαγές τού αύριο δέν μπορείς νά τις συλάοεις. Καί μόνο ή 
Άθηνά μοιάζει μέ μούμια, πού όλο καί στεγνώνει, όλο καί μαυρί
ζει... Καί κανένας οέν τή βοηθάει. Ποιος τολμάει νά μιλήσει στή 
γυναίκα. πού άπαρνήθηκε τόν άντρα της, πού άλαξε τά ονόματα τών 
παιδιών της, πού έγινε έρωμένη τού Λιάπη! Καί κανένας δέν ξέ
ρει ποιά περιστατικά τήν έφεραν ώς έδώ. Καί κανένας δέν κάθεται 
νά λογαριάσει, άν υπάρχουν καί κάποια έλαφρυντικά. Ό Π απαχα
ράλαμπος, πού ξέρει, όταν μαθαίνει τις περιπέτειες της πότε λυ
πάται καί πότε θυμώνει. «Φτωχές γυναίκας, αγράμματες... βρήκαν 
τό δρόμο, λέει. Κι αύτή, δασκάλα...».
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* * *

Κάθεται πάνω στο γυμνό τσιμέντο. Τό σκοτάδι, ή άποπνιχτι- 
κή βρώμα, τά σπαραχτικά βογγητά στό διπλανό κελί, τά έκνευρι- 
στικά βήματα στό διάδρομο, ο φόβος... τόν τσακίζουν. Στή μιά με
τά τά μεσάνυχτα μπήκαν στό δωμάτιο άξαφνα, τόν άρπαξαν άπ τό 
κρεβάτι καί μέ τίς πυτζάμες τόν έσπρωξαν στήν κλούβα. Τον μετέ
φεραν στή Γκεσταπό κι άπό κεί, χωρίς νά τοϋ πουν λέξη, τόν έκλει
σαν στό μπουντρούμι...

Καί στο καινούργιο επάγγελμα δέν πρόκοψε. TL Γούλα τού 
έδινε τό μήνα ένα ασήμαντο ποσό καί τού φερνόταν σά νά ήταν χα
μίνι. «Είσαι χαλβάς!... Οί πληροφορίες σου οέν άξίζουν τσακιστή 
πεντάρα!... Σφίξε τίς βρακοζώνες σου...». Ιίόσα έπαιρναν αύτοί άπ 
τήν Τντέλιτζεν Σέρβις; 'Έκανε καί μιά απόπειρα νά έκμετλευ- 
τεί τήν περίσταση γιά τήν τσέπη του, προσφέροντας τίς υπηρεσίες 
του γιά τήν απελευθέρωση κρατουμένων. Κανένας δέν τόν ύπολό- 
γιζε καί μέ πίκρα θυμόταν τήν παλιά έκείνη έποχή, δταν τόν χαι
ρετούσαν τραπεζίτες, ύπουργοί... Τότε ήταν νέος κι έδειχνε πώς θά 
γινόταν μεγάλος άνθρωπος...Κι ήταν ή δουλιά πρόστυχη-βρώμικη- 
έπικίνδυνη. Αύτός μέ τά χέρια του δέν έδινε ανθρώπους, άλλά... Ή 
ρρώτη περίπτωση ήταν μπερδεμένη. Στίς ανατολικές συνοικίες εί
χε τό ΕΛΜ μιά νύχτα σύσκεψη. Έκαναν μπλόκο. Επιασαν τούς 
περισότερους. Π άνω στό φευγιό σκότωσαν καί μερικούς. Οί αρχές 
μπορεί νά είχαν τήν πληροφορία άπό δικό τους πράχτορα. Μπορεί 
ό Λαμπράκης, άπό βουλιμία, νά δούλευε σέ δυό κυρίους. Μπορεί οί 
Εγγλέζοι νά ειδοποίησαν τούς Γερμανούς. Ωστόσο τότε, στίς αρχές, 
ένιωσε κάποια αηδία γιά τόν εαυτό του. Έπειτα, μέσα σέ λίγους 
μήνες, έμαθε έκεινο πού ήξερε άπό καιρό ό πολύς κόσμος: Οί έθνι- 
κόφρονες οργανώσεις — γερμανόφιλες καί αγγλόφιλες—πολεμού
σαν μέ λύσα τό ΕΛΜ, ΚΚΕ... καί άληλοβοηθιοϋνταν. 'Έτσι έφυγε 
κάθε αμφιβολία γιά τό ποιόν εξυπηρετούσε, κι όμως συνέχισε τό 
«εθνοσωτήριο» έργο του μέ ήσυχη τή ζυνείοηζ^.

Σιγά-σιγά λαγαρίζει ή σκέψη. Κάποιος άπ τή «X», ή άπ τόν 
ΕΔΕΣ ή άπό κάποια άλλη «πατριωτική» οργάνωση ήταν ό καταδό
της. Τί νά είχε καταθέσει; Ψάχνει, αναλύει νομικά τήν κατάστα
ση. Δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο πώς αύτός έπαιζε σημαίνοντα ρό
λο. II αρακολουθούσε τήν πολιτική κίνηση καί μάζευε πληροφορίες, 
πού αφορούσαν τίς αριστερές κυρίως όργανούσεις. Η δράση του δέν 
έθιγε τις γερμανικές αρχές. "Από λογική πλευρά έβγαινε, πώς ή 
σύληψη ήταν παράνομη, πώς έγινε κατά λάθος. "Ωστόσο μιά άλλη 
ρκέψη τον άπογοήτευσε. Σέ συνθήκες κατοχής... Μόνο στούς θείους 
μπορεί νά βασιστεί. Μιά νύχτα είναι. Θά περάσει...

Η οψη του χλώμιασε, στό κούτελο πετάχτηκαν κάμποι ίδρώ- 
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τα, όταν τό πρωί ό ανακριτής του είπε τήν αιτία τής σύληψης.
Δέν ξέρω απολύτως τίποτα, τραύλισε σβησμένα.

— Πρόσεξε! Παίζεις μέ τό κεφάλι σου.
Λπ τήν ανάκριση τόν πήγαν ξανά στό μπουντρούμι. Έκατσε 

στο ίδιο μέρος, δλότελα άποκαμωμένος. Ποτέ δέν τό φανταζόταν 
πώς τό σπίτι του θείου του μπορούσε νά είναι κέντρο κατασκοπείας. 
Πίστευε, πώς άπό κάπου αλλού καί κάποιοι άλλοι έστελναν τις 
πληροφορίες πιό πέρα. Ποιος τόν ανακάτεψε αύτόν καί γιατί; Ή 
Τούλα; Ό ανακριτής τ άνάφερε πράματα τελείως άγνωστα γι αύ
τόν καί οέν τού έχανε καθόλου υπαινιγμό γιά τις «ύπηρεσιακές» του 
σχέσεις μαζί της. Νά τό άπόφυγε άπό σκοπιμότητα; Οί συνεργά
τες του, δπως κι ό ίδιος. Ιδέα δέν είχαν γιά δσα τόν κατηγορούσαν. 
Τότε; Ή Τούλα κρατούσε δλο το δίχτυ. Ερχόταν σέ έπαφή μέ 
πολλούς. Μήπως κανένας άπ αυτούς; "Αλλά καί πάλι, πώς μπορού
σαν νά καταδώσουν έναν άγνωστο άνθρωπο, νά τον ενοχοποιήσουν 
γιά ανύπαρκτα πράματα; Είναι παράλογο. Δέν μπορεί νά φτάσει 
σ ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Έ Τούλα δέν μπορούσε νά ένοχο- 
ποιήσει δλο τό σπίτι κι όμως οί ύποψίες συγκεντρώνονται σ αύτήν.

Τό δωμάτιο, δίπλα στήν κρεβατοκάμαρα τού Λαμπράκη, τό 
χρησιμοποιούσαν παλιότερα γιά γραφείο. Στόν καιρό τής κατάρευ- 
σης έκρυψαν έκει "Αγγλους Αξιωματικούς. Τούς σύστησε στό Μή- 
τσο ένας φίλος του ύπουργός. "Ενα μήνα άργότερα ή Τούλα τό με- 
τάτρεψε σέ δικό της «Mon Repo». Τό επίπλωσε, τό στόλισε καί 
οέν άφηνε ούτε τή γάτα νά μπει μέσα.

ΊΙ επιδρομή έγινε κατά τις 11 καί μισή. Οί νοικοκυραΐοι πε- 
τάχτηκαν άπ τό πρωτούπνι, αλαφιασμένοι. 11 κυρία Καίτη θέλησε 
νά διαμαρτυρηθεΐ: «Μέ ποιο δικαίωμα παραβιάζετε τέτια ώρα τό 
οικογενειακό άσυλο φιλησύχων ανθρώπων;» φώναξε. Ό Μήτσος, 
•συγκρατημένα-εύγενικά, τούς παρακάλεσε νά περάσουν στό σαλόνι. 
'Εκείνοι τράβηξαν ίσα στό «Mon Repo» καί, επειδή ή πόρτα ήταν 
κλειδωμένη — ή Τούλα έλειπε — τήν έσπασαν. 'Εψαξαν έδώ, εκεί 
κι άπό μιά κρυψώνα έβγαλαν τούς ασυρμάτους καί τ άλλα σύνερ
γα τού «έγκλήματος». Ή κ. Καίτη έκατσε σ έναν καναπέ. Στο θυ- 
ροστόμι στέκει χλωμός ό Λαμπράκης, άκουμπώντας στις πατερί
τσες.

— Τίνος είναι τούτα; ρώτησε ό γκεσταπίτης.
Ό Μήτσος ό Καρατζάς μπήκε αμέσως στήν ύπόθεση καί πή

ρε τήν απόφαση. Στά χείλη έφτασε ή φράση «δικά μου είναι». Μέ 
τήν ίδια ταχύτητα είδε καί ή κυρία Καίτη τό χάρο πάνω άπ τό 
κεφάλι τού γιου της καί πρόλαβε τήν καταστροφή.

— Τό δωμάτιο, φώναξε, είναι τού ανεψιού μας τού θοδωρή 
τού Καρατζά. Έδώ κανένας άπό μάς δέν μπαίνει. Είδατε καί μο
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νάχοι σας. 7 Ηταν κλειδωμένο. Καί» γυρίζοντας στούς δικούς της, 
πρόστεσε: Μήτσο! Λαμπράκη! γιατί δέ μιλάτε;

Ό γέρος δέ μίλησε. Ό Λαμπράκης κούνησε τά κεφάλι κατα
φατικά.

Τήν τρίτη μέρα ή Βαγγέλια έπισκέφτηκε τόν άντρα της. Τούς 
έπέτρεψαν νά συναντηθούν σ ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Ό θοδωρής 
θέλησε νά προλάβει τό ξέσπασμα.

— Εύαγγελία! Μή φοβάσαι. Δέν είναι τίποτα τό σοβαρό. Ό 
θειος θά φροντίσει νά βγω...

— Ακόμα;... Δέν είσαι στά καλά σου... Λύτοί σέ πρόοωσαν... 
Ή θεία σου... Ο ξάδερφός σου... Μού τά είπε ή καμαριέρα χαρτί 
και καλαμάρι...

Τό κεφάλι τού θοδωρή έγειρε στό στήθος.
— Νά πεις τήν αλήθεια. "Ολη τήν αλήθεια...
Ό άντρας δέ μιλάει. Ούτε ακούει. Συλογιέται, κοιτάζοντας το 

μάτωμα.
— Δέ βγαίνει τίποτα, Εύαγγελία, μουρμούρισε κάποια στιγμή, 

Απογοητευμένος. θά θυμώσουν, θά φροντίσουν γιά τό παιδί τους καί 
μένα θά μ άφήσουν στό έλεος τού θεού.

Ή γυναίκα δέν μπορεί νά κρατηθεί. Θά ήθελε νά τόν χτυπή
σει, νά τόν μαοήσει, νά τόν ξεσκίσει...

— Κι άν οέ σ άφήσουν, ξέσπασε άγαναχτισμένη, θά γλυτώ
σεις τό κεφάλι σου. Στή χειρότερη περίπτωση, θά κλάψει καί ή 
κυρία Καίτη... θά πάω γώ νά τά καταγγείλω όλα...

Τήν έπιασε άπ τά χέρια. ΊΙ φωνή του ήταν γεμάτη ικεσία.
— Εύαγγελία! Γιά όνομα τού θεού! Θά σ ένοχοποιήσουν καί 

σένα, θά σέ κλείσουν σέ κανένα στρατόπεδο καί θά μείνει τό παιδί 
μας στό δρόμο... Δέν ύπάρχει άλλη σωτηρία... Κάνε πό>ς δέν ξέρεις 
τίποτα... Πήγαινε, πέσε στά πόδια τους καί παρακάλεσέ τους.

ΟΙ Γερμανοί ήξεραν τήν ύπόθεση. Πήγαιναν νά διαλύσουν τό 
δίχτυ κατασκοπείας καί τό κυριότερο νά φοβίσουν τήν οικογένεια 
Καρατζά καί νά τήν Αναγκάσουν νά ύποστηρίξει Ανοιχτά τίς αρχές 
κατοχής. Μέ μιά ύπόσχεση τοϋ γέρου, πώς ό γιός του θά βρίσκεται 
πάντοτε στή διάθεσή τους, τό Λαμπράκη ούτε στά γραφεία τής Γκε
σταπό οέν τόν πήγαν. Στήν πορεία τούς έδωσαν τό θοδωρή όλότε- 
λα άνεπάντεχα καί δέν είχαν τίποτα νά χάσουν, άν έστελναν κι έ
ναν Ακόμα στόν άλλο κόσμο. Σ αύτό ίσιος νά βοήθησε κι ένα σαμ- 
ποτάζ, πού έγινε κείνες τίς μέρες.

Ή Βαγγέλια πήγε στήν Γκεσταπό μαζί μέ τό γιο της. "Ηθε
λε νά τόν δει ό θοδωρής. Στό γυρισμό άφησε τό παιδί στό διαμέ
ρισμά τους, στό ισόγειο, κι Ανέβηκε. "Ολη ή οικογένεια βρισκόταν 
στό τραπέζι. Άπ τό σκαμένο πρόσωπο, άπ τά κόκινα μάτια, τ ά-
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βλέμα, κατάλαβαν. "Αφησαν τό φαί καί τό πιοτό καί τήν κοί
ταξαν.

Ο άντρα; μου μέ παρακάλεσε, πρόφερε μέ παγερή φωνή, 
νά ρθώ νά εύχαριστήσω τό θείο καί πιό πολύ τή θεία...

II κυρία Καίτη άρχισε νά νευριάζει.
Τί θέλεις νά πεις; Κάναμε δ,τι μπορούσαμε.

— Αύτό λέω κι έγώ. Γιά νά γλυτώσετε τό παιδί σα; στείλα
τε στο απόσπασμα 2ναν άνθρωπο. πού μιά ολόκληρη ζωή σάς δού
λευε σά σκλάβος...

Ξεδιάντροπη! "Εχει; καί στόμα! Έζησε στό σπίτι μας 
σάν άρχοντα;. Κι αύτό κι έσύ.

— Σά νά λέμε, Κυρία, μένουμε καί χρεωμένοι. Αν ήταν λί
γο μεγαλύτερο τό παιδί μα;, μπορούσατε νά ξοφλήσετε σ αύτό...

Ό ακατέργαστο; όγκο; μέ μιά κίνηση βρέθηκε ορθός.
Βρώμα’ νά ξεκουμπιστει; άπ το σπίτι μου. Σήμερα! Τώ- 

ρα κιόλας!
ΊΙ κυρία Καίτη επαθε κρίση κι έφεραν γιατρό. Τό άπόγιομα 

ήταν ξαπλωμένη στό κρεβάτι. Δίπλα της καθόταν ό άντρα; τη; καί 
τή; κρατούσε συντροφιά.

Μήτσο! Ποιός πρόδωσε;
— Δέν είναι ή ώρα γιά τέτιε; συζητήσεις.
— Δέν μπορώ νά ήσυχάσω.
Καί τόν άντρα κάτι τόν βάραινε κι ήθελε νά ξαλαφρώσει.
— "Η ό Λαμπράκης. ή... Κανένας άλλος δέν ήξερε.
— Ή Τούλαααα! Γιατί; Νά τόν βγάλει άπ τή μέση, πρόφε

ρε σβησμένα... Τί ατιμία!!!
— Κι ή δική μας;
— Τί; Νά σκότωναν τό Λαμπράκη καί νά έμνησκε δ θανα- 

σάκης στά χέρια αύτή; τή; μέγαιρα;!...
— Είμαστε γέροι. Σέ λίγο θά δώσουμε λόγο στό θεό...
— Χίλιες φορές νά δώσω. Νά μέ ρίξουν στό χοχλαστό κατρά

μι. Νά μέ κρεμάσουν άπ τη γλώσα, άπ τά νύχια... Γιά τά παιδιά 
μου...

Κι ό γύρος έκλεισε. Μιά τέτια ακριβώς μέρα ή Βάσω, επειδή 
β θωμά; βρισκόταν στόν πόλεμο καί δέν είχαν καλαμπόκι. πήρε 
τό θοδωρή, «ένα τόσο δά παληκαράκι», δπως έλεγε καί ή θεία Καί
τη, καί τδν πήγε στδ σπίτι τού Μήτσου τού Καρατζά, νά χορτάσει 
ψωμάκι, νά μάθει γράμματα καί νά γίνει άνθρωπος. Πέρασαν άπό 
τότε 30 χρόνια. Ό θοδωρή; χόρτασε ψωμάκι, έμαθε γράμματα, 
καί...
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* * ♦
Γλυκό άπόγιομα τού θεριστή. Τό νησί πράσινο-καφετί καί 

χρυσοκίτρινες πινελιές τά κριθάρια στις πλαγιές. Ό ούρανός πράος 
-γαλανός καί θυμωμένη ή θάλασσα. "Εξι μέρες τή δέρνει φουρτού
να δυνατή άπό κείνες, πού ξεσπούν κάποτε τά καλοκαίρια. Κάθον
ταν όξω άπ τό θάλαμο τής θυσίας. Έμιαζαν μέ άρώστους. πού μό
λις βγήκαν άπ τό νοσοκομείο καί δύσκολα παίρνουν απάνω τους. 
Είκοσι μήνες είχαν νά φάνε ψωμάκι. Ό,τι κατάφερναν νά αγορά
σουν, δ,τι μάζευαν άπ τούς κήπους... ο,τι τούς έστελναν όπόξω, τό 
φύλαγαν γιά τό χειμώνα, νά μήν τούς βρει ξανά ή τραγωδία τής 
πείνας καί στό καζάνι έβραζαν γιά φαΐ λίγο άλεύρι, κανένα όσπριο 
ή λαχανικά...

Ό 11 ροκάς, πάντα αισιόδοξος, άνέβηκε σ ένα κούτσουρο, έβα
λε τό χέρι άντήλιο καί κοίταξε πέρα μακριά, κατά τόν Όλυμπο.

Γέμισαν τά βουνά αντάρτες. Ή μισή Ούκρανία λευτερώθη
κε. "Οπου καί νά είναι!...

Ό Χαράλαμπος ό Κουσοδίτσας έβγαλε άπ τήν τσέπη τού γι
λέκου του ένα «τριτάκι», έσκισε μέ προσοχή τό τσιγαρόχαρτο, 
στούπωσε τον καπνό μέ τό δάχτυλο στό βάθος τού τσιμπουκιού καί 
τ άναψε. Τράβηξε μιά ρουφηξιά καί έσπρωξε τό πέτσινο καπέλα 
προς τά πάνω μέ μιά κίνηση άργή.

— Στήν Αλωνίκη βρέθηκε ένα καΐκι χαλασμένο. Άν μάς 
στήσουν καμιά προβοκάτσια!...

Στό ζυγό, πιό πάνω άπ τό χτίριο τής 'Αστυνομίας, φάνηκε 
κάποιος. Κάθησε σέ μιά πέτρα, καραούλισε καμιά δεκαριά λεφτά κι 
ύστερα άρχισε νά κατεβαίνει, ακολουθώντας τό μονοπάτι. Ιίερπα- 
ίτάει σκυφτά καί πότε-πότε βήχει. Τήν ώρα πού έφτασε στή ρεμα
τιά καί πήγαινε νά περάσει τό ξερολάγκαδο, έπεσε πάνω σέ μιά 
κοπέλα τού χωριού. Κόντεψε τό βήμα, έβγαλε τσιγάρο καί, σκύβον
τας στή χούφτα του, τό άναψε. Τράβηξε μιά-δυό βαθιές ρουφηξιές, 
τή μιά πάνω στήν άλλη, καί, αφήνοντας μιά πυκνή τούφα καπνού, 
προσπέρασε, χωρίς νά μιλήσει.

— Καϊκτσή! τί πουλάς;
— Λάδι.
—· 11 όσο;
— Δέν τό δίνω μέ λεφτά. Τ άλάζω μέ κριθάρι.
— Δέν πάμε στό σπίτι νά κουβεντιάσουμε;
— Άργότερα. θά μείνω, ώσπου νά μπουνατσάρει...
Εκείνη άνοιξε τήν πόρτα τού κήπου κι αφού τόν κοίταξε λί

γο άπ τις πλάτες μέ μιά ματιά στοχαστική, μπήκε μέσα.
Ό Καϊκτσής ήπιε νερό στο κεντρικό πηγάδι τού χωριού καί. 
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προχωρώντας καμιά δεκαπενταριά βήματα, στάθηκε. ’Λκούμπησε 
στόν τοίχο κι έριξε ολόγυρα μιά ματιά θλιμένη.

Ό παλιός φούρνος τής 'Ομάδας ανοικτό; καί κοντά στό παρα
θύρι ένα δεμάτι άστοιβιές περίμενε τό Σιντό Καλή καί τό Μολύβη... 
νά ψήσουν τό ψωμί. Τό μισό μαγειριό γκρεμισμένο, τά λουτρά πα
ρατημένα, £να τσίγκινο πιάτο σκαλωμένο στή διχάλα τής συκιάς, 
ένα στραβό παπούτσι πεταμένο στό αύλάκι, μιά πίπα καρυδένια 
μπηγμένη στό ντουβάρι... 'Όξω άπ τήν καντίνα βόσκουν δυό αρνιά 
κι ένας σκύλος στή γωνιά. ξαπλωμένος, τινάζει τό αφτί νά διώξει 
τίς μύγες. Οί εξόριστοι; Πού είχαν πάει; Έδώ παλιότερα δέ στα
ματούσε ή κίνηση μέρα-νύχτα. Στό φαί, στίς συγκεντρώσεις, στις 
γιορτές ήταν εποχές, πού μαζεύονταν καί 5(Μ) άνθρωποι. Τώρα; 
Σήκωσε ασυναίσθητα τό κεφάλι. Τά δυό έκλησάκια, τ Αη-Γιάνη 
καί τού ΓΑγίου Μηνά, μέ τά νεκροταφεία τους, ασπρίζουν στίς κον
τινές κορφές. Φέρνει τό χέρι στό κούτελο, σά νά θέλει νά διώξει 
τίς άσχημες σκέψεις, κάτι μουρμούρισε καί ξεκινάει πάλι.

Πέρασε δίπλα καί, χωρίς νά τούς χαιρετήσει καί χωρίς νά 
τούς κοιτάξει καθόλου, κατέβασε τό τσουβάλι άπ τήν πλάτη καί 
μπήκε στή διαχείριση. Τά ρούχα του ήταν λερωμένα άπό λάδια 
κι ένας έπίδεσμος έκρυβε τό μισό πρόσωπο. Σ ένα τέταρτο, τό πολύ 
είκοσι λεφτά, βγήκε άπό μέσα δ Καρακώστας καί στό κατόπι ό 
Καζάκας. Ό ένας τράβηξε γιά τά χωράφια, ό άλλος κατέβηκε 
στούς κήπους. Ό Κουσοβίτσας έριξε μιά ματιά στόν Πρόκα.

— Πάντα, μωρέ Χαράλαμπε, τό κακό βάζεις στό νού σου! 
Έγώ σού λέω, πώς ήρθε νά πουλήσει λάδια... Πού ξέρεις;

— Καί γιατί δ Καρακώστας κι ό Καζάκος ήταν κατακίτρινοι;
Τούς ειδοποίησαν νά μαζευτούν στόν Κεντρικό. ΤΗρθαν κι οί 

γυναίκες, ήρθαν κι οί φυματικοί. Καί πόσοι ήταν; Καμιά έξηντα- 
ριά. Κάθησαν στά κρεβάτια καί δέ μιλούσε κανένας. II άνω άπ τά 
κεφάλια τους κρεμόταν ό κίνδυνος καί τούς πλακώνει τίς ψυχές σά 
μολυβένια πέτρα. Οί χιτλερικοί κείνη τήν εποχή, δταν τούς χτυπού
σε δ ΕΛΛΣ, γιά ένα απλό σαμποτάζ, ή καί χωρίς καμιά αιτία, έ
παιρναν φυλακισμένους-έξορίστου; καί τούς ντουφέκαγαν.

Ό Πρόκας ξανά. Γιά νά σπάσει τόν πάγο, άρχισε συζήτηση 
γιά τόν Κόκινο Στρατό. Τόν βοήθησαν κι άλλοι δυό, μά ή κουβέντα 
δέν έστρωνε. Ό Γραμματέας μπήκε άπ τήν πόρτα τού ’υπογείου. 
Ανέβηκε τή μικρή σκάλα καί στάθηκε μπροστά τους. Όλοι πρό

σεξαν, πώς τό σοησμένο τσιγάρο έτρεμε στό χέρι. Κατάπιε τό σά
λιο, σκύβοντας, σά νά τόν πονούσε ό λαιμός, έβρεξε τά στεγνά χεί
λη μέ τή γλώσα, έβγαλε τό μαντήλι καί σκούπισε τόν Ιδρώτα.

—· Σύντροφοι!
Μέ δυσκολία βγήκε ή φωνή κι ήταν τραχιά, ξερή, τρε- 

’ίουλιαστή.
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— Μά τί έπαθα; μουρμούρισε. Δώστε μου λίγο νερό.
Τώρα σιγουρεύτηκαν. Ή προφητεία τού Χαράλαμπου βγήκε 

αληθινή. Μόνο ποιοι θά έχουν σειρά. «Καλύτερα όλοι μαζί, ψιθύρι
σε κάποιο;. Διαφορετικά, και γιά κείνους... καί γιά τού; άλλου;, 
πού θά μείνουν...».

Ό Γραμματέας ήπιε νερό, άναψε το τσιγάρο καί χαμογέλασε 
μ έναν τρόπο αδέξιο.

— Σύντροφοι! είπε ξανά. "Υστερα άπδ απόφαση τού Κόμμα
τος, θά δραπετεύσουμε.

Ούτε ένας ψίθυρος, ούτε μιά κίνηση, ούτε ένα δάκρυ. Τίποτε, 
θές ή είδηση ήταν μεγάλη καί οέν τή χωρούσε ή καρδιά, θές ή 
πηγή τής συγκίνησης είχε στερέψει, κανένας δέ σάλεψε!

— Νά βάλετε τά καινουργότερα ρούχα, όσοι έχετε, κι άπδ 
μέσα νά φορέσετε δυο άλαξιές... Ιίροσέξτε! Ν άποφύγουμε κάθε 
περιτή κίνηση... Νά έτοιμαστούμ.ε, σά νά μή συμβαίνει τίποτα... 
Αν μάς πάρουν είδηση... Αφορμή θέλουν...

Χωρίστηκαν σέ ομάδες κι όταν σκοτίδιασε καλά, ξεκίνησαν 
κάθε δέκα λεφτά καί μιά — γιά τόν Αη-Δημήτρη. Δέν μπορούν 
νά περπατήσουν καί πιο πολύ ο: γυναίκες. Κάθε λίγο καί λιγάκι 
κάθονται νά πάρουν μιά ανάσα. Σηκώνουν στις πλάτες καί τά δυο 
παιδάκια, τδ Γιανάκη καί τδ Μανωλάκη.

Ό μουτζουρωμένος Καϊκτσής, αφού βεβαιώθηκε πώς όλα έγι
ναν μέ τάξη καί ακρίβεια, ξεκίνησε τελευταίος. Σέ μιά ραχούλα 
τρεμόσβυνε φωτιά. Ζύγωσε. Δυδ τσομπανόπουλα έψηναν καβούρια, 
σέ μιά παλιοκαραβάνα καί στήν πλαγιά, άπ τήν άλλη πάντα, έβο
σκε ένα κοπάδι πρόβατα.

— Γειά σας, βρέ!
Εκείνα κοίταξαν φοβισμένα.

• Μ ? γνωρίζετε; 11 οιός είμαι;
Στδ μεταξύ είχε βγάλει τδν επίδεσμο κι είχε πλυθεί. 'Εκείνα 

συνήρθαν γρήγορα καί χαμογέλασαν.
— Ό Στράντζαλους! Ό Στράντζαλους!
Ό Θανάση; ο Στράντζαλης είχε κάνει χρόνια εξόριστο; στδ 

νησί κι ήταν υπεύθυνος γιά τις εξωτερικές δουλιές τής 'Ομάδας. 
Πήγαινε στά χωράφια, έμπαινε στά καλύβια μοναχός, όταν δέν έ
βρισκε τού; νοικοκυραίου;, ζύγιαζε, φόρτωνε τά γαϊδούρια κι άπ 
τή μιά ράχη φώναζε στήν άλλη: «"Εεεε Αριστείδη! ΙΙήρα 30 ο
κάδες κριθάρι κι 20 οκάδες κουκιά». Καλά. Στράντζαλου! καλά!»

— Έοώ πίσω έχω ένα υποβρύχιο. Θέλετε νά σάς πάρω στήν 
Αίγυπτο;

— Οχι! 'Οχι! Στράντζαλου! άρχισαν τά κλαψουρίσματα. 
Τότε, μήν πείτε σέ κανένα τίποτα.

— "Οχι! Δέ θά πούμε. Μή μάς παίρνεις.
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Δυό μέρες άργότερχ, όταν ή Άστυνθ|ΐία ειδοποίησε μέ βάρκα 
τή Λήμνο κι ήρθε ή Γκεστάπο κι άρχισε νά δέρνει στό σωρό και 
νά Απειλεί πώς θά κρεμάσει και θά κάψει, τά παιδιά μαρτύρησαν 
στούς γονιούς των. Τό χαμπέρι πέταξε άπό στόμα σέ στόμα κι έ
φτασε στ αφτιά τής κοπέλας, πού είχε ανταμώσει στό δρόμο τόν 
κεφαλοδεμένο Καϊκτσή. "Ετσι διαδόθηκε, πώς ήρθε ό Στράντζαλης 
μέ υποβρύχιο καί τούς πήρε στήν Αίγυπτο. Οι αρχές πήγαν, παρα- 
κάλεσαν τούς Γερμανούς και γλύτωσε τό χωριό.

Ξάπλωσαν ό ένας δίπλα στόν άλλον, σά σαρδέλες, άπλωσαν 
ένα πανί άπό πάνω, άποχαιρέτησαν τή σκληρή ζωή τής εξορίας 
καί ξεκίνησαν. Τό καίκι χοροπηδάει, καί τά κύματα χτυπώντας μέ 
ορμή στό κατάστρωμα, τούς κουκουλώνουν, μά κανένας οέν κουνιέ
ται, κανένας δέν παραπονιέται καί κανένας δέ φοβήθηκε...

Ξημέρωσαν μακριά. ΙΙίσω έχει χαθεί τό νησί. Μπροστά δλο 
καί μεγαλώνει τό "Αγιο Ορος. ΊΙ θάλασα, κουρασμένη άπ τό πά
λεμα μιας βδομάδας, άρχισε νά πέφτει καί τ άπόγιομα Αποκοιμή
θηκε ήσυχα.

Ό Λευτέρης έτυχε στήν άκρη-άκρη, κοντά στά κάγκελα. Ά
κουμπάει τό κεφάλι στό μπράτσο, έχει τό μισό πρόσωπο έξω άπ τό 
πανί και καραουλίζει τό πέλαγος. Νιώθει κάτι σάν πόνο, σά μελαγ
χολία, σά νοσταλγία. 'Οτι νιώθει όποιος φεύγει άπό γνωστά μέρη, 
όποιος χωρίζει άπό αγαπημένα πρόσωπα καί δέν ξέρει, άν θά αν
ταμώσει ξανά. Χτες δ Άη-Στράτης ήταν γολγοθάς, σήμερα έγινε 
μιά αγαπημένη ανάμνηση... Χάνονται οί στερήσεις, οι πίκρες... καί. 
μένουν τά όνειρα, πού δέν πεθαίνουν. Χάνεται τό άτομο καί μένει ή 
φάλαγγα, πού προχωράε·. Χάνεται τό έφήμερο καί μένει δ άγώΐας, 
τό αλάτι τής ζωής. Χάνονται τά ζίκ-ζάκ καί -μένε: ή πορεία τής 
ανθρωπότητας....

— Τί αλλόκοτο πράμα είναι ό άνθρωπος! Αναστέναξε.
— Τί είπες; ρώτησε δ Χαράλαμπος στις πλάτες του.
— Τί λές; θά ξαναδούμε τον Άη-Στράτη;
— Σεκλέτι κι αύτό!

- 'Αφήσαμε έκεϊ τούς συντρόφους μας... "Ενα κομμάτι τής 
ζωής μας. "Αν τελιώσει γρήγορα δ αγώνας, θά ρθούμε ξανά... θά 
βάλουμε πινακίδες: «Έοώ είχαμε τό μαγειριό, όταν ήμασταν πολ
λοί, πιό πάνω τό μικρό, όταν μείναμε λίγοι... Έκεϊ τό φούρνο... τά 
λουτρά... τό πλυσταριό... Στήν άμουοιά καθόμαστε τά βράδια... Άπ 
τούς μύλους άγναντεύαμε καί καρτερούσαμε... θά φτιάξουμε νεκρο
ταφεία, θά γράψουμε τά όνόματα τών νεκρών... θά φυτέψουμε πάρ
κο μέ δέντρα καί λουλούδια... θά έρχονται τά παιδάκια νά περνούν 
τό καλοκαίρι καί θά μαθαίνουν πόσο δύσκολος ήταν ο Αγώνας...

— Ξέχασες τις πλαγιές μέ τά χόρτα καί τούς κάβους μέ τά 
πετρόψαρα...
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- - Κι άν δ άγώνας τραβήξει σέ μάκρος, δ Άη-Στράτης ή θά 
συνεχίσει νά είναι τόπος έξορίας καί τά καινούργια θά σκεπάσουν 
τά παλιά ή θά καταργηθεΐ καί θά ξεχαστει τούτη ή σελίδα.

— Νά λευτερωθούμε κι άς ξεχαστει.
— Ό άνθρωπος είναι κομμάτι έγωιστής. Νομίζει, πώς αύτός 

είναι τό κέντρο τού κόσμου καί οί πράξεις του οί πιό ήρωικές. "Αλ
λά, άν ξεφυλίσεις τήν ιστορία... Ένα καΐκι!

— Μήν είναι τό καταδιωκτικό;
— Μπορεί νά είναι κανένα μαυραγορίτικο, ψιθύρισε κάποιος 

άλλος.
— Κατά πού έχει πλώρη;
— Δέ φαίνεται σημαία;
— Είναι μακριά;
Ό Θανάσης δ Στράντζαλης πέρασε ανάμεσα, προσέχοντας μήν 

πατήσει κανένα.
—-Σύντροφοι! ήσυχία. Δέν είναι τίποτα.
"Έστησε τό πολυβόλο στήν πρύμη, τό καμουφλάρισε μέ τό σα

κάκι του καί ξάπλωσε μές τά νερά, βάζοντας τό δάχτυλο στή σκαν- 
τάλη. Τό καΐκι, μόλις πέρασε τόν κάβο, ξανοίχτηκε καί, κάνοντας 
μιά μικρή στροφή, τράβηξε βορειο-ανατολικά.

Σ ένα κόρφο τού * Αγιου 'Όρους ξεμπάρκαραν αργά τό δει
λινό, χωρίς κανένα απολύτως έπεισόδιο.

Τ άλλο πρωί σέ μιά βουνοκορφή τής Χαλκιδικής, στή ρίζα 
μιας δξιάς, κατά τό μέρος τού νοτιά. Ό Χαράλαμπος έβγαλε άπ 
τήν τσέπη τά κοπιδοβέλονα, πήρε άπό μιά συντρόφισα κλωστή, τή 
δίπλωσε δυό-τρεΐς φορές καί παιδεύεται νά μπαλώσει τό παπούτσι.

— "Οπως δείχνει, θά έχουμε μεγάλο δρόμο. "Ολη τή νύχτα 
περπάτησα ξυπόλυτος καί τώρα οί πατούσες βγάζουν φωτιές.

— Δέκα βήματα θά κάνεις... Πέτα τα. θά μάς δώσει δ ΕΛΛΣ 
καινούργια, μουρμούρισε δ Λευτέρης.

’Λπ τήν πλαγιά άνέβηκε δ Σαλονικιός.
— Χαράλαμπε, (άντε νά τραγουδήσουμε.

«Κάτω στόν κάμπο στά χωριά... Τούρκα δέρνει τή σκλά
βα της, τή δέρνει, τή μαλώνει καί βαριά τή βαλαντώνει».

Ό Κουσοβίτσας, δπως πάντα, στήν αρχή τραγούδησε λίγο. "Ύ
στερα έσπρωξε τό πέτσινο καπέλο πιό ψηλά κι άκουγε μέ κατάνυ
ξη τή γλυκιά-μπάσα φωνή τού Παντελή.

— Έ! σείς! φώναξαν άπ τή ρεματιά. Κατεβάτε κάτω!
Μέ έντολή τού Κόμματος χωρίστηκαν σέ δμάδες, ανάλογα μέ 

τήν αποστολή τους. Τά μάτια τού Χαράλαμπου σά νά είναι ύγρά.
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Κατέβασε τό πέτσινο καπέλο ώς τά φρύδια κι άπλωσε τό χέρι στό 
Λευτέρη.

— Τόσα χρόνια, μουρμούρισε, καί τί χρόνια!
— Νά δώσουμε ραντεβού!
— Ναι! χαμογέλασε δ Κουτσοβίτσας. Στή Λάρισα, θυμάσαι; 

Απέναντι άπ τό κρατητήριο είναι μιά πλατειούλα. Άπ τήν πρώτη 
μέρα τής Λευτεριάς έκεϊ θά σέ περιμένω μιά ολόκληρη βδομάδα...

* * *

. Ό ερχομός τής άνοιξης, τό πλησίασμα τοϋ καλοκαιριού, λιώ
νουν τούς πάγους τοϋ χειμώνα. Ή γή νιώθει τά πρώτα ζεστά χά
δια πάνω στήν πληγιασμένη σάρκα της. Ό άγέρας σκορπάει τά 
σύνεφα. ή νύχτα ζαρώνει κατά τή δύση καί στήν ανατολή προβαί
νει ό ήλιος.

Στό καλύβι συζητούν τό σχέδιο των έπιχειρήσεων κι δ σκοπός, 
καμιά δεκαριά βήματα πιό πέρα, τσακώνεται μέ κάποιον.

— θέλω νά οώ τό διοικητή σας.
— "Εχει δουλιά.
— Σέ παρακαλώ, ειδοποίησε τον. Πρόκειται γιά δική του ύ- 

πόθεση.
— Μου είπε νά μήν τούς ενοχλήσει κανένας.
— Είναι άνάγκη.
■— Περίμενε νά τελιώσουν. , .
— Βιάζουμαι. Τό τμήμα μου πάει σ αποστολή. Τ άφησα στή 

χαράδρα καί πετάχτηκα ώς έδώ. .. ··,
Ό Γιώργος άκουσε καί βγήκε. Ζύγωσε κι άπλωσε τό χέρι 

στόν άγνωστο.
— Καρατζάς.
— Σιδερίδης, απάντησε δ ξένος καί, βγάζοντας άπ τήν τσάν

τα δνα δεματάκι, πρόστεσε: Αύτό, νομίζω, θά είναι γιά σάς.
Τό ξετύλιξε μέ προσοχή καί περιέργεια. Άπ τήν πρώτη μα

τιά ένιωσε ρίγος. "Ενα μήνυμα έρχόταν άπό μακριά, άπ τά περα
σμένα, άπ τόν άλλο κόσμο. Μιά φωτογραφία στό Λευκό Πύργο. Ή 
Κατίνα σπρώχνει τό καροτσάκι κι αύτός σκύβει πάνω άπ" τό μωρό, 
τό θωμά. Στή δεύτερη, ή Κατίνα κάθεται σ έναν κάβο, κρατάει 
στήν ποδιά της τό Βαγγέλη καί κοιτάζει νοσταλγικά τή γαλάζια 
θάλασα... Λίγα πραματάκια — χτένι, κλωστή, βελόνι... δυό ζευγά
ρια καλτσάκια παιδικά. Τ άγόρασε στήν Πολιτειούλα καί, θές δέ 
βρήκε άνθρωπο, θές οέν πρόλαβε νά τά στείλει στό χωριό... Σ ένα 
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φάκελο πράσινο τά δικά του γράμματα, βαλμένα στή σειρά, κατά 
ημερομηνία, και τελευταίο ένα δικό της.

8 του Νοέμβρη 1940
Γιώργο!

ΊΙ μέρα είναι θεού χαρά κι έγώ νιώθω ένα βάρος στήν ψυ
χή. IIρέπει νά μέ καταλάβεις. ’Ιΐρθα νά δουλέψω στο Νοσο
κομείο. Σήμερα μέ φώναξε δ Διοικητής καί μού είπε νά έτοι- 
μαστώ γιά τήν πρώτη γραμμή. Καλύτερα νά σου γράψω άπ 
τήν καινούργια διεύθυνση.

25 τού Νοέμβρη 1940
Γιώργο!

Δέν μπόρεσα νά σού γράψω νωρίτερα. Δέ μ άφησαν οί φα
σαρίες. Εχουμε άσχημο καιρό. ΊΙ υγεία μου δέν πάει καί κα
λά. Γιώργο! Δέ θέλω νά θυμώσεις. Κάνω κουράγιο. "Αμα ζε
στάνει θά μού περάσει...

2 τού Δεκέμβρη 1940
Γιώργο!

θέλω νά σού γράψω πολλά, πάρα πολλά...

ΊΙ Κατίνα, μ όλο πού έκανε κουράγιο καί στον 'ίδιο τον εαυ
τό της, φοβόταν πώς δέ θ άντέξει κι ένιωθε κάποια τύψη. Κάποια 
μέρα στδ νησί, κεί πού κάθονταν στδν κάβο καί κουβέντιαζαν γιά 
τά περασμένα, είπε σέ μιά συνεςόριστη, δλότελα άβίαστα-φυσιολο- 
γικά: «Στή ζωή μας όλα ήταν φτωχά. Σπίτι οέν είχαμε. Τδ ψω
μί λίγο. Τά ρούχα φτηνά-παλιά-τριμένα... Καί οί τρεχάλες, οί στε
νοχώριες... Σέ ένα πράμα είμασταν πλούσιοι... Μόνο .πού ζήσαμε 
λίγα χρόνια μαζί...». Ό Γιώργος ποτέ δέν τής είχε πει κακδ λόγο, 
όμως, τούτη ή περίπτωση είναι διαφορετική. ΊΙταν άρωστη, είχε 
παιδιά... Έπρεπε νά τδ ύπολογίσει. 'Ήθελε νά τού πει. πώς σκέ- 
φτηκε, όταν αποφάσισε νά δουλέψει στδ Νοσοκομείο, σέ τί συνθήκες 
βρέθηκε, πώς τήν απείλησαν μέ στρατοδικείο άν δέν έχτελέσει τή 
διαταγή... Νά γράψει ανοιχτά, ή λογοκρισία δέ θ άφηνε τδ γρά^ε- 
μα νά περάσει, νά γράψει σκεπασμένα, μπορούσε νά μήν καταλά
βει δ άντρας της. "Έγραφε λίγες λέξεις καί σταματούσε... 'Άλλω
στε ή ραγδαία έξέλιξη τών γεγονότων καί ή άρώστια, τής άφαι- 
ρούσαν καί τδ χρόνο καί τήν ψυχική γαλήνη...

Έδωσαν μάχες στδν κάμπο τής Κοζάνης, στά Χάσια, στά 
Γρεβενά, στδ δρόμο τής Καλαμπάκας, στήν Κατάρας, καί πέράσάν 
στδ Σμόλικα. Στδ Τρίστρατο μίλησε κάμποσο μέ τδν Καπετάνιε 
γιά τή διάταξη τού τμήματος καί πρόστεσε:

— Δέ θ αργήσω. Λ· " Κ · / · ’
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Τά πρόβατα δέν είχαν ανεβεί ακόμα στά βουνά καί το γυμνό 
μιάζει χαλί κεντημένο μέ χίλιων λογιών λουλούδια. Μοσχοβολάει 
ό τόπος. Ψηλά γυροφέρνει ένας αετός. Άπ τό απέναντι ύψωμα φτά
νει ώς έδώ τά τραγούδι: «"Οσα έγραψε ό Ρήγας έναν καιρό παλιό 
καιρό, οί παρτιζάνοι άπ τά Βαλκάνια τό κάνουν έργο ζωντανό...». 
IIάνω στό σταχτί τσουγκάρι ένα τρυγόνι κελαηδάει λυπητερά. ΊΙ 
βρυσούλα μοιριολογάει στή ρίζα τοϋ έλατου. Λίγα βήματα πιό πέ
ρα δυό πέτρες. 'Έκατσε δίπλα.

«Καλή μου! ήρθα... Γιατί νά θυμώσω; Έτσ. έκαναν όλοι οί 
τίμιοι "Ελληνες, όμως αύτοί. οί «ήρωες» κατάφεραν νά σκοτώσουν 
μιά γυναίκα-μάνα κι άρωστη... Τά παιδιά μας είναι καλά. Ό Θω
μάς σού μιάζει. 'Εχει καί τό λακάκι στό μάγουλο, καί τδ μαύρο 
σημαδάκι στό λαιμό, και πιό πολύ τήν ψυχή σου... Άπό μένα πή
ρε μόνο τό ανάστημα... Ό Βαγγέλης... Κι δπως φαίνεται, οί κόποι 
μας δέν πήγαν χαμένοι. Δέ θά έχουν τίς δικές μας πίκρες... 'Άν 
ξυπνούσες κι έριχνες μιά ματιά γύρω, δέ θά πίστευες στά μάτια 
σού. «Κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε κλαρί καί κλέφτης». Γέ
μισε ό τόπος ηρωισμό... Ολόκληρο θάμα... Άμα τελιώσει ό αγώ
νας, θά παίρνω τά παιδιά καί θά ρχόμαστε τά καλοκαίρια νά σού 
κρατάμε συντροφιά. Κι όταν αύτά μεγαλώσουν καί φτιάξουν δικό 
τούς νοικοκυριό καί γώ θά είμαι απόμαχος πια, θά ρθώ καί θά μεί
νω γιά πάντα κοντά σου. Θά φτιάξω ένα καλυβάκι, θά φυτέψω 
τριανταφυλιές. λουλούδια... και θά κουβεντιάζουμε δλο τό χρόνο 
καί θά πούμε, όσα δέ μάς άφησε το καθεστώς νά πούμε, δταν ζού- 
σες. Μόνο μιά φορά τό χρόνο, δταν οί εργαζόμενοι του κόσμου θά 
γιορτάζουν τή μεγάλη γιορτή τής ανθρωπότητας καί μειςΤ τή συ
νάντηση έκεϊ ψηλά στήν Ακρόπολη, θά πηγαίνω στή Θεσαλονίκη. 
Θά βλέπω τήν παρέλαση, θά περνάω άπ τά παλιά μας στέκια 
τούς δρόμους, τά πάρκα, τό λιμάνι, τό δασάκι, τά ύψωματάκια... 
καί, γυρίζοντας, θά σου φέρνω τά νέα... Λένε, πώς ό θάνατος είναι 
άσχημος γιά κείνους πού φεύγουν. Οί άλλοι, οί ζωντανοί, ξεχνούν 
τούς πεθαμένους... "Ομως γιά μένα... Άν μπορούσα, θά έδινα, κα
λή μου καί τή ζωή μου, όμως είναι νόμος νά μή γυρίζουν πίσω οί 
νεκροί...».

Και τούτο τό ραντεβού τους τό έκοψε στή μέση ό άγώνας. Χα
μηλά στό ποτάμι άναψε ή μάχη.

Χάιδεψε τον τόπο, τό χορτάρι, φίλησε τίς πέτρες καί πήρε τό 
μονοπάτι γιά τήν κορφή τού Σμόλικα.

* * *
Μέ τό σ. Κεφάλα, είπε δ Σαλονικιός, σάν ακούσε τήν ά

πόφαση τού Κόμματος, ήρθαμε πολλές φορές σέ προστριβές. Στείλ
τε με άλλου, οπού θέλετε.
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Τού έδωσε ένα σύνδεσμο γιά τδ βουνό, λέγοντας: «Τούς γρά
ψαμε που νά σέ χρησιμοποιήσουν».

Έτσι βρέθηκε στόν ’Αετό. Σάν έφτασε στήν Πυραμίδα κι έ
ριξε μιά ματιά δλόγυρα, κούνησε τδ κεφάλι μέ άπογοήτευση. «Ά
πδ στρατιωτικά, είπε μέσα του, δέ σκαμπάζω. Καί σ’ αύτά τά κα
τσάβραχα τί πολιτική δουλιά νά κάνεις; ’Έπρεπε νά τούς ζητήσω 
νά μείνω στήν πόλη...». Τδ τμήμα πριν δυδ μέρες είχε μετακινηθεί 
στδ Λαγκάδι. "Οταν δ Παντελής μπήκε στδ σπίτι, δπου βρισκόταν 
ή έδρα τής διοίκησης, δ αντιπρόσωπος τού ΕΛΜ έλεγε:

— Ό συναγωνιστής Πετράκης έπιμένει νά πάρουμε αυστηρά 
-αύστηρότατα μέτρα...

Ό διοικητής έριξε μιά ματιά στά χαρτιά τού Παντελή, τδν 
σύστησε στούς άλλους, τού έδειξε ένα κάθισμα και μουρμούρισε:’

— Άν τδ Στρατοδικείο τδν καταδικάσει σέ θάνατο; θά ντου
φεκίσουμε ένα παληκάρι... ή θά τού δώσουμε χάρη. Κι αύτό δέ 
μ αρέσει.

—Έχουμε και τήν περίπτωση τού Αρη, είπε δ τρίτος, ένας 
άντρας κοντδς-ξερακιανός.

ΊΙ συζήτηση βάσταξε κάμποσο κι δ διοικητής κάποια στιγμή 
γύρισε στδ Σαλονικιό:

— Γιά νά δούμε, τί γνώμη έχει κι ό καινούργιος Καπετάνιος.
— Τί γνώμη νά έχω; Ό Άρης ντουφέκισε δνα διεφθαρμένο 

στοιχείο... Ή περίπτωση τού Μπάρκα, άπ δ,τι κατάλαβα, είναι τε- 
λίως διαφορετική. "Οπως λέτε, έμεινε βαριά τραυματισμένος στδ 
λόγγο. Τδν βρήκε ή τσομπανοπούλα καί τδν κουβάλησε στή σπη
λιά. 'Ένα μήνα τδν περιποιόταν νά κλείσουν τά τραύματα. Άς μήν 
κρυβόμαστε πίσω άπ τδ δάχτυλό μας. Κι δ Άγιος Αντώνιος νά 
ήταν!... ‘^7

— ΊΙ κοπέλα έμεινε έγκυος. Τί θά πει ή άντίδραση;
— ΊΙ άντίδραση τσακιστή πεντάρα δέ δίνει γιά τήν τιμή καί 

τήν οικογένεια... καί θά ήταν βλακεία νά πέσουμε στή λούμπα τής. 
Νά φέρουμε τήν κοπέλα δώ, νά τούς στεφανώσουμε ένα βράδυ καί 
σάν άντρόγυνο νά τούς στείλουμε σ άλλη περιοχή... Άν ζήσουν, θά 
κάνουν παιδιά, θά γεράσουν καί ποτέ δέ θά ξεχάσουν τή σπηλιά 
καί τδν ΕΛΑΣ...

Μπήκε ένας νεολαίος. ΟΙ Έπονίτες τού χωριού, γιά νά τιμή- 
σουν τδ Έλασίτικο τμήμα, ήθελαν νά δργανώσουν μιά γιορτή μέ 
τραγούδια, ποιήματα, σκέτς... καί παρακαλούσαν νά τούς βοηθή
σουν. Ό διοικητής σκέφτηκε λίγο.

— Ποιόν νά σάς δώσουμε; Δέν έχω ύπόψη μου κανένα. Δέν 
ξέρω, άν δ Καπετάνιος έχει Ιδέα άπ αύτά...

’Έτσι, άπ τήν πρώτη κιόλας μέρα, δ Παντελής, έκτδς άπ τδν 
ΕΛΑΣ, δούλευε καί στήν ΕΠΟΝ, καί στδ Λαϊκδ Συμβούλιο, καί 
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στό Λαϊκό Δικαστήριο... πότε σέ κείνο τό χωριό καί πότε στ άλλα 
παραπέρα... Στό τέλος-τέλος κι αύτός δέν ήξερε, πού ανήκει.

— Δυό καρπούζια σέ μιά άμασχάλη δέν κρατιούνται, είπε κά
ποια μέρα στό διοκητή. Νά ζητήσουμε άπ τούς παραπάνω νά μέ 
μετακινήσουν στις πολιτικές οργανώσεις.

— Κι έγώ τό σκέφτηκα, απάντησε κείνος. Φυσικά, γιά μετα
κίνηση οέν μπορεί νά γίνει λόγος. 0ά πάρεις βοηθό σου τό Λαχανά, 
νά σού δώσουν καί οί πολιτικές οργανώσεις έναν...

11 έρασαν μήνες. Καί πάλι στήν Πυραμίδα μοναχός. Καραου- 
λίζει καί συλογιέται. Τόν αγρότη τόν ήξερε άπ τά βιβλία, τις αφη
γήσεις, λίγο άπ τις φυλακές καί τις εξορίες... Τραβώντας γιά τό 
βουνό, κουβάλησε μαζί του και κείνη τήν εικόνα: Ζεί στό σπιτάκι 
του καί τό μαντρί, μέ τά χωραφάκια του καί τά ζωντανά καί ή 
σκέψη του μέρα-νύχτα δλα τά χρόνια δέν πάει πέρα άπ τό πρόβλη
μα τής φτώχιας του. ΙΙαλέβει μέ τή μιζέρια κι ελπίζει νά δει μιά 
άσπρη μέρα, αρπάζοντας κάτι άπ τό διπλανό του. Σφιχτός σάν τις 
ρίζες καί τή γλίνα — άν δώσει μιά μπουκιά στό γείτονα θά μείνει 
αύτός χωρίς ψωμί —. Νηστικός κι όταν έχει, γιατί τό αύριο μπο
ρεί νά είναι χειρότερο άπ τό σήμερα. Κυνηγημένος άπό παντού, φο
βάται καί τή γή, καί τόν ούρανό, καί βλέπει τον έχθρό καί στόν 
άοερφό του... Καί τά ξεσηκώματα τοϋ κάμπου ό Σαλονικιός τά έ
βλεπε σάν ξεσπάσματα απελπισμένης οργής... Ομως τά κατσάβρα
χα τώρα δέ μιάζουν μέ κείνα τά πουλιά, πού ζούσαν πίσω άπ τόν 
ήλιο, μές τήν εγκατάλειψη καί τήν καταφρόνια. Σά νά έγινε σει
σμός, πού γκρέμισε τούς παλιούς θεούς, καί μέσα άπ τά συντρίμια 
ξεπήδησε σά χείμαρος μιά νέα ζωή... Πριν άπό λίγους μήνες οέ 
θά τό πίστευε, πώς θά τ" αγαπούσε περισότερο κι άπ τήν πόλη. Κι 
ό κόσμος τόν ξεπλήρωνε: «Ό Παντελής!» έλεγαν οι αντάρτες. 
«Καλή μέρα, Καπετάνιο», φώναζαν άπό μακριά οί χωρικοί καί τά 
Αετόπουλα τόν κύκλωναν καί τόν παρακαλοϋσαν νά τούς πει ένα 
τραγούδι...

Έχτός άπό τις εφήμερες στενοχώριες — τόν έφοδισαμό τού 
τμήματος μέ πυρομαχικά καί τρόφιμα, τή μεταφορά καί τήν περί
θαλψη τών τραυματιών, τήν πολιτική διαπαιδαγώγηση τών ανταρ
τών κι άλλες τέτιες — ύπήρχε καί μια μόνιμη, πού δλο και μεγά
λωνε καί τού έδιωχνε τήν αισιοδοξία, τή φυσική εύθυμία... Οταν 
αντάμωνε τό Γιώργο καί κουβέντιαζαν αδερφικά, μέ λύπη διαπί
στωνε, πώς ή σκέψη τού φίλου του δέν ήταν λογική. Ό Καρατζάς 
παλιότερα, δταν αντιμετώπιζε μιά μπερδεμένη κατάσταση, έβαζε 
κάτω τόν μπούσουλα κι έλεγε: Αύτοί τά συμφέροντά τους υποστη
ρίζουν καί, θές μέ τό καλό, θές μέ τό κακό, πάνε νά μάς τσουβα- 
λιάσουν». Τώρα κείνη τήν άρχή τήν προσάρμοσε: «Ή έθνική άπε- 
λευθέρωση συμφέρει και στούς πλούσιους, καί στούς φτωχούς...». Η 
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ζωή τόν έβγαλε ψεύτη. ΊΙ άντίδραση πολεμούσε μέ λύσα τήν Ε
θνική Αντίσταση, δμως ό Γιώργος, όντας στήν πρώτη γραμμή καί 
συνεπαρμένος άπ τήν έξαρση τοϋ αγώνα, μείωνε τόν κίνδυνο: «Ε
μείς Οά νικήσουμε, έλεγε. Ξέρει ή καθοδήγηση τί κάνει... ■>. Ένας 
τρίτος θά διαπίστωνε, πώς καί τοϋ Σαλονικιοϋ ή σκέψη δέν ήταν 
λαγαρή». Εμείς οί κομμουνιστάδες, έλεγε, πάμε γιά τό σοσιαλισμό, 
όμως τώρα πάνω άπ όλα μπαίνει τό εθνικό πρόβλημα...». Τό σημε
ρινό τοϋ πίεζε έπίμονα τή σκέψη καί οέν τόν άφηνε νά δει — στήν 
ούσία καί όχι στά λόγια — πώς ό λαός σηκώθηκε σύσωμος στό πό
δι καί τά έδωσε όλα στόν αγώνα, όχι νά ρθει ξανά τό καθεστώς 
τού Μεταξά ή κάτι παρόμοιο καί τή θέση των Γερμανών νά τήν πά
ρουν οί Εγγλέζοι μέ κάποια άλλη μορφή.. Όσες αμφιβολίες κι 
άν είχε, συμφωνούσε μέ ζη γραμμή τής καθοδήγησης: «Ό άγώ
νας κατά τών Γερμανών απαιτεί τήν ενότητα δλων τών έθνικών δυ
νάμεων». Δέν μπορούσε νά ξεχωρίσει τό γενικό άπ τό μερικό, νά 
τά συνδυάσει, νά ύποτάξει τό ένα στο άλλο καί νά μήν τά άντιπα- 
ραθέτει. Τή σκέψη του τή διαπότιζε δλο καί περισσότερο ή μικρο
αστική, ή άφηρημένη κι όχι ή ταξική ηθική. Οί έμποροι τού πο
λέμιου έριξαν τήν ανθρωπότητα στήν άβυσο τής συμφοράς καί οί 
λαοί έπρεπε μέ τις ίδιες θυσίες νά ξοφλήσουν, δπου μπορούσαν, καί 
τούς λογαριασμούς τής κοινωνικής απελευθέρωσης. "Ωστόσο διαι
σθανόταν. πώς κάποιος κίνδυνος απειλούσε τό κίνημα. ΊΙ άμυδρή 
συναίσθηση όλο καί δυνάμωνε, γινόταν πεποίθηση καί τον τυρα- 
νοϋσε.

Κάτι ψιθυριζόταν γιά τόν Αρη. Τόν ακούσε νά μιλάει σ ένα 
χωριό. «Εμείς, έλεγε, δέ θέλουμε τό βασιλιά, αλλά, άν γίνει έλεύ- 
θερο δημοψήφισμα κι δ λαός αποφασίσει τήν έπάνοδό του, θά σε
βαστούμε τό αποτέλεσμα». Στήν αρχή έμεινε κάπως ικανοποιημέ
νος. Ύστερα. σάν πέρασε ή πρώτη εντύπωση κι άρχισε τό κοσκί
νισμα, απογοητεύτηκε: «Ποιος θά κάνει τό δημοψήφισμα καί δέ 
θά είναι έλεύθερο;» είπε μέσα του.

Σέ μιά σύγκρουση, όταν δ ΕΛΑΣ έφτασε στόν "Άραχθο, κυνη
γώντας τό Ζέρβα, τό Γενικό ’Αρχηγείο πήρε εντολή νά σταματήσει 
ώς τις 12 ή ώρα τις επιχειρήσεις. Ό Αρης πρότεινε νά συνεχί- 
σουν, γιατί ή διαταγή οέν άνάφερνε, άν έπρόκειτο γιά τό μεσημέ
ρι ή τά μεσάνυχτα. Ό Σαράφης, φυσικά, δέ δέχτηκε. Αύτό έδειχνε 
πώς καί τόν Αρη τόν άνησυγούσε στά σοβαρά ή πορεία τού άγ<ί>- 
να. δμως κι αύτός, όπως έδειξαν τά πράματα, δέν είχε ξεκαθαρίσει 
τί έπρεπε νά γίνει. Μιά απλή διάλυση τοϋ ΕΔΕΣ δέ θά πρόσθετε 
κάτι τό ούσιαστικό, χρειαζόταν νά άλάξει ή στάση τού κινήματος 
απέναντι στήν έσωτερική άντίδραση καί τον ξένο Ιμπεριαλισμό. 
Καί τό κυριότερο, νά παρθούν σοβαρά μέτρα γιά τήν αντιμετώπισή 
τους. Ό ίδιος ο ’Άρης μετά τή Βάρκιζα ύπόγραφε τή διάλυση τού 
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ΕΑΑΣ κι ύστερα, δταν ήτήθηκε ή Επανάσταση καί οί συνθήκες 
άλάξαν ριζικά, προσπάθησε νά φτιάξε*,  αντάρτικο ξανά...

Στά τέλη τοϋ Σεπτέμβρη-άρχές τού Όχτώβρη, ό ΕΑΑΣ τής 
περιοχής Αντιμετώπισε τίς πιό έπίμονες έκαθαριστικές επιχειρή
σεις. Στδ Αχτίφ πού ακολούθησε, ό Παντελή; έβαλε τό πρόβλημα 
κπ τή στενή, τήν πραχτική σημασία. «Τί θά γίνει μέ τούς Εγγλέ
ζους; Στέλνουν δελτία πληροφοριών στούς Γερμανούς... Υπάρχει 
καί μιά είδηση, πι'ος πλήρωσαν τά γερμανικά τμήματα, γιά νά κά· 
κουν τίς επιχειρήσεις...». *0  Κεφάλας, πού είχε Ανεβεί στό παρα
πάνω κλιμάκιο ξέσπασε. Γιά νά δώσει μεγαλύτερο βάρος στά έπι- 
χειρήματά του, άνάφερε και τίς παλιές παρεκλίσεις τού Σαλονι- 
κιού. Ό Ρήγας ό Πετράκης, δταν ήθελε νά αποστομώσει κάποιον 
κι είχε περιθώριο, χρησιμοποιούσε τή φιλοσοφία κι δταν ή κατά
σταση τον ζόριζε, έβαζε μπροστά τούς μικρομπακάλικους λογαρια
σμούς, πού έπιοροϋσαν άμεσα στδ αίσθημα τών ακροατών. Κρατού
σε σημειώσεις καί έτοιμαζόταν νά «κονιορτοποιήσει» τίς λαθεμένες 
αντιλήψεις τού Σαλονικιοϋ, όμως στδ ίδιο πνεύμα μίλησαν κι άλ
λοι καί στδ κλείσιμο προτίμησε τή δεύτερα^ μέθοδο. «ΊΙ γραμμή τού 
Κόμματος, είπε, είναι Απόλυτα ορθή. Αύτό βγαίνει κι άπ τδν απλό 
συλογισμό. Μόνοι μας δέν μπορούμε νά τά βγάλουμε πέρα μ.έ τούς 
Γερμανούς. "Αν κάνουμε μιά στραβοτιμονιά καί ρθοϋμε σέ σύγκρου
ση και ·μέ τούς Εγγλέζους; Δηλαδή μονό το σκοινί δέ μάς φτάνει, 
διπλό μας φτάνει καί περσεύει... Οί Σοβιετικοί συμάχησαν μέ τά 
αστικά κράτη τής δύσης. Μήπως κι αύτό τό θεωρεί λάθος ο σ. Σα- 
λονικιός;». Ό Παντελής έσκυψε τά κεφάλι καί δέ μίλησε. Τδ επι
χείρημα έδειχνε, πώς είναι συντριπτικό. ’Αργότερα, σάν έμεινε μό
νος καί σκέφτηκε κάμποσο, ψιθύρισε: «Σά νά μήν είναι τό ίδιο, σ. 
ΙΤετράκη!». *Ομως  γιατί δέν ήταν το ίδιο, κι αύτός οέν τδ ήξερε.

Τδ περιστατικό αύτδ τδ θυμήθηκε ξανά, δταν περίμενε στδ 
κελί τής Απομόνωσης κι έκανε τόν τελευταίο Απολογισμό. Ό Ιμπε
ριαλισμός καί πριν άπ τόν πόλεμο, καί στή διάρκεια τού πολέμου, 
κι ύστερα άπ αύτόν, μ ένα όνειρο κοιμόταν καί ξυπνούσε; Νά συν
τρίψει τή χώρα τού σοσιαλισμού. ΊΙ ΣΕ στον αγώνα γιά τή λευτε
ριά κι ανεξαρτησία τών λαών της, κι όλων τών λαών τού κόσμου, 
στόν αγώνα γιά τά πιό όμορφα ιδανικά τή; ανθρωπότητα; έκμετα- 
λευόταν καί τί; παραμικρότερες αντιθέσεις τών ιμπεριαλιστών κι 
άπ αύτό τό δρόμο — παρ όλε; τί; δυσκολίες, τίς μηχανοραφίες, τίς 
θυσίες — δέν ξεμάκρυνε ούτε κατά ένα βήμα. Έμεις;! Παλέβαμε 
γιά τή λευτεριά τού τόπου καί καλά κάναμε. 'Ομως ύστερα;! Α
φήνανε τό μέλον τού λαού στήν καλή διάθεση τή; μαύρη; αντίδρα
σης. Ανοίξαμε τίς πόρτες τού σπιτιού μα; νά μπει καί νά μά; δια
φεντέψει! ...
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♦ * *
Τό μοναστήρι τής Μεγαλόχαρης φτώχυνε. Άπόμεινε τό έκλη- 

σάκι, ένα κελί, ένα καλύβι καί λίγα χωράφια. Μιά γυναίκα, σα- 
ρανταπεντάρα περίπου, κυνηγημένη άπ τή ζωή, ζήτησε σ αύτό κα
ταφύγιο πριν άπό κάμποσα χρόνια. Σκούπιζε, άναβε τά καντήλια, 
καλιεργοϋσε ένα κηπάρι, περιποιούνταν τούς προσκυνητές και τούς 
διαβάτες...

Ό θωμάς ό Καρατζάς γύρισε τό άβλάκι κατά τήν Γκούρα, 
έβαλε το δοκάρι στή φτερωτή νά σταματήσει τό μαντάνι, κλείδω
σε τό μύλο, πήρε τό ραβδί του κι έτοιμαζόταν ν ανεβεί στό χωριό, 
όταν είδε στό μονοπάτι τή γυναίκα τού μοναστηριού.

— ... Ήρθε μιά κυρά... Έφερε κι ένα παπά καί λειτούργη
σε... θά μείνει μιά βδομάδα νά προσευχηθεί... Σέ παρακαλάει νά 
πας νά τήν ανταμώσεις. Είναι ανάγκη...

— ΙΙώς τή λένε;
— Δέν ξέρω.
— Νιά ή γριά;
— Γριά. Μεγαλύτερη άπό μένα.
Έκανε ένα σωρό ύποθέσεις κι έφτασε στό συμπέρασμα, πώς 

τό ΕΛΜ, ό ΕΛΑΣ ή κάποια άλλη οργάνωση τήν έστειλε καί. γιά 
νά παίρνει τέτια μέτρα, θά είναι κάτι τό σοβαρό.

Μαυροφορεμένη άπ τό κεφάλι ώς τά πόδια, βγήκε άπ τό έ- 
κλησάκι καί μπήκε στό κελί. Έκλεισε τήν πόρτα, έριξε μιά ματιά 
άπ τό παράθυρο στήν αύλή καί, σάν είδε τήν άλλη γριά νά τρα
βάει γιά τον κήπο, έκατσε.

— Δέ μέ γνωρίζεις; πρόφερε σιγά. Γεράσαμε. Έγώ. Έσύ!... 
βαστάς ακόμα, μόνο πού άσπρισες...

Κι όταν τού είπε τό ονομα, ό θωμάς οέν πίστευε ούτε στά μά
τια του, ούτε στ άφτιά του. Τί γύρευε ή ΙΙόπη στό μοναστήρι: Καί 
τί ήθελε άπ αύτόν;

'Ύστερα άπ τήν προειδοποίηση τού Αάκη. ό Μίμης έφυγε άπ 
τό σπίτι, χωρίς νά κόψει τις επαφές μέ τούς Εγγλέζους, καί, μό
λις συγκροτήθηκαν οί πρώτες « Εθνικές» ένοπλες ομάδες, βγήκε στό 
βουνό. 'Ακολούθησαν μαύρες μέρες γιά τήν Πόπη. Νύχτες δλό- 
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κλήρες ξαγρυπνάει κάτω άπ τό σκέπασμα μέ συντροφιά τό φόβο... 
Σφίγγει τά μάτια, μήπως τήν πάρει ό ύπνος, πριν αρχίσουν. Κι 
αύτοί σά νά τό κάνουν έπίτηδες: «θάνατος στό φασι
σμό! Λ ε υ τε ρ ι ά στό λαό!». Καί τό έπαναλαβαί- 
νουν άλλα χωνιά. Τές ήταν λιγότερα, απόψε περισότερα. Κι δλο 
ζυγώνουν στό κέντρο, θά φτάσουν και δώ. θά μπουν μέσα, 0ά τήν 
αρπάξουν άπ τό πόδι, θά τή χτυπήσουν στόν τοίχο καί θά γίνει 
πολτός άπό κόκαλα, σάρκες κι αίματα... "Οταν σκέπτεται τό θά
νατο, τήν τσακίζει τρεμούλα. Τό πρωί οέν τολμάει ν ανοίξει τό 
παράθυρο κατά τό μέρος τού δρόμου. Στόν άντικρινό τοίχο θά δει 
ένα μεγάλο σύνθημα: «Κρεμάλα στούς προδότες!». Γιά ποιόν εί
ναι; Γι αύτήν, γιά τό Μίμη, γιά τό Λάκη ή γιά όλους; Τό σβή
νουν καί τό άλλο πρωί παρουσιάζεται ξανά, φρέσκο. Στούς δρό
μους γίνονται διαδηλώσεις. Οί αρχές χτυπούν στό ψαχνό, σκοτώ
νουν, πιάνουν, κρεμούν... κι αύτοί σάν τή «Λερναία 'Ύδρα»! Τί θά 
γίνει;! θά νικήσουν οί αλήτες;! 11 ΙΙόπη κοντεύει νά τρελαθεί...

Όλότελα τυχαία έπεσε μιά μέρα σ ένα μπλόκο. Μάντρωσαν 
τόν κόσμο, έστησαν πολυβόλα... Ό «προσωπιδοφόρος» περνάει αρ
γά άπ τήν γραμμή, εξετάζει τόν καθένα άπ τό κεφάλι ώς τά πό
δια, σηκώνει τό χέρι, δείχνει τό μελοθάνατο. Άπ τό ένα μέρος τής 
γραμμής κλάματα, άποχαιρετισμοί... «Καλή Λευτεριά!». «Τό νού 
σου στά παιδιά!». «Ζήτω τδ ΕΑΜ!»... Άπ τήν άλλη νεκροταφείο. 
Ή αγωνία ζυγώνει στό κατακόρυφο. Ό « Ιούδας» έφτασε στήν Πό
πη καί στάθηκε. Μπορεί καί νά μήν ήταν ό γιος της. "Ομως άπ 
τό ανάστημα, τό περπάτημα, τήν προσωπίδα... έτσι τής φάνηκε. 
Τού χαμογέλασε, τδν χαιρέτησε μέ μιά κίνηση τού κεφαλιού, μέ 
μιά λάμψη τών ματιών. Εκείνος έδειξε μιά γυναίκα, πού στεκόταν 
στή δεύτερη σειρά, καί προχώρησε πιό πέρα.

Άπό τότε τής κόλησε ή ιδέα. Μπήκε στό γραφείο του. Τή 
δέχτηκε ψυχρά καί μέ τήν ίδια εκείνη κίνηση τού προσωπιδοφό- 
ρου, τής έδειξε τήν καρέκλα.

— Λάκη! ξέρεις τί είπε κάποτε ό Αριστείδης στό θεμιστο- 
κλή;!...

Τήν άκουγε χωρίς καμιά άλαγή στήν έκφραση τού προσώ
που, χωρίς καμιά κίνηση.

— Έσύ έχεις γνωριμίες μέ τούς Γερμανούς. Νά τούς πείς νά 
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κάνουν ένα μπλόκο στή γειτονιά μας. Νά μού δώσεις τήν προσωπί
δα καί γώ θά τούς δείξω, ποιός είναι Έαμίτης...

— Και άπό πού τούς ξέρεις; ρώτησε μέ μιά απόχρωση υπο
ψίας στή φωνή.

— Μείνε ήσυχος. θά τούς μάθω...
— Μόλις πού σέρνεις τά πόδια σου. Θά σέ γνωρίσουν... Μπο

ρεί; νά προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, χωρίς ν αφήνεις αποτυπώ
ματα...

Μέ τό ϊοιο πάθος ριχνόταν κάποτε στό σαρκικό έρωτα καί πο
τέ δέν ένιωσε τήν τωρινή Ικανοποίηση. Τό σαράβαλο ζωντάνεψε. 
Ξεπορτίζει τά χαράματα. Παίρνει τά σοκάκια. ΙΙάει στήν αγορά. 
Μπαίνει στις έκλησίες, τεντώνει τ αφτί, ρωτάει... Άπ τό ίδιο κα
νάλι μαθαίνει τά Αποτελέσματα κι άστράφτει τδ μάτι άπδ σαοιστι- 
κή χαρά, δταν πιάνουν, βασανίζουν, σκοτούνουν. Κι ήταν μέσα σ 
αύτούς γνωστοί κι άγνωστοι, έχτροί καί φίλοι, γειτόνοι καί ξένοι, 
αθώοι κι «ένοχοι». "Εφυγε ή απαισιοδοξία, ή μοναξιά, ή «ματαιό
τητα > τής ζωής. Τή νύχτα κοιμάται μονοκόματα, χωρίς έφιάλτες.

Κι ήρθε τό μαντάτο απότομα. Τό είπε τό ραδιόφωνο, τό έγρα
ψαν καί οι έφημερίδες. Ό ΕΛΑΣ χτύπησε τις «έθνικόφρονες» ορ
γανώσεις καί τις διέλυσε. Έπιασε μερικούς αξιωματικούς, τούς κα
ταδίκασε σέ θάνατο κι άπό μέρα σέ μέρα θά τούς έχτελούσε.

Ή Πόπη μέ μιας έγινε πτώμα. Κανέναν άλλο δέν είχε στόν 
κόσμο. Χίλιες-ουό εικόνες περνούν άπ τό μιαλό της. Ό Μίμης, μι
κρό παιδάκι, χώνεται στήν αγκαλιά της, τής σφίγγει τό λαιμό, 
τή φιλά... Ό Μίμης, άντρας πιά, άκουμπάε: τό κεφάλι στά γόνατά 
της καί μουρμουρίζει: «Μητέρα! σ αγαπώ πολύ, πάρα πολύ». Ό 
Μίμης σ ένα μπουντρούμι. Τού βάζουν βρασμένα αβγά στις αμα
σχάλες, τού καίνε τις σάρκες μέ λαμπάδες, τού βγάζουν τά νύχια 
μέ τανάλιες... Μούσκεμα στδν ιδρώτα καί τδ αίμα, μέ τά μάτια πε
ταμένα δξω άπ τόν πόνο καί τό φόβο, τήν ικετεύει: «Μητερούλα 
μου! δέ θέλω νά πεθάνω. Βοήθα με!...». Καί σά νά τά συνταίριασε 
μιά διαβολική δύναμη, τήν πρώτη κιόλας βραδιά, ένα χωνί φώνα
ξε: Ποοδότες! Ζυγώνει ή μέρα νά κλάψουν καί οί δικές σας μά
νες! . Τά βασανιστήρια, πού χτες τής έδιναν έξαλη χαρά, σήμερα 
τής φέρνουν παραφροσύνη...

...Θωμά! είσαι πατέρας. Άν τά πράματα έρχονταν δια
φορετικά, μ.πορούσε νά ήταν καί γιός σου. Λυπήσου μιά μάνα! Κά
νε ο.τι μπορείς καί Οά σού δώσω ο,τι έχω!...

Ό θωμάς τότε, παλιά, είχε πικραθεί. "Επειτα, μέ τδν καιρό, 
τό επεισόδιο έσβησε. Τό σημερινό άνασκάλεμα τού έκανε άσχημη 
εντύπωση. Θά προτιμούσε νά μήν υπήρχε καθόλου κείνη ή περιπέ- 
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τεια. «Έγώ δέν ανακατεύομαι σέ τέτιες υποθέσεις», ετοιμάστηκε 
νά τή; πει, όμως μιά άλλη σκέψη τδν σταμάτησε, θυμήθηκε τή 
Βάσω. Τις πρώτες μέρες έβρισκε διάφορες αφορμές και πήγαινε 
στή Γκούρα. Καθόταν κάπου, απόμερα. και μοιρωλογοϋσε. Δέν ή
θελε νά τήν ακούει δ κόσμος. Καί πιο πολύ β παλιάνθρωπος δ Τσί- 
πρας. Αύτός έφερε τδ μαντάτο στδ χωριό. Βγήκε στήν πλατεία και 
φώναξε: Τδ ένα παιδί τοϋ Καρατζά πάει. Καπούτ...». Τίς νύχτες 
εκλαιγε βουβά κάτω άπ τδ σκέπασμα. ’Αργότερα, δταν απάλυνε ο 

vjxtsjzs, στζνλτ^ άφηρημένη καί κοίταζε μακριά καί κάπο
τε αναστέναζε. Κι ένα βράδυ, είχαν περάσει στδ μεταξύ έξι μήνες, 
κεΐ πού καθόταν οί δυό τους στδ τζάκι, χωρίς νά μεσολαβήσει κα
μιά συζήτηση, είπε: «Έγώ. ή έρμη, φταίω! Άν δέν πήγαινα τδ 
παιδί στόν ξάδερφό σου...».

Ανέβηκε στόν Αετό, κατέβηκε τήν ΙΙλαγιά του Καρυοφύλη 
κι έφτασε στο Κρυονέρι.

— Μπορώ νά δώ τδν καπετάνιο σας; ρώτησε έναν άντάρτη. 
Ο Παντελής άφησε κάθε άλλη δουλιά κι έτρεξε.
— Μπάρμπα-θωμά!..

...Καθόμουν στδ σπίτι τής μάνας της... Έκει τή γνώρι
σα... Άν δέν έκανε κανένα μεγάλο κακό...

Ό Σαλονικιδς έστειλε άμέσως ένα σημείωμα στδ Γιώργο, πού 
βρισκόταν στη γειτονική περιοχή, καί του έγραφε νά ανταμώσουν 
στδ Άσπρόρεμα.

— Πιάσατε ένα Άγγελή Μιμη. Τί υποκείμενο είναι;
— Δείχνει άνθρωπο δειλδ καί χωρίς αρχές. Σήκωσε άμέσως 

τά χέρια καί δήλωσε πώς κατατάσεται στόν ΕΑΑΣ... Ή μάνα του 
είναι φίδι κολοβό! Γιά τδν αδερφό του... δέ γίνεται λόγος.

— Καί τί σκέφτεστε νά τδν κάνετε:
— Τί νά τδν κάνουμε! θά τδν βάλουμε νά δουλεύει κάπου, 

γιά νά μήν τρώει τδ ψωμί τζάμπα.
— Νά τοϋ έλεγες νά γράψει ένα γράμμα στή μάνα του!...
Ό Γιώργος σκέφτηκε λιγάκι καί μουρμούρισε:
— Τίς τέτιες μάνες πρέπει νά τις κρεμάμε άπ τή γλώσα. Άλ

λά, αν έπιμένεις, τίποτα δέν έχουμε νά χάσουμε... Άλλωστε θά 
τήν ειδοποιήσουν καί οι Εγγλέζοι...

Γέμισαν δεκαέξι μήνες κατοχής. Ή ζωή στό μεταξύ, χάρις 
στήν πάλη τοϋ λαού, κάπως βελτιώθηκε. Ό κόσμος βρίσκει τρόφι
μα στήν αγορά καί δέν πεθαίνει άπ τήν πείνα. Ωστόσο, ή Άθηνά 
προτίμησε ν αφήσει τά παιδιά στδ χωριό καί τή δεύτερη σχολική 
χρονιά. Στήν πόλη είχαν άρχίσει τά μπλόκα καί οί διωγμοί. Τή
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Λαμπρή οί γέροι τά έστειλαν νά τή δουν. Ή Σεβαστή άπ τήν πρώ
τη μέρα άρχισε νά παραπονιέται, πώς στήν πόλη οέν είναι καλά. 
Η Άθηνά έδωσε δασκαλίστικη εξήγηση: «Παιδική ψυχολογία! 
θέλει νά μήν έχει κανέναν στό κεφάλι της!...». Δυό βδομάδες αρ
γότερα, δταν τά ξεπροοοδούσε ξανά γιά τό χωριό, τούς είπε:

— ’Άιντε! πάτε τώρα καί τό καλοκαίρι, δταν θά τελιώσουν τά 
μαθήματα, θά ρθεΐτε νά μείνουμε μαζί...

Ή κοπέλα κατσούφιασε.
— Έγώ οέν έρχομαι. Έχω δαυλιά.
— Τί οουλιά έχεις;
— Νά! οουλιά, απάντησε αόριστα κι έτρεξε νά φτάσει τόν α

γωγιάτη.
Στάθηκε στόν οχτο και τά παρακολουθούσε, ώσπου κρύφτηκαν 

στή στροφή τού δρόμου. «Τό καλοκαίρι τά βάζουν και δουλεύουν 
στά χωράφια», είπε μέσα της μέ γινάτι κι ούτε τής πέρασε άπ το 
μιαλό ή πραγματική αιτία. Στό Περιστέρι είχαν οργανώσει τά 
Αετόπουλα κι έβαλαν αρχηγό τους τή Σεβαστή. ΤΙ άλλη ιδέα τής 
ήρθε στό νού, δταν μπήκε στό έρημο δωμάτιο κι όσο τήν καλιερ- 
γούσε τόσο μεγαλύτερος φάνταζε ό κίνδυνος». «Καλύτερα νά πεθά- 
νω, παρά νά τά χάσω», σκέφτηκε και πήρε τήν απόφαση, θά τά 
ξεγελούσε μέ κάποια ύπόσχεση κι ύστερα δέ θά τά άφηνε νά φύ
γουν ξανά. ΤΙ είδηση πώς δραπέτευσαν οί εξόριστοι τ Άη-Στράτη, 
τήν τρόμαξε. Έμπαινε στή μέση κι άλλος κίνδυνος. Μπορούσε νά 
οιεκοικήσει τά παιδιά και ό Λευτέρης. Κεϊ πού ετοιμαζόταν νά α
νεβεί μονάχη της στό Περιστέρι, τήν ειδοποίησε κάποιος συγγενής 
της πώς χρώστησε βαριά ή μάνα της.

Γυρίζοντας στά τέλη τού Λύγούστου άπ τή Μακεδονία, βρήκε 
άλλη κατάσταση. ΤΙ ορεινή περιοχή ήταν λεύτερη κι αύτό μπέρ
δεψε πιό πολύ τήν ύπόθεση. Πώς θά τή δέχονταν στό Περιστέρι; 
θά τήν άφηναν νά πάρει τά παιδιά; Και οέ θά χαραχτήριζαν τήν 
πρόθεσή της έχθρική; Έγραψε ένα γράμμα: «...Αρκετά γίνατε 
βάρος στον παπού καί τή γιαγιά... Κατεβάτε στήν πόλη...». Τί Σε 
βαστή τής απάντησε αμέσως: «Καλά είμαστε έδώ... ΤΤ γιαγιά καί 
δ παπούς οέν είναι καθόλου στενοχωρημένοι άπό μάς...». Κοντά σ 
αύτά καί μιά άλλη σκέψη τή βασάνιζε. «Μήπως έρθει; "Λν έρθει, 
θά τόν βρίσω, θά τόν φτύσω... κι ύστερα θά τόν σχωρέσω... Τί νά 
κάνω;».

Κυλούν οί μέρες καί γίνονται βδομάδες. Κυλούν οί βδομάδες 
καί γίνονται μήνες. Πέρασε τό φθνιόπωρο κι ήρθε ό χειμώνας. 
Κοντεύει νά τελιώσει κι αύτός. Βήματα πλησιάζουν, βήματα ξεμα
κραίνουν. Κανένας δέ χτύπησε στή δική της πόρτα. Στις διπλανές 
αύλές γέλια, φωνές, τσακωμοί. ΤΙ δική της έρημη. Οί άνθρωποι έ
χουν χαρές καί λύπες καί παλέβουν. Αύτή;! Καί τί ειρωνεία! Τό- 
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ζε μέ τό Λιάπη ήταν καλύτερα. 'Έτρεμε μήν έρθει και τή δείρει. 
Κι δταν τήν έδερνε, δάγκωνε τά χέρια νά μή φωνάξει, μάζευε τό 
κορμί καί σπαρταρούσε άπ τον πόνο. Κι έκείνη ή άντίδραση ήταν 
ζωή. Τώρα;! Κλείνετα: στδ καβούκι τη;, βράζει στό ζουμί της, 
φαρμακώνεται άπ τις σκέψεις της κι όποιον δρόμο κι άν πάρει, 
φτάνει στό ίδιο συμπέρασμα. Λυτό; φταίει. Ό Λευτέρης. ’Άν δέν 
ήταν κομμουνιστής!...

* * *
Στή βορινή πάντα της αύλής στριμώχνονταν τρία σπίτια πα

λιού τύπου, ένα γκαράζ κι ένα κουρείο. Άπ τήν ανατολή τούς πιά
νει τόν ήλιο ένα κρατικό χτίριο, πού έχει είσοδο κι άπ τό άλλο τε
τράγωνο, και μιά πολυκατοικία φράζει τή νότια κι ένα μέρος τής 
δυτικής πλευράς ώς τήν κύρια είσοδο. Η κίνηση είναι μεγάλη. Υ
πάλληλοι καί άνθρωποι, πού έχουν έκρεμείς υποθέσεις στις δημό
σιες ύπηρεσίες, πελάτες τού κουρείου και σωφέρ, νοικάρηδες και 
Ιδιοχτήτες μπαινοβγαίνουν άπ τό πρωί ώς τό βράδυ. "Ομως καί ή 
εποχή είναι πονηρή. Ένας άνάπηρος — τραυματίας τοϋ αλβανικού 
μετώπου — πού άνεοοκατεβαίνει τόσες σκάλες, άκουμπώντας στό 
μπαστούνι και κουτσαίνοντας, θά χτυπούσε αμέσως στό μάτι. Γι 
αύτό και νοίκιασε ένα δωμάτιο στό πρώτο πάτωμα, μ όλο πού θά 
προτιμούσε ένα άλλο στό τέταρτο. Άπό κεί ψηλά θά έβλεπε τήν 
Αθήνα νά ξαπλώνει άνάμσεα στά ύψωματάκια... θ άγνάντευε τόν 

κάμπο κατά τήν Ελευσίνα καί πιό πέρα... θά χαΐδευε μέ τό ''.ά
τι τά βουναλάκια, τήν Πάρνηθα... θά έφτανε ό νούς του κι ώς τό 
Περιστέρι. στούς γέρους, στά παιδιά του... θά γύριζε στά περασμέ
να, όταν άλλοι άνθρωποι σ άλλους καιρούς πάλεβαν, όπως καί σή
μερα, γικ μιά καλύτερη ζωή, θά πηδούσε καί στό αύριο δταν, άπα- 
λαγμένοι άπ τή σημερινή βαρβαρότητα, θά ζούν εύτυχισμένοι... 
Άκόμα καί μέσα σ αυτόν τόν χαλασμό, πού οέν αφήνει περιθώρια 
γιά ρεμβασμούς, στις λίγες ώρες τής ανάπαυσης δέν τόν ξεχνάει 
τό Ονειροπόλημα...

«Γιά νά γράψεις, τούς είπε ο υπεύθυνος στή σύσκεψη, πρέπει 
νά ζεΐς τά γεγονότα». Σ αύτό οέν έχει καμιά άντίρηση καί παίρ
νει μέρος σ δλες τις έκδηλώσεις. Καί τό άλλο «ή δημοσιογραφία 
πρέπει νά δίνει τό πάθος, τήν έξαρση», οέν τού φάνηκε δύσκολο. 
Φτάνει μιά άπλή περιγραφή τής πραγματικότητας. Μαζεύει τό ύ- 
λικό, τό ζυμώνει, τό πλάθει... προσπαθώντας νά μήν τού ξεφύγει 
τίποτα. Καί τούτο καλό, καί κείνο καλύτερο. Στό πρώτο διάβασμα 
στραβώνει τό κεφάλι. «Χμ! Έτσι κι έτσι» καί στό δεύτερο λέει μέ 
πίκρα: «Αφού καί σέ μένα δέν αρέσει!..·».

Πέντε σπίτια παρακάτω έκαναν έπιορομή τό μεσημέρι. ΊΙ γυ
ναίκα. Μαρίνα τήν έλεγαν, έφραξε τήν πόρτα μέ τό κορμί της καί 
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έσπρωχνε, κλωτσούσε, δάγκανε... Αύτός παρακολουθούσε τή σκηνή 
άπ τό παράθυρο κι έλεγε: «"Ασκοπος ήρωϊσμός!». Κάποια στιγμή 
φάνηκε στήν ταράτσα ό άντρας κι ώσπου νά τόν πάρουν είδηση 
καί νά πυροβολήσουν, πέρασε στή διπλανή στέγη, πήδηςε στήν πί
σω αύλή καί χάθηκε. Καί οί μπουραντάδες σκότωσαν τή γυναίκα...

«Στό μαγαζί μου, έλεγε ο Μανόλης, απαγορεύεται ή πολιτι
κή. Δέν έχω καμιά όρεξη νά δώ τήν προβιά μου νά κρέμεται σέ. 
κανένα στύλο». Οί γειτόνοι κι οί πελάτες άρχισαν νά τόν άποστρέ- 
φονται.. Τό άπόγιομα σταμάτησε στή γωνιά ένα αύτοκίνητο. Δυό 
μέ πέταλα καί σταυρούς στό λαιμό ζύγωσαν. Ό ένας δρασκέλισε 
κιόλας το κατώφλι. Ό Μανόλης τόν έσπρωξε μέ δύναμη, κλείνον
τας πίσω του τήν πόρτα, κι ό γκεσταπίτης έπεσε ανάσκελα στό πε
ζοδρόμιο. Άπ τό φορτηγό πήδηξαν εφτά μέ τά αύτόματα στά χέ
ρια. Άπ τό παράθυρο τού τσαγκαράδικου, κατά τό μέρος τού κεν
τρικού δρόμου, σκορπάει φωτιά καί σίδερο ένα πολυβόλο κι άπ τό 
φεγγίτη τού κάθετου σοκακιού πέφτουν πότε-πότε χειροβομβίδες. 
Διαδόθηκε, πώς 10-20, μπορεί καί 50 έφεδροελασίτες, άμπαρωμέ- 
νοι σ ένα τσαγκαράδικο, δίνουν μάχη καί περιμένουν νά νυχτώσει, 
νά κατεβούν ενισχύσεις άπ τις συνοικίες. Στις 5 έφεραν τάνκς. Ή 
πρώτη οβίδα έφτιαξε μιά τρύπα στή σιδερένια πόρτα. Ή δεύτερη 
χτύπησε στόν τοίχο. Άπ τό εσωτερικό σταμάτησαν οί ριπές, όμως 
οί Γερμανοί δέν τολμούν νά προχωρήσουν καί βάζουν μπροστά τό 
τάνκς. Μόλις προσπέρασε τήν πόρτα, άκούστηκε μιά έκρηξη, πού 
συντάραξε τό τετράγωνο... Μιά γυναίκα είπε, πώς μέσα στά τσι
μέντα, τά σίδερα καί τά σπασμένα δπλα, είδε καί κομματάκια-κομ- 
ματάκια άπ τις σάρκες τού τσαγκάρη. 'Άλλοι πάλι έλεγαν, πώς 
στά χαλάσματα δέν ύπήρχε άνθρωπος, ούτε ζωντανός, ούτε πεθα
μένος. Δυο μήνες ύστερότερα, ή γυναίκα τού «Μπεκρή» σιγοψιθύ
ρισε στις γειτόνισες, πώς μιά νύχτα μπήκε στό σπίτι τους ό Μανό
λης, οπλισμένος μέ αύτόματο, καί έχτέλεσε τόν άντρα της. Κι αύτό 
κανένας άλλος δέν μπορούσε νά τό βεβαιώσει...

Μπροστά στό παραθύρι του στέκονταν κάθε βράδυ, σχεδόνy 
δυό φοιτητές: Ό Ά ποστόλης καί ή Εύρυδίκη. Καί μιλούσαν πάν
τοτε γιά τά όνειρά τους, τήν αύριανή ζωή τους, όταν θά τελίωνε δ 
πόλεμος. Θά έπαιρναν τά πτυχία τους καί θά έστηναν δικό τους 
νοικοκυριό. Κάθε φορά πρόσθεταν καί κάτι τό καινούργιο. Γστε- 
ρα αγκαλιάζονταν, φιλιούνταν καί χώριζαν. Ό Λευτέρης τήν πρώ
τη βραδιά τούς ακούσε τυχαία, τή δεύτερη καί τρίτη άπό περιέρ
γεια. Κι έπειτα τούς περίμενε. Πίταν μιά ψυχική ξεκούραση. Τούς 
παρομοίαζε πότε μέ τά νούφαρα καί πότε μέ τά γιούλια. Καμάρω
νε τήν ξενιασιά του:, ζήλευε τήν ψυχική τους ύγεία. Κάποτε καί 
τούς κατάκρινε. Λές καί δέν ύπήρχε τίποτε άλλο άπ τήν αγάπη 
τους. Καί ψές τό βράδυ τούς καρτερούσε, μά δέν πέρασαν. Τά χα- 
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ρώματα τούς βρήκαν σ ένα άλλο τετράγωνο, ξαπλωμένους δίπλα-δί- 
πλα, σά νά μιλούσαν γιά τά όνειρά τους, τήν αύριανή ζωή τους. 
11 ιό κεϊ ένα πινέλο, ένα κουτί αναποδογυρισμένο καί μπογιά ανα
κατεμένη μέ αίμα...

Κι αύτά τά είδε μόνο σέ δυό μέρες, σέ μιά μόνο γειτονιά κι 
είναι αμέτρητες οί γειτονιές. Και δέν ξέρει τί νά πρωτοθαυμάσει. 
Τήν αυτοθυσία τής Μαρίνας, τήν παληκαριά καί τή σεμνότητα τού 
Μανόλη, τήν αισιοδοξία τ Αποστόλη καί τής Ευρυδίκης!... Ό ή- 
ρωισμός τού λαού έγινε μαζικό φαινόμενο, καθημερινό, απλό σάν 
ύποχρέωση τιμής τοϋ ανθρώπου. Καί πικραίνεται, γιατί δέν μπορεί 
νά βάλει τη θάλασα σ ένα ποτήρι, χωρίς νά χάσει τίποτα άπ τό 
χρώμα της, άπ τήν απεραντοσύνη της, τό μεγαλείο της... Καί θυ
μώνει, γιατί όσο μεγαλώνει ή ανταπόκριση, τόσο αδυνατίζει... Καί 
ντρέπεται νά ζητήσει νά τόν άλάξουν. "Οταν τού πρότειναν. δέχτη
κε πρόθυμα, γιατί είχε δουλέψει καί παλιότερα σ αύτόν τόν τομέα. 
’Όμως τότε ήταν άλλοι καιροί. Τδ κίνημα χτυπιούνταν, ύποχωρού- 
σε, στένευε... κι ό τύπος περιοριζόταν σέ μιά ξερή περιγραφή. Ε
νώ τώρα!

Άπ το άλλο μέρος τού δρόμου κάθεται ή γριούλα ή Κωνσταν- 
τινιά, γένημα καί θρέμα τής Αθήνας. Τό σπίτι ήταν κάποτε δικό 
της. Οί δυσκολίες τήν ανάγκασαν νά τό πουλήσει καί νά περιορι
στεί στό υπόγειο. Γιά νά ζήσει, σκουπίζει τίς σκάλες καί τά δωμά
τια τών μπεκιάρηδων, πού κάθονται στήν πολυκατοικία, πλένει τά 
ρούχα τους... Ο γιός της πέθανε, ή νύφη της παντρεύτηκε καί τό 
έγγονάκι της—δυό χρονώ τότε, 12 τώρα — έμεινε σ αύτή. Ψη- 
λό-άδύνατο. Τά μάτια του καίνε. Μπορεί νά είναι καί φυματικό. 
Τίς πρωινές ώρες πουλάει έφημερίδες. ’Έπειτα παίρνει τό κασελά
κι, πιάνει τό Σύνταγμα ή τό Ζάπειο καί λουστρίζει παπούτσια. Τί 
γριούλα τό κοιτάζει καί δέν ανασαίνει. Τό ξεπροβοδάει ώς τή γω
νιά καί ποτέ οέν ξεχνάει νά τού πει: «Μιχαλάκη μου! τό νού 
σου...».

Στήν πόρτα, δίπλα στό γκαράζ, στεκόταν τίς προάλλες μιά 
γυναίκα. Οί ματιές τους συναντήθηκαν. Τήν άλλη μέρα τήν είδε 
στό παράθυρο. Όλότελα ασυναίσθητα τή χαιρέτησε μέ μιά κίνηση 
τού κεφαλιού κι εκείνη τ άπάντησε μ ένα χαμόγελο. Κι άπό τότε 
τόν βασάνιζε ή μορφή της...

Τό Σαβατόβραοο γύρισε κάπως νωρίτερα. Η ήρε ψωμοτύρι κι 
έκατσε στο τραπέζι. Χτύπησε ή πόρτα. Σκέπασε τό φαί μέ μιά ε
φημερίδα, έριξε ένα βλέμα ολόγυρα, μήπως ύπάρχει κανένα χαρ
τί, καί άνοιξε. Καί γέμισε τό δωμάτιο άπ τή ζεστασιά τής γυναί
κας, τό άρωμα, τήν υπόσχεση...

— Μήπως έχετε νά μού κάνετε ψιλά ένα κατοστάρικο;
— Δυστυχώς, ψιθύρισε καί τής πρότεινε τήν καρέκλα.
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— Δέ θα καθήσω... Είμαστε μιά πόρτα και δέν αξιωθήκαμε 
νά γνωριστούμε. ΙΙαλιότερα δέν ήταν έτσι. Οί γειτόνοι έβγαιναν 
στις αύλές, κουβέντιαζαν, έκαναν επισκέψεις, πήγαιναν μαζί περί
πατο... Τώρα;! Ό καθένας κλείνεται στδ σπίτι του.

— ’Δπ τδν πόλεμο αγρίεψε λίγο δ κόσμος.
— ... Δουλεύω πρώτη βάρδια. Έ μάνα μου δεύτερη. Δέ θέλει 

ν άλάξουμε. «Δέν κάνει νά γυρίζεις τή νύχτα στούς δρόμους, μού 
λέει. Έγώ είμαι γριά...». Τ απογεύματα τά σκοτώνω δώ κι έκεΐ. 
Τά βράδια... Κάθομαι καί συλογιέμαι καί κοντεύει νά μού φύγει 
τδ μιαλό. Γιατί νά μήν μπορούμε νά χαρούμε τή ζωή;! Λέμε: Αύ
ριο... μεθαύριο... καί μέ τήν απαντοχή γεράσαμε...

— Ό καθένας μέ τις στενοχώριες του, τις υποσχέσεις του...
Ακούστηκαν βρισιές, φωνές, ρεκατά. Στδ υπόγειο καθόταν έ

νας ύπάλληλος, ό «Μπεκρής», δπως τδν παραγκώμιαζαν. ’Ερχόταν 
μεθυσμένος, έδερνε τή γυναίκα του καί τά παιδιά του γιά πεθαμδ 
κι ύστερα κοιμόταν ή έφευγε ξανά νά συνεχίσει τδ πιοτό.

Ό Λευτέρης κάνει βόλτες στδ δωμάτιο, πού τώρα είναι πιδ 
κρύο. Μιά φωνή τδν σπρώχνει: «Εκεί δίπλα στδ γκαράζ, είναι μιά 
γυναίκα μοναχή...». Μιά άλλη τόν συγκρατει: «Δέν αποκλείεται 
νά είναι πράχτορας...». θυμάται τή Λιούμπα κει ψηλά στά έλληνο- 
βουλγάρικα σύνορα, τή δασκάλα τού Ψαθοτοπιού, τή γυναίκα του 
κι αναστενάζει: «Αύτδ τδ φρούτο ήταν πολύ ξινό γιά μένα...».

Ξεσηκώθηκε όλη ή ’Αθήνα. Κύματα-κύματα μέ τραγούδια καί 
συνθήματα προχωράει ή λαοθάλασα. Ό Λευτέρης, γιά λόγους 
προφύλαξης έπαιρνε μέρος στις εκδηλώσεις άλλων συνοικιών. Κον
τά στήν πλατεία, προτού ενωθούν μέ τή μεγάλη φάλαγγα, τούς πε
ριμένουν καί χωρίς νά τδ καταλάβει, βρέθηκε στήν πρώτη γραμ
μή. σΩς τότε, ποτέ δέν είχε σηκώσει χέρι σ άλλον άνθρωπο, άκόμα 
καί στούς άταχτους μαθητές. Αντί νά τούς τραβήξει τ αφτί, τούς 
χάιδευε τά μαλιά. Καί ποτέ δέν παινεύτηκε, πώς είναι παληκάρι. 
«Όμως σήμερα... Χτυπάει μέ τδ άγριελήσιο μπαστούνι, κλωτσάει, 
δίνει γροθιές... Έσπασαν άλλος δεξιά, άλλος αριστερά. «Σά νά λέ
με, τδ πόδι σας έγινε καλά», ακούστηκε στις πλάτες του. Ή γει- 
τόνισα ακολουθούσε, λαχανιασμένη, κι άπ τήν ξεσκισμένη μπλούζα 
πρόβαλε ένα μέρος άπ τδν άσπρο κόρφο της. Δέν πρόλαβαν νά κοι
ταχτούν στά μάτια καί νά χαμογελάσουν. Τούς χτύπησαν ξανά καί 
σκόρπισαν, καί χάθηκαν.

Τδ βράδυ έφτασε στδ σπίτι, κουρασμένος, χαρούμενος. ’Έκα
τσε στδ κρεβάτι καί βυθίστηκε στήν αγαπημένη του ασχολία. Τδ 
πεζοδρόμιο βάφτηκε ξανά μέ αίμα... ΊΙ άοούλωτη πόλη έγραψε μιά 
άκόμα ήρωική σελίδα... ΊΙ γειτόνισα δουλεύει στδ έργοστάσιο κεί
νης τής γειτονιάς καί δέν είναι πράχτορας. Τώρα, ξαπλωμένη στδ 
κρεβάτι, ίσως νά τδν περιμένει. Αίγες στιγμές δίπλα σέ μιά γυναί- 
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to., νέα κι δμορφη, Απαλαίνουν τήν τραχιά ζωή. ΊΙ ίδια τδ είπε: 
«Υπάρχουν και σχέσεις, πού δέ δημιουργούν καμιά ύποχρέωση... 
έχτδς άπ τήν ειλικρίνεια...». Γιατί νά μήν πάει; Αύριο... Σέ τέτιες 
εποχές τδ αύριο πρέπει νά ύπολογίζεται σάν καθολική ένια, πού 
αγκαλιάζει τήν ολότητα. Τούτο ή εκείνο τδ συγκεκριμένο άτομο 
αύριο μπορεί και νά μήν υπάρχει...

Σηκώθηκε, ξεσκόνισε τδ σακάκι, ϊσαξε τή γραβάτα...
Χτύπησε ή πόρτα καί μπήκε ή γριούλα, διπλωμένη στά δυό. 

" Εβγαλε άπ τδν κόρφο της ένα οεματάκι χαρτιά.
— Δέν ήρθε τδ παιδί νά τά πάρει, μουρμούρισε συντριμένη.
Σκούπισε τά οάκρια μέ τήν ποδιά της καί βγήκε. Σέ πέντε 

λεφτά ξανά ή πόρτα. Στδ άνοιγμα φάνηκε τώρα ό θυρωρός.
— Τδ Μιχαλάκη τδν έπιασαν. Ειδοποίησαν ν άλάξεις άμέσως 

καί σπίτι καί γειτονιά.
Δυδ βδομάδες αργότερα, κατά τδ σούρουπο, πέρασε άπ τήν πα

λιά γειτονιά. Μίλησε λίγο μέ τδ θυρωρό καί πήρε ξανά τδ σκοτει
νό δρομάκι. Ή ψυχή του είναι βαριά. Ό Μιχαλάκης πέθανε άπ τά 
βασανιστήρια καί ή γριούλα, ή Κωνσταντινιά, τδν Ακολούθησε στον 
τάφο. ΊΙ Γκεσταπό πήγε καί πήρε τή γειτόνισα μέ τή μάνα της. 
Πού τίς πήγαν; Τί άπόγιναν; Στδ σπίτι τους κάθεται τώρα δ 
«Μπεκρής». Οί μορφές τους ανακατεύονται μέ τίς μορφές τής Μα
ρίνας, τού 'Αποστόλη καί τής Εύρυοίκης, τού Μανόλη... καί άλλες 
πολλές, παλιές καί καινούργιες... II όσο παράλογη έχουν κάνει τή 
ζωή! Δέν μπορείς, οέν έχεις τδν καιρό νά χαρεΐς τή γαλήνη, νά 
χαμογελάσεις στά παιδάκια, νά μιλήσεις λεύτερα στούς ανθρώπους, 
νά χαζέψεις στίς βιτρίνες, νά ξαπλώσεις κάπου ξένιαστος... Περ- 
πατάς καί οέν ξέρεις σέ ποιά γωνιά παραμονεύει δ χαφιές καί σέ 
ποιά δ χάρος... Βγαίνεις τδ πρωί καί δέ γυρίζεις τδ βράδυ... Κοι
μάσαι καί οέν ξυπνάς... Μπλόκα, κρεμάλες, έχτελέσεις, σφαγές 
άμαχου πληθυσμού... Σά νά παραφρόνησε ή κοινωνία!

Φτάνει στήν άπάνω γειτονιά. Στδ κοντινό ύψωματάκι τδ χω
νί. Στούς τοίχους γράφουν συνθήματα. Άπ τό βουνό φτάνει ώς έ
δώ τδ τραγούδι: «Εμπρός ΕΑΑΣ γιά τήν Ελλάδα, τό δίκιο καί 
τή λευτεριά...». Στά σοκάκια τής Αθήνας καί πιό πέρα, σ δλους 
τούς δρόμους τής Πατρίδας μας καί μακρύτερα, στις δημοσιές τού 
κόσμου, προχωράει Αγέρωχη ή ψυχή τών λαών... Οί έμποροι τού 
πολέμου κατάφεραν νά ρίξουν τήν Ανθρωπότητα σέ τούτη τή μαύ
ρη κόλαση... Άλλά... γρήγορα θά σημάνουν οί καμπάνες...

* * *
Άπ τό χωριό Αγκάθι δγήκε ένας αντάρτης, περασμένος στά 

χρόνια. Κατέβηκε στή χαράδρα, ανέβηκε τήν αντικρινή δρθή πλα
γιά καί, φτάνοντας στό Εικόνισμα, έκατσε. Έσπρωξε τό γείσο τού 
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καπέλου προς τά πάνω, σκούπισε τό κούτελο μέ τή χοντρή απαλά
μη, κούμπωσε τό χιτώνιο, πέταξε τό σάπιο κορδόνι κι έδεσε τήν 
άρβύλα μέ σύρμα. Έβγαλε άπ τήν τσέπη ένα μαντήλι, φουσκωμέ
νο, καί τ απίθωσε στό χώμα. Τό έλυσε, γέμισε τό τσιμπούκι κα
πνό, τό άναψε καί τράβηξε κάμποσες ρουφηξιές βαθιές-άπανω- 
τές. Άσουλούπωτος, ήρεμος. Κοιτάζει τά γνώριμα μέρη καί στό 
βλέμα του διαβάζεις τή μελαγχολική Ονειροπόληση, πού φέρνουν 
οί δυσκολίες τού αγώνα, δ πόνος τής γένας τού καινούργιου κό
σμου... Άγναντεύει καί συλογιέται, σά νά κάνει απολογισμό.

’Έφτασε τό βραοάκι καί μπήκε στήν αύλή αθόρυβα. ΊΙ 'Αγ
γέλα τόν κοίταξε περίεργα, άφησε τή σκούπα στό πεζούλι καί τού 
έδειξε τήν πόρτα.

— "Ορίστε! Άπ τό άναρωτήριο έρχεσαι; Ψωμί οέν έχω. Λν 
περιμένεις έβαλα φασολάκια νά βράσουν.

Ή γυναίκα του είχε πεθάνει. Τόν Αύγουστο, πριν αρχίσει ο 
έλληνο-ιταλικός πόλεμος, κατέβηκαν στόν κάμπο γιά κανένα με
ροκάματο. Κι άπό παλιά τήν πονούσε τό στομάχι. Κι εκεί, θές άπ 
τό φαί — έτρωγαν καλαμπόκια, πότε ψημένα καί πότε βρασμένα 
— θές άπό άλλη άρώστια, μπορεί νά ήταν καί καρδιακιά, θές δ 
ήλιος τή χτύπησε στό κεφάλι, πέθανε άξαφνα, τό καταμεσήμερο, 
καταμεσής στό χωράφι. Οί κοπέλες έζησαν μονάχες του; είκοσι 
μήνες. "Ύστερα μοίρασαν τά κουτσοχώραφα καί ή Μαρία παντρεύ
τηκε.

Τό ίδιο βράδυ τόν έπισκέφτηκαν οί γειτόνοι καί σέ συνέχεια 
όλοι σχεδόν οί χωριανοί. Τόν ρωτούσαν, πώς πέρασε στόν Λη- 
Στράτη... Πώς έφυγαν... Γιατί οί σύμαχοι οέν ανοίγουν το δεύτερο 
μέτωπο... Τί γνώμη έχει γιά τού; Εγγλέζους... Μετακινούσε τό 
καπέλο πότε ψηλότερα, πότε χαμηλότερα, ανάλογα μέ τήν ερώτη
ση, έστρωνε τά μουστάκια μέ την απαλάμη καί χαμογελούσε. «Τί 
νά σάς πώ έγώ; Έδώ πέρασε ή σκύλα τό λαγό. Εσείς ξέρετε πε- 
ρισότερα άπό μένα...».

Στήν περιφερειακή Επιτροπή τού έδωσαν κι άλλους δυό καί 
τού είπαν: <Θά άναλάβεις τήν Επιμελητεία τού Αντάρτη .

Δέν έφερε καμιά άντίρηση, μόνο είπε μέσα του: «Ό Περι
κλής κουτσός άπ τό αριστερό πόδι, ό Στέφος στραβός άπ τό δεξί 
μάτι, έγώ... τά βόδια μου αργά...».

Ή ορεινή περιοχή είχε φτωχύνει πολύ. Τά ταξίδια στο έσω- 
τερικό καί τά έμβάσματα άπ το εξωτερικό. πού αποτελούσαν σο
βαρό έσοδο, σταμάτησαν. Οί καταχτητές άρπαξαν δ,τι βρήκαν, ι
διαίτερα τά ζωντανά. Ό κόσμος άνάβαλε τις ανάγκες του ρού
χα, παπούτσια, σκεύη, εργαλεία, έπιπλα...—γιά τή Μεγάλη Μέ
ρα καί ρίχτηκε στή γή γιά τό ψωμάκι. Κι αύτό. μ όλο πού οέν 
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έφτανε, τδ μοίραζε μέ τούς αντάρτες. Ό κάμπος δέν ύπόφερε τό
σο, δμως τόν πατούσαν οι καταχτητές και οί «έθνικόφρονες» συμο- 
ρίες.

— Θά στήσουμε λημέρι στήν Ιτιά...
— Στού λύκου τό στόμα!
Έτσι άρχισε μιά άλλη σελίδα στή ζο)ή τού Χαράλαμπου τού 

Κουσοβίτσα.
Ό Περικλής είχε τραυματιστεί στό ΙΙόγραδετς κι ώσπου νά 

πάνε νά τόν πάρουν, έπαθε κρυοπαγήματα. Τού είπε: «Στήν Κο
λοκύθια νά μή σκέκεσαι πολύ. Έχει αντίδραση και θά πάθουμε 
καμιά ζημιά...». Τό χωριό τδν τραβούσε σά μαγνήτης. Κάποιος 
τού έφερνε ειδήσεις άπ τή φαμίλια του, πού ζούσε στην πόλη. 'Ο 
Χαράλαμπος, σάν είδε πώς άργεϊ, κατέβηκε στό βάλτο, μήπως ·ά- 
θει τίποτα άπ τούς χωρικούς... Τόν βρήκε στή δημοσιά, σ ενα τη- 
ζεγραφόξυλο, καί τόν γνώρισε άπ τό αριστερό πόδι, πού ήταν κον
τότερο καί οέν είχε δάχτυλα...

"Λπ τόν κάμπο κουβάλησαν τά τρόφιμα λίγα-λίγα στά Καλύ
βια. Στις 14 τ Αύγουστου, τή νύχτα, μέ τό Στέφο κι έναν ντόπιο 
τά ταχτοποίησαν στά τσουβάλια. Τήν άλλη μέρα, τής Ιΐαναγιάς, 
θά έβρισκαν γυναίκες καί τό έπόμενο βράδυ θα τά προωθούσαν γιά 
τό βουνό. Κατά τά χαράματα άρχισαν τά σκυλιά νά κόβονται. Ώσ
που νά σκορπίσουν τά τσουβάλια στά Έαμικά σπίτια, έφεξε. Οί Γερ
μανοί κύκλωσαν τό χωριό κι έβαλαν φωτιά στά πρώτα σπίτια... 
Πήδηξαν τόν τοίχο, πέρασαν άπό μιά έρημη αύλή, έφτασαν στό 
ρέμα. Λίγο άκόμα καί θά έπιαναν τό δασωμένο. Μιά ριπή τούς έ
κοψε τό δρόμο. ’Ένιωσε ένα τσούξιμο κι έπεσε στ άβλάκι. Σκέπα
σε το μισό πρόσωπο μέ τή ματωμένη απαλάμη, έβαλε τό άλλο χέ
ρι κάτω άπ το μάγουλο νά στέκει ή μύτη όξω άπ το νερό καί πα
ρακολουθούσε μέσα άπ τά δάχτυλα. Στον δχτο, καμιά έκατοστή 
μέτρα πιό πέρα, ήταν ξαπλωμένος ό Στέφος. ΙΙεθαμένος-ζωντανός; 
Μπροστά κι αριστερά δέ φαινόταν καμιά κίνηση. Δεξιά δέν έβλε
πε τό Γερμανό πού στεκόταν δίπλα στή μάντρα. Έκανε ένα σάλ
το καί μιά ριπή τόν άφησε στόν τόπο...

Σουρούπωσε. Κύλησε καί κάμποση νύχτα. Σταμάτησαν καί 
οι ριπές τών πολυβόλων, καί οί κραυγές τών άνθρώπων, καί τά 
ούρλιάσματα τών σκυλιών, καί τά βελάσματα τών ζώων. Κάπου- 
κάπου κουφοκαίει άκόμα ή φωτιά καί ή μυρουδιά άπ τις καμένες 
σάρκες, τά καμένα σπίτια, το καμένο φουσκί... σέρνεται στά σοκά
κια. γλιστράει στά μαύρα ντουβάρια, γεμίζει τόν άέρα... Έτσι πάει 
τό χωριό, πάει κι δ Στέφος, πάνε καί τά τρόφιμα τού ΕΛΑΣ... 'Ο 
Χαράλαμπος σηκώθηκε, έριξε μιά ματιά ολόγυρα καί σιγά-σιγά. 
μουσκεμένος, τσακισμένος, πικραμένος, πήρε το μονοπάτι γιά τά 
χωράφια, Αφήνοντας πίσω τά πεθαμένα Καλύβια...
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Στήν ’Ακροποταμιά δέν μπορούσαν νά βάλουν βάση. Ήταν 
μακριά καί χρειαζόταν έκεΐ ένα; μόνιμος άνθρωπος. Τό συζήτη
σαν κάμποσες φορές. «"Αν είχα πού ν άφήσω τά παιδιά, θά πή
γαινα έγώ», είπε ή Σταυρούλα τού ΙΙαπανικόλα. Μέ τά σακουλά
κια στήν πλάτη σά διακονιάρα κι ένα τζουμάκι γιά τά σκυλιά, 
περνούσε άπό χωριό σέ χωριό. Δούλεψε σαράντα ουό μέρες. Τήν 
έπιασαν καί τήν ντουφέκισαν. Τά παιδιά της έμειναν ορφανά, δμως 
τώρα άπ τήν Ακροποταμιά έρχονται κάθε βδομάδα τρόφιμα, σά 
νά τά στέλνει ή Σταυρούλα άπ τόν άλλο κόσμο...

Τά ’Αετόπουλα τή; Δροσούλα; μπερμπεκούσαν στάχια, κα
λαμπόκια, πατάτες, κρεμύδια... Τά ύποψιάστηκαν, τά κυνήγησαν, 
έριξαν στόν αέρα, τάχα, σκότωσαν ένα... Ή δουλιά σταμάτησε 
λίγες μέρες κι άρχισε πάλι...

Στό Σταυρό καί τό Διάσελο αποφάσισαν νά δίνουν κάθε μή
να μιά σταθερή ποσότητα...

Στό...
"Ενα καραβάνι γυναίκες άφησαν δεξιά τή Στρούγκα τού Βαγ

γέλη, χάθηκαν στά Καλύβια τού Κοθρή, φάνηκαν στίς Κορδέλες τού 
Τρίτσα, βγήκαν στό ζυγό καί, αφού ξεκουράστηκαν λίγο, πήραν 
τό άνάραχο γιά τό Εικόνισμα. Ό Χαράλαμπος καπνίζει καί συλο- 
γιέται. Τή θέση τού Περικλή τήν πήρε ή Άλεξάντρα, τού Στέφου 
ό Άνέστης, τής Σταυρούλας δ γέρο-Μάρκος άπ τό Μεσοβούνι, τών 
γυναικών άπ τά Καλύβια οί γυναίκες π ανεβαίνουν τό άνάραχο, 
κι άλλες άπ άλλα χωριά... Οί Ούνοι καίνε, σφάζουν, ξεκληρίζουν. 
Ζέστες, κρύα, κατσάβραχα... Ξυπολυσιά, πείνα, κούραση... ΙΙαι- 
γνίδι μέ τό χάρο... ’Από πού παίρνει αύτός δ κόσμος τόση δύναμη!

* * *

Ξεψυχάει καί τό τελευταίο καλοκαίρι. Ό Κόκινος Στρατός 
έφτασε στίς πόρτες τών Βαλκανίων καί τά χτυπήματά του σκορ
πούν τή χαρά στήν οικουμένη. Οί Γερμανοί, γιά νά εκδικηθούν την 
Ιστορία, σκορπούν τόν όλεθρό. ΤΙ Ελλάδα, δπως κι δλη ή άγωνι- 
ζόμενη Ευρώπη, στό πόδι, γεμάτη περφάνια καί πληγές...

Ό Γιώργος ό Καρατζάς ποτέ δέν τό φανταζόταν, πώς θά ρθεί 
μιά μέρα νά τού χρειαστεί ή πείρα τής Μικρασιατικής εκστρατεί
ας. Γρήγορα προσαρμόστηκε στίς καινούργιες συνθήκες κι έγινε 
καλός στρατιώτης. Αγαπάει τούς αντάρτες, πολεμάει μέ σύνεση 
κι άποφεύγει τίς άσκοπες θυσίες. Οί παραπάνω παρουσίασαν πολ
λές φορές τό τμήμα του γιά παράδειγμα. Κάμποσοι τόν ζηλεύουν. 
Μερικοί τού ρίχνουν καί σαϊτιές: «"Αμα κάνεις ανταρτοπόλεμο...». 
Ό Γιώργο; δέν άπαντάει, δμως ό καπετάνιος δέν αφήνει επίθεση 
χωρίς άντεπίθεση: «Οί απώλειες του έχθρού τό δείχνουν ποιός 
κάνει πόλεμο καί ποιός ανταρτοπόλεμο...», λέει.
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"Γστερα άπό σκληρές μάχες, πού βάσταξαν ουό βδομάδες, 
ξημέρωσαν στδ Τρίστρατο. Φώναξε τούς αξιωματικού;, τούς καθό
ρισε τή οιάταξη, έδωσε έντολή νά έγκαταστήσουν τό 'Επιτελείο 
στό ύψωμα τής Νεράιδας κι αύτός κατέβηκε στό Σταυρό. Ό Χαρά
λαμπος, ξεσκούφωτος, καθόταν στδ μουσκλιασμένο πεζούλι τοϋ πα- 
ρεκλησιοϋ, κρατούσε στό δεξί χέρι τό τσιμπούκι, έσκυβε τό κορμί 
στή γή κι έσκαβε τό χώμα μέ τήν τρύπια άρβύλα.

— Χαράλαμπε! πότε ήρθες;
— Έρχομαι ακόμα.
— Τί κάνατε;
— Φέραμε τριανταδυό κιβώτια φυσίγγια.
Τόν κοίταξε δύσπιστα.
— Πού τά βρήκατε; Σάς έδωσαν οί Εγγλέζοι;
—’Αστειεύεστε! Μεθύσαμε τόν άποθηκάριο... Κρίμα. Δέν προ

λάβαμε νά πάρουμε καμιά εκατοστή. ΤΗρθε ό Μύλερ.
— Και ψωμί οέν έχουμε.
— Ψές στήν 'Αγράμπελη μάζεψαν δλο τό αλεύρι. Χούφτα δέν 

άφησαν. Ώσπου νά τό έτοιμάσουν έφεξε. Τή μέρα ούτε άπ τή δη
μοσιά περνάς — χτυπάει τό πυροβολικό— ούτε άπ τή Μολόχα. 
Τήν έπιασαν οί Έδεσίτες...

— Οί Έδεσίτες; Τί γυρεύουν έκεϊ;
— Εμένα ρωτάς; Μπήκαν στά κάτω χωριά καί οέν άφησαν 

τίποτα. Πήραν καί όμήρους... Οι γυναίκες θά ξεκινήσουν, μόλις 
σουρουπώσει. Τά χαράματα θά φτάσουν στήν Καταβόθρα. Τδ νού 
σας μή γίνει καμιά παραξήγηση...

— Πέρασες άπ τόν Κόζιακα; Τί κάνουν οί δικοί σου;
Τδ πρόσωπο τού Χαράλαμπου έλαμψε.
— Καλά πού τό θυμήθηκες. Πόσω χρόνων είναι δ γιός σου;
— Ό θωμάς έκλεισε τά δέκα. Γιατί;
— Ή διαφορά δέν είναι μεγάλη καί ή έγγονή μου θά γίνει 

πολύ όμορφη κοπέλα...
—- Καί πού τό ξέρεις;
Τράβηξε μιά ρουφηξιά καπνό, άπό συνήθιο έφερε τδ χέρι στό 

κεφάλι νά σπρώξει τό καπέλο πιό ψηλά, χάϊδεψε τά ψαρά μαλιά, 
έστρωσε το μουστάκι μέ τή χοντρή απαλάμη και χαμογέλασε πο
νηρά:

— Είδες καμιά φορά νά πέφτουν κάτω άπ τή μηλιά άγριό- 
γκόρτσα;

Σώπασε γιά λίγο. 'Π όψη του έδειχνε, πώς κάτι τόν βασά
νιζε.

— Έσύ είσαι μικρότερος. 'Έφυγες άπ τό χωριό παιδί καί δέν 
ξέρεις τΐ ήταν έτούτα τά χώματα πριν άπό λίγα χρόνια. Βλέπαμε 
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τό χωροφύλακα καί κρυβόμαστε στό λόγγο... Λέγαμε γιά τόν *Λη-  
Στράτη. Τό σωστό-σωστό. Εύκολο οέν είναι νά πεθαίνεις άπ τήν 
πείνα... αλλά είμασταν όλοι μεγάλοι, κομμουνιστές. Τώρα;! Καί 
τά μωρά!...

Σώπασε ξανά καί πάλι μουρμούρισε:
— Ζούσαμε μέ τόν καημό νά δούμε τήν Επανάσταση καί τήν 

είδαμε. Η αλέθαμε πιό πολύ γιά τά παιδιά μας, τ άγγόνια μας. 
Τί νά σού πώ! Δέ θέλω νά παραστήσω τόν έξυπνο. “Αλλά, άν κά
νουν άπόβαση οί ’Εγγλέζοι...

— θά τούς χτυπήσουμε.
— Καί γιατί δέ χτυπάμε τόν ΕΔΕΣ; Τό λέω μόνο σέ σένα. 

Φοβάμαι. "Αν χάσουμε τόν άγώνα. θέλουμε κρέμασμα...
"Ορισαν ραντεβού γιά τό βράδυ τής έπομένης καί χώρισαν. 

*0 Κουσοβίτσας πήρε τό ρέμα γιά τήν ’Αγράμπελη κι δ Καρατζάς 
τ άνάραχο γιά τή Νεράιδα. Είχαν φτάσει στό «άμήν> καί άπό 
πυρομαχικά, κι άπό τρόφιμα. Καί τώρα έφυγε καί ή άνησυχία, 
καί ή κούραση, καί ή άύπνία. Ανεβαίνει τό ζυγό, σταματάει στά 
καραούλια, κοιτάζει τόν τόπο γύρο) — τά βουνά, τις πλαγιές, τά 
διάσελα, τί; χαράδρες, στά σκόρπια χωριαδάκια...

Τό μεγαλείο έκείνης τής εποχής δ Γιώργος δέν καθόταν νά 
τό αναλύσει. Τό ζούσε μ όλους τους πόρους τού κορμιού του. «Εί
σαι άνθρωπος τής δράσης, τού είπε σέ μιά συζήτηση ό Παντελής. 
Διαφορετικός είναι δ Λευτέρης... Μόλις βρει καιρό, όνειροπολεί...». 
«Καί ποιός τύπος σ αρέσει; "τόν πείραξε δ Γιώργος”. Ό γέρος σας, 
τ άπάντησε άμέσως. ’Έχει τις αρετές καί τών δυό σας...».

Ό Σαλονικιός είχε καί οέν είχε δίκιο. Ό Γιώργος δνειροπο- 
λούσε μέ τδ δικό του τρόπο. Στις μάχες, στις πορείες, στούς έλιγ- 
μούς... θαύμαξε τήν αντοχή, τή λιτότητα, τήν παληκαριά τών αν
ταρτών... Τύχαιναν άπόβραδα νά βρεθεί στήν κορφή κάποιου χω
ριού, στ άγνάντιο. Στεκόταν κι άκουγε μέ άνέκφραστη χαρά ν 
άχολογούν οί ρεματιές άπ τά τραγούδια τού άγώνα... Όταν οέν 
είχαν έπιχειρήσεις καί στάθμευαν σέ κανένα χωριό, πήγαινε στις 
συγκεντρώσεις, έπιανε μιά άπόμερη γωνιά καί παρακολουθούσε, 
καί καμάρωνε, γελούσε κι έλεγε: «Ποιός θά τό πίστευε!». ΊΙ «α
πόδοση» τής δικαιοσύνης, πού καθόταν σάν ταφόπετρα στά στήθια 
τού κόσμου, έγινε απλή καί ξάστερη ύπόθεση. "Οσο κι άν στριφο
γύριζε δ κατηγορούμενος, δέν μπορούσε νά κρυφτεί πίσω άπ τό 
δάχτυλό του καί οί δικαστές έκριναν, μπροστά στόν κόσμο και οέν 
είχαν κανένα συμφέρο νά βγάλουν άδικες αποφάσεις. Χάθηκαν οί 
φαγωμάρες, τά μίση, οί κλεψιές... Μαζεύονταν οί γυναίκες στήν 
πλατεία, στό σχόλιό ή στήν έκλησιά. Σηκωνόταν ή ύπεύθυνη: 
«Εσείς άπ τόν άπάνω μαχαλά θά κουβαλήσετε τά πυρομαχικά. 
Σείς άπ τόν Ά η-Μάρκο θά ζυμώσετε ψωμί...». Κι έπαιρναν τά 
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αύνεργά τους καί ξεκινούσαν ή μιά υστερ" άπ τήν άλλη. Οί ίδιες 
σκηνές στδ Λαϊκό Συμβούλιο, στήν Επιμελητεία... 'Έφτανε ένα 
τμήμα τή νύχτα στδ χωριό και σέ μισή ώρα ταχτοποιούνταν δλοι 
σέ καταλύματα... ’Έφερναν τήν είδηση τά μεσάνυχτα καί ξεκινού
σαν, δ,τι καιρός κι άν ήταν, δσο μακριά κι άν έπεφτε, νά μεταφέ
ρουν τούς τραυματίες κι άπ τίς μαχόμενες περιοχές. Μερικοί γύρι
ζαν κι αύτοί τραυματισμένοι, άλλοι οέν γύριζαν καί καθόλου. Έ
βαλαν τηλέφωνα, έχτισαν σχόλιά, διόρισαν δασκάλους, έφτιαξαν 
τούς δρόμους καί τά γεφύρια. Ό έχθρδς χαλούσε κι αύτοί πάλι 
άπ τήν αρχή. Χάνονταν ό ένας, έπαιρνε τή θέση του κάποιος άλ
λος. Ό καθένας ήξερε τίς ύποχρεώσεις του καί τη σειρά του καί 
ζοριζόταν νά μή μείνει πίσω, καί δέ χάριζε κάστανα στούς έξυ
πνους, πού προσπαθούσαν νά ξεφύγουν. Οί «ρθειροπώγωνες καί 
τραγοσκελεϊς», δπως τούς έλεγαν κάποτε οί τρανοί, έφτιαξαν τδ 
δικό τους κράτος καί μέσα σέ δύσκολες συνθήκες τδ διοικούσαν 
άξια...

Τδ Γιώργο τδν μεθούσε ό άγέρας τής ηρωικής έποχής καί 
δέν τδν άφηνε νά δει τ αρνητικά σημεία. ’Ηταν άπ τούς κομμουνι
στές. πού είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στήν καθοδήγηση. Ή πολι- 
τική-ίοεολογική σύγχυση, πού έπικρατούσε στο Κόμμα, πού διοχε
τευόταν άπ δλα τά κανάλια καί καλλιεργόταν μ δλους τούς τρό
πους, οέν άφηνε τούς κομμουνιστές νά δουν τά λάθη. "Ωστόσο καί 
σ αύτόν παρουσιάστηκαν αμφιβολίες σχετικά μέ τά άποτελέσματα 
κι δχι τίς αιτίες, πού οδηγούσαν τήν επανάσταση σέ αποτυχία. ΊΙ 
σημερινή συζήτηση τίς ένίσχυε. Κι ό Χαράλαμπος ήταν αγνός σύν
τροφος. Στίς γνώμες του οέν υπήρχαν ούτε στενά-προσωπικά συμ
φέροντα. ούτε άρωστιάρικες φιλοδοξίες. ΊΙ σκληρή ζωή πολλά τδν 
είχε διδάξει. ΤΤ οουλιά τδν Εφερνε σ επαφή μέ τδν πολύ κόσμο κι 
ήξερε τις ανησυχίες του. Θυμήθηκε καί τά λόγια τού γερο-Σαλο- 
ν.κιού: «Μακριά άπ τή φαυλοκρατία, τδ παλάτι καί τούς ’Εγγλέ
ζους. Ήταν καί είναι δ κακός δαίμονας τής "Ελλάδας!». Κι δ α
πλός κόσμο: τδ Ελεγε: «Τί θά γίνει μέ τούς ’Εγγλέζους;». Καί ή 
άντίδραση τδ ψιθύριζε: «’Άν θά σάς άφήσουν οί σύμαχοι!».

Τό Γιώργο τδν Καρατζά σά νά τδν θυμηθήθηκε ή παλιά λογι
κή. Ανεβαίνει τδ ζυγό, στέκει πότε δώ, πότε κεΐ. άγναντεύει τδν 
τόπο γύρω κι άπ τή μιά χαίρεται ώς τά κατάβαθα τής ψυχής μέ 
τό μεγαλείο τής ’Εθνικής Αντίσταση: κι άπ τήν άλλη λέει μέσα 
του: «Αύτοί, ντόπιοι καί ξένοι, πάνε νά μάς βάλουν ξανά στό τσου
βάλι». Καί πάλι δέν τδ σηκώνει ή ψυχή του καί παρηγοριέται: 
«’Αδύνατο! ΤΤαρ όλες τίς ατιμίες τους, έμεις θά νικήσουμε!».

"Ο ΕΑΑΣ άπδ καιρό είχε μπει κάτω άπ τίς διαταγές τού 
Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής, δηλ. τού εγγλέζικου ιμπεριαλι
σμού. Τδ Φλεβάρη συγκροτήθηκε καί αναδιοργανώθηκε άργότε- 
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ρα, ή ΙΙΕΕΑ, πού θά έπρεπε νά εκπροσωπεί τδ μαχόμενο Έθνος, 
νά καθοδηγεί καί νά περιφρουρεί τήν Έπανάσταση άπ τά χτυπή
ματα και τί; δολοπλοκίες τών εχθρών της. Μπήκαν σ αύτή ένας 
εργάτης κι ένας αγρότης. Οί υπόλοιποι ήταν προσωπικότητες, πού 
κανέναν σχεδόν δέν έκπροσωποϋσαν, πού δέν ένιωθαν τις λαχτά
ρες τοϋ λαού καί στήν ούσία δέν μπορούσαν νά ύπερασπίσουν τά 
συμφέροντά του. Τδ Μάη συνήλθε τδ Εθνικό Συμβούλιο τών Κορυ- 
σχάδων. Πήραν μέρος 203 ή 206 Έθνοσύμβουλοι. Εργάτες 22. 
αγρότες 23, μικροαστοί 150, βιομήχανοι 5 καί 3 γυναίκες. Μέ λί
γα λόγια, 3,5 περίπου φορές περισότεροι οί μικροαστοί άπ τούς ερ
γάτες καί άγρότες καί οί γυναίκες, σάν άνταμοιβή γιά τδ ολοκαύ
τωμά τους, λιγότερες κι άπ τούς βιομήχανους .

Ή έλειψη πίστης στις λαϊκές δυνάμεις, στή συμπαράσταση 
τής Σοβιετικής "Ενωσης καί τών πραγματικά άντιφασιστικών δυ
νάμεων οδήγησε στδ Λίβανο. Ό Πετράκης περνούσε άπ τί; οργα
νώσεις καί έγκωμίαζε τήν ορθή πολιτική τού Κόμματος. ’Ακού
στηκαν καί διαφορετικές γνώμες, δμως γρήγορα πνίγηκαν μέσα 
στδ γενικότερο πνεύμα τού μικροαστικού φόβου.

Οί Γερμανοί, άκολουθώντας τή δημοσιά, προσπαθούν νά σπά
σουν, χρησιμοποιώντας πυροβολικό, μηχανοκίνητα καί πεζικό. Οί 
Έλασίτες τούς ματώνουν, τινάζουν στδν άέρα τούς βράχους καί τά 
γιοφύρια...

Απέναντι άπ τή Νεράιδα, 150-200 μέτρα άπόσταση, είναι τδ 
Στερφολίβαοο. Άπ τδν Λύχένα τού Πλύτσα, πού ενώνει τά δυο ύ- 
ψωματάκ.α, άνατολικά κατεβαίνει μιά άπότομη χαράδρα καί δυ
τικά τδ ρέμα, πού φτιάχνει πιδ κάτω τδ Βοϊδοπόταμο. Μετά τδ 
μεσημέρι στο Στερφολίβαοο φάνηκαν κινήσεις καί μιά ώρα άργό- 
τερα άνάφεραν, πώς στά χωριά Κέδρος καί Πουρνάρι, δεξιά άπ 
τδ Βοϊδοπόταμο, μπήκαν Έδεσίτες. Ό Γιώργο; φώναξε τδν καπε
τάνιο, πού είχε κατεβεϊ στά τμήματα, νά ρθεί άμέσως. Στδ μεταξύ 
οί Γερμανοί κίνησαν ένα λόχο στδ άριστερδ καί οί Έδεσίτες άπ τό 
Στερφολίβαοο, μέ τδ πρόσχημα νά τούς σταματήσουν, χτυπούσαν 
τούς Έλα σίτε; άπ τά πλάγια.

Ό καπετάνιος μέ τδ Επιτελείο καί τήν έφεορεία, έχτδς άπδ 
μιά διμοιρία, έφυγε γιά τδ Βοϊδοπόταμο μέ άποστολή νά εξασφα
λίσει τδ δρομολόγιο ύποχώρησης. Οί διμοιρίες πού κρατούσαν τή 
Ράχη τού Πατσατζή, βρέθηκαν άνάμεσα σέ δυο πυρά κι ύστερα ά
πδ τρίωρη σκληρή μάχη σκόρπισαν. Ό Γιώργος προώθησε τήν έ- 
φεδρία στδ Γρέκι, καμιά τριακοσαριά μέτρα πιδ κάτω γιά ν άπο- 
φύγει τήν ύπερφαλάγγιση καί ειδοποίησε τά τμήματα ν άρχίσουν 
τή σύμπτυξη.

Ή μάχη συνεχίζεται. "Ο ήλιος ζυγώνει στή δύση. Άπ τδ 
Στερφολίβαδο ξεκίνησαν καμιά τριανταριά Έδεσίτες, άκροβολισμέ- 
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νοι, καί προχωρούσαν γιά τόν Λύχένα. 'Ο Γιώργος καί οί τρεις 
σύνδεσμοι πού βρέθηκαν έκείνη τήν ώρα στήν έδρα, έπιασαν θέ
σεις και μέ τά αύτόματα τούς σταμάτησαν. Άπ τήν πρώτη γραμ
μή άνάφεραν, πώς απαγκιστρώθηκαν κανονικά. Οί μισοί είχαν πε
ράσει κιόλας τό ζυγό. Ό Γιώργος έστειλε τόν ένα σύνδεσμο στό 
Γρέκι νά πει στό διμοιρίτη νά τραβηχτούν στό Σέλιομα καί, δταν 
θά περνούσε κει τό τελευταίο τμήμα, νά τ ακολουθήσουν σάν ο
πισθοφυλακή.

Ό ήλιος έκατσε στή δύση. Σταμάτησαν τά πυρά καί στό 
Γρέκι. Στό Διάσελο ανέβηκαν οί Γερμανοί. Ό Γιώργος έριξε μιά 
πέτρα στό δεξιό βράχο.

— Γρηγόρη! κάνε ένα άλμα νά περάσεις το τσουγκάρι... κι 
υστέρα άπό μένα έσύ, Λεωνίδα.

Ό πρώτος πέρασε μέσα σέ βροχή άπό σφαίρες. Πέντε λεφτά 
άργότερα ξεκίνησε αύτός. Γιά ν άποφύγει τό έπισημασμένο μέρος, 
λοξοδρόμησε καμιά τριανταριά μέτρα κι άρχισε ν ανεβαίνει τήν 
πλαγιά, κοντά στό φρύδι γλίστρησε. Τά λίγα δευτερόλεφτα ώσπου 
νά σηκωθεί, έδωσαν τόν καιρό νά τόν σκοπεύσουν.

Ό δεύτερος σύνδεσμος τόν κατέβασε στή χαραδρίτσα καί. α
κολουθώντας τό ρεματάκι, τόν έκρυψε στή Δρακοσπηλιά.

σΟταν συνήρθε, είχε νυχτώσει γιά καλά.
— Νερό! μουρμούρισε.
—· θά πάω νά πάρω, σ. Διοικητή.
— U ού;
—-Στή Βρύση τοϋ Τσέλιγκα.
Μέ μιας δλα ξεκαθάρισαν.
— Υποψιάζονται, πώς έδώ γύρω έμειναν ξεκομμένοι τραυ

ματίες καί τή φυλάνε. Μήν πας.
Ύστερα άπό κάμποση ώρα ψιθύρισε ξανά:
— Κρυώνω!
Ό σύνδεσμος έβγαλε τό χιτώνιο καί τό έριξε στις πλάτες τού 

διοικητή του.
Ακούστηκαν πυρά.
— Τά πολυβόλα τ Άναστάση, πρόφερε σιγά. Λεωνίδα! έβγα 

στό Καραούλι νά δεις πού βρίσκονται. Πρόλαβαν νά περάσουν ή 
τούς έκλεισαν άπό δώ;

Σέ δέκα λεφτά έπέστρεψε δ σύνδεσμος.
— Πέρα άπ τδ Βοϊδοπόταμο, είπε μπαίνοντας. Κατά τόν "Λη 

Λιά τοϋ Κέδρου...
Ή νύχτα κυλάει ζεστή-άπαλή. Ό Γιώργος δ Καρατζάς αντι

μετώπισε τό θάνατο, δπω: καί τή ζωή; Μέ άπόλυτη ηρεμία. Άπ 
τό στόμα του δέ βγήκε ούτε ένα βογγητό, ούτε ένα παράπονο. Καί 
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νερό οέ ζήτησε άλλη φορά. Τέλος, σά νά σταμάτησε καί ή άνάσα 
του.

— Συναγωνιστή Διοικητή! είπε 6 σύνδεσμος, νά δει άν ζεί. 
Ξέρω ένα μονοπάτι, μέσα άπ τή χαράδρα... "Λμα θά βγει τό φεγ
γάρι, θά σέ κατεβάσω σιγά-σιγά στό Παλιοχώρι.

— Στό Παλιοχώρι!... Μές τή ρεματιά!... Σέ απομονώνουν τά 
βουνά άπό γύρω... Στόν ’Αετό θά ήθελα νά μέ πας... Στήν Ιΐυρα- 
μίδα... Ν άγναντεύω καί νά βλέπω τό χωριό μου... τούς γέρους 
μου... τά παιδιά μου... Νά έχω συντροφιά τούς βλάχους... Νά τούς 
άκούω νά μιλούν γιά τά πρόβατά τους, τή ζωή τους...

Στό Νεκροταφείο τής Καταβόθρας φάνηκε μιά σειρά τροχιο- 
δειχτικές σφαίρες. ’Ακολούθησαν ριπές. Οί γυναίκες ξεκίνησαν μέ 
τό σούρουπο. Πέρασαν τή δημοσιά καί, γιά νά προλάβουν νά πά
νε γρηγορότερα ψωμί στούς άντάρτες, πήραν ένα μονοπάτι όρθό- 
άπότομο μέσα άπ τό δάσος κι έφτασαν στό χωριό χωρίς νά ξέρουν 
πώς είχαν μπει οί Έοεσίτες. Τίς χτύπησαν. Σκότωσαν μιά, τραυ
μάτισαν μιά άλλη καί τούς πήραν τά τρόφιμα. Μιά άπόπειρα τοϋ 
ΕΛΑΣ νά πιάσει τό Καταφύγι, άπότυχε. Στό ένοιάμεσο είχαν σφη
νωθεί Έοεσίτες... ΟΙ ραδιοσταθμοί τού Μπι-Μπί-Σι καί τοϋ Καίρου 
μετάδωσν πρωί-πρωί: «Τό ΕΑΜ παραβίασε τή Συμφωνία... Ό 
ΕΑΑΣ χτύπησε τά τμήματα τοϋ ΕΔΕΣ στά υψώματα τής Νεράι
δας... Στό χωριό Καταοόθρα τραυμάτισαν καί σκότωσαν άοπλες 
γυναίκες...». Καί ό Ρήγας ό Πετράκης έλεγε στόν Κεφάλα: «Πρέ
πει νά γίνει συνείδηση όλων. ’Εμείς δέ μονοπωλούμε τόν άγώνα... 
Πάμε γιά έκλογές, πού θά τίς κάνει ή Κυβέρνηση Εθνικής Ε
νότητας...».

Ό Λεωνίδας είναι βέβαιος, πώς ό διοικητής του πέθανε καί 
δέν ξέρει τί νά κάνει. Νά μείνει ώσπου νά φέξει ή νά φύγει; Βγή
κε άπ τή Σπηλιά. Κοίταξε δλόγυρα, άναποφάσιστος. Προχώρησε 
καί δυό βήματα. Τά πετραδάκια, πού κύλησαν στήν κατηφόρα, σά 
νά ξύπνησαν τό Γιώργο τόν Καρατζά.

— Λεωνίδα! έφεξε;
— Θά είναι δυό ώρες νύχτα ακόμα, συν. Διοικητή. Κοντεύει 

τό φεγγάρι. Φώτισε λιγάκι. Θά σέ πάρω στήν πλάτη καί σιγά- 
σιγά θά κατεβούμε.

Μά έκείνος άπάντησε στίς δικές του σκέψεις:
«Κατίνα! Σού είχα ύποσχεβεί, άμα θά τέλιωνε δ άγώνας θά 

ρχόμουν νά σού κρατήσω συντροφιά... Τώρα, δπως καταλαβαίνεις, 
θά σού στέλνω χαιρετίσματα άπ τό ύψωμα τής Νεράιδας μέ τούς 
άγέρηδες, μέ τά πουλιά, μέ τούς διαβάτες... Οί Γερμανοί φεύγουν. 
Φτάνει ή λευτεριά. Τά παιδιά μας, δσο θά ζούν οί καημένοι οί γέ
ροι, θά τά προσέχουν, θά τά φροντίζουν. "Γστερα θά μείνουν, δπως 
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κι άλλα ορφανά, στό Κόμμα, στό λαό, κι δπως φαίνεται δέ θά έ
χουν τις δικές μας στενοχώριες. Σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα και 
πρόστεσε μέ φωνή πολύ αδύνατη, κάπως θλ’.μένη: Μά άν έρθουν 
τά πράματα ανάποδα, θ ακολουθήσουν τό δικό μας δρόμο, θά πε
ράσουν άπ τά δικά μας λημέρια... θά καθήσουν στούς ίδιους κά
βους... θ άγναντεύουν τή θάλασα καί θά καρτερούν... Εμείς, Κα
λή μου, δσο μπορούσαμε, κάναμε τό χρέος μας...».
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ή γιορτή έρχόταν άπό μακριά, άπό τό Ί8 και πιό παλιά. 
Περπάτησε στά έρημα σοκάκια, κυνηγημένη, κακοντυμένη, κου
ρασμένη, μέ τρύπια παπούτσια, χωρίς ψωμί... Κοιμήθηκε στά ύπό- 
γεια, στά νταμάρια, στις σπηλιές... Τήν έδειραν οί βαρυχειμωνιές, 
τήν έκαψε ό λίβας... "Εβαζε τά στήθια κόντρα στούς βοριάδες καί 
τύχαιναν καιροί νά πιάνεται μέ τά νύχια καί τά δόντια, νά κρύ
βεται κάτω άπ τις πέτρες, γιά νά μή τήν παρασύρει ή μπόρα... Τήν 
έθρεψαν οί πόνοι και οί καημοί, τά βάσανα και οί κατατρεγμοί, 
τό αίμα καί τά δάκρια, ή λίγη χαρά καί τά πολλά όνειρα... Ξε
κίνησε αδύναμη μέσα στήν παγωμένη νύχτα, πέρασε άπό φυλακές 
καί έξορίες, άπό πολιτείες καί χωριά, άπό κάμπους καί βουνά κι 
έγινε φουρτουνιασμένη θάλασα. Τήν τραγούδησαν στά παράνομα 
τυπογραφεία καί τά «κρυφά σχόλιά», στό ‘Χαϊδάρι, στό Κούρνοβο, 
στοϋ Παύλου Μελά, στό Σκοπευτήριο, τήν τραγούδησαν μέ τά 
συνθήματα στούς τοίχους, μέ τί; διαδηλώσεις στούς δρόμους, μέ 
τό χωνί καί τό ντουφέκι σ δλες τις γωνιές τής Πατρίδα; μα;. Μέ 
τό όνομά της στό στόμα χόρεψαν οί μελοθάνατοι «σέ μαρμαρένια 
αλώνια...».

Πάνω άπ τήν αδούλωτη 'Αθήνα γελάει ό γαλάζιο; ούρανός 
της καί τά μάρμαρα — ή αιώνια δόξα της — λάμπουν σήμερα πιό 
πολύ κάτω άπ τό φθινοπωρινό ήλιο. Οί βροχές τού Σεπτέμβρη-Ό- 
κτώβρη έπλυναν τόν τόπο, τον αγέρα καί τήν καθαρή ατμόσφαι
ρα προβάλουν πέρα ώ; πέρα τά βουναλάκια. Ή θάλασα ύστερα ά
πό τήν καταιγίδα κοιμάται. ΊΙ γαλανόλευκη καί ή κόκινη παντιέ
ρα μέ τό σφυροδρέπανο άνεμίζουν δίπλα-δίπλα σ όλη τήν πόλη καί 
οί πόρτες τών σπιτιών είναι ορθάνοιχτες. Ό άνθρώπινος χείμαρος 
κατακλύζει τις αύλές, τά σοκάκια, τούς δρόμους, τις πλατείες. 
Τραγούδια καί χοροί, φιλιά καί αγκαλιές, γέλια καί δάκρια... καί 
τό κύμα τή; απέραντης χαράς σκορπάει τά σύνεφα, πού πάνε νά 
σκεπάσουν τή χιλιάκριβη τή Λευτεριά, πριν άκόμα άνατείλει...
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Ή Ίίόπη, ξαπλωμένη σάν παράλυτη στό κρεβάτι, καταπίνει, 
όλο καταπίνει καί τό φαρμάκι δέ λέει νά τελιώσει. Δυό εικοσιτε
τράωρα — κι 6 θεός ξέρει πόσα άκόμα — δέ βγήκε καθόλου άπ 
το σπίτι. Καλύτερα νά είχε πεθάνει. Δέ Οά έβλεπε τό «τερατούρ-

Ό Λάκης στέκει πίσω άπ τις κουρτίνες τού παραθυριού μέ 
τά χέρια σταυρωμένα καί κοιτάζει ανέκφραστα τά σπίτια, τούς 
δρόμους, τόν ήλιο, πού ζυγώνει στή δύση, τά αλαφρά συνεφάκια, 
πού ταξιδεύουν στόν ούρανό τής Άτικής. ’Ακούει τήν πανηγυρική 
βοή τής πόλης καί στήν όψη του δέ βλέπεις ούτε χαρά, ούτε λύπη, 
ούτε φόβο. ’Απότομα τό πρόσωπό του σκοτείνιασε, τρεμούλιασαν 
οί άκρες τών χειλιών, σά νά τις χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Στο 
απέναντι πεζοδρόμιο περπατάει ένας Έλασίτης μέ στραβοβαλμένο 
οίκωχο και πιστόλι στό ζωνάρι.

Κατά τό σούρουπο κατέβηκε τις σκάλες καί μπήκε στό δω
μάτιο.

—· Ώστε ήρθες; ρώτησε παγερά.
Ό Μίμης τού έριξε μιά ματιά περιφρονητική.
— Ναι! αδερφέ, ήρθα νά ξοφλήσουμε κάποιους παλιούς λογα

ριασμούς.
Δέν απάντησε στήν πρόκληση. "Απλωσε τό χέρι καί τού έδω

σε ένα χαρτί, διπλωμένο, χτυπημένο στή γραφομηχανή.
— Νά τό ύπογράψει; καί νά τό δώσεις στις έφημερίδες. Νά 

το πας καί στούς ’Εγγλέζους.
Ό Μίμης τό διάβασε κι άφησε ένα χαμόγελο σαρκαστικό.
— Ναί! αδερφέ, θά τό πάω, όμως κάπου αλλού καί θά κα

ταγγείλω κάποιον άλλον. Νόμιζα πό)ς είχες φύγει μέ τούς κατα
χτητές. Δέν πίστευα νά έχεις τόση αναίδεια.

— 'Όσο περνούν τά χρόνια, τόσο πιό ηλίθιος γίνεσαι.
— Ξεκουμπήσου άπό δώ, κανάγια! Καί στό πτώμα τής μί- 

νας σου πάτησες.
Ό Λάκης, χωρίς νά σαλέψει, φόρεσε άργά-άργά τά γάντια.
— Κόντεψε τή γλώνχ σου, γιατί κάποιος άπ τούς δυό μας Οά 

ξεκουμπιστει. πρόφερε βαριά-βαριά.
Ό Μίμης μ ένα πήδημα βρέθηκε κοντά του. Τόν έπιασε άπ 

το μπράτσο καί τόν έσπρωχνε κατά τήν πόρτα. Ό Λάκης έκανε 
ένα βήμα στήν πάντα κι έβγαλε τό μαχαίρι. 'Ύστερα. γυρίζονται: 
στην άπολιθωμένη μάνα, πρόστεσε:

— Νά πεις, πώς τόν σκότωσαν οί Έλασίτες.
"Ολη τή νύχτα τήν πέρασε δίπλα στό πεθαμένο παιδί της. 

Κατά τά χαράματα σηκώθηκε κι έβαλε σέ μιά βαλίτσα λίγα έσώ- 
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ρούχα, τά χρυσαφικά, πού τής είχαν άπομείνει καί τίς λίρες, πού 
τις είχε μαζέψει μέ τόν «κόπο» της στά χρόνια τής κατοχής. Τρα
βώντας γιά τήν πόρτα, είδε στό πάτωμα τό χαρτί. Ό Μίμης, σάν 
αύτόπτης μάρτυς, κατάγγελνε τά έγκλήματα τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΛΣ: 
ΤΙς κλεψιές, τίς αρπαγές, τούς βιασμούς, τίς δμαδικές σφαγές... Τό 
τσαλάκωσε μέ γινάτι, δμως μετάνιωσε άμέσως. Τό έσιαξε καλά- 
καλά μέ τήν άπαλάμη νά φαίνονται τά γράμματα, τό έχωσε στήν 
τσέπη τοϋ πεθαμένου καί βγήκε.

Σ ένα μικρό μοναστήρι, χτισμένο σέ μιά γραφική πλαγιά τού 
Εύβοϊκοϋ καταστάλαξε. Τό άλλο πρωί βρήκε ανθρώπους στό κον
τινό χωριό. Επιδιόρθωσε τά κελιά κι έχτισε άπ τά θεμέλια τό έ- 
κλησάκι του Σωτήρος. Τότε, στά χρόνια τής κατοχής καί τής Ε
θνικής 'Αντίστασης, ο κόσμος ξέχασε και τό θεό και τό διάβολο. 
"Αργότερα άρχισαν νά μιλούν γιά τήν άγια ψυχή τής "Αγνής— 
μ αύτό τό δνομα είχε παρουσιαστεί έκεΐ — καί γιά τά θάματα, 
πού έκανε τά έκλησάκι τοϋ Σωτήρος μετά τό θάνατό της...

* * *

"Ο Λευτέρης οέν έκατσε νά χαρεΐ τή Λευτεριά. "Οταν ό Ε
ΛΑ Σ μπήκε στήν ’Αθήνα, πήγε κι αντάμωσε τόν υπεύθυνο:

— Νά πεταχτώ γιά λίγες μέρες στό χωριό...
Ό έρχομός του σκάλισε ξανά τούς πόνους τών γέρων. "Η Βά

σω κλαίει τή Φώτω, τό Φώτη, τήν Κατίνα, τό θοδωρή. τό Γιώρ
γο. Πότε μέ τή σειρά τού θανάτου καί πότε ανακατεμένα.

— Κανένα σπίτι, παιδί μου, δέν έχει τόσους πεθαμένους, έ
λεγε μέσα άπ τούς λυγμούς.

Στή διαδρομή, καί πιό πολύ σάν έφτασε στό Περιστέρι, άν- 
τίκρυσε μιά καινούργια γι αύτόν εικόνα, πού τού έκανε βαθιά εν
τύπωση. Καί στίς πόλεις ύπόφεραν οί άνθρωποι. Άπ τήν πλευρά 
τής τρομοκρατία: καί περισότερο. "Ομως έδώ, στήν ύπαιθρο, έβλε
πες πόσο στοίχισε ό άγώνας. Ό κόσμος στέγνωσε, έμεινε χωρίς 
ρούχα, χωρίς παπούτσια, άσχήμυνε στήν έμφάνιση, αγρίεψε. Τά 
σπίτια σά χάνια, χωρίς έπιπλα, ρουχισμό, σκεύη... Καί ό τόπος 
είχε περισότερες πληγές. Έκτος άπ τά καμένα σπίτια καί τά κα- 
ταστραμένα χωριά, έςαφανίστηκαν καί τά δάση. Στά χρόνια τής 
κατοχής τά έκοβαν, τά έκαιγαν καί τά έσπερναν βρίζα καί κριθά
ρια, γιά νά παλέψουν τήν πείνα.

— Αευτέρη μου! τί θά κάνεις; τόν ρώτησε μιά μέρα ή Βάσω. 
θά πας πάλι δάσκαλος; Δέν μπορείς νά ρθεΐς στό χωριό μας, νά 
σ έχουμε κοντά μας:

—· θά δούμε, μάνα, πώς θά πάει ή κατάσταση.
Γιά τήν Άθηνά οέν τόν ρωτούσε, γιά νά μήν τόν στενοχω- 
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ρέσει. "Ομως μια Κυριακή, κεί πού κάθονταν οι δυό τους καί κου
βέντιαζαν, οέ βάσταξε:

— Μέ τή γυναίκα σου, τί λές; θα τά σιάξετε;
— θά κάνω μιά απόπειρα. "Εχουμε παιδιά...
Καί τά σχόλιά, πού άλλες χρονιές λειτουργούσαν, φέτος δέν 

άνοιξαν. Κι ό Λευτέρης πρωί-πρωί έπαιρνε τά παιδιά — στήν άρ- 
χή καί τά τέσσερα, ύστερα ή Βάσω μέ διάφορες προφάσεις κρα
τούσε τό θωμά καί τό Βαγγέλη—καί πήγαιναν περίπατο. Τά έ
βλεπε νά τρέχουν, νά παίζουν, νά τσακώνονται, νά γελούν, νά 
πλαϊνέ... και δέ χόρταινε. "Οταν κουράζονταν, έβαζε τό ένα άπό 
τή μιά πάντα, το άλλο άπ τήν άλλη καί τούς έλεγε ιστορίες καί 
παραμύθια. Μιά άπ τις πρώτες μέρες ανέβηκαν καί στόν ’Αετό. 
Ό καιρός ήταν ακόμα ζεστός. Οί βλάχοι μέ τά ζωντανά είχαν κα- 
τεβεϊ στά ριζά κι δλόγυρα απλωνόταν ήσυχία. Στάθηκε στό Στάλο 
τού Μπαρμπαγιάνη. Κοιτάζει τό άκατάλυτο μεγαλείο, τήν απε
ραντοσύνη, τήν άγρια αρμονία, τήν ασάλευτη γαλήνη τής φύσης 
καί συλογιέται. Τί είναι δ άνθρωπος μπροστά σ αύτή τήν αιωνιό
τητα! Ποιος νά στεκόταν σ αύτό τό τσουγκάρι πριν άπό πεντακό
σια χρόνια καί ποιος θά στέκεται ύστερα άπ άλλα τόσα...

Στήν πλαγιά τού Φουρφουλά. απέναντι ακριβώς άπ τόν 'Αε
τό, φαίνεται τό χωριό Κορομηλιά. Οί Γερμανοί έσφαξαν όλους 
τούς κατοίκους καί στά έρείπια σκούζουν τώρα γκιώνηδες καί κου
κουβάγιες. Καί σ όλη τήν Ελλάδα;!... Κι άν πας καί πιό μακριά, 
άπ τό Στάλινγκραντ ώς τήν Πολωνία!...

Ή καρδιά τού Λευτέρη γεμίζει πίκρα. Βιαστικός στρατοκό
πος είναι ό άνθρωπος πάνω στή γή και σάν ειρωνεία, οί νόμοι τής 
κοινωνίας τοϋ κόβουν κι αύτόν τό σύντομο δρόμο...

Στή Στρούγκα φάνηκε ή Σεβαστή κι ό Γιανάκης, πού είχαν 
κατεβεΐ στή χαράδρα γιά νερό. ’Αποβραδίς είχε μιά συζήτηση μέ 
τόν πατέρα του γιά τις δυσκολίες πού τούς φέρνουν τά παιδιά. Ό 
γέρος έσκυψε πάνω άπ τή γωνιά, ανακάτεψε τις στάχτες μέ τή 
μασιά, έξυσε κάμποσο το κούτελο.

— Καταλαβαίνουν καλύτερα άπ τούς μεγάλους... Ποτέ δέ 
μάς ζήτησαν μιά δεκάρα ν αγοράσουν κάτι... Ήταν γιά μάς μιά 
παρηγοριά. Περισότερο γιά τή μάνα σου... Αλλά, λέγαμε νά τε- 
λιώσουν τά βάσανα, νά μαζευτεί ό κόσμος στο κονάκι του, ν αντα
μώσει μέ τούς δικούς του, νά δει μιά άσπρη μέρα...

Τις νύχτες στήν πόλη δύσκολα άποκοιμούνταν. Οί τρεχάλες, 
οί δυσκολίες τού αγώνα, οί σφαγές, ο κίνδυνος, πού παραμόνευε σέ 
κάθε γωνιά, ό ήρωισμός του λαού... τού άναστάτωναν τά νεύρα. 
Ώρες ξαπλωμένος στό κρεβάτι, ονειροπολούσε. Νά τέλιωνε ό πό
λεμος... Νά πήγαινε στό χωριό... Νά έβλεπε τά παιδιά του, τούς 
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γέρους... Νά ξάπλωνε στόν ίσκιο... Νά χόρταινε γαλήνη... Καί 
τώρα;!

Κάποτε στό νησί, δταν πέθνησκαν οΕ εξόριστοι άπ τήν πείνα, 
δ Πλάτωνας δ Κρεμύδας, πού ανακατευόταν μέ τή φιλοσοφία, τού 
είπε: «Χωρίς αισιοδοξία δέν μπορεί νά ζήσει δ κομμουνιστής. Έ
σύ είσαι ή προσωποποίηση τής μελαγχολίας...». «Νομίζω, τ άπάν
τησε, πώς κάνεις σύγχυση άνάμεσα στήν αισιοδοξία καί τήν παχυ
δερμία... Διαφορετικά, φτάνουμε σέ κείνο τό περίφημο τοϋ Αισώ
που: «Τά σπίτια σας καίγονται κι έσεις τραγουδάτε...».

Ήταν καί ή σύγκριση άνάμεσα στήν αιωνιότητα τής φύσης 
καί τήν προσωρινότητα τ άνθρώπου... ’Ηταν καί ή παραφροσύνη 
τής κοινωνίας. Σκοτώνει έκατομύρια, γιά νά θησαυρίσουν μιά 
χούφτα παράσιτα... Ήταν ό Λευτέρης μελαγχολικός τύπος... "Ο
μως πάνω άπ' όλες αύτές τίς αιτίες ’υπάρχει καί μιά άλλη, πού κά
νει τήν ψυχή του βαριά σάν τό μολύβι. Φτάσαμε στήν καμπή. Κεί
νο, πού χτές-προχτές φάνταζε ξέμακρο κι αβέβαιο, σήμερα χτυ
πάει τις πόρτες. ΟΕ γερμανόφιλοι προδότες έσμιξαν μέ τούς άγ- 
γλοφιλους καί οργανώνουν ένοπλες συμορίες. "Αρχισαν οι δολοφο
νίες άγωνιστών τής άντίστάσης. Ή λαϊκή έξουσία χάνει τή δύνα
μή της. Τ ’Αετόπουλα κρύβουν τά οίκωχα μέ τό σφυροδρέπανο, τά 
ξύλινα ντουφέκια τους καί δέν τραγουδούν δυνατά... Στίς ματιές 
τών άνθρώπων διαβάζεις ζωντανό τό παράπονο... Κείνη ή μέρα 
«ή γεμάτη ήλιο καί άγάπη» σά νά κρύφτηκε πίσω άπ τά σύνεφα. 
Καί ή εύαίσθητη ψυχή τού Αευτέρη πιάνει γρήγορα τίς άλαγές 
καί πονάει. Πονάει καί γιά τό σήμερα καί γιά τό αύριο. Ρίχνει 
μιά στοργική ματιά στή Σεβαστή καί τό Γιανάκη, πού παραβγαί
νουν στόν ανήφορο καί μουρμουρίζει: «Καί τά παιδιά μας θά έχουν 
τήν ίδια τύχη μέ μάς...».

Θά είχαν περάσει δυό ώρες νύχτα. Τά παιδιά είχαν κοιμη
θεί κι αύτοί κάθονταν στό πεζούλι τής αύλής. Ήρθε κάποιος άπ 
τήν οργάνωση τής πόλης καί τού έδωσε ένα χαρτί.

Ή Βάσω μπροστά του οέν έκλαύε. Δέν ήθελε νά τόν στενο
χωρήσει. Μόνο τού είπε πολύ σιγά-ψιθυριστά:

— "Ωρα καλή, παιδί μ.ου, καί νά μάς γράφεις νά μαθαίνου
με τί κάνεις.

Μιά βδομάδα άργότερα δ θωμάς πήρε τή Σεβαστή καί τό 
Γιανάκη καί τά πήγε στή μάνα τους. Ή Άθηνά, σάν τούς είδε νά 
μπαίνουν χωρίς τό Αευτέρη, μαύρισε καί κάπνισε. Δέν άπάντησε 
στήν «καλησπέρα» τού πεθερού της. Δέν τού πρόσφερε καρέκλα, 
ούτε ένα ρακί. Δέν τού πρότεινε νά περάσει έκεί τή νύχτα... Τ) 
Θωμάς καληνύχτησε καί βγήκε, παίρνοντας ξανά τό δρόμο γιά τό 
Περιστέρι...
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Μόλις Ακούστηκε νά χτυπάει ή αύλόπορτα, ή Άθηνά άρχισε 
νά ανακρίνει μέ τρόπο τή Σεβαστή.

— Ό πατέρας δέ γέρασε... Τά μαλιά του είναι μαϋρα-κατά- 
μαυρα... Φαρούπλατος... ψηλός... λεβέντης... Ιίερπατάει περήφα
να... Έχει υπέροχα μάτια, μεγάλα, πολύ γλυκά... Χαίρεσαι νά 
βλέπεις έναν τέτιον όμορφο άντρα...

—-Καί τί σάς έλεγε;
— Νά είμαστε φρόνιμα παιδιά... Νά μή στενοχωρούμε τόν 

παπούλη μας καί τή βάβω... Ν άχοϋμε τή μάνα μας... Νά μάθου
με γράμματα... Νά γίνουμε καλοί άνθρωποι, χρήσμιοι στήν κοι
νωνία...

Ή Σεβαστή μιλούσε γιά τόν πατέρα της σάν ώριμη κοπέλα. 
Κι αφού ή κόρη της μεγάλωσε, αύτή, ή Άθηνά, γέρασε. Καί γέ
ρασε, χωρίς νά χαρεϊ τή ζωή, σάν ένας άχρηστος άνθρωπος... Καί 
κάτι άλλο. Ό Λευτέρης έφυγε ξανά, χωρίς νά ρωτήσει καθόλου 
γι αύτήν...

Ένα μήνα άργότερα. πήρε τά παιδιά της κι έφυγε πάλι γιά 
τή Μακεδονία...

* * *

Έσμιξε ό ούρανός μέ τή γή. ’Έβγαλαν κι οί πέτρες νερό.
Σέ μιά πλαγιά, σκεπασμένη μέ πουρνάρια, σχίνα κι άλλα χα

μόκλαδα, Εγκαταστάθηκε προσωρινά τό τμήμα. Σέ μιά τσομπάνι- 
κη καλύβα κάθεται δ Σαλονικιός, μουσκεμένος ώς τό κόκαλο, καί 
κοιτάζει τή φωτιά έπίμονα.

Είχαν πιάσει αΙχμάλωτο τό Στατερά, ήγέτη τής τοπικής αν
τίδραση:, γιό ένός μεγαλοχτηματία καί μεγαλοεπιχειρηματία. Σού 
έκανε Εντύπωση ή ειλικρίνεια και ή ψυχραιμία του. Άπ τήν πρώ
τη ματιά θά νόμιζες, πώς ήθελε νά παραστήσει τόν ψευτοπαληκα- 
ρά. δμως στήν πορεία τών Ανακρίσεων ή τέτια αντίληψη έσβησε.

— ... Οί κατηγορίες, είπε, είναι σωστές... Συνεργάστηκα καί 
μέ τούς Γερμανούς καί μ.έ τούς Εγγλέζους... Πρόσφερα καί γώ 
τόν όβολό μου... Χάσατε τό παιγνίδι... Κι Εσείς τό καταλαβαίνετε. 
Δέν έχετε τή δύναμη νά τά βάλετε μέ τούς Εγγλέζους κι ήρθατε 
δώ. γιά νά πείτε: θά τούς χτυπούσαμε καί θά τούς τσακίζαμε καί 
θά τούς ρίχναμε στή θάλασα... άν δέν ήμασταν απασχολημένο; μέ 
τό Ζέρβα... Πήρατε μιά πιθαμή ήπειρώτικες πέτρες καί χάνετε 
τήν Αθήνα κι δλη τήν Ελλάδα... Μιά περίοδο φοβηθήκαμε μή 
φτιάξετε γερό στρατό... μήν κατεβοΰν οί Ρώσοι... Τώρα είμαστε 
σίγουροι... Ούτε προπαγάνδα σάς κάνω, ούτε Επιείκεια ζητάω... 
*Λν οέν έπεμβούν οί σύμαχοι, θά πεθάνω μέ τή συνείδηση ήσυχη. 
’Αγωνίστηκα γιά τήν περιουσία μου, τά συμφέροντα τής παράτα
ξής μου... Εσείς ποιόν εξυπηρετήσατε;
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— Τούς Ρώσους! άποκρίθηκε ειρωνικά δ διοικητής.
— Ούτε τούς Ρώσους, ούτε τήν τάξη σας, δπως θά έλεγε ο 

συναγωνιστής καπετάνιος. Σκοτώσατε τον κόσμο τζάμπα...
Ή ζωή σκορπάει δλο καί πιό γρήγορα τις αύταπάτες καί στή 

σκηνή προβάλει γυμνή ή πραγματικότητα. Οί Εγγλέζοι καί ή ε
σωτερική αντίδραση έτοιμάζονται πυρετώδικα. Ό ΙΙαπανδρέου 
εμπαίζει τό λαό... Καί οι δικοί μας; Στις αρχές τοϋ Δεκέμβρη ξέ
σπασαν σέ βρισμένες συνοικίες, αύθδρμητες άπ τήν πλευρά τοϋ Ε- 
ΛΛΣ, συγκρούσεις σάν απάντηση στις καθημερινές-άπρόκλητες ε
πιθέσεις τής έθνοπροδοσίας. 'Έγραψε αμέσως ό έαμικός καί ό κομ
ματικός τύπος, μίλησαν καί οί ηγέτες: «Είμαστε υπέρ τής 'Εθνι
κής Ενότητας... Χάρη στήν ψυχραιμία μας άποφεύχτηκε ή αιμα
τοχυσία... "Ενας είναι ό δρόμος τής έθνικής σωτηρίας— δ δρόμος 
τής δμαλότητας... Νά σταματήσουν οί συγκρούσεις... οί Ανεύθυνες 
εκδηλώσεις...». Μ άλλα λόγια, αντί νά καλέσουν τό λαό νά ύπερα- 
σπίσει καί μέ τά όπλα τή λευτεριά καί τήν τιμή του, τόν αφόπλι
ζαν πολιτικά, ιδεολογικά, στρατιωτικά... Κι άφηναν τήν αντίδρα
ση νά τόν σύρει στή σφαγή άοπλο... Κι άρχισε ό Δεκέμβρης. Οί 
«σύμαχοί» μας οί Εγγλέζοι ξεπέρασαν τούς εχθρούς μας τούς χιτ
λερικούς. Μέ τάνκς, κανόνια και αεροπλάνα χτυπούν λυσασμένα 
τήν ανοχύρωτη πόλη» τόν άμαχο πληθυσμό. "Ανενόχλητοι μεταφέ
ρουν άπ άλλες πόλεις ένισχύσεις... Καί ή καθοδήγηση τοϋ ΚΚ καί 
τοϋ ΕΑΜ δηλώνει: «Τήν κυβέρνηση δέν μπορείς νά τή χαραχτη- 
ρίσεις 100ο/ο Αντιδραστική. Συμετέχει σ αύτήν κι ένας Αγροτι
κός, δ Σοφιανόπουλος...». Αύριο-μεθαύριο, δταν φύγουν άπ τή ζωή 
καί τά τελευταία πρόσωπα-πρωτεργάτες κείνων τών γεγονότων καί 
μπει τάξη στό Κόμμα, κι άν θ Αξιωθεί νά δει τό φως τής δημοσιό
τητας τούτη ή προσπάθεια, πολλοί θά ποϋν, πώς κάμποσα άπ αύτά 
τής αφήγησης είναι Απίστευτα. Ωστόσο, άν ψάξουν τήν ιστορία 
κείνης τής περιόδου, θά βρουν κι άλλα, περισότερο Απίστευτα...

Ό διοικητής, πού είχε πάει στήν έδρα τού παραπάνω κλι
μάκιού, μπήκε στήν καλύβα.

— Ιΐαντελή! Σήκω. Εχουμε πορεία.
—· Γιά πού;
— Γιά τήν ’Αθήνα.
— Ποδαρόδρομο και μέ τέτιον καιρό!
Τό τμήμα έτοιμάστηκε καί ξεκίνησε μετά τό μεσημέρι. Μπρο- 

στά-μπροστά βαδίζει ό Παντελής. Δέν προσέχει. Πατάει οπού τύ- 
χει. Στις λάσπες, στις γούβες, στά νερά... Σκύβει τό κεφάλι καί 
πότε-πότε λέει μέσα του: «Δέ δικαιώσαμε τις προσδοκίες τοϋ 
λαού...».

Κατά τά χαράματα πέρασαν τό γιοφύρι τής "Αρτας καί μπή
καν στήν πόλη. Ό Σαλονικιός ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, σφούγγι
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σε τα νερά άπ τό πρόσωπο, έριξε μιά ματιά στή φάλαγγα καί φώ
ναξε:

— *Αιντε,  συναγωνιστές!
Κι αντήχησε γιά τελευταία φορά — σάν επωδός, σάν αποχαι

ρετισμός— δυνατά, άγέρωχα, τό τραγούδι του άγώνα: «’Εμπρός 
ΕΑΑΣ γιά τήν Ελλάδα, τό δίκιο καί τή λευτεριά...».

Χωρίς νά σταματήσουν καθόλου, βγήκαν άπ τήν πόλη καί συ
νέχισαν τό δρόμο γιά τήν Αθήνα. Κάπου έκεί στή Ναύπακτο, τούς 
σταμάτησαν. «Δέ χρειάζεται, τούς είπαν. Ή’Αντίσταση τέλιωσε...»

* * *

Ή κυρία Καίτη, τότε μέ τά γεγονότα τοϋ θοδωρή, μίλησε 
στό γιό της ανοιχτά γιά τόν καταδότη καί τοϋ σύστησε νά κάνει 
διαθήκη καί ν αφήσει δλη τήν περιουσία στό θανασάκη. Ό Λαμ
πράκης τήν άκουσε, σκέφτηκε κάμποσο καί είπε:

— Καί μένα μέ απασχόλησε τό πρόβλημα... Υπάρχουν καί 
ορισμένα έρωτηματικά... Μπορεί νά τής ξέφυγε άθελα κανένας λό
γος. Μπορεί νά έπισήμαναν τόν άσύρματο... Οί Γερμανοί οέν απο
κλείεται νά έχουν άνθρωπο στήν Ίντέλιτζενς-Σέρβις... Μπορεί νά 
ύποψιάστηκε ό Άγγελής... Πάντως πρόκειται γιά χαλασμένο άν
θρωπο. *Ασε  νά τελιώσει δ πόλεμος. Νά φύγουν οί Γερμανοί... καί 
τότε θά τής δώσω κλωτσιά στόν πισινό...

Ή κυρία Καίτη είναι χαρούμενη, εύτυχισμένη. Ζυγώνει ή μέ
ρα. ΟΙ Γερμανοί φεύγουν. Οί ’Εγγλέζοι τσακίζουν τούς Έαμοβουλ- 
γάρους. Σέ μιά βδομάδα, τό πολύ, θά ξεκαθαρίσουν τήν πόλη άπ 
τδ μίασμα καί τότε θά ρθει καί ή σειρά τής «μέγαιρας». Τόσα χρό
νια τήν ανέχτηκε. Ύπόφερε... Γονάτισε μπροστά στή Μεγαλόχαρη 
τής Τήνου, προσευχήθηκε μέ κατάνυξη καί τής ύποσχέθηκε νά 
τής χαρίσει δλα τά καντήλια κι δλα τά κονίσματα... Δέν πρόλαβε 
νά βγει στό σαλόνι, δταν ακούστηκε ή πρώτη ομοβροντία καί κάμ
ποσες οβίδες, ή μιά ύστερα άπ τήν άλλη, έπεσαν στδ σπίτι τοϋ Μή- 
τσου Καρατζά καί σέ άλλα γειτονικά. "Ετρεξαν δλοι νά κρυφτούν 
στό καταφύγιο. 'Ακόμα καί ή κυρία Καίτη κατέβηκε τίς σκάλες 
σάν πούπουλο. Σά βρέθηκαν σέ ασφάλεια, θυμήθηκαν τό Λαμπρά
κη. 'Εστειλαν άμέσως τίς ύπηρέτριες. Τό διαμέρισμα καιγόταν. 
"Οταν έσβησαν τή φωτιά, έβγαλαν άπό μέσα ένα μαύρο κούτσου
ρο καί μόνο τ ανάπηρα πόδια έδειχναν σέ ποιόν ανήκει τό καμένο 
κορμί. Ή κυρία Καίτη άνοιξε διάπλατα τά μάτια, τό στόμα, μά 
δέν πρόλαβε νά βγάλει ούτε ένα «αχ».

Ό Μήτσος, σύμφωνα καί μέ τή θέλησή της, τή μετάφερε 
στήν JI ολιτειούλα. Τήν έθαψε κι αποφάσισε νά περάσει τίς ύπό- 
λοιπες μέρες τής ζωής του κοντά της. "Ενα μήνα ύστερότερα διά
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βασε στήν έφημερίοα, πώς έγιναν μέσα σέ αφάνταστη πολυτέλεια 
οί γάμοι τής Τούλας Καρατζά μέ τό Αάκη Άγγελή καί ή υποψία 
έγινε πεποίθηση. Αύτός έβαλε τήν Τούλα, τούς Μακρήδες νά συ·ι- 
πεθερέψουν μέ τούς Καρατζάοες. Αύτός, ή Τούλα καί δ Λάκης, ί
σωσαν τήν πληροφορία, πώς κάπου έκεΐ ήταν τό "Αρχηγείο τού 
ΕΛΑΣ καί οί "Εγγλέζοι βομβάρδισαν τό σπίτι του. Τό περιστατι
κό τοϋ έφερε ζτή μνήμη μιά φορά άκόμα τά περασμένα. "Αναπόλη
σε τό χωριό του, τό Περιστέρι, τά παιδικά του χρόνια, τις σπουδές 
του... τή μακαρίτισα τή γυναίκα του, πού ήταν πιστός σύντροφος 
καί... καλό: άνθρωπος, τό ανάπηρο παιδί του, τά τραγικά γεγονό
τα... θυμήθηκε τή δική του έποχή, δταν οί άνθρωποι κέρδιζαν τά 
λεφτά τους έντιμα, έκανε μιά σύγκριση μέ τήν τωρινή, σφούγγισε 
τά δάκρια και μουρμούρισε: «Χάλασε δ κόσμος!».

"Ενας «ούοέτερος ορθόδοξο; χριστιανός», είπε στό Λευτέρη: 
«Πέθαναν κι οί δικοί σας. πέθαναν κι αύτοί μέσα στίς πίκρες καί 
τόν πόνο... καί δέν πήραν τίποτα στόν άλλο κόσμο... Γιά ποιο λό
γο η τόση έχθρα και τό μίσος!». «Σωστά, τ απάντησε. Δέν πήοαν 
τίποτα μαζί τους, δμως άφησαν σέ τούτο τόν κόσμο κάτι: τή λέ
πρα τους. Πέθαναν άπ τις μηχανοραφίες νά φάει δ ένας τόν άλ
λον. Πέθαναν στήν προσπάθεια νά κάνουν τό αίμα καί τά δάκρια 
τού κόσμου χρυσάφι, περισότερο χρυσάφι... Πέθαναν κι οί δικοί 
μας, δμως γιά κάτι άλλο. Καί πιό σωστά: Τούς δικούς μας τούς 
σκότωσαν αύτοί».

* * *
Τό παχύ κάπως όψιμο χιόνι σκεπάζει τά χωράφια, τούς λόγ

γους, τούς γκρεμούς, τούς δρόμους, τις πλαγιές καί κατεβαίνει ώς 
τόν κάμπο. Στόν ούρανό ούτε ένα συνεφάκι. Φυσάει παγωμένο βο
ριαδάκι. Τό χωριό "Ανεμόζυγος, πού είχε μείνει έρημο στά χρό
νια τής κατοχής, ζωντάνεψε. "Απ τις στέγες κρέμονται κρούσταλα, 
άπ τά μπουχαριά ανεβαίνει καπνός, στά τζάκια κάθονται αντάρ
τες. Οί συζητήσεις πότε ανάβουν, πότε καταλαγιάζουν, πότε γίνον
ται μικροκαυγάδες καί πότε παίρνουν έναν τόνο πικρής άπαγοή- 
τευσης. Τά τραγούδια τού άγώνα, οί συνηθισμένες άφηγήσεις γιά 
πορείες, διεισδύσεις, μάχες... τά σχέδια γιά τό μέλλον έχουν σβή
σε! .

Στόν Αη-θανάση, άκολουθώντας τό αντέρεισμα, φάνηκε μιά 
δμάδα άπό τέσσερα άτομα. Στό πρώτο σπίτι σταμάτησαν έναν Έ- 
λασίτη και κάτι τού είπαν. 'Ολοι μαζί πέρασαν τό σοκάκι κι έφτα
σαν στό κέντρο. Οί δυό ανέβηκαν τις σκάλες τού σχολιού καί οί 
άλλοι τρεις μπήκαιν στό διπλανό χτίριο.

Ό Ρήγας δ ΙΙετράκης κρέμασε τή χλαίνη στό καρφί, έκατσε 
δίπλα στή φωτιά καί μουρμούρισε, τρίβοντας τά χέρια:
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-—Κόντεψε νά μείνουμε στό δρόμο. Ξεπαγιάσαμε.
— Δέν έπρεπε νά ξεκινήσετε μέ τέτιον καιρό, είπε ό διοικη

τής. Φλεβάρης είναι. Σέ δυό-τρεις μέρες θά έσπαζε το κρύο...
— Φοβηθήκαμε μήν έχουμε κανένα παρατράγουδο μέ τούς 

αντάρτες κι αποφασίσαμε νά περάσουμε άπ τά τμήματα χωρίς κα
θυστέρηση.

Ό Παντελής είναι σίγουρος. Είχαν έρθει βασικά γιά τή διοί
κηση καί χαμογέλασε, προσφέροντάς τους τσάι.

— Τί παρατράγουδο! Ό ΕΔΑΣ είναι στρατός καί θά έχτε- 
λέσει κατά γράμμα τις εντολές τών άνωτέρων.

— Φυσικά, άλλά... Θά πρέπει καί νά τούς πείσουμε, πώς πρό
κειται γιά απόλυτα σωστή λύση.

Ό Παντελής μάζεψε τις πλάτες, στράβωσε τό κεφάλι.
— Ποιός β λόγος ν ανακατέψουμε τέτιο πρόβλημα! Είναι σά 

νά παίζουμε μέ τή νοημοσύνη τού κόσμου.
Τά παχιά φρύδια τοϋ Πετράκη άνασηκώθηκαν. Τά μάτια 

μαύρισαν. Μιά γκριμάτσα άσχήμυνε πιό πολύ τό μακρουλό-ίσχνό 
πρόσωπό του.

'—Αφού δ Καπετάνιος έχει τέτια αντίληψη, πρόφερε μέ κα
κία καί, γυρίζοντας στό διοικητή, συμπλήρωσε: Δέν πιστεύω νά 
συμφωνάς κι έσύ μαζί του...

— Είναι δύσκολο, σ. Ρήγα, νά πείσουμε τόν κόσμο, πώς πή
γαμε καλά.

— Δηλαδή, θά έπρεπε νά συνεχίσουμε τόν έμφύλιο πόλεμο 
κάτω άπό δυσμενείς συνθήκες; Άν οέν παραβίαζε τή συμφωνία 
ή κυβέρνηση κι &ν δέ μάς χτυπούσαν ο! σύμαχοι, δέ θά εΐμασταν 
κύριοι τής κατάστασης; Ποιος φταίει; Εμείς ή αύτοί;

— Αύτοί τά συμφέροντά τους ύποστηρίζουν, πρόλαβε ό Παν
τελής τό διοικητή. ’Εμείς τί κάναμε;

— Δέ θά έπρεπε νά ύπογράψουμε τή Βάρκιζα;
— Δέ θά έπρεπε νά φτάσουμε στή Βάρκιζα.
— "Οπως βγαίνει άπ τά λεγάμενα τού Σαλόνικιοϋ, μπήκε στή 

συζήτηση ό Κεφάλας, δ άγ<ί>νας χάθηκε καί συνεπώς ήταν μάταιος.
— Άπό πού κι ώς πού, σ. Κεφάλα, βγάζεις τέτιο συμπέρα

σμα; Ό αγώνας αποτελούσε ιστορική ανάγκη, τά λάθη δέν ήταν 
απαραίτητα.

— Άν βρισκόμαστε σέ μειοψηφία καί στήν προσπάθεια ν ά- 
ποχτήσουμε συμάχους, πέφτουμε όξω... Άλλά. νά έχεις τή συντρι
πτική πλειοψηφία τού λαού μέ τό μέρος σου καί τήν έξουσία στά 
χέρια σου καί νά τή χαρίσεις στον ταξικό έχΟρό!,..

— Μικροαστική απαισιοδοξία. μουρμούρισε δ Κεφάλας, αφή
νοντας ένα χαμόγελο συγκαταβατικό-περιφρονητικό. Οί θυσίες πο
τέ δέν πάνε χαμένες.
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— Τότε νά κάνουμε επαναστάσεις συνέχεια καί νά χάνουμε 
τή μιά κοντά στήν άλλη, γιά νά μαζεύουμε θυσίες. Καί γιατί οέν 
έκαναν τό ίδιο οί γειτόνοι μας;

— Σκέφτεσαι δογματικά! τόν έκοψε ό Πετράκης. Έκει δια- 
μορφώθηκαν άλλες συνθήκες. Μπήκε δ Κόκινος Στρατός...

— Καί στήν Αλβανία;
Ό Ρήγας δέν μπορεί νά κρατήσει τά νεύρα του.
— Άπαντα ανοιχτά, σ. Σαλονικιέ. Άν δέ μάς χτυπούσαν οί 

Εγγλέζοι...
— Τό έρώτημα μπαίνει διαφορετικά. Τί κάναμε εμείς γιά 

νά αποκρούσουμε τήν έπέμβαση τών Εγγλέζων. Άν είχαμε 200- 
300 χιλιάδες στρατό, καλά έςοπλισμένο καί σωστά προσανατολι
σμένο, κι άν οέν υπογράφαμε στό Λίβανο καί τήν Καζέρτα, θά τολ
μούσε δ Τσώρτσιλ ν ανοίξει μέτωπο στά Βαλκάνια, τή στιγμή πού 
οί Γερμανοί πέρασαν σέ αντεπίθεση στό δυτικό μέτωπο καί κόν
τευαν νά τούς ρίξουν στή θάλασα;

— Αυτές είναι άριστερίστικες, αναρχικές, αντεθνικές αντιλή
ψεις...

7) οιοκητής, πού καθόταν στά καρφιά, γιατί ή συζήτηση πή
ρε άσχημο δρόμο, αρπάχτηκε άπό μιά σύντομη διακοπή.

— Νομίζω, πώς έδώ δέν είναι κατάλληλος ούτε δ τόπος, ού
τε δ χρόνος νά λύσουμε τέτια προβλήματα. Δώστε συγκεκριμένη 
έντολή, σ. Ρήγα, καί θά τήν έχτελέσουμε.

— Νά μαζέψετε τούς αντάρτες, νά τούς αναλύσετε τήν πολι
τική κατάσταση, νά τούς μιλήσετε γιά τούς έθνικούς σκοπούς πού 
επιδιώκει ή καθοδήγηση μέ τήν αποστράτευση τού ΕΑΑΣ, νά τούς 
έμπνεύσετε τήν αισιοδοξία καί νά τούς καλέσετε νά παραδώσουν 
τά δπλα.

— Καί δέ θά ήταν σωστότερο νά τούς μιλήσετε σείς; Καί τό 
θέμα τό κατέχετε καλύτερα, καί εύκολότερα θά γίνετε πιστευτοί.

— Πρώτα ή διοίκηση, νά φανεί πώς υπάρχει δμζχρωνία.
Ή συγκέντρωση έγινε στήν έκλησιά. Ό Παντελής στάθηκε 

στό σκαλοπάτι μπροστά στήν Ωραία IIύλη. Τό πρόσωπό του ήταν 
χλωμό, δμως ή φωνή του σταθερή.

«Συναγωνιστές!
Ό ένοπλος άγώνας. μιά άπ τίς λαμπρότερες σελίδες της Ιστο

ρίας μας, τέλιωσε... Σέ κείνη τήν κορφή, αντίκρυ, συναντήθηκαν 
στίς άρχές τού ’42 οί δχτώ πρώτοι άγωνιστές, πού συγκρότησαν τό 
τμήμα μας. Μέσα σ αύτούς ήταν κι ό διοικητής μας... Πέρασαν 
άπό τότε 3 χρόνια, μεγάλα χρόνια. Περπατήσαμε τά περισσότερα 
βουνά τής Πατρίδας μας. Δώσαμε μάχες μικρές καί μεγάλες... 
Βοηθήσαμε νά σωθεί ό λαός άπ τήν πείνα, τήν έπιστράτευση, τόν 
άφανισμό... νά γίνει περήφανος λαός, νοικοκύρης στόν τόπο του...
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Προσφέραμε κι έμείς τό δικό μας μερτικό στόν κοινό άγώνα τών 
λαών γιά μιά καλύτερη κοινωνία...

Θά περάσουν χρόνια. Θά πεθάνουμε μεΐς καί θα μείνουν τά 
παιδιά μας, τ άγγόνια μας... Θά φύγουν κι αύτά καί θά ρθούν άλ
λοι... Κι ώστόσο αθάνατο θά μείνει τδ Έπος τής Εθνικής Αντί
στασης. Θά γίνει παράδειγμα ηρωισμού, τραγούδι, παραμύθι, Ιστο
ρία... τιμή καί δόξα τού ^Εθνους... "Οπως μιλούσαμε εμείς γιά τήν 
περίφημη Κλεφτουριά, γιά τήν επανάσταση τού 21, θά μιλούν οί 
ερχόμενες γενιές γιά τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ...

Θά πάτε στά σπίτια σας, θά μπείτε στίς πολιτικές Οργανώσεις 
καί θά φέρετε σ αύτές τις αρετές τού Έλασίτη. Τήν αντοχή, τήν 
παληκαριά, τήν αύτοθυσία, τήν πειθαρχία... Οί διχόνιες, ή διά
σπαση, ή απογοήτευση, αποτελούν σήμερα τό μεγαλύτερο κίνδυνο 
γιά τό κίνημα. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οί Κομμουνιστές. ’Α
κόμα περισότεροι οί Έπονίτες. Έκατομύρια ο! Έαμίτες. Είμαστε 
ένας δλόκληρος λαός κι είναι μιά χούφτα. Ενωμένοι σάν ένας άν
θρωπος κάτω άπ τήν καθοδήγηση τοϋ ΚΚ καί τοϋ ΕΛΜ, θ άντιμε- 
τωπίσουμε μέ τό κεφάλι ψηλά τις καινούργιες δυσκολίες καί θά νι
κήσουμε... Καταθέτοντας τά όπλα, Ορκιζόμαστε μπροστά στούς τά
φους τών νεκρών συντρόφων μας, πιο θά συνεχίσου’ιε τόν αγώνα κι 
αϋριο-μεθαύριο, δταν ή Πατρίδα μας θά είναι λεύτερη κι εύτυχι- 
σμένη, θά ρθούμε ξανά σέ τούτα τά λημέρια — έμείς ή κάποιοι άλ
λοι— καί θά τούς πούμε, πώς ή θυσία τους οέν πήγε χαμένη...

Ό Ρήγας έριξε μιά ματιά στόν Κεφάλα, πού στεκόταν δίπλα 
του. «’Αφού θά μιλήσεις έσύ», μουρμούρισε έκείνος. ’Ανέβηκε στόν 
άμβωνα. Ή αγόρευση βάσταξε μιά ώρα. Εγκωμίασε τήν καθοδή
γηση, γιατί έβαλε τέρμα σέ μιά ανώφελη αιματοχυσία, έπανήλθε 
καί τόνισε τρεις φορές, πώς οέν πρέπει νά υπάρχει καμιά αμφιβο
λία γιά τήν ορθότητα τής πολιτικής γραμμής, φόρτωσε τις «προ
σωρινές άναποδιές» στήν ανέντιμη συμπεριφορά τής ντόπιας άντί- 
δρασης καί τών Εγγλέζων καί έκλεισε, ύπογραμμίζοντας μέ τόν 
πιό κατηγορηματικό τρόπο, πώς ή νίκη είναι έξασφαλισμένη.

Στόν ΕΑΑΣ ποτέ δέν υπήρχαν ρεύματα, όμως σέ τούτο τό ση
μείο έσβησε καί rt παραμικρή απόχρωση διαφωνίας. Τόν ακόυσαν 
βουβοί-σκυθρωποί... Ούτε κινήσεις έπιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας, 
ούτε χειροκροτήματα, ούτε ψιθυρίσματα. Ό Πετράκης έμεινε Ικα
νοποιημένος. ’Απόδωσε τή σιωπή τους στή ρητορική του ικανότη
τα, στήν ακαταμάχητη έπιχειρηματολογία καί πιό πολύ στήν άδιά- 
σειστη αντικειμενική αλήθεια. Ό κόσμος μετατρεπόταν σέ προβο
λή τών δικών του πόθων. Ό φόβος, μήπως κάποιο έμπόδιο ξεστρα
τίσει τήν... κοινωνική πορεία τών γεγονότων, τοϋ θάμπωνε τή λο
γική. 'Ωστόσο θά ήθελε νά υπάρχουν καί άντιρήσεις. καί ερωτή
ματα, γιά νά «ξετινάξει» τό πρόβλημα άπ όλες τις μεριές, νά μήν 
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αφήσει κανένα σημείο σκοτεινό καί νά δείξει στή διοίκηση, πόσο 
μακριά άπ τήν ψυχή τών ανταρτών βρισκόταν. Γι αύτό, τελιώνον- 
τας, ρώτησε:

— Μήπως υπάρχουν απορίες;
Κανένας δέν κουνήθηκε.
— Μιλήστε, συναγωνιστές! Πέστε τή γνώμη σας ανοιχτά. 

Μή δυσκολεύεστε.
Καί πάλι τά ϊδια. Μόνο στήν τρίτη απόπειρα νά σπάσει τή 

βουβαμάρα, σάλεψε κάποιος, πού στεκόταν κοντά στήν πόρτα:
— Θά ήθελα νά μάς πει δ συναγωνιστής τής καθοδήγησης, 

άν πάρθηκαν μέτρα νά μή μάς σφάξουν οί συμορίες τού Σούρλα, 
δταν θά γυρίσουμε στά χωριά μας.

Ό Ρήγας μίλησε καί μιά ώρα ακόμα, γιά νά αποδείξει, πώς 
δέν ύπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος.

Οί αντάρτες έφυγαν γιά τά σπίτια τους τήν ίδια μέρα καί σά 
νά πέθανε γιά δεύτερη φορά τδ χωριό. Στά παγωμένα σοκάκια δέ 
βλέπεις ψυχή. 'Έσβησαν οί φωτιές στά τζάκια κι άπ τά μπουχα- 
ριά δέν ανεβαίνει καπνός. Τδ χιόνι, άσπρο σάβανο, σκεπάζει τή 
γή κι δ βοριάς κάνει τήν έρημιά πιδ κρύα.

* * *

Ή κατάσταση άλαξε. Ό παγκόσμιος πόλεμος πλησίαζε στο 
τέλος κι δ ιμπεριαλισμός άποχτούσε μεγαλύτερη ελευθερία κίνη
σης. Ή Ελλάδα βρέθηκε ξανά κάτω άπδ ξένη, πιδ ραφιναρισμέ- 
νη, κατοχή. Ό λαός έμεινε χωρίς στρατό, όπλα, κρατικό μηχανι
σμό. Ή κυβέρνηση, άπ τά τμήματα τής Μέσης ’Ανατολής, τούς Έ
δεσίτες, τούς Παοτζίδες, τούς Ταγματασφαλίτες, τούς II ©υλικούς., 
συγκρότησε στρατό. Επιστράτευσε έγκληματίες, κλέφτες, χασισο
πότες, μπράβους, σωματέμπορους... δλο εκείνο τδ κατακάθι, πού 
οέν πρόλαβε ή Έπανάσταση νά τδ σαρώσει, τούς πλαισίωσε μέ δο- 
σίλογους καί τούς εξαπόλυσε σάν ομάδες κρούσης, κυρίως στήν ύ
παιθρο. Άγνάντευαν άπ τά ύψώματα καί, δταν έβλεπαν τδν πολύ 
κόσμο νά φεύγει γιά τις δουλιές του, έκαναν γιουρούσι στά χωριά. 
Γύριζαν άπδ ράχη σέ ράχη καί έπεφταν σάν τά όρνια στούς ζευγί
τες, τούς τσομπαναραίους. τούς στρατοκόπους... «’’Ατιμε! ούρλιαζε 
ό ένας. Μέ τά δικά μου βόδια κάνεις χωράφι!...». «Έαμοβούλγαρε! 
δ άλλος. ΤΗρθες μέ τδν ΕΛΛΣ καί μού πήρες τά πρόβατα...». Καί 
δέν ήξερες άπδ πού νά φυλαχτείς. 'Έβγαιναν μέσα άπ τδ λόγγο, 
άπ τις χαράδρες, άπδ κεί πού οέν τούς περίμενες. Περπατούσες 
στδ δρόμο καί σέ ντουφεκούσαν, κρυμένοι πίσω άπ τήν τούφα. ’Έ
πεφτες νά κοιμηθείς καί σ έσφαζαν στόν ύπνο. Καί οέν ήξερες πώς 
νά φυλαχτείς. ΤΙ ομαδική άντίσταση στά χωριά ήταν πολύ δύσκο
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λη. Και δέν ήξερες μέ τί να φυλαχτείς. Οί οργανώσεις είχαν κρύ
ψει ορισμένα δπλα. Ήταν πολύ λίγα νά παίξουν, στήν άνάγκη, 
κάποιο σοβαρά ρόλο ήταν δμως πάρα πολλά, γιά νά στένουν οί συ- 
μορίτες προβοκάτσιες και νά σακατεύουν τόν κόσμο στό ξύλο..

ΙΙίσω άπ τις συμορίες προχωρούσε ή ’Εθνοφυλακή και έγκα· 
τέσταινε τμήματα χωροφυλακής, διόριζε αντιδραστικά κοινοτικά 
συμβούλια, έδιωχνε τούς προοδευτικούς δασκάλους... Ή τρομοκρα
τία δυνάμωνε μέ τή μέρα, μέ τήν ώρα. Άπ τά χωριά προχωρούσε 
στίς πολιτείες και τά μεγαλύτερα κέντρα. Οί διωγμοί δέν περιο
ρίζονται μόνο στούς ανθρώπους. Μαγάριζαν τούς τάφους τών νε
κρών, κατάστρεφαν τά φτωχά μνημεία τών ήρώων, άπαγόρευαν τά 
τραγούδια... Πάσκιζαν νά σβήσουν άπ τή μνήμη τού λαού τις πα
ραδόσεις τής Εθνικής Αντίστασης... Άνοιξαν μιά άσύληπτη σέ 
έκταση προπαγάνδα γιά σφαγές, ομαδικούς τάφους...

Οί Εγγλέζοι έφοοίαζαν τίς συμορίες μέ οπλισμό, προσπαθού
σαν νά έξαγοράσουν τούς πεινασμένους μέ τά τρόφιμα τής Ουνρα, 
δταν έβλεπαν όμαδική άντίσταση δυσμενή γιά τούς συμορίτες, έμ
παιναν στή μέση, γιά νά... εμποδίσουν τήν αιματοχυσία, δπου συ- 
νέβαινε τό αντίθετο, σά σύμαχοι, δέν... άνακατεύονταν στά εσωτε
ρικά τής χώρας.

Ό Κεφάλας έλεγε: «Δέν υπάρχει άλλη λύση άπ τό δπλο...». 
Ό Πετράκης, διευθυντής τώρα σέ μιά έθνικο-άπελευθερωτική έ- 
φημερίδα, μιλούσε μέ Ιερή άγανάχτηση γιά βαρβαρότητα, ζούγ
κλα, αντεθνική πολιτική, οχετό συκοφαντίας. Ιίαραπονιόταν. για
τί ή άντίαραση δέν έδειξε κατανόηση στή «γεναιοοωρία», τή «με
γαλοψυχία», τήν άνιδιοτέλεια...» τού ΕΛΜ καί τού Κόμματος. Καί 
ή άστική τάξη έγραφε στα παλιά της τά παπούτσια τίς μικροαστι
κές του ηθικολογίες καί δημιουργούσε μέ τή φωτιά και τό σίδερο 
τό δικό της κράτος...

# * *

Τά χαράματα στό Μεσοβούνι. Μιά χρυσαφένια γάζα πέρα 
στήν ανατολή χωρίζει τόν ουρανό άπ τή γή. Τά βουνά έχουν ακό
μα χιόνι. Όλόγυρα απλώνεται νεκρή —καταθλιπτική— ύπουλη 
σιωπή. Τά τραγούδια, οί μάχες, τό βουητό μιας ήρωικής έποχής, 
πού δονούσαν τούτα τά λημέρια πριν άπό λίγους μήνες, έσβησαν 
καί μόνο ενα τρυγόνι πίσω άπό μιά τούφα κελαηδάει λυπητερά, 
δίνοντας πιό πένθιμο τόνο στό γύρω τοπία. Ή έρημιά, οί αναμνή
σεις άπ τό χτές, οί άνησυχίες γιά τό αύριο, σέ γεμίζουν θλίψη...

Άνάσανε βαθιά, έσπρωξε μέ μιά άργή κίνηση τό κασκέτο ψη
λότερα, σφούγγισε τόν ίδρωτα μέ τήν απαλάμη. Εριξε μιά ματιά 
στις μπαλωμένες άρβύλες, στά τριμένα ρούχα. 'Έβγαλε τά ματο- 
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γιάλια καί τά σκούπισε. «Τί τά θέλω, μουρμούρισε. Είναι δλότελα 
άχρηστα...». Τά φόρεσε ξανά κι αναστέναξε: «Ματογιάλια στ αν
τάρτικο δέ βρήκα, όμως μιά άλαξιά ρούχα κι ένα ζευγάρι άρβύ
λες οέν ήταν δύσκολο νά βρω!».

Στδ Αγρίνιο, δπου τδν βρήκε ή αποστράτευση, είχε δουλέ
ψει παλιότερα καναδυδ χρόνια και γνώριζε κάμποσους.

— Χαράλαμπε! τού είπε δ φούρναρης ό Τσίτσας. Πέρνα άπδ 
δώ νά σού δίνω ένα καρβέλι ψωμί και μή μού ζητάς δουλιά. Μπο
ρεί; έσύ τώρα νά κουβαλάς νερό, νά ζυμώνεις...

— Νά σέ βάλω φύλακα, κούνησε τδ κεφάλι δ Άντώνης δ Σα
λαμούρας. Σ έβαλα. Κι ύστερα; θά ρθούν τά καθάρματα καί τήν 
άποθήκη θά κάψουν κι έσένα θά σέ σακατέψουν...

Κι άλλοιάλλα τέτια.
Σαράντα πέντε μέρες έψαχνε στά χαμένα κι αποφάσισε ν ανε

βεί στδν Κόζιακα. Εκεί θά έβρισκε τήν Άγγέλω καί θά παιδεύον
ταν μέ τά κουτσοχώραφα. Ή Μαρία μέ τδν άντρα της και τήν έγ- 
γονούλα τους, τή Λευτεριά, είχαν φύγει, πριν τελιώσει δ άγώνας. 
Πέρασε άπ τά γραφεία τού Κόμματος νά τούς πεί, πώς, άν τδν 
χρειαστούν, θά είναι στδ χωριό.

— Χαράλαμπε! τρεις μέρες ψάχνουμε νά σέ βρούμε, φώναξε 
δ γραμματέας, σάν τδν είδε νά μπαίνει. Ειδοποίησαν άπδ πάνω νά 
πάς στήν περιοχή σου. Νά παρουσιαστείς στήν Περιφερειακή 'Ε
πιτροπή καί κείνοι θά σέ ταχτοποιήσουν.

Ό ήλιος άνέβηκε μιά όργιά. Πάνω στή χλόη λάμπει ή πρω
ινή δροσιά. Σώπασε καί τδ τρυγόνι. Ό Χαράλαμπος έβγαλε άπ 
τήν τσέπη ένα τσιγάρο. Τδ έκοψε στά τρία. Ξετύλιξε τδ χαρτί προ
σεχτικά. Στούπωσε τδν καπνδ στδ τσιμπούκι τ άναψε, τράβηξε 
μιά ρουφηξιά, χαμήλωσε τδ κασκέτο καί ξεκίνησε πάλι.

Δρασκέλισε τδ φράχτη τού κήπου τήν ώρα πού ή μέρα έσμι
γε μέ τή νύχτα. Ή αύλή γεμάτη πέτρες, χώματα, ξύλα... Οί πόρ
τες καί τά παράθυρα τέντα. «Ή Άγγέλω, τού είπαν οί γειτόνισες, 
δταν ήρθαν νά τήν πιάσουν, πήδηξε άπ τδ παράθυρο καί χάθηκε..». 
Άνέβηκε τή σκάλα. Μέσα τίποτε. Ό αγέρας κουνούσε πέρα-δώθε 
τήν κρεμαστάλα στή γωνιά. Ήταν τδ μόνο πράμα, πού είχε μεί
νει. Βγήκε, μάζεψε κάμποσα σπασμένα σανίδια στήν αύλή, άναψε 
φωτιά και ξάπλωσε στδ τζάκι, θά περνούσε έκεί τή νύχτα καί τήν 
άλλη μέρα θά κατέβαινε στήν πόλη...

Είναι τσακισμένος, δμως οέν τδν κολάει ύπνος. Αγρίεψε δ 
νούς. Συλογιέται, συλογιέται. Ήταν νέος... Είχε οικογένεια... σπί
τι... Καί γέρασε. Οί δικοί του σκόρπισαν, τδ σπίτι έμεινε άδειο... 
Ό Χαράλαμπος δ Κουσοβίτσας οέν παραπονιέται. Αυτή είναι ή 
μοίρα τ άνθρώπου. Κυνηγάει τδ αύριο, τδ καλύτερο... Κι άν ήξε
ρε. πώς έτσι θά ρθούν τά πράματα, άλλο δρόμο δέν είχε. Κι δσο 
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πόνο κι άν νιώθει, πιστεύει, πώς σήμερα δέν είναι όπως παλιά. ΊΙ 
μπόρα θά περάσει. Οί κοπέλες του, ή έγγονούλα του, όλος δ κό
σμος, άπ αυτόν και τή μακαρίτισα τή γυναίκα του καλύτερα θκ 
ζήσουν... "Οσο κι άν παιδευτούν νά σπρώξουν τή ζωή πρδς τά πί
σω, οέ θά τδ πετύχουν... Άλλά... γιατί νά χαθεί δ αγώνας! Γιατί 
νά περάσουμε δυό φορές τόν ίδιο δρόμο! ΊΙ σκέψη παίρνει ένα 
άλλο μονοπάτι, πού μιάζει μέ τό πρώτο, κι έπειτα ένα τρίτο, πού 
οέ διαφέρει καί πολύ άπ τδ δεύτερο... Γυρίζει άπ τδ ένα πλευρό 
στδ άλλο, βάζει προσκέφαλο πότε τή μιά απαλάμη, πότε τήν άλ
λη. και κάθε τόσο λέει μέσα του: «Οί σύμαχοί μας! Οί Εγγλέ
ζοι! Τού: φυλάγαμε σάν τδ φίδι στδν κόρφο... "Εμείς φταίμε!».

Κατά τά μεσάνυχτα κύκλωσαν τδ σπίτι.
— ... Τά καντήλια τών r Αγίων Πάντων! φώναξε άπ τήν πόρ

τα δ άρχισυμορίτης. Σήκω απάνω!...
— ΕΤμαι πεθαμένος άπ τήν κούραση. Έρχομαι αύριο.
—· Έχουμε ζώα. Ηά σέ πάμε καβάλα...
Σκοτάδι, ό δρόμος άσχημος, κι αύτδς δέ βλέπει. Τδν χτυπούν 

καί τδν σπρώννουν νά βαδίζει γρήγορα. Πέφτει, σηκώνεται καί 
•πάλι πέφτει. Τό μεσημέρι έφτασαν στδ τμήμα χωροφυλακής.

— Είναι προτιμότερο καί γιά σένα καί γιά μάς, τού είπε ό 
αστυνόμος, νά παραδόσεις τά όπλα μέ τό καλό.

— Καί στδν ΕΛΑΣ ένα σουγιά είχα.
— Μήν κάνεις τδ βλάκα! Τίς αποθήκες θέλουμε.
— Τέσερες μήνες λείπω άπ τήν περιοχή.
Μιά ώρα καί μισή στέκεται δοθός. Κρατάει τδ κασκέτο στδ 

χέρι, ρίχνει τδ βάρος τοϋ κορμιού άπ τδ ένα πόδι στδ άλλο, γιά 
νά ξεκουράζεται λίγο, καί δέ μιλάει, σά νά μήν άκούει, σά νά σκέ
φτεται κάτι άλλο... Ό αστυνόμο: έχασε τήν ύπομονή κι έδωσε 
εντολή νά τδν δείρουν, ώσπου νά μαρτυρήσει...

* * #

Άπ τά χωριά φέρνουν συνέχεια, "Άντρες μέ σπασμένα πλευ
ρά, ματωμένα κεφάλια... γυναίκες δαρμένες, κουρεμένες... κοπέλες 
βιασμένες... παιδιά, γέρους... Στήν είσοδο τής πόλης τούς περι
μένουν ο! «άγαναχτισμένοι» πολίτες. Τούς βρίζουν, τούς φτύνουν, 
τούς κλωτσούν καί ουρλιάζουν: «Δολοφόνοι!... Προδότες!... Κρε
μάλα!...». ’Έφτιαξαν κι άλλα κρατητήρια καί συμπληρωματικές 
φυλακές καί πάλι δέν έχουν πού νά τούς βάλουν...

Ό θωμάς δ Καρατζάς, δ παπούς τής φυλακής, έστησε τδ για- 
τάκι του στή γωνιά τού βορινού τοίχου, κοντά στδ παραθύρι. Πότε 
κάθεται σταυροπόδι, πότε άκουμπάει τίς πλάτε: στδν τοίχο καί τίς 
περισότερες φορές κοιτάζει μιά μακρινή κορφή, πού μιάζει μέ τδν
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Αετό. 'Όταν τούς βγάζουν στό προαύλιο, πιάνει τό πεζούλι κον
τά στά μαγειριά, σκύβει τό κεφάλι, ξύνει τό κούτελο καί βυθίζε
ται σέ συλογή... «Πώς θά τά βγάλουν πέρα στό χωριό;» λέει μέ
σα του. Κι άπό οώ ό νους του πάει και μακρύτερα. Γέροι είναι. 
Κάποια μέρα... Τί θ άπογίνουν τά όρφανά!...

Ό Τσίπρας στίς αρχές τής κατοχής μάζευε τήν παραγωγή 
γιά λογαριασμό τών Ιταλών. ’Αργότερα μέ καμιά εικοσαριά άλ
λους πέρασε στό Ζέρβα. "Οταν οί σχέσεις ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ έςομαλύ- 
νονταν κάπως, ερχόταν στό χωριό κι έστελνε πληροφορίες στους 
Γερμανούς, μόλις όςύνονταν, εξαφανιζόταν. Μετά τή Βάρκιζα τόν 
διόρισαν πρόεδρο. Ή πρώτη του δουλιά ήταν νά κατηγορήσει το 
θωμά γιά απόκρυψη τροφίμων τοϋ ΕΑΑΣ.

ΤΙ Βάσω τοϋ πήγε ένα τσόλι γιά στρώμα, ένα χράμι γιά σκέ
πασμα, μιά άλαξιά ρούχα καί ψωμί.

— Νά μήν ξανάρθεις, τής είπε. Έγό) έδώ θά τά βολέψω. Κοί
ταξε νά δεις τί θά κάνετε εσείς έκει.

ΤΙ γριά συμφώνησε κι δμως κάθε βδομάδα κάποιον θά έστελ
νε. Τό Νίκο, τή Χριστίνα, κανένα χωριανό, πού κατέβαινε στήν 
πόλη γιά δουλιά. Ό θωμάς τούς μάλωνε. ’'Αφηναν τίς κακομοι
ριές τους κι έτρεχαν γι αύτόν. Καί δέν τά έλεγε γιά τόν τύπο. Κι» 
ωστόσο τίς Κυριακές κάρφωνε τά μάτια στό έπισκεπτήριο.

Τό σημερινό οέν τό περίμενε. Ό μικρός θωμάς πέρασε το 
χεράκι του άπ τά κάγκελα καί τόν χαιρέτησε.

— Γιατί, καλό μου, νά περπατήσεις μιά μέρα δρόμο!...
— ...Είπα στή βάβω: «θα πάω στήν πόλη... θά είμαι κον

τά στόν παπούλη... θά τού πάω ψωμί...». «Είσαι μικρός ακόμα», 
μοϋ είπε. «Κι β πατέρας, έσύ τό είπες, δέν ήταν μεγαλύτερος...». 
«Νά ρωτήσεις τόν παπούλη σου κι άν σ άφήσει...».

Πριν άπό χρόνια πολλά, έφυγαν τ άδέρφια τοϋ θωμά καί χά
θηκαν... "Επειτα τ άδέρφια τής Βάσως... Αργότερα τά παιδιά 
τους... Καί τώρα;!... Ή ίδια κατάρα βαραίνει τόν κοσμάκη... Τού
τη ή σκέψη τού σφίγγει τήν καρδιά.

— Νά έρθω, παπούλη; θά βρω δουλιά!...
ΤΙ φωνή τού παιδιού έδιωξε τίς μαύρες σκέψεις.
— "Αμα φύγεις έσύ, ή βάβω σου θά μείνει μονάχη καί θά 

στενοχωρηθεί. Κι ό Βαγγέλης δέ θά έχει ποιός νά τόν βοηθήσει 
στά μαθήματα. Νά τελιώσει τό σχόλιό. "Ενας χρόνος είναι. Όσπου 
νά φτύσεις, πάει, θά ρθώ κι έγώ στό χωριό και θά τά κανονίσουμε.

— Μπρος! τέλιωσε τό έπισκεπτήριο, φώναξε ό φύλακας καίΤ 
πιάνοντας τό μικρό θωμά άπ τό μπράτσο, τόν έσπρωξε.

Τό παιδί έκανε λίγα βήματα καί γύρισε τό κεφάλι κατά πί
σω. Ό παπούλης στεκόταν στό ίδιο μέρος καί κρατούσε τά σίδερα 
μέ τίς άπαλάμες του.
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— Καρατζά! ξεκουμπίσου άπό δώ, στρίγγλισε ό φύλακας, θά 
σού κόψω τό έπισκεπτήριο γιά ένα μήνα.

Τράβηξε στό συνηθισμένο μέρος καί κει πού έσκυβε τό κεφά
λι κι έςυνε συνέχεια τό κούτελο, πήγε κι έκατσε δίπλα του ό Χρι
στόφορος ό Λαμπάνας, ένας άντρα; μεσόκοπος, μέ βλογιασμένο 
πρόσωπο. Έμενε σ άλλο θάλαμο καί πολλές γνωριμίες δέν είχαν. 
Τήν ώρα πού ό θωμάς μιλούσε μέ τδ άγγόνι του, ήταν κι αύτός 

στό έιζ:σχεπτήριο.
— Μπάρμπα-θωμά? γιός τού Λευτέρη είναι ό μικρός;
—•’Όχι! τοϋ Γιώργου.
— Μέ τό Λευτέρη κάναμε κάμποσο καιρό στόν Άη-Στράτη. 

Πολλές φορές μού μίλησε γιά τά παιδιά του. Πού βρίσκεται;
— *Απ  τά Δεκεμβριανά έχουμε νά πάρουμε είδηση. Τή γριά 

οέν τήν κολάει ύπνος...
Μίλησαν γιά τή φυλακή, γιά τήν κατάσταση, γιά ένα σωρό 

πράματα, ώς τήν ώρα πού τούς έκλεισαν στούς θαλάμους.
Τρεις βδομάδες άργότερα τόν ζύγωσε ξανά δ Λαμπάνας.

— Μπάρμπα-θω»ιά. θά σου πώ κάτι κι άς μή γίνει κουβέντα, 
πώς σού τό είπα γώ. Τό Κόμμα ειδοποίησε, πώς ό Λευτέρης είναι 
καλά. Δουλεύει κάπου. Πού; Δέν ξέρω.

— Εύχαριστώ, συναγωνιστή, ευχαριστώ, πρόφερε συγκινη- 
μένος...

Ήταν στά μέσα τοϋ Νοέμβρη. ΊΙ βροχερή μέρα τέλιωσε γρή
γορα και τό σκοτάδι Απλώθηκε πυκνό, προτού καλά-καλά νυχτώ- 
σει... Άπό τότε πού έμειναν μόνοι, μαζεύονταν μέ τις κότες στό 
σπίτι. Ό Βαγγέλης έσκυβε πάνω στό σκαμνί καί έγραφε. Ό θω
μάς κρατούσε τό βιβλίο ανοιχτό καί κάτι μουρμούριζε απόξω. ΊΤ 
Βάσω έγνεθε και πότε-πότε έβαζε ξύλα στή φωτιά... Ακούστηκαν 
τά γνωστά βήματα στή ρούγα, στήν αύλή... Ήρθε μέ αδειανά χέ
ρια. Ξεκίνησε μέ τό λίγο φοηιί τής φυλακής. Έλεγε να τό πάει 
στά παιδιά. Στό πείνασε καί τό έφαγε. Αλλά, σά νά τούς 
έφερε δλα τά καλούδια τοϋ κόσμου. Γέμισε και ζέστανε τό σπίτι... 
Ό χειμώνας, παρά τις γενικότερες φουρτούνες, πέρασε γιά τή φα
μίλια ήσυχα. Οί φόβοι, οί κίνδυνοι, στρίμωχναν τόν ένα πάνω στον 
άλλο καί μεγάλωναν τήν Αγάπη τους. Κι άν δέν ήταν ή έγνια τοϋ 
Λευτέρη, θά μπορούσε νά πεις, πώς οί τρεΐς-τέσερες έκείνοι μή
νες ήταν γιά τούς γέρους άπ τούς πιό ήσυχους.

* * *
Πέρασε ένας χρόνος σκληρής δοκιμασίας. Πολλοί είναι οι 

δολοφονημένοι, περισότεροι οί φυλακισμένοι καί οί σακατεμένοι 
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μετρημό δέν έχουν. Τό τραύμα τή; ήτας σιγά-σιγά κλείνε:. Ί’ό· 
κίνημα είχε κάμποσες απώλειες, άλλες άπ τήν τρομοκρατία, άλ
λες άπό κοινωνικές αιτίες, δμως γενικά άντεξε. Στά χωριά καί 
τίς πολιτειούλες γυρίζουν οί κρυμένοι στά λόγγα, οί ξενιτεμένοι. 
Στά μεγάλα κέντρα δυναμώνουν οί μαζικές έκδηλώσεις. Ό μονό
πλευρος έμφύλιος πόλεμος, πού καλιεργοΟνταν τεχνητά κι ένισχύ- 
ονταν μέ τίς λίρες καί τά τρόφιμα τής Ούνρα. μέ τό ρακί καί τή 
συκοφαντία, άρχισε νά ύποχωρεϊ. Ξανοιγόταν προοπτική γιά μιά 
επίπονη συγκέντρωση, αναπροσαρμογή καί ανασυγκρότηση τών 
λαϊκών δυνάμεων. ΊΙ αντίδραση δέν έμεινε ικανοποιημένη. Α
φού σέ τόσο δυσμενείς γιά τό κίνημα συνθήκες δέν κατάφερε νά 
τό συντρίψει, άργότερα θά ήταν πιό δύσκολο. Μέ κάθε μέσο τα 
έσπρωχνε στήν ένοπλη αναμέτρηση... Καί... Ξανά δ Πετράκης. 
Φορτώθηκαν όλες οί εύθύνες στήν άντίοραση. Ακούστηκαν ξανά 
κλαψουρίσματα γιά έγκληματική-άντεθνική πολιτική... Καί μόνο 
ένα πράμα οέν ειπώθηκε... Λαός, καί ’Έθνος, καί Πατρίδα, καί 
εθνική πολιτική γιά τήν αντίδραση είναι τά ταξικά τη; συμφέ
ροντα...

’Έσπρωξε τό άχυρο στή μιά πάντα τής καλύβας, γιά νά χω- 
ρέσουν τά καλαμποκόφυλα. Τώρα αγελάδα δέν έχουν. Τό χειμώ
να ή τήν άνοιξη θά βρουν κάποιον νά τά δώσουν, γιά νά τούς ορ
γώσει τά κουτσοχώραφα. Κουρασμένος-ίδρωμένος, βγήκε στόν κήπο 
κι έκατσε στόν ίσκιο τής καρυδιάς. Μ’ δλο πού έχει τσακίσει ή μέ
ρα, ή κάψα δέ λέει νά σπάσει. Τά τζιτζίκια σέ ξεκουφαίνουν καί 
ή καταχνιά σκεπάζει τόν τόπο ώς τά πόδια τού χωριού. Ενα 
τσούρμο παιδιά, ξυπόλυτα-μισόγυμνα, παίζουν στή Λάκα τού Χρη- 
στιά. Τά ζωντανά οέ βγήκαν άκόμα στή βοσκή... Στά βουνά ά- 
κούγονται αραιές τουφεκιές. Ό κόσμος σκύβει τό κεφάλι, γυρίζει, 
άλλου τό πρόσωπο. Δέ μιάζουν μέ κείνες, πού πριν λίγα χρόνια 
σκορπούσαν τή χαρά σέ τούτα τά κράκουρα...

Η Βάσω φάνηκε στό οχτο, πέρασε τήν αύλή τού Τσακμάκη, 
μπήκε σιόν κήπο κι έκατσε δίπλα του. Ήταν πανιασμένη. 'Έρι
ξε μιά ματιά φοβισμένη ολόγυρα.

— θωμά! πρόφερε καί σταμάτησε.
Στή ρούγα τού Βαλαχά, 300-400 μέτρα πιό μακριά, φάνη

κε ή Λάμπραινα τού Τόσκα. IIήρε ένα καλάθι άπ’ τή γειτόνισα 
καί χάθηκε στο κατώγι. Ή Βάσω έριξε μιά ματιά ολόγυρα.

— θωμά! Ό Παντελής είναι τρυπωμένος στήν Λρκουοο- 
σπηλιά.

Μέ τήν αποστράτευση τού ΕΛΑΣ ό ίδιος ό Πετράκης τού έ
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φερε τήν εντολή τής καθοδήγησης. «θά δουλέψεις, ταυ είπε, στόν 
αγροτικό τομέα, ·σττ}ν Περιοχή, πού σέ γνωρίζει και τήν γνωρί
ζεις...».

Κι έτσι ένα βραδάκι τ “Απρίλη έφτασε στό Καστέλι, χωριό 
100% έαμικό. Στήν πλατεία μαζεύτηκαν κάμποσοι κι άνοιξαν συ
ζήτηση. Ό Στριφτός κούνησε μελαγχολικά τό κεφάλι. «Τι νά 
τήν κάνουμε τήν οργάνωση», είπε καί, δείχνοντας τό κομμένο πό
δι, αναστέναξε; «Νά τά κέρδη!». Ό Ηλατής, πού του είχαν σφά
ξει δυό παιδιά οί συμορίτες, πέρασε σέ ανοιχτή έπίθεση. «Χτές 
μάς έλεγαν: Δέ θ άφήσουμε τά όπλα, άν δέ γίνουμε νοΓλοκυραιοι 
στό σπίτι μας. Σήμερα μάς ξεφουρνίζουν τή «συμφιλίωση». Αύριο 
θά βρουν κάτι άλλο. “Άν καθόμαστε ήσυχοι!». «Δίκιο έχεις, συμ
πλήρωσε ό Τασούλης. Νά πάμε καί νά τούς ποϋμε: Φταίξαμε. 
Σχωράτε μας κι αφήστε μας νά ζήσουμε στήν κακομοιριά μας..λ. 
Οί σταθεροί, άν βάλουμε σ αύτούς καί κείνους, πού σώπαιναν, ή
ταν περισότεροι, δμως τον τόνο τον έδιναν οί απαισιόδοξες αντιλή
ψεις. Ό Παντελής σχέδιαζε νά κάνει άχτίφ, κι άπ τά γύρω χω
ριά, νά κατατοπίσει πρώτα τούς πιό σταθερούς κι άπό κεΐ νά προ
χωρήσουν πιό πέρα. Τώρα ή ίδια ή συζήτηση τον αναγκάζει νά 
απαντήσει.

— ...Σέβομαι τόν πόνο τοΰ Στριφτού, τού Πλάτη καί τόσων 
άλλων, δμως... Ακολουθήσαμε τό δρόμο τής 'Αντίστασης, όπως 
θά έκανε κάθε περήφανος λαός... Κανένας τίμιος άνθρωπος δέν 
μπορεί νά |υχς κατηγορήσει, πώς θέλαμε νά βάλουμε κάτι στήν 
τσέπη μας... Παλέψαμε νά δώσουμε ψωμί καί λευτεριά στόν τόπο 
μας κι δταν χρειάστηκε, σταθήκαμε αλύγιστοι μπροστά στό από
σπασμα... Κάναμε λάθη, γιατί πιστεύαμε, πώς έτσι έξυπηρετού’ΐε 
καλύτερα τό συμφέρον τοϋ “Έθνους... Μέ τά μοιρολόγια καί τίς 
γκρίνιες τίποτα δέ βγαίνει. Νά σφιχτούμε νά μή μάς σφάξουν οί 
Μάυοες καί νά κερδίσουμε αϋριο-μεθαύριο δ,τι χάσαμε χτές-προ- 
χτές-

Καί κείνη ή περίοδος τής ζωής του ήταν ή πιό δύσκολη. Οί 
καλύτεροι σύντροφοι κυνηγήθηκαν, κρύφτηκαν, πιάστηκαν. 0c ορ
γανώσεις διαλύθηκαν. Έχτός άπ τούς διωγμούς, είχε νά αντιμετω
πίσεις τά παράπονα τοϋ κόσμου, τό γινάτι, τήν απογοήτευση... Τά 
χωριά σκόρπια. Οι αποστάσεις μεγάλες. Ζέστες, ξεροβόρι, χιόνια. 
Βροχές, λάσπες, άτέλιωτες πορείες. Κούραση, αϋπνία, πείνα, α
γωνία... Στό Βαθύλογγο κόντεψε νζ τόν φάνε οί λύκοι. Στό Ά- 
σπρόρεμα παραλίγο νά πνίγει. Στό Στουρνάρι τόν ντουφέκισαν... 
'Έφτυνε αίμα γιά ένα σπειρί δουλιά καί ή αντίδραση μέσα σέ λίγα 
λεφτά τοϋ χαλοϋσε τόν κόπο εβδομάδων... Κι ωστόσο, δπως συμ
βαίνει πάντοτε στή ζωή, ένιωθε καί κάποια Ικανοποίηση. Φυσικά, 
η δουλιά του δεν είχε φανταχτερά αποτελέσματα, δμως ό κόσμος 
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έβλεπε. Πάλι τδ Κόμμα βρισκόταν δίπλα τουΤκαί <σέ τούτες τις 
μαύρες μέρες... Μέσα άπ τά χαλάσματα διαγραφόταν ή καινούρ
για κατάσταση, πού θά έδινε τή δυνατότητα νά περάσει τδ κίνη
μα στή μαζική έπίθεση. Άλλα...

Me * *

* Αρχισε τδ καινούργιο άντάρτικο. Ή κατάσταση πάλι άλα- 
ξε άπότομα. Ό κόσμος φοβήθηκε. Δέν τδν δεχόταν στά σπίτια. Δέν 
τού έδινε ψωμί... Νόμιμος ποτέ σχεδόν οέν ήταν. Τώρα πέρασε 
στήν παρανομία. Δέν μπορούσε νά κινηθεί. Έχασε τις συνδέσεις, 
τις έπαφές. Ή δουλιά. στήν ουσία, σταμάτησε.

Στήν έκθεση, πού έστειλε στδ Κόμμα, τ απάντησαν νά περι
μένει δδηγίες στδ Περιστέρι.

Τδν έκρυψαν στδ άχυρο. Ό φράχτης άπ τδ μέρος τού βοριά 
είχβ μιά τρύπα. Άπδ κεί έσπρωχναν τδ φουσκί στδν κήπο. Ό 
θωμάς τή βάθυνε καί τή σκέπασε μ ένα κουρέλι.

Ό Παντελής, μόλις σκοτίδιαζε, έβγαινε άπ τήν πόρτα στδν 
κήπο. Έτρωγε μιά μπουκιά ψωμί, έβαζε μιά άλλη στήν τσέπη 
γιά τήν έπόμενη μέρα, περνούσε τή νύχτα μέσα στά καλαμπό
κια καί τις πρωινές ώρες έμπαινε ξανά στήν κρυψώνα. Πέρασαν 
ουδ βδομάδες. Καμιά είδηση. Παρακάλεσε τδ θωμά νά πάει στήν 
πόλη καί νά προσπαθήσει νά ρθει σ έπαφή μέ τήν παράνομη κομ
ματική δργάνωση.

Ό Λαμπάνας, σάν είδε ποιδς είναι δ επισκέπτης, ανη
σύχησε καί ξαλάφρωσε άμέσως, σάν έμαθε τήν αιτία τής έπίσκε- 
ψης. , ...

— Μ αύτή τήν άναμπομπούλα καί τις συλήψεις, χάσαμε, 
μπάρμπα-θωμά, τήν έπαφή. Δέν ξέραμε πού βρίσκεται. Άπ τήν 
Περιοχή μάς έστειλαν ένα σημείωμα γιά αύτόν. Π άρτο. Τού 
γράφουν τί νά κάνει...

Ό θωμάς δέν υπολόγιζε, πώς θ άνταμώσει κάποιο γνωστό 
καί ή Ιδέα τού ήρθε στδ κεφάλι άπότομα, κείνη τή στιγμή. 'Έχω
σε τό χέρι στήν τσέπη, κρατώντας τό χαρτάκι καί ρώτησε:

— -Μήπως ξέρετε τίποτα;
Ό Λαμπάνας κατάλαβε, πώς δέν μπορούσε νά παρακάμψει 

τδ σκόπελο καί ή έρώτηση δέν ήταν καθαρή. Έξερε δ γέρος τή 
σύληψη καί ρωτούσε γιά τήν παραπέρα πορεία ή δέν ήξερε τίπο
τα; Ούτε είχε νόημα νά κρύψει ένα πράμα, πού θά μαθαινόταν ο
πωσδήποτε. Καί πάλι μέ δυσκολία άπάντησε:

— Τδν έπιασαν, μπάρμπα-θωμά, πρόφερε, σκύβοντας ..στό 
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τραπέζι. ’Ανακάτεψε κάμποσα χαρτιά άσκοπα, άνασήκωσε τό κε
φάλι κι έριξε μιά ματιά στό πρόσωπο τοϋ θωμά, πού τό όργωναν 
πιό βαθιά τώρα οί ρυτίδες. «Δέν ήξερε!» είπε μέσα του και πρό- 
στεσε: Δέν είναι τίποτα τό σοβαρό, θά τόν άφήσουν, δπως άφη
σαν καί σένα και μένα...

Χωρίς νά σταθεί καθόλου στήν πόλη πήρε ξανά τό δρόμο 
γιά τό χωριό. Μεγάλωσε ή κούραση, δυνάμωσε ό πόνος τοϋ ποδιού. 
Σκέφτεται ένα σωρό πράματα και φτάνει πάντοτε στό ίδιο συμπέ
ρασμα: «Δέν είναι. Τώρα δικάζουν σέ θάνατο, σκοτώνουν...».

Είχαν περάσει δυό ώρες, σάν έφτασε στό Περιστέρι κι έδωσε 
τό σημείωμα στδν Παντελή. Εκείνος, έπειδή δέν μπορούσε νά 
χρησιμοποιήσει φως. τό έβαλε στήν τσέπη και ρώτησε:

— Κανένα άλλο νέο;
— "Επιασαν τό Λευτέρη.
Ήταν σκοτάδι κι ό θωμάς δέν είδε. Τό πρόσωπο τού Παν

τελή έγινε φλουρί.
— Λέω νά πάω στήν Αθήνα, θυμάσαι; Κείνη ή Πόπη τ 

Άγγελή μέ είχε παρακαλέσει κάποτε γιά τό παιδί της...
Τί νά τ απαντήσει! «Μή πας!» θά ήταν, σά νά τού έλεγε: 

Δέν ύπάρχει έλπίοα. Νά τοϋ πει: «Πήγαινε!». Τί θά έβγαινε; 
Μόνο πίκρες καί τίποτε άλλο.

— Κι δν οέν καταφέρει τίποτα, τόν έβγαλε άπ τδ άδιέξοδο 
δ θωμάς, τουλάχιστο νά τόν δώ μιά φορά...

— Κάνε, δπως νομίζεις καλύτερα, μπάρμπα-θωμά.
— Δέ θά μαρτυρήσω στή γριά. Ποιός ξέρει! θά τής πώ, 

πώς μέ στέλνεις έσύ γιά κομματική δουλιά. θά φύγω αμέσως, νά 
βγω άπ τό χωριό προτοϋ φέξει...

Ή όργάνωση τής πόλη: τού έδωσε σύνδεση γιά τήν ’Αθήνα. 
Τόν δέχτηκε ένας σαρανταπεντάρης μελαχροινός.

— Μπάμπα-θωμά! σήμερα δέν μπορώ νά σού δώσω καμιά 
απάντηση, θά σέ στείλω σ’ ένα σπίτι νά φας, νά κοιμηθείς, νά ξε
κουραστείς κι αύριο...

Τήν άλλη μέρα τήν ίδια ώρα άντάμωσε ξανά τό σαρανταπεν
τάρη.

— Αύτή ή κυρά, ή ΙΙόπη, έχει χαθεί άπ τό πρόσωπο τής γης. 
ν1σως καί νά πέθανε. Μά κι άν ζούσε... Τό Κόμμα θά βάλει αν
θρώπους. θά δώσει καί λεφτά, άν χρειαστεί... θά κάνει δ,τι μπο
ρεί.

— Νά τόν έβλεπα!..
— Τόν έχουν απομονωμένο. Μπορεί νά πιάσουν καί σένα... 

Ούτε τό όνομά του δέ μαρτύρησε. "Ισως φοβάται μήν έπιβαρύνει 
τή θέση του. *Αμα  μάθουν, πώς έκανε εξορία, πώς είχε άδερφό^ άπ 
τους πρώτους κομμουνιστές...
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Ό θωμάς σκύβει τό κεφάλι. Μέ τό ένα χέρι ξύνει τό κούτελο, 
μέ τάλλο χτυπάει τό ραβδί στό πάτωμα.

— Είναι παιδί μου!..
— ΙΤώς νά γίνει; Σκέφτηκε λίγο και πρόστεσε: Γιά περίμενε 

έδώ.
Σέ μιά ώρα γύρισε.
— 'Ορίστηκε ή δίκη γιά τήν άλλη βδομάδα. Νά πας καί, άν 

μπορέσεις και τό βρεις σωστό, μίλησε μαζί του. ’Άν σέ πιάσουν, 
νά μήν πεις ποιόν αντάμωσες, πού κοιμήθηκες, πού έφαγες... Άπ 
τό τραίνο ίσα στό δικαστήριο...

Γιά νά μή χτυπήσει τό παρουσιαστικό του στά μάτια τής Α
στυνομίας, τού έδωσαν ρούχα άπ τήν πόλη, ένα ζευγάρι παπού
τσια, ένα κασκέτο καί ένα μπαστούνι. Χώθηκε στόν κόσμο κι έπια- 
σε μιά άκρη νά βλέπει καί τούς δικαστές, και τήν κυρία είσοδο, 
θά περίμενε νά τελειώσει ή δίκη. Καί πάλι ταλαντευόταν κι ανα
ρωτιόταν: Μπορεί τό δικαστήριο, άμα μάθει τό όνομα τού κατηγο
ρουμένου, ν άλάξει τήν πρώτη άπόφαση καί νά πάρει άλλη, πιό βα
ριά; Καί τί θά γινόταν ή Βάσω καί τά παιδιά, άν έπιαναν κι αύ
τόν; Ιίερισσότερες έλπίδες τού έδινε μιά άλλη σκέψη. Μπορεί ό 
Λευτέρης νά έλεγε τό όνομά του...

Δίκασαν πρώτα τρεις νέους σχεδόν παιδιά αμούστακα. Τά εί
χαν πιάσει όξω άπ τήν Αθήνα. Τά κατηγορούσαν, πώς είχαν φτιά
ξει αντάρτικη ομάδα καί τραβούσαν γιά τό βουνό, γιατί φορού
σαν καινούργιες άρβύλες κι είχαν στά σακίδιά τους άπό δυό άλα- 
ξιές έσώρουχα. ’Εκείνα ίσχυρήσθηκαν, πώς ανέβαιναν στήν ΊΙάρ- 
νηθα Scat, έπειδή θά κάθονταν εκεί τρεϊς εβδομάδες, πήραν καί έ
σώρουχα. Τά καταδίκασαν σέ ισόβια μόνο, γιατί δήλωσαν, πώς 
δέν έχουν καμιά σχέση μέ τό ΚΚ καί τό αντάρτικο.

"Ενα βάρος κύλησε άπ τά στήθια τού ακροατηρίου. Καί οί 
τρεις νέοι έδειχναν εύχαριστημένοι. Μιλούσαν εύθυμα, γελούσαν, 
αστειεύονταν... Καί μόνο στό θωμά ή άπόφαση έκανε οδυνηρή εν
τύπωση. «Γιά τό τίποτε, σκέφτηκε... καί παρά λίγο... •’Άν ρωτή
σουν καί τόν Αευτέρη τά ίδια...».

Άπό πού τόν έφεραν, οέν τό πήρε είδηση. Οί δικαστές κάθη- 
σαν στίς έδρες τους, ό πρόεδρος χτύπησε τό κουδούνι κι άρχισε ή 
δεύτερη δίκη. Ό Θωμάς γέρνει δεξιά-άριστερά, άνάμεσα στού 
μπροστινούς, τεντώνει τό κεφάλι... Δέ βλέπει παρά τή ράχη ένό 
ανθρώπου, πού κάθετε άνάμεσα σέ δυό χωροφυλάκους.

— Ό Βασίλης Περιστέρης, άρχισε ό πρώτος μάρτυρας —ε- 
νας άστυνομικός — είναι παλιός κομμουνιστής καί στέλεχος τού 
ΚΚ. ΤΗρθε στήν Αθήνα πριν άπό 11 μήνες... Δούλευε στον παρά 
νομο μηχανισμό, στή διαφώτιση... Απ τό Μάη άνάλαβε καί τόν το
μέα τής έπιστράτευσης...
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Ό δεύτερος μάρτυρας ήταν κοντός, χοντρός, μέ υπερβολικά 
μεγάλο κεφάλι, μικρά-στρογγυλά μάτια καί χλωμό πρόσωπο.

— Τόν Περιστέρη, είπε, τόν γνωρίζω άπό μικρό παιδί. Κα
θόμαστε τότε στήν Καισαριανή. Τό σοκάκι χώρισε τά σπίτια μας. 
Ό πατέρας του μπεκρούλιακας, νυχτοξημέρωνε στήν ταβέρνα καί ή 
μάνα του ήταν γυναίκα τοϋ δρόμου.

Ό θωμάς ξανάσανε. Κάποιον άλλον δίκαζαν.
— Τόν καιρό τής Έαμοκρατίας ήμασταν μαζί στήν ΟΠΛΑ. 

Πίσω άπό τό Στάδιο μάς έφεραν ένα βράδυ 28 έθνικόφρονες πο
λίτες άπ τό Κολωνάκι. Τούς έπιασαν σάν αντίποινα. γιατί οί Γερ
μανοί σκότωσαν τήν Πρωτομαγιά 200 κομμουνιστές... Ό ΙΙεριστέ- 
ρης έβαλε τό πόδι σέ μιά πέτρα. "Έπιανε το θύμα άπ τά μαλιά, 
στήριζε τό γόνατο στή μέση, πάνω στή ραχοκοκαλιά, τούς γύριζε 
τό κεφάλι πίσω καί τούς έκοβε τό λαιμό μέ τό μαχαίρι...

Μιλούσε ήρεμα, παραστατικά, άβίαστα, μέ παραστατικές κι
νήσεις. θά νόμιζες, πώς είναι ένας φιλήσυχος τίμιος μικροαστός, 
Διηγήθηκε γιά ένα ύπόγειο στά ΙΙετράλωνα, δπου ό Περιστέρη; 
έγδερνε τά θύματα, γιά έπιορομές...

— Μετά τή Βάρκιζα τον έχασα καί τόν αντάμωσα πριν τρεις 
μήνες στήν όδό Άθηνάς. Μπήκαμε σέ μιά ταβέρνα, ήπιαμε καί κει 
μού πρότεινε νά πάω αντάρτης στά βουνά...

Τέλος, πέρασε τό χέρι άπ τήν μπάλα, αναστέναξε αλαφρά, 
σά νά έδιωχνε κάποιον έφιάλτη, καί πρόστεσε:

— Τέτιο χτήνος, κύριοι στρατοδίκες, οέν έχω ξαναδεϊ στή 
ζωή μου!..

— *Αλλο  μάρτυρα δέ χρειαζόμαστε, είπε ό πρόεδρος. Τό δι
καστήριο έχει σχηματίσει γνώμη... Ό κατηγορούμενος.

Ό Περιστέρης σηκώθηκε κι άπ τις πρώτες κουβέντες οί ελ
πίδες τού θωμά έσβησαν. Ψηλός, άδύνατος, σάν ςέρακας. Τά κό
καλα στίς πλάτες τρυπούσαν τό λερωμένο σακάκι. Στό σβέρκο με
τρούσες τά νεύρα. Τά μαλιά ψαρά. 'Ολα ήταν ξένα. "Ομως ή φω
νή, γλυκιά-ήρεμη ήταν τού παιδιού του.

— Τό κατηγορητήριο, κ. στρατοδίκες, είναι σκαρωμένο μέ 
απίστευτη κυνικότητα. Δέν έκαναν τόν κόπο νά συνδυάσουν έτσι τά 
γεγονότα, ώστε ή σκηνοθεσία νά παρουσιάζει κάποια αληθοφάνεια. 
Ανακάτεψαν καί τό αντάρτικο από φόβο, μήπως πάρετε καμιά 
απόφαση κάπως επιεική... Αύτά, πού κατάθεσε σάν ποίημα ό δεύ
τερος μάρτυρας, είναι πολύ παλιά. Τά χρησιμοποιούν άπό καταβο
λής κόσμου οί σκοτεινές δυνάμεις, νά τρομοκρατούν τούς απλούς 
ανθρώπους, νά καλιεργοΰν τό φανατισμό, τήν υστερία καί μέσα σέ 
μιά τέτιο ατμόσφαιρα νά έξοντώσουν έκείνους, πού έβαλαν σά σκο
πό τής ζωής τους τόν άγώνα γιά μιά καλύτερη κοινωνία... Ούτε 
τόν έχω δει, ούτε μ έχει δει. Ποτέ δέν έκατσα στήν Καισαριανή.
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Γενήθηκα μακριά άπό δώ, σ" ένα δμορφο χωριουδάκι, χτισμένο 
στά πόδια τού βουνού. Άγναντεύεις άπ τήν Παλιοκαστανιά καί 
βλέπεις τόν κάμπο, τό ποτάμι, τά διάσελα, τίς πλαγιές... καί 5έ 
χορταίνεις. Τό καθεστώς δέ μάς άφησε νά χαρούμε ούτε τούς αν
θρώπους μας, ούτε τόν τόπο μας... Ό πατέρας μου έπινε μιά κατα- 
ψιά ρακί μόνο, δταν γύριζε άπ το χωράφι κι ήταν πολύ κουρασμέ
νος... Ή μάνα μου παρακαλούσε το θεό νά κόβει τή δική της ζωή 
καί νά τήν δίνει στόν άντρα της καί τά παιδιά της... Καί τό όνο
μα «Περιστέρης» είναι ψεύτικο.

— Καί ποιό είναι τό πραγματικό; τόν έκοψε ο Πρόεδρος. 
Γιατί δέν τό λές;

— Δέ θέλω νά μάθουν τό μαντάτο οί γέροι μου. θά περιμέ
νουν νά άκούσουν τά γνωστά βήματα στή ρούγα, στήν αύλή, νά μέ 
δουν νά μπαίνω στό σπίτι... καί μ αύτή τήν έλπίδα νά περάσουν 
τίς λίγες μέρες, πού τούς απομένουν. Θέλω νά ζήσουν τά παιδιά 
μου, δσο μπορούν πιό ήσυχα καί νά μεγαλώσουν, γιά .νά τελιώσουν 
δ,τι έμεί; αφήσαμε στή μέση. "Αν μαρτυρήσω τό δνομά μου, θά τά 
κυνηγήσουν, θά...

— ΤΙ ΟΠΛΑ κυνηγούσε κι έσφαζε παιδάκια, πετάχτηκε ό 
πρόεδρος.

— Ή ΟΠΛΑ τιμωρούσε τούς προδότες, πού... Κοιτάχτε!
Σήκωσε τά κόκινα δάχτυλα, τράβηξε τό σακάκι κι έδειξε τά 

• •.αύρα μπράτσα.
— Οι συνεργάτες τών Γερμανών μέ βασάνισαν. Μού έβγαλαν 

τά νύχια. Μ έδειραν μέ βούρδουλα. Έβαλαν στις πληγές αλάτι. 
Έριξαν λάδι καυτό.

Γύρισε στό ακροατήριο καί χαμογέλασε. Ό θωριάς έχασε κάθε 
ελπίδα νά μιλήσει μέ τό παιδί του... Ούτε καί χρειαζόταν. Δέν έ
πρεπε νά τού σκοτώσουν τήν έλπίδα. Θά έμνησκε μέ τήν έντύπω- 
ση... πώς οί δικοί του δέ θά μάθαιναν τίποτα. ’Ήθελε νά τό έβλε
πε μόνο μιά φορά στό πρόσωπο, στά μάτια... Καί τώρα αυθόρμητα, 
έσκυψε τό κεφάλι. Μπροστά του είχε ένα σκελετό.

— Σήμερα, δπως μ έφερναν στό δικαστήριο, συνέχισε δ Λευ
τέρης, είδα τόν έαυτό μου σέ μιά βιτρίνα καί φοβήθηκα. Δέν ήμουν 
τέτιος. Γι αύτόν τόν πολιτισμό μάς σκοτώνουν.

Ό πρόεδρος χτύπησε τό κουδούνι.
— Κατηγορούμενε! στό θέμα. Θά σ’ άφαιρέσω τό λόγο.
— *Ασε τήν προπαγάνδα καί κοίταξε νά γλυτώσεις τό κεφά

λι σου, μουρμούρισε ό ’Επίτροπος.
— Τίς τελευταίες δεκαπέντε μέρες δέ μέ έδερναν. Καθόμουν 

μοναχός στό μπουντρούμι καί γέμιζε ή ψυχή μου καημό. «Στούς 
δρόμους, έλεγα, τρέχουν τά παιδάκια. Στά μαγαζιά μπαινοβγαί
νει καί ψωνίζει ό κόσμος. Οί εργάτες φτιάχνουν μηχανές... ,οί ά- 
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γρότες θερίζουν... οί ψαράδες ρίχνουν τά δίχτια... Καί πιο σκλη
ρή ζωή είναι γλυκιά... Άλλά... Άπ τό θάνατο κανένας δέ γλυτώ
νει. ΙΙέθαναν καί οί Σουλιώτισες, πέθανε κι ό Πήλιο-Γούσης. Η 
διαφορά βρίσκεται κάπου άλλου. Γιατί ζεϊ ό άνθρωπος; Η αντί
δραση παντού καί πάντοτε βάζει γιά δόλωμα στ αγκίστρι ένα κομ
ματάκι ζωή, γιά νά καλιεργεί τί ραγιαδισμό. Αν δέν υπήρχαν 
άνθρωποι νά πεθαίνουν, δταν τό επιβάλει ή ανάγκη, δέ θά ύπήρ- 
χε πρόοδος, ούτε καί ανθρωπότητα, θά μαράζωνε, θά εκφυλιζό
ταν...

— Γιά κοιτάχτε φανατισμός! έκανε ό πρόεδρος, σηκώνοντας 
τά χέρια. Στραβώθηκαν καί δέ βλέπουν, πώς κυνηγούν μιά ούτο- 
πία.

— Στό κίνημα κ. πρόεδρε, μπήκα άπό συναισθηματισμό. Νά 
είμαι μέ τό μέρος τών ταπεινών καί καταφρονεμένων. Καρτερούσα 
καί στίς πιό μαύρες μέρες έλεγα: θά ρθεί μιά μέρα γεμάτη ήλιο 
καί αγάπη. Τότε, άν μέ ρωτούσαν πότε θά γίνει αύτό τό θάμα, δέν 
ήξερα νά απαντήσω. Νά είμαι ειλικρινής, κι έγώ καλά-καλά δέν 
τό πίστευα. Κι έγινε αύτό το θάμα. Καί οέν ήταν καθόλου ούτο- 
πία. Καί χάσαμε τή λευτεριά μας μέσα άπ τά χέρια μας. Κάποιο 
λάθος’ έγινε. Λυτοί πού θά ζήσουν —το Κόμμα, ό λαός— θά τό 
βρουν και θά ρθεί έξάπαντος εκείνη ή μέρα...

— Σ άφαιρώ τό λόγο!
Ό Λεύτερης χαμογέλασε καί πρόφερε!
— Βιαζόσαστε, κύριοι στρατοδίκες!

Κατέβηκε στο Σταθμό. Αντί νά μπει στήν πολιτειούλα, πήρε 
τό μονοπάτι — δίπλα στό ποτάμι — καί, βγαίνοντας στή δημοσιά, 
τράβηξε γιά τό χωριό. Απ τό ύψωματάκι τής Αγίας Τριάδας α
κούστηκαν ριπές. «Κάποιον ντουφέκισαν», άναστέναξε καί ή σκέψη 
πού είχε άτονίσει άπ τό χτύπημα, τήν κούραση, τήν αϋπνία, τό 
τραγκάνισμα τού τραίνου, άρχισε ξανά νά λειτουργεί. Περπατάει 
αργά, δλο καί πιό αργά, πιό δύσκολα κι άπ τό μιαλό του περνούν 
καί ξαναπερνούν τά τελευταία γεγονότα.

Ό ήλιος ανέβηκε στά μεσόρουνα καί τώρα κατεβαίνει. Ή ζέ
στη είναι ανυπόφορη. ’Άναψαν οί πέτρες, οί ράχες, οί πλαγιές. Ό 
θωμάς μόλις σαλεύει. Κάπου-κάπου συναντάει κανένα στρατοκόπο 
καί οέν έχει τή δύναμη ν απαντήσει στό χαιρετισμό. Πότε-πότε ρί
χνει μιά ματιά στόν Αετό, πού δλο καί ξεμακραίνει. Τέλος σταμά
τησε κι ή σκέψη.

Άπόσκιωσκν τά προσήλια. Ξεθώριασε τό τριανταφυλί χρώ
μα τού βουνού. Τό σκοτάδι γέμισε τά γούπατα, τίς ρεματιές καί 
σέρνεται κατά τίς κορφές. Ή νύχτα απλώθηκε ολόγυρα. Ό θω
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μάς έφτασε στήν ανηφόρα κι είναι αδύνατο νά κάνει έστω κι ένα 
βήμα. Λοξοδρόμησε κι έκατσε. ’Έγειρε στδ ζεστό χώμα, μάζεψε τά 
πόδια, έβαλε τδ ένα χέρι προσκέφαλο. *Ως  έδώ ήταν. Τέτια ή ζωή. 
Έζησε, καί πολλά μάλιστα χρόνια, καί τώρα ήρθε ή ώρα του...

Άπ τή Βίγλα άγναντεύει τό λειψό φεγγάρι. Στούς δχτους τρι- 
ζονίζουν συνέχεια οί γρύλοι. Στά θερισμένα χωράφια κυνηγιούνται 
οί πυγολαμπίδες. Μυρίζει ρίγανη, κομμένο χόρτο, άλωνισμένο ά
χυρο... "Ενα; άγωγιώτης σαλαγάει τά ζώα του. Τά κουδούνια τών 
μουλαριών αναταράζουν τή σιγαλιά, συνεφέρουν τδ θωμά. II όση 
ώρα νά πέρασε; ΤΙ ώρα νά είναι; Πού βρίσκεται; Κοιτάζει ολόγυ
ρα. Στά Καλύβια τοϋ Τσιρίμπα. Έδώ αντάμωσε γιά πρώτη φορά 
τή Βάσω. Σά νά ήταν χτές. Σά νά ήταν πολύ παλιά! Ή σκέψη 
άρχισε νά δουλεύει ξανά. Δέν κάνει νά πικράνει τή γριούλα του. 
Άν μείνει μοναχή! Δίπλα σ’ αύτή προβάλουν τά έγγονάκια του, ό 
Παντελής, οί δυσκολίες της ζωής...

Άνακάθησε. Κατεβάζει τδ σακούλι άπ τδν ώμο, βγάζει ένα 
κομμάτι ψωμί, ένα χαρτί έλιές... Ή ξεκούραση, τδ φαί καί πιό 
πολύ οί εύθύνες τού δίνουν λίγο κουράγιο. Περνάει τδ σακούλι στίς 
πλάτες, άκουμπάει στδ ραβδί, σηκώνεται καί παίρνει ξανά τδ δρό
μο...

Τδ είχε αποφασίσει. Άν τδν ρωτούσε, θά τής έλεγε: Δέν έμα
θα τίποτα. Τού ήταν κάπως βαρύ, αλλά... Άπ τή δύσκολη κατά
σταση, γιά τήν ώρα, τδν έβγαλε ένα άλλο περιστατικό. * Εφτασε 
τδ καταμεσήμερο. Ό κόσμος βρισκόταν στά χωράφια καί τδ χωριό 
ήταν έρημο. Άνέβηκε τδ σοκάκι, μπήκε στήν αύλή, κι έκατσε στδ 
πεζούλι.

— Βάσω! Έχεις νερό;
Ή Βάσω μπάλωνε τδ παντολονάκι τού Βαγγέλη. Τ άφησε 

καταγής, τού έδωσε τδ τσουκάλι καί μουρμούρισε:
— θωμά! Γιατί άργησες; Τδν Παντελή τδν έπιασαν.

Μόλις φώτισε, διάβασε τδ σημείωμα. Τού έγραφαν νά φύγει 
γ.ά τή Θεσσαλονίκη. Τή μέρα θά τδν έβλεπαν, άποβραδίς ήταν 
σκοτάδι καί περίμενε νά βγει τδ φεγγάρι. Καβάλησε τδν Άετδ στά 
χαράματα κι άρχισε νά κατεβαίνει. Στή βρύση τού Μαυροφρύδη ή
πιε νερό κι έκατσε νά ξεκουραστεί λίγο. Άπ τδ μονοπάτι ξεπετά- 
χτηκε δ Τσίπρας.

— Γειά-χαρά, πατριώτη. Άπδ πού;
— Άπ τά πέρα χωριά. Πήγα μήπως βρώ κανένα άλογο.
— Πάμε στδν Παραπόταμο. Θά σού βρώ έγώ.
Στδν Παραπόταμο είχε τμήμα χωροφυλακής κι αύτό τού έ-
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βάλε περισότερους ψύλους στ αφτιά. ΙΙρόσεξε καλύτερα. Κάπου 
τόν είχε δει. Πού δμως; Δέ θυμαται.

— Ηά πεταχτώ ώς τό Κρυονέρι κι |άν δέ σέ βρω, θα ρθώ. 
Ποιόν νά ζητήσω;

— Τον Κώστα τόν Κολυβά.
Βιάστηκε κι έφτασε στό Βάλτο τής Κληματαριάς τό μεσημέρι. 

«Κανένας δέ θά σέ δεχτεί στδ χωριό, τού είπαν... Προχτές έδειραν 
γιά πεθαμό στήν πλατεία καμιά τριανταριά και σκότωσαν δυό, για
τί είχαν, λέει, σύνδεση μέ τούς αντάρτες». Τράβηξε γιά τό Μικρό- 
χώρι. Χτύπησε κάμποσες πόρτες. 'Άλλο: είχαν φύγει, άλλοι φο- 
βούντα. Μέ χίλιες δυσκολίες άντάμωσε τό Αάμπη τόν Παλαιοκα- 
στρίτη.

— Νά σού δώσω, Παντελή, ψωμί καί νά φύγεις. Μήν παίρ
νεις τά παιδιά μου στό λαιμό σου...

— θέλω έναν άνθρωπο νά μέ περάσει άπ τόν κάμπο. Άπό 
κεΐ καί πέρα οέ μέ γνωρίζουν καί θά τά καταφέρω μόνος μου. 
’Έρχεσαι;

— Είναι αδύνατο. Δέν μπορώ.
Ύστερα άπό μεγάλη επιμονή έμειναν σύμφωνοι. Ό Παντε

λής θά κοιμόταν κοντά στό έκλησάκι τής Άγιας Μαρίνας, στά χω
ράφια. κι ό Λάμπης θά προσπαθούσε νά βρει σύνδεσμο.

Χώθηκε στους θάμνους, ξάπλωσε ανάσκελα καί κάρφωσε τό 
βλέμα στό γεμάτο άστέρια ούρανό. Ό Παλιοκαστρίτης ήταν τίμιος 
άνθρωπος καί παληκάρι στόν ΕΛΑΣ. "Ωστόσο είχαν άλάςει οί συν
θήκες κι αφού αύτός έκανε πίσω!.. 'Έπρεπε νά βρει άλλο δρομο
λόγιο. Κατά τά μεσάνυχτα, κεΐ πού 'σκεφτόταν διάφορες λύσεις 
καί παιδευόταν νά μήν τόν πάρει ό ύπνος, ακούσε βήματα πολλά. 
Σύρθηκε στό φρύδι, άνάμεσα στά κλαριά. Στό δρόμο περνούσε ένα 
τμήμα στρατού. Λίγο άργότερα αναστατώθηκε τό Μικροχώρι. Γαυ- 
γίσματα, ριπές, φωνές...

Τώρα δέ δυσκολεύτηκε καί πολύ νά πάρει τήν απόφαση, θά 
γύριζε ξανά στό Περιστέρι καί θά κρυβόταν, ώσπου νά περάσει ή 
παγάνα. Στό μεταξύ θά ρχόταν κι δ μπάρμπα-θωμάς άπ τήν Αθή
να καί θά τδν βοηθούσε.

Τ άπόγιομα έφτασε στό οροπέδιο καί στάθηκε πίσω άπό ένα 
βράχο νά καραουλίσει. Τό μάτι έπεσε στό αντικρινό διάσελο «Πύρ
γο». Τοϋ φάνηκε, πώς κάθονταν άνθρωποι άνάμεσα στις πέτρες. 
Περίμενε δέκα λεφτά. Καμιά κίνηση. «Αύθυποβολή!» σκέφτηκε κι 
έτοιυάστηκε νά ξεκινήσει πάλι. Κείνη τή στιγμή σηκώθηκαν οχτώ, 
κατέβηκαν στή χαραδρίτσα καί χάθηκαν πίσω άπ τό ύψωματάκι. 
«Πέρδικα». Γιά τό Περιστέρι δέν μπορούσε νά γίνει πια λόγος. Ό 
κλοιός στενεύει καί πρέπει νά ξεφύγει, όσο τό δυνατό γρηγορότε
ρα. Πενήντα μέτρα χαμηλότερα άρχισε ένα γιδόσυρμα. Άκολου- 
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θώντας τήν πλαγιά, έβγαινε στό ζυγό, προχωρούσε δυό χιλιόμετρα 
περίπου καί, κάνοντας στροφή δεξιά, κατηφόριζε γιά τό Στένωμα. 
Άν δέν έβρισκε κεί κανένα, θά έκανε μιά προσπάθεια νά περάσει 
μόνος. Τό μονοπάτι ήταν πολύ επικίνδυνο. Σ ένα μέρος έπρεπε νά 
πηδήξει τρεις πέτρες, ν ανέβει άλλες τέσερες καί κάτω έχασκε τό 
βάραθρο. ’Ένας κακός ύπολογισμός, μιά μικρή ζαλάδα... Χωρίς νά 
ρίξει καί μόνο ένα βλέμα στό γκρεμό, πέρασε, σά νά ήταν δημοσιά. 
'Ανέβηκε στό άνάραχο καί συνέχισε τή γιδόστρατα. Άπ τά βλάχι
κα κονάκια ξεκίνησαν πέντε, μέ τίς κάπες τους ριχμένες στίς πλά
τες. «Τσοπαναραΐοι θά είναι», εΐπε μέσα του. «Κι άν μέ γνωρίσει 
κανένας, δέ θά μαρτυρήσει». Μόλις ζύγωσε, ό πρώτος άναμέρισε 
τήν κάπα καί φάνηκε τό αύτόματο, κρεμασμένο άπ τό λαιμό.

— Γειά σου, Καπετάνιο!
— Γειά σας, παληκάρια!
Τόν έδεσαν, τόν έβαλαν στή μέση και συνέχισαν. Έφτασαν 

στήν Πυραμίδα. Ό ήλιος ζύγωνε στή δύση. Στό βάθος φαίνονται 
τά ήπειρώτικα βουνά. Πίσω άπ αύτά, τά Γιάνενα, ή λίμνη, ό 11 λά- 
τανος... Μιά άλλη έποχή παλιά-ήρωική, ό Άλη-Πασάς, ή Κλε- 
φτουριά, ό Κατσαντώνης... Κοντοστάθηκε, χάιδεψε τόν τόπο μέ τό 
βλέμμα καί μουρμούρισε:

«Βαστάτε, Τούρκοι, τ άλογα λίγο νά ξανασάνω, 
νά χαιρετήσω τά ψηλά βουνά καί τίς κοντές ραχούλες...».

* * *

’Ανυπόφορη βώχα καί ζέστη. ΤΙ πόρτα οέν έχει παραθυράκι 
νά γίνεται ρεύμα καί νά φεύγει ο βρώμικος άέρας. Οι μύγες κά
θονται στή «βούτα», άνεβοκατεβαίνουν στούς τοίχους κι δταν αύτός 
ξεχνιέται ή ξαπλώνει καί κλείνει τά μάτια, πέφτουν άπάνω του νά 
τόν φάνε. Τή νύχτα έχει νά κάνει μέ τούς κοριούς καί τά ποντίκια.

Γιά νά ξεφύγει άπ τό σήμερα, άναπολεί τά περασμένα. ’Άν
θρωποι, πράγματα καί γεγονότα, παλιά καί καινούργια, μικρά 
καί μεγάλα, μπαίνουν στό ίδιο καζάνι, άνακατεύονται σμίγουν, χω
ρίζουν καί πάλι σμίγουν, χάνονται καί πάλι παρουσιάζονται... Ή 
αμαρτωλή Ρώμη μέ τίς μηχανοραφίες της, τά έγκλήματα καί τόν 
εκφυλισμό της... παιδεύεται νά κρατηθεί στήν εξουσία καί οί δού
λοι μέ τό Σπάρτακο παλέβουν νά τή ρίξουν... 'Ένας κόσμος πεθαί
νει κι άπ τά συντρίμια του γενιέται ένας άλλος... Άλάζει ή μορ
φή, τό χρώμα, ή έποχή... όμως ή πορεία μένει ή ίδια: Σκληρή, μα
τωμένη, άνοδική... Σέ τούτα τά χρόνια γράφτηκε μιά άπ τίς μεγα
λύτερες σελίδες τής ανθρώπινης Ιστορίας. Άπ τούς πάγους καί τίς 
τούντρες τού βοριά κι ώς τις τραχές άχτές τής Άδριατικής, κι άπ 
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τόν ένα ώκεανο ώς τόν άλλο, έκατομύρια άνθρωποι χαίρονται τή 
λευτεριά τους... Καί ή Πατρίδα μας μέ τις πολλές πέτρες καί τό 
λίγο χώμα, τ αμέτρητα βουνά καί τά δαντελωτά ακρογιάλια, τις έ
λιές καί τά άμπέλια... κράτησε μέ τιμή τό δικό της χαράκωμα. 
Μεγάλωσε, καί φάρδυνε, καί δυνάμωσε, καί ψήλωσε ή ψυχή τού 
λαού της... 'Όμως ή άντίδραση, λόγω τών δικών μας αδυναμιών, 
φάνηκε Ικανότερη κι αύτός, ένας άπ τούς πολλούς, βρίσκεται τώ
ρα στό απομονωτήριο... Πολλοί σύντροφοι πέθαναν στίς φυλακές, 
στις έξορίες, στό πεζοδρόμιο... μέ τόν καημό νά έβλεπαν τή Μεγά
λη Μέρα. Αυτός, φυσικά μέ κάποιες παραλαγές, τήν είδε καί τή 
χάρηκε... ’Αλλά, σάν άνθρωπος...

"Οσο κι άν παιδεύεται, οποίο μονοπάτι κι 4ν πάρει, οσο μα
κριά κι άν πάει, γυρίζει πάλι στό κελί. Τό σήμερα τόν κρατάει γε
ρά γατζωμένο στά νύχια του... Ή ζωή τ άνθρώπου κρέμεται κά
ποτε άπό ένα τυχαίο γεγονός. Αν βρισκόταν ό μπάρμπα-θωμά; 
στό Περιστέρι, θά έπαιρνε τό ραβδί του, θά έμπαινε μπροστά καί 
μέσα άπό χαράδρες καί γκρεμούς θά τόν περνούσε πέρα άπ τό πο
τάμι... Τό Λευτέρη θά τόν ντουφέκισαν. Ιίόσο θά πονέσουν οί καη
μένοι οί γέροι άπ τό καινούργιο χτύπημα!... Κι ό δικός του ό γέ
ρος! Καρτερούσε κι αύτός τή Λευτεριά...

Ψηλά, κοντά στό τσιμεντένιο νταβάνι, είναι δ φεγγίτης. Τόν 
κοιτάζει μέ παράπονο. Νά μπορούσε νά έφτανε ώς έκεΐ! θά έβλε
πε τούς φυλακισμένους στό προαύλιο... τις άπάνο) γειτονιές τής 
Πολιτειούλας... ίσως καί τά βουνά πέρα άπ τόν κάμπο, θά καθό
ταν έκεΐ άπ τά χαράματα ώς τό σούρουπο καί θ άγνάντευε τή ζωη. 
Επίτηδες έβαλαν τό φεγγίτη τόσο ψηλά κι επίτηδες δέν αφήνουν 
στό κελί ούτε κάθισμα, ούτε κρεβάτι...

Στή φυλακή βρίσκονται πολλοί. Κομμουνιστές, Έπονίτες, Έ- 
λασίτες... Κατάφεραν ν αγοράσουν ένα φύλακα καί τού έστειλαν 
βιβλία. Ιίόσο χάρηκε! Καί γρήγορα απογοητεύτηκε. Δέν είχαν τί
ποτα, άπ τό δικό του κόσμο. Τά πέταξε στήν άκρη. Καλύτερα νά 
όνειροπολεΐ. Αύτός, δ Παντελής δ Σαλονικιός, ύστερα άπό λίγες 
μέρες θα πάψει νά πονάει, νά χαίρεται, νά σκέφτεται... Άντ’ι νά 
τυρανιέται μ αυτές τις σκέψεις, καλύτερα νά άσχολεΐται, οσο μπο
ρεί, μέ τόν άγώνα...

Γιατί χάσαμε τήν Επανάσταση; Ό άνθρωπος πιστεύει, πώς 
οί αντιλήψεις του είναι σωστές. Οί άντίθετες ελέγχουν τήν όρθότη- 
τα... δμως έδώ, στό μπουντρούμι, είναι μοναχός... Καί τί θά προ- 
στέσουν οί δικές του γνώμες;! Κι άλλοι σύντροφοι, καί πολλοί ά
πλοι άνθρωποι κι άπό παλιότερα άκόμα, μιλούσαν. Τώρα τά έδει
ξε καί ή ίδια ή ζωή. Τό κακό έγινε καί οέν ξεγίνεται. Σωστά, αλ
λά δέ θά ήταν άσχημο, άν υπήρχε δυνατότητα, νά ακουστούν καί 
οί γνώμες έκείνων, πού περιμένουν στήν απομόνωση... Κατανόηση 
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ζητάμε άπ τίς έρχόμενες γενιές κι δχι σχωροχάρτι. Νά μάθουν, 
πώς πολεμήσαμε γιά τή λευτεριά τού τόπου. Κι όχι μόνο δσοι «χό
ρεψαν σέ μαρμαρένια αλώνια...». "Ολοι μας καί τήν ψυχή μας, καί 
τή ζωή μας θά δίναμε, άν άπ αύτό καί μόνο θά έξαρτιόταν ή εύ- 
τυχία του λαού... "Ομως χάσαμε τδν αγώνα! Γιατί;

"Οταν οί καταχτητές πάτησαν τόν τόπο μας, τό Κό«ιμα έπια- 
σε άμέσως τό χαράκωμα. Τό ξεκίνημα, παληκαρίσιο-πατριωτικό, 
έκλεινε άπ τήν άρχή τά στοιχεία τής άποτυχίας. «θάνατος στό φα
σισμό! Λευτεριά στδ λαό! Τί είδος λευτεριά; Σάν έκείνη τήν. πα
λιά; «"Ολοι στ άρματα!». "Ολοι! Ποιοι; θά πολεμούσαν καί οί 
φασίστες, καί οί πράχτορες τού Ιμπεριαλισμού, καί οί έκμεταλευ- 
τές τών έργαζομένων γιά τή λευτεριά τού λαού; Οί ένοιες μπερ
δεύτηκαν. Εθνική ένότητα γιά μάς είναι ή συσπείρωση τών λαϊ
κών δυνάμεων κάτω άπ τήν καθοδήγηση τής έργατικής τάξης τού 
ΚΚ, έθνική πολιτική — ή έξυπηρέτηση τών συμφερόντων τους. Οί 
ίδιοι δροι έχουν διαφορετικό νόημα γιά τήν άστική τάξη, πού θά 
δεχόταν ένότητα μόνο κάτω άπ τή δική της καθοδήγηση καί 
μ όνο γιά τά δικά της συμφέροντα. Κοινή λευτεριά καί γι αύτή 
καί γιά τούς έργαζόμενους δέν ύπάρχει. Στίς γραμμές τού ΕΛΜ 
πετύχαμε τήν ένότητα τού Έθνους. Μέ κόπο κι αίμα χτίζαμε τό 
δικό μας κράτος καί παραδίναμε τα κλειδιά του στήν αντίδραση... 
Στά χρόνια τής κατοχής μπήκαν στό Κόμμα έκατοντάδες χιλιάδες 
άγρότες, μικροαστοί, διανοούμενοι μέ τίς αντιλήψεις τους, τήν ψυ
χολογία τους... καί τό Κόμμα, αντί ν άνεβάσει τό ίδεολογικό-πολι- 
τικδ έπίπεδο τών καινούργιων μελών, άντί νά προσανατολίσει τίς 
έαμικές μάζες πρός τήν κοινωνική Απελευθέρωση, προσαρμόστηκε 
στίς μικροαστικές άντιλήψεις τής βάσης, έχασε τόν ταξικό του χα- 
ραχτήρα, Πίσω άπ τήν πολιτική τής «’Εθνικής Ενότητας» ξέχασε 
τήν ταξική πάλη... Πίκρα καί όδύνη προκαλούν οί τρεχάλες, οί ι
κεσίες γιά ένότητα μέ τόν ΕΔΕΣ, τήν ΠΑΟ, τόν II απαοόγκωνα, 
τήν κυβέρνηση τού Καίρου, άκόμα καί μέ τά Τάγματα ’Ασφαλείας, 
δηλαδή ένότητα μέ τούς καταχτητές, τόν εγγλέζικο Ιμπεριαλισμό 
καί τήν ντόπια άντιδραση... Καί ή πίκρα γίνεται πιο όδυνηρή, δ
ταν άναλογίζεται, πώς ή άντιδραση καί μέσα κι όξω άπ τήν Ελλά
δα, αντιμετωπίζοντας τό κίνημα ταξικά, προσπαθούσε νά τό συν
τρίψει μ δλα τά μέσα... Οί δρκοι πίστης στήν «Έθνική Ένότητα», 
στήν «δμαλή έξέλιξη», τά παρακάλια, οί κατάρες καί τά άναθέμα- 
τα γιά τίς... παρασπονδίες τής άντίδρασης, ή κατά κόρο έπανάλη- 
ψη πώς είμαστε κατά τού έμφυλίου πολέμου — πού στήν ούσία 6α- 
στούσε άπ τήν άρχή ώς τό τέλος τής κατοχής — τά κλαψουρίσμα- 
τα έδειχναν αδυναμία, σύγχυση, πανικό κι όχι... έθνική μεγαλοψυ
χία. Έθνική μεγαλοψυχία, καί παληκαριά, καί προσήλωση στήν 
δμαλή έξέλιξη, καί νομιμοφροσύνη θά δείχναμε, άν βοηθούσαμε τό 
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λαό νο πάρε: τήν έξουσία, νά άπαλαγεί άπό κάθε ζυγό, εθνικό καί 
κοινωνικό. Στ?] δική μας «εύγένεια», στδ δικό μα; «ανθρωπισμό» 
ή αστική τάξη απάντησε μέ αφάνταστη θηριωδία...

Ή Έπανάστασή μας. άπ τήν ίδια τήν ιστορική εξέλιξη, ή
ταν έθνικοαεπελευθτρωτική, άντιψ.περιαλιστ κή στό πρώτο στάδιο 
και άστικοδημοκρατική στό δεύτερο. Τήν έκανε ή έργατιά, ή αγρο
τιά, τά μεσαία στρώματα — ό λαό; — μέ τό ντουφέκι, μέ τό τρα
γούδι, μέ τήν ψυχή τους, μέ τό αίμα τους...

Σπάνια μιά έπανάσταση θά πετύχε: τόσο εύνοϊκές αντικειμε
νικές συνθήκες, δμως οί υποκειμενικές!... Τδ Κόμμα οέν ήταν σέ 
θέση νά κρατήσει τήν έξουσία, ούτε καί πάλεοε γιά τήν εξουσία. 
Καί τό τραγ.κότερο, τήν έξουσία πού τή δημιουργούσε αντικειμενι
κά ό αγώνας, τήν παράδωσε στόν ταξικό έχθρό. Η πολιτική του 
ήταν δεξιο-όπορτουνισιική καί ή ήτα τή; ’Επανάστασης άναπό- 
?Σχτη'

Μιά αχτίδα χτύπησε στόν τοίχο. ΤΙσπου νά σβήσει, θά περά
σουν 12 λεφτά. 'Ύστερα θά τόν βγάλουν νά κάνει λίγες βόλτες καί 
θά τόν κλείσουν πάλι. Μιά μέρα φεύγει κι· έρχεται ή νύχτα καί θά 
ρθει ξανά μιά άλλη μέρα. ΙΙέρασαν δυόμιση έβδομάοας, χωρίς νά 
τού απαγγείλουν καμιά κατηγορία. Μήπως... Ζωντάνεψε κάποια 
έλπίδα. νΕστω καί στό μπουντρούμι... Μόνο στόν τάφο οέν ύπάρ- 
χει ζωή... ’Άνοιξε ή πόρτα. 'Ο φύλακας, φοβισμένος, άφησε ένα 
θέμα στό τσιμέντο. «Τό στέλνουν οί άλλοι», είπε κι έφυγε γρήγορα 
-γρήγορα. Τό ξετύλιξε. Ρούχα καί παπούτσια. Κοίταξε τά δικά 
του. Τριμένα-λερωμένα. «Σας εύχαριστώ, σύντροφοι, μουρμούρισε 
μέ πίκρα, μόνο πού έδώ δέ μού χρειάζονται». Κι απότομα τά μάτια 
του γέμισαν μελαγχολία. Ζύγωσε καί χτύπησε τήν πόρτα. Φάνηκε 
ό σκοπός.

— Νά μέ πάτε στόν κουρέα. Μ έφαγαν τά μαλιά και τά γένια.
Ή έπόμενη μέρα ήταν μεγαλύτερη άπ τίς άλλες. Έφεξε άπ 

τίς τέσερες καί μισή.
Σηκώθηκε μόλις ξημέρωσε. Εβγαλε τά ρούχα του, τά δίπλω

σε, τά κράτησε λίγο στό χέρι, τά κοίταξε μέ αγάπη καί τ άπίΟωσε 
στή γωνιά. Αποχωριζόταν ένα κομμάτι τής ζωής του. Τώρα καί 
τό μπουντρούμι τοϋ φαίνεται ζεστό, στοργικό, δικό του. Δέ θέλει 
νά τό έγκαταλείψει. Ντύθηκε τό καινούργιο κοστούμι, φόρεσε τό 
κασκέτο λίγο στραβά, τά παπούτσια... Κατά τίς 7 ήρθαν.

— Ετοιμάσου!
— "Ετοιμος είμαι.
Στό γήπεδο έπαιζαν μπάλα.
— Γειά-χαρά σας Αετόπουλα! φώναξε κουνώντας τά δεμένα 

χέρια, καί χαμογέλασε σέ κάμποσα παιδιά, πού στέκονταν στήν 
είσοδο.
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’Εκείνα χαμήλωσαν τά μάτια και παρακολουθούσαν βουβά τή 
συνοδεία πού ξεμακραίνει. ΙΙλήθος κόσμου πηγαινοέρχεται στους 
δρόμους. Πολλοί τόν γνωρίζουν. Τούτος σκύβει τό κεφάλι, κείνος 
γυρίζει τά μάτια άλλού. Άλλοι λυπούνται τά νιάτα του κι άλλοι 
καμαρώνουν τή λεβεντιά του...

Άπ τις φυλακές, δξω άπ τήν πόλη, τόν μετάφεραν έπίτηδες 
ποδαρόδρομο στό δικαστήριο, πού βρισκόταν στό κέντρο τής πόλης. 
Στο πρόσωπο ένός ανθρώπου κακοντυμένου, τσακισμένου, κακομοί
ρη... θά έβλεπε δ κόσμος τόν παλιό καπετάνιο, τήν κατάντια του 
κινήματος.

Ό ΙΙαντελής ήταν τότε 46 χρονώ καί δέν είχε ούτε μιά ά
σπρη τρίχα στά μαλιά. Μουστάκι μαύρο-ψαλιοισμένο, μάτια μεγά- 
λα-γελούμενα, πρόσωπο στρογγυλό χωρίς ρυτίδες. Κοστούμι σιδε
ρωμένο, γραβάτα κόκινη-καλοδεμένη, παπούτσια λουστρισμένα... 
Ντυμένος σά νά πήγαινε σέ πανηγύρι. Μά κείνο πού έκανε ιδιαί
τερη έντύπωση, ήταν ή έπιβλητικότητα, ή περηφάνια πού είχε τδ 
βλέμα του, τό περπάτημά του.

Ό Στατεράς, στρατοδίκης τώρα, στό διάλειμα τού έστειλε ένα 
σημειωματάκι. «Κάνε μιά αποκήρυξη, τοϋ έγραφε, έστω καί τυπι
κή καί μόνο τού καινούργιου αντάρτικου, νά έχω ένα στοιχεία καί 
θά προσπαθήσω νά σού γλυτώσω τό κεφάλι». Ό ΙΙαντελής τό διά
βασε, τό έχωσε στην τσέπη και σηκώθηκε.

Ό πρόεδρος κατάλαβε, γιατί γέμισε ή αίθουσα καί οέν τόν ά
φηνε νά άπολογηθεί. Πάσχιζε νά τόν περιορίσει σέ στερεότυπες α
παντήσεις κι ό Σαλονικιός, μέσα άπό διακοπές καί τσακωμούς, προ
σπαθούσε νά πει δ,τι νόμιζε πιό άπαραίτητο.

— Είμαι περήφανος γιά τό Κόμμα μου. Στό Έπος τής 'Εθνι
κής Αντίστασης θά βρεις τούς αγώνες του, τις θυσίες του, τά 'ιδα
νικά του... "Οπως πάντοτε, έτσι καί στά χρόνια τής μαύρης σκλα
βιάς. Μόνο αύτό βρέθηκε δίπλα στό λαό καί, μπαίνοντας μπροστά, 
έδειξε στό Έθνος τό δρόμο τής σωτηρίας, τής τιμής... Οταν ή 
χιτλερική μπότα σουλατσάριζε προκλητικά στίς άχτές τής Μάγχης 
καί πάγωνε τις καρδιές τών ’Εγγλέζων, σύσωμος ό λαός μας σήκω
σε περήφανα τό ανάστημά του ενάντια στό φασισμό... κι όταν κερ
δίσαμε τή λευτεριά μας μέ χίλιες-δυό θυσίες, ήρθαν οι «σύμαχοί» 
μας — οί Εγγλέζοι—καί μαζί μέ τούς δικούς μας — λιποτάχτες 
καί συνεργάτες τών καταχτητών — μάς τήν πήραν... Τό φταίξιμο 
είναι δικό μας. Ξεχάσαμε τήν ακατάλυτη άλήθεια: Ό λύκος δέν 
παίζει μέ τ αρνί. Ανοίξαμε τήν πόρτα καί, μόλις μπήκε στό μαν
τρί... Άπό άγάπ?| στό λαό, φοβηθήκαμε μή χυθεί λίγο αίμα πα
ραπάνω καί θά χρειαστούν καινούργιοι αγώνες, καινούργιες θυσί
ες, καινούργιο αίμα... Νίκησε ή άντίδραση, δμως είναι άδύνατο νά 
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γονατίσει ένα λαό, πού χάρηκε έστω καί γιά λίγο τή λευτεριά, πού 
ένιωσε τή δύναμή του καί κατάλαβε τί είναι ικανός νά κάνει...

— Σταμάτα! Αύτό είναι προπαγάνδα κι όχι απολογία, τόν 
έκοψε ό πρόεδρος καί, γυρίζοντας στούς άλλους, ρώτησε:

— Καμιά Απορία;
— Γιά τό καινούργιο αντάρτικο, τ£ γνώμη έχεις; ρώτησε δ 

Στατεράς.
— Υπογράψαμε τό Λίβανο, τήν Καζέρτα, τή Βάρκιζα, γιά 

ν Αποφύγουμε τον έμφύλιο πόλεμο. Κανένας τίμιος δέν μπορεί νά 
χαραχτηρίσει τίς προθέσεις μας γιά αντεθνικές, αντιλαϊκές. Ήταν 
μόνο άφελεΕς-άφελέστατες. Τί ακολούθησε; IIόσες γυναίκες, κου
ρέψατε, βασανίσατε, βιάσατε. II όσους αγωνιστές δολοφονήσατε! 
Γέμισαν ξανά οί φυλακές καί τά ξερονήσια. Σήμερα οέν μπορείτε 
νά ύποτάςετε τό λαό μέ τά παλιά πολιτικά μέσα. Γι αύτό τό λόγο 
σπρώξατε συνειδητά, προμελετημένα, τό κίνημα στήν ένοπλη Ανα
μέτρηση. ’\\ν έμεις μπορούσαμε νά αποφύγουμε τή σύγκρουση, θά 
το κρίνει τό Κόμμα μου κι όχι έγό) στό Στρατοδικείο...

Γιά νά μή δημιουργηθεϊ καμιά παρανόηση σχετικά μέ τή 
στάση τοϋ Στατερά, πρέπει νά άναφερθει, πώς ή άπόφαση μέ δική 
του επιμονή, πάρθηκε ομόφωνη.

Στό γλυκοχάραμα βγήκε ή συνοδεία άπ τήν πόλη. Πήρε τό 
φιοωτό-άνηφορικό δρομάκι κι έφτασε στό ύψωματάκι τής 'Αγίας 
Τριάδας.

— Ή τελευταία σου θέληση; ρώτησε τυπικά ©επικεφαλής 
τοϋ αποσπάσματος.

— Νά τραγουδήσω.
Ό κάμπος χάνεται μές τήν τωρινή καταχνιά. Στήν ανατολή 

προβαίνει δ ήλιος. Ή Πυραμίδα βάφτηκε κιόλας τριανταφυλιά. 
Μιά καινούργια μέρα αρχίζει. Ή ζωή μέ τις χαρές καί τίς λύπες 
της, τούς καημούς καί τά πάθη της, μέ τις αρετές καί τίς κακίες 
της, τραβάει τό δρόμο της...

Ό Παντελής έριξε μιά ματιά ολόγυρα, άνάσανε βαθιά τό 
πρωινό αγέρι, πού κατέβαινε άπ τίς βουνοκορφές, άποχαιρέτησε μέ 
μιά κίνηση τόν τόπο και δίν πρόλαβε νά τραγουδήσει παρά μόνο 
μιά στροφή:

«Ψηλά άπ τής Ρωσίας τά χιόνια 
θά φυσήξει πάλι δ βοριάς...».

Οί άλήτες μπήκαν στό σπίτι τοϋ ΣαλονικιοΟ κι όσα δέν μπο
ρούσαν νά τά σηκώσουν, τά έκαναν γιαλιά-καρφιά. Κατούρησαν, 
αποπάτησαν, λέρωσαν τίς σκάλες, τά μάρμαρα, τους τοίχους... Δυό 
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βδομάδες άργότερα οι αρχές έγκατέστησαν στδ μέγαρο ένα έγγλέ- 
ζικο τμήμα καί περιόρισαν το γέρο σ ένα δωμάτιο τού ισογείου. ΊΊ- 
Ζ:ΐ ζούσε, κρεβατωμένος, μέ τήν ενίσχυση τής Αλληλεγγύης. Κεί
νο τό άπόγιομα ένιωθε δυνατούς πόνους στά κόκαλα κι ένα βάρος 
στήν καρδιά. Γιά νά ξεγελάσει τόν εαυτό του, παρακάλεσε τή γυ
ναίκα τής υπηρεσίας νά τοϋ φέρει ένα ζεστό. Μπήκε ό ταχυδρό
μος καί τού πέταξε στό κρεβάτι μιά έφημερίοα. Στήν τρίτη σελίδα 
ήταν ύπογραμμισμένη μέ κόκινο μολύβι ή έκτέλεση. Όταν γύρισε 
ή γυναίκα, στό αχαμνό μάγουλο τοϋ γέρου-Σαλονικιού οέν είχε 
στεγνώσιι άκόμα τό τελευταίο δάκρυ...

Τόν Κουσοβίτσα τόν ταλαιπωρούσαν άπό φυλακή σέ φυλακή, 
άπό δικαστήριο σέ δικαστήριο. Καί οί δικοί του. ο γαμπρός του καί 
οί κόρες το βοηθούσαν τό τραινάρισμα, μέ τήν ελπίδα νά περάσει 
ή μπόρα. Κι έπεσ·... Χωρίς καμιά προειδοποίηση τόν μετάφεραν 
άπ τά Τρίκαλα στή Λάρισα, τόν έκλεισαν ένα βράδυ στό παλιό 
«Μεταγωγών» καί τήν άλλη μέρα τόν πήγαν γιά δίκη. Δέν παρου
σιάστηκαν ούτε μάρτυρες κατηγορίας κι ούτε ύπήρχε τίποτα σέ 
βάρος του. Διάβασαν στά πεταχτά τό κατηγορητήριο καί δ πρόε
δρος, πού βιαζόταν νά φτάσει στήν ούσία τοϋ έγκλήματος, ρώτησε:

— Εγκρίνεις τό καινούργιο άντάρτ κο;
Γι αύτό τό ζήτημα είχαν μιλήσει κάμποσες φορές οί φυλακι

σμένοι. "Ολοι σχεδόν, καί πιό πολύ οί καταδικασμένοι σέ θάνατο, 
ήταν απόλυτα σύμφωνοι. Ό Χαράλαμπος άκουγε καί δέν έλεγε τί
ποτα. Καί νά πού τώρα έπρεπε νά πάρει θέση.

— Δέ μέ ρώτησαν. απάντησε. Ήμουν φυλακή!
— 'Ορίστε! φώναξε ό πρόεδρος θριαμβευτικά.
Ένας στρατοδίκης έβλεπε τήν ολοφάνερη αδικία καί θέλησε 

νά τόν βοηθήσει.
— Κατηγορούμενε! σκέψου τή θέση σου κι απάντα καθαρά.
— Έγώ πιάστηκα πριν άπό ένάμισυ χρόνο. Τότε δέν ύπήρχε 

ούτε παλιό, ούτε καινούργιο άντάρτ.κο. Καί κατηγοροϋμαι γιά α
πόκρυψη δπλων.

Στό γυρισμό τον πέρασαν άπ τά γνωστά δρομάκια. Είδε τό 
φούρνο, δπου δούλεψε κάμποσους μήνες, τό έμπορικό, δπου αγόρα
σε μέ τή μακαρίτισα τή γυναίκα του τά ρουχαλάχια, όταν θά γε- 
νιόταν τό παιδί του, το χάνι, δπου τόν έπιασ· ή Ασφάλεια πριν ά 
πό δέκα χρόνια, τήν πλατειούλα, δπου θά περίμενε τό Λευτέρη. ό
ταν θά ρχότζν ή Λευτεριά... «Δέν τά καταφέραμε», είπε μέσα του· 
κι αμέσως πήδηξε στή σκέψη μιά άλλη φράση, πού τελευταία 
λίγο άπό άντίδραση στήν πίκρα τής ήτας καί περισότερο άπό πί
στη στό μέλον τού κινήματος— τήν έπαναλάβαινε συχνά: «Οί κά- 
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ποι μας δέ θά παν χαμένοι. Τά παιδιά μας, τ άγγόνια μας... θά 
ζήσουν καλύτερα άπδ μάς...».

Οί άλλοι κρατούμενοι συμαζεύτηκαν καί τοϋ έκαναν τόπο νά 
καθήσει.

— Τί απογίνε; ρώτησε κάποιος.
— ΣΙ θάνατο, μουρμούρισε καί σέ λίγο ό ίδιος έσπασε τή βα

ριά σιωπή: Μήπως περισεύει κανένα τσιγάρο;
"Οσοι είχαν, προσφέρθηκαν νά τοϋ δώσουν. Τδ έκοψε στή μέ

ση, ξετύλιξε μέ προσοχή τδ τσιγαρόχαρτο, στούπωσε τδν καπνό 
στδ τσμπούκι, τ άναψε καί. τραβώντας μιά ρουφηξιά, πρόστεσε:

—-Τρεις μέ ουό.
— *Α!  φώναξαν μέ ανακούφιση δυο-τρεΐς μαζί. Οί τέτιες α

ποφάσεις οέν έχτελούνται.
Τήν ίδια στιγμή άνοιξε ή πόρτα τοϋ κρατητηρίου κι ό θεσμο

φύλακας φώναξε:
— Κουσοβίτσας! δξω.
Χαμήλωσε λίγο τδ κασκέτο, έσιαξε τά μουστάκια μέ τήν α

παλάμη καί, ρίχνοντας μιά ματιά μελαγχολική στούς άλλους, πρό- 
φερε σιγά-ήρεμα:

— Καλή λευτεριά! σύντροφοι.

Τον Παπαχαράλαμπο τδν ειδοποίησε ή όργάνωση νά φυλά
γεται. Τοϋ σύστησαν μάλιστα νά άποτραβηχτεΐ σέ κανένα μονα
στήρι, στδ "Αγιο ’Όρος... Εκείνος δέ δέχτηκε. Συνέχισε τήν πα
λιά του δουλιά. Γύριζε άπδ χωριό σέ χωριό, μόνο πού τώρα δέν 
είχε ζώο καί κουβαλούσε τά "Αγια Λείψανα στήν πλάτη. Κείνο τδ 
καλοκαίρι, καί συγκεκριμένα στά τέλη τ Αύγούστου, έμαθε, πώς 
ή Άθηνά παραθέριζε μέ τά παιδιά στή θάλασα. ΙΙήγε κι αύτός 
στήν άοερφή του, τήν Αναστασία, κι έκατσε δυο βδομάδες. Μιά 
μέρα πέτυχε τη Σεβαστή μονάχη καί τή φώναξε παράμερα.

— Στάθηκε παληκάρι καί στά βασανιστήρια καί στδ απόσπα
σμα./. νΕζησε τίμιος άνθρωπος καί πέθανε γιά μιά καλύτερη κοι
νωνία... Τδ ξέρει τδ Κόμμα κι ό παπούς σου ό θωμάς... Τώρα τδ 
μαθαίνεις κι έσύ... Δέν ύπάρχει λόγος νά τδ πεις σέ άλλους. Ούτε 
στή μάνα σου... ’Άν είχα παιδιά ή άγγόνια, θά ήθελα νά έμιαζαν 
τοϋ πατέρα σου...

' "Ενα μήνα αργότερα, τον βρήκαν σκοτωμένο σέ μιά λαγκα
διά. Έτσι, τά περισότερα πρόσωπα τής πρώτης καί δεύτερης γε
νιάς, πού πήραν μέρος σέ τούτη τήν αφήγηση, έφυγαν κι έμειναν 
οί δυδ γέροι, ό θωμάς καί ή Βάσω, ή Άθηνά καί ή τρίτη γενιά.
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* * * I
Ή Βάσω τό καταλαβαίνει. Ό θωμάς έχει δίκιο, μά δέν τό 

δέχεται ή ψυχή της. "Αν έμνησκαν δλα τά παιδιά της στό χωριό, 
δπως ή Χριστίνα καί ό Νίκος, θά ζούσαν σήμερα! Καταλαβαίνει, 
πώς κι αύτή ή σκέψη δέν είναι σωστή και ψάχνει νά βρει κάποια 
αφορμή, τουλάχιστο νά αναβάλει τήν ώρα.

— θωμά! είναι μικρό άκόμα. Νά περάσει και τούτη ή χρο
νιά. Νά μεγαλώσει λίγο...

Και τοϋ θωμά δέν τ αρέσει τώρα ή ξενιτιά. Δέν είναι τά χρό
νια τά παλιά. Και τό Περιστέρι δέν είναι σήμερα κείνο τό παλιό. 
Μ αύτό δέθηκε δλη ή ζωή του. Γνωρίζει τόν κόσμο, τά σπίτια, τίς 
πέτρες, τά κλαριά... Τά βράδια κάθονται γύρω στό τζάκι. ΊΙ Βά
ση) πλέκει, γνέθει, φτιάχνει διασίδια, κουβάρια... Τά παιδιά δια
βάζουν, γράφουν, τσακώνονται, παίζουν, γελούν... καί γεμίζει τό 
σπίτι ζεστασιά... Νυχτοξημερώνει η μέρα μέ τήν ίδια φροντίδα: 
Νά τά έτοιμάσουν νά πάνε καί νά ρθούν άπ τό σχόλιό, νά τούς ίώ- 
σουν νά φάνε, νά τά ποδέσουν, νά τά ντύσουν... Αύριο ά·ια φύγουν.. 
’ Αλλά...

— Μικρό-μεγάλο, μουρμούρισε, νά τό στείλουμε. Νά συνηθί
σει τήν πόλη, τούς άνθρώπους, τή δουλιά... Νά έχει καί τό άλλο 
μιά άπαντοχή. Έμεις γεράσαμε καί οέν ξέρουμε πότε...

Καί ή Βάσω βάλθηκε νά έτοιμάσει τό μικρό θωμά. II αρακά- 
λεσε τό Νίκο καί τοϋ έφτιαξε ένα ζευ^^άρι παπούτσια άπό βακέτα. 
Έβαψε ένα κομμάτι ύφασμα άργαλίσιο καί τού έφτιαξε πανωφό
ρι... ’Αγόρασε πανί καί τού έραψε δυό άλαξιές εσώρουχα... Στά 
μέσα τοϋ Όχτώβρη, δταν θά έσπαζαν οί ζέστες, θά τό πήγαινε δ 
παπούς στήν πόλη...

Μιά βδομάδα ένωρίτερα, μαζεύτηκαν τό μεσημέρι δλη ή φα
μίλια κι έκατσε γύρω στήν τάβλα. ΊΙ Βάσω απίθωσε τό καπάκι 
μέ τά φασόλια στή μέση καί γύρω τή ζεστή μπομπότα. Πήρε ό 
καθένας τό κουτάλι του κι ένα κομμάτι ψωμί κι άρχισαν νά τρώνε.

Μπροστά δ Τσίπρας καί πίσω δυό χωροφυλάκοι, πέρασαν τήν 
αύλή καί μπήκαν στό σπίτι. ΊΙ Βάσω, ταραγμένη, σηκώθηκε νά 
τούς ύποοεχτεϊ.

— ^Πρθαν νά πάρουν τά παιδιά, είπε ό Τσίπρας.
Τά μάτια τής γριούλας γούρλωσαν άπό τρόμο.
— Ποιά παιδιά... Ποιοί θά τά πάρουν... Τί θά τά κάνουν... 

τραύλισε, τρέμοντας.
— Αμ  τί; Σού πέρασε άπ τό ξεροκέφαλο, πώς θά τ άφήσου- 

με νά πάνε στ άντάρτικο καί νά γίνουν κουκουέδες;
*

— θά σκοτώσετε πρώτα έμένα καί τότε θά τά πάρετε, φώνα
ξε άγριεμένη.
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’’Ενας χωροφύλακας τήν έπιασε άπ τό μπράτσο, τήν έσπρω
ξε καί τήν πέταξε στή γωνιά.

— Άν κουνηθείς, θά πας αδιάβαστη!
Ό θωμάς έκανε νόημα στα παιδιά.
— Φορέστε τά παπούτσια σας!
Κι αύτός, σέρνοντας τό πονεμένο πόδι, ζύγωσε στήν κασέλα 

έβαλε στδ σακούλι τις δυδ άλαξιές τά εσώρουχα. κι δλο τδ ψωμί.
— * Αιντε! ’Αφήστε γειά στή βάβω σας, είπε, περνώντας τδν 

τορβά στδ λαιμό τοΟ θωμά.
Ή Βάσω ώς έκείνη τή στιγμή οέν είχε βγάλει ούτε ένα δά

κρυ. Άπ τή γωνιά, κάτω άπ τδ δπλο τοϋ χωροφύλακα, κοίταζε 
σάν ανήμερο θεριό. Καί τώρα ξέσπασε απότομα σέ λυγμούς. Αγ
κάλιασε τά έγγόνια της καί τά δάκρια ξεχύθηκαν άπ τδ στεγνό 
κορμί ποτάμι. Βούρκωσαν καί τά μάτια τοϋ Βαγγέλη. Ό μικρός 
θωμάς τδν τράβηξε άπ το σακάκι: «Μή! Μάς βλέπουν αύτοί...». 
*0 παπούς τούς χάϊδεψε τά μαλιά.

— ° Ωρα καλή καί καλή αντάμωση, μουρμούρισε.
Στή μέση οί δυό έγκληματίες. Δεξιά δ ένας χωροφύλακας, 

άριστερά δ άλλος, στις πλάτες δ πρόεδρος μέ τδ χέρι μπηγμένο στδ 
ζουνάρι. Καί σέ 100 μέτρα απόσταση οί ουδ γέροι. Πέρασαν άπ 
τδ κεντρικό σοκάκι, τήν πλατεία καί βγήκαν άπ τδ χωριό.

Ό θωμάς κι ή Βάσω πήγαν ώς τδ Άγνάντιο τοϋ Ραχούτη. 
Στάθηκαν έκεί κάμποση ώρα. ’Έπειτα έκατσαν καταγής. Δέ μι
λούν. Δέν κλαίνε. Δέ σαλεύουν. Σύνεφα βαριά κινοϋνται δλο καί 
πιδ άργά κατά τδ βοριά καί χαμηλώνουν δλο καί πιδ πολύ πάνω 
άπ τή γή. Νύχτωσε πιδ νωρίς. Στά ζερβά σκούζει μιά κουκουβά
για. Άρχισαν νά πέφτουν άραιές σταλαγματιές. 'Π ψυχρούλα έγινε 
βροχή. Κι οί γέροι, βουβοί, κάθονται στ Άγντάνιο...

Οί ειδήσεις δίνουν καί παίρνουν. Άλλοι λένε, πώς τά πήγαν 
σ: κάποιο νησί, άλλοι πώς τά έκλεισαν στή φυλακή κι άλλοι, πώς 
τά έστειλαν στήν Αμερική. Τέλος μαθεύτηκε, πώς είχαν μαζέψει 
στή Λέρο πολλά παιδιά άνταρτών...

Πέρασαν σαράντα πέντε μέρες. Ήταν ένα κρύο άπόγιομα τοϋ 
Νοέμβρη. Ακούστηκε ή τσαμπούνα τοϋ Ταχυδρόμου. Οί γέροι δέν 
έδωσαν σημασία. Καί, άναπάντεχα, ένα γειτονόπουλο τούς έφερε 
?να γράμμα. Ό θωμάς τδ άνοιξε, τδ διάβασε συλαβιστά, άπδ μέ
σα του, καί τ άπίθωσε στδν πυρομάχο.

—· Άπδ που;
— Άπ τά παιδιά!
— Τί γράφουν;
Τδ διάβσαε καί δεύτερη φορά, φωναχτά:
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«Σεβαστέ παπούλη και βάβω.
Είμαστε καλά. Τό ίδιο ποθούμε καί γιά σάς. Έδώ μάς 
είπαν, πώς θά μάθουμε καί τέχνη. Έγώ θά γίνω ηλεκ
τρολόγος κι ό Βαγγέλης νοσοκόμος...».

— Νά μή χαθεί ή σειρά των γονιών τους, αναστέναξε ή 
Βάσω.

Ό θωμάς θέλησε κάτι νά πει, κάτι νά έξηγήσει, μά τό με*  
τάνιωσε. Σκύβει τό κεφάλι πάνω άπ τή γωνιά, ανακατεύει τις στά
χτες μέ τή μασιά, ξύνει τό κούτελο καί συλογιέται. θυμάται τή δι
κή του έποχή, δταν φύλαγε τις αγελάδες μέ τό γέρο-Ιίολύζο, τού
τη τήν έποχή, δταν τά παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα καί μπαίνουν 
άπ τά 13 χρόνια στόν άγώνα, περνάει μέ τή σκέψη τή ζωή τών 
παιδιών του, αναπολεί τό δρόμο τών άγγονιών του, ξεχνάει τούς 
πόνους καί τις πίκρες καί ή μορφή του παίρνει μιά έκφραση γαλή
νια.

* * *

Πέρασε καί τό δεύτερο άντάρτικο, αφήνοντας στό δρόμο του 
ηρωισμό, αίμα, τάφους... κι ούτε ένα τραγούδι...

Τά παιδιά τού Στρατοπέδου, παρ δλη τήν έπεξεργασία, έχτός 
άπό λίγες εξαιρέσεις, κράτησαν καλή στάση. Μετά τόν έμφύλιο πό
λεμο άρχισαν νά τά αφήνουν λίγα-λίγα, κρατώντας πάρα-πίσω τα 
πιό «έπικίνουνα» καί ιδιαίτερα τά ορφανά.

Χτύπησε τό σιωπητήριο καί στό θάλαμο άπλώθηκε ήσυχία. 
Ένας φύλακας άνοιξε τήν πόρτα άθόρυβα, προχώρησε στό διάδρο
μο καί φωτίζοντας τις πινακίδες μέ τό κλεφτοφάναρο, τράβηξε τις 
κουβέρτες.

— Ελάτε μαζί μου.
Ό διοικητής τοϋ Στρατοπέδου τούς έδειξε τις καρέκλες.
— Καθήστε... "Αμα φύγετε άπό δώ, πού θά πάτε;
— Στό χωριό. Στό Περιστέρι.
— Καί τί θά κάνετε στό χωριό; Κούνησε τό κεφάλι μέ... συμ

πόνια. Ζητήσαμε πληροφορίες καί άπ τήν Κοινότητα καί άπ τήν 
"Αστυνομία. Νά τί μάς άπάντησαν. Έβγαλε άπ τό συρτάρι δυό 
χαρτιά καί τά διάβασε. «Ό θωμάς Καρατζάς πέθανε στίς 7 τοϋ 
Σεπτέμβρη καί ή Βάσω Καρατζά στίς 11 Νοέμβρη». Έβαλε τά 
χαρτιά ξανά σ:ή θέση τους καί, μισοκλείνοντας τά μάτια, παρακο
λουθούσε νά δ-ϊ τί εντύπωση θά έκανε τό νέο στά παιδιά. "Ανάφε- 
ρε κάμποσες περιπτώσεις απροστάτευτων παιδιών, πού έγιναν κλέ
φτες, άλήτες, έγκληματίες... καί πρόστεσε: Τό κράτος θά σάς ε
ξασφαλίσει δουλιά, θά σας στείλει σέ σχολές...
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Ό θωμάς σκύβει τδ κεφάλι και ξύνει τό κούτελο σάν τόν πα- 
πού του. Ό Βαγγέλης κοιτάζει κονεμένα τό πάτωμα, θληκώνει 
καί ξεθληκώνει τά δάχτυλα τών χεριών του.

— ’Άιντε νά κοιμηθείτε καί σκεφτείτε το καλά, πρόσταζε ό 
διοικητής.

Γενάρης. Στόν άλοκάθαρο ούρανό τρεμοσβήναν μυριάδες αστέ
ρια. Φυσάει αγέρας δυνατός. Βογγάει ή θάλασα... II ιό μαύρη κι 
άπ τή νύχτα φαντάζει ή έρημιά. Ό Βαγγέλης κάτω άπ τήν κου
βέρτα κλαίει τόν καπού καί τή γιαγιά. Ό θωμάς κοιτάζει τό σκο
τάδι καί συλογιέται. IIου θά πάνε; Τί θα κάνουν;

"Εξι μήνες βάσταξε τδ παζάρεμα τής συνείδησης. Τέλος, στά 
μέσα τοϋ ’Ιούλη τ άφησαν.

01 δυο γίδες μπροστά κι δ γέρος στό κατόπι, άκουμπώντας 
στό ραβδί του, Ανεβαίνουν άπ τό ρέμα. ΊΙ Βάσω πρόγγιξε τίς κότες 
πού σκάλιζαν τόν κήπο, μπήκε στό καλύβι, πήρε στδ καλύβι, πή
ρε δυό αύγά άπ τή φωλιά καί βγήκε στήν αύλή. Άπ τό σοκάκι 
πετάχτηκε ή Μαρία, ή κόρη του Νίκου.

— Βάβω! βάβω! ήρθε δ θωμάς καί δ Βαγγέλης.
ΊΙ δεύτερη καταιγίδα πρόστεσε στήν ύπαιθρο καινούργιες-ά· 

νυπολόγιστες καταστροφές. 'Ολόκληρα χωριά έρήμωσαν. Περνοϋ- 
σες άπ τά σοκάκια τους καί σέ πάγωνε η πνοή τοϋ θανάτου. Ό χά
ρος χτύπησε δλα σχεδόν τά σπίτια. Καί ό πόνος τών ανθρώπων α
παλαίνει καί ξεχνιέται γρηγορότερα, δταν οι θυσίες ανοίγουν μιά 
αίσιόδοξη-χαρούμενη προοπτική. Καί τραβάει σέ μάκρος καί βα
θαίνει, δταν τό κίνημα πισωδρομάει κι ανάβουν τά πάθη καί τά 
μίση. ΊΙ Αντίδραση κατάφερε νά πείσει μιά μερίδα, πώς τό ΚΚ, 
τδ ΕΛΜ και δ ΔΣ έφταιγαν, νά χωρίσει τδ λαό σέ παρατάξεις καί 
νά στρέψει τή μιά, τή «νικήτρια», ένάντια στήν άλλη. ΙΙροστέθη- 
κε καί τό συμφέρο. Οί δεξιοί άρπαξαν τίς περιουσίες τών αριστε
ρών γιά νά καλύψουν τίς ζημιές τοϋ έμφυλίου πολέμου. Κοντά σ 
αύτές τις γενικότερες άλαγές έγιναν καί άλλες, μερικότερες. Ό 
άντρας τής Χριστίνας είχε πεθάνει. ΊΙ πρώτη κόρη της είχε παν
τρευτεί. Τό δνα παιδί της καί τό μεγαλύτερο παιδί τοϋ Νίκου σχέ
διαζαν νά φύγουν γ.ά τήν Αύστραλία, τή Δυτική Γερμανία...

Σάν έφυγαν οί μουσαφιραΐοι, συγγενείς καί φίλοι, ή οικογέ
νεια ξάπλωσε. Τά παιδιά, καθώς ήταν κουρασμένα, κοιμήθηκαν 
άμέσως. Οί γέροι κάτω άπ τά τριμένα σκεπάσματα δέ μιλούν, ού
τε καί σαλεύουν, γιά νά μήν τά ξυπνήσουν. ΊΙ χαρά, όπως ήρθε 
αναπάντεχα, έτσι αναπάντεχα ανακατεύτηκε μέ ανησυχίες καί 
φροντίδες. Τής Βάσως δέν τής άρέσει ή ξενιτιά. Ό θωμάς είναι 
κιόλας παληκάρι. Σ ένα δυό χρόνια μπορεί νά παντρευτεί. Νά έ
βρισκαν καμιά καλή κοπέλα, νά είχε καί λίγη περιουσία... Τοϋ 
θωμά και ή Πολιτειούλα δέν τ άρέσει. Καί πιο πέρα. Δέν έχουν 
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κανένα νά τά συνδράμει. "Οταν ή Βάσω τά ρώτησε, άν έμαθαν 
καμιά τέχνη, δ μικρό; θωμά; θυμήθηκε τό πρώτο γράμμα καί 
μουρμούρι σε. χαμογελώντας:

— Μάθαμε νά κουβαλάμε πέτρες, νά χτίζουμε ντουβάρια, νά 
σουφατίζουμε, νά σκάβουμε ύπονόμους... ···■-

Τό μεσημέρι τής επόμενη; τά φώναξαν στήν Κοινότητα.
— To ΕΑΜ, καί τό ΚΚ, καί τ άλλα μασκαριλίκια ψόφησαν, 

τού; είπε δ Τσίπρας. Νά στρώσετε τόν πισινό σας, μήν έχουμε τρα
βήγματα. Κι αφού τέλιωσε τήν κατήχηση, τούς ανακοίνωσε: Ει
δοποίησε ή Αστυνομία μέ τό τηλέφωνο νά πάτε αμέσως στόν 'Πα
ραπόταμο.

Ό αστυνόμο; τά διαπαιδαγώγησε μιά ώρα καί μισή, κρα
τώντας τα δρθά, καί ικανοποιημένο; άπ τό έργο του, τά ρώτησε:

— Λοιπόν; Τί λέτε;
Τά παιδιά τόν κοίταζαν βουβά.
— Γιατί οέν μιλάτε; Δέν Ακούσατε;
— Ακούσαμε, άποκρίθηκε δ θωμάς. Ηά μάς σπάσεις τά πλευ

ρά μέ τό βούρδουλα, άν κάνουμε τίποτα, καί θά μάς κλείσεις στή 
φυλακή ώσπου νά ψοφήσουμε.

— Τότε, δρόμο! Καί σέ μιά βδομάδα νά μού φέρετε τά πι
στοποιητικά γένησης, τις φωτογραφίες καί τά χαρτόσημα... Δια
φορετικά, θά στείλω τά όργανα τή; έξουσία; καί θά σά; φέρουν 
πισθάγκωνα δεμένα.

— Πιστοποιητικά! κούνησε τό κεφάλι δ παπού; τό βράδυ, 
σάν Ακούσε τά νέα. Που νά τά βρούμε! Έσεϊς είστε γραμμένα στή 
θεσαλονίκη.

— Στήν Καλαμαριά κάθεται ενα παιδί. ’Ήμασταν μαζί στή 
Λέρο. Νά τού γράφαμε!...*  ρ- ·<·

— Κοιμηθείτε τώρα κι αύριο βλέπουμε.
Τό πρωί, αφού μίλησε κάμποσο μέ τή Βάσω, πήρε τίς γίδε; 

καί τό μικρό θωμά καί πήγαν στά χωράφια. Έδεσε τίς γίδες στήν 
παραβόλα κι έκατσαν στόν Ισκιο τής Παλιοκαστανιάς.

— ...Νά πας, παιδί μου, μοναχός σου... Άπ τή θεσαλονίκη 
πήραμε κάμποσες φορές λεφτά. Τά έστελνε μιά Κυριακή Μοσχού- 
δη, δδός Χαλκιδικής 56... «θά είναι άπ τήν Αλληλεγγύη, μού εί
πε δ Ταχυδρόμος... Γνώριζαν τό γιό σου, τό Γιώργο, καί σάς ένι- 
σχύουν... *Αν  σέ ρωτήσει κανένας, νά τού πεις, πώς ή Μοσχούδη 
είναι συγγενής τής νύφης σου...». Πήγαινε καί παρακάλεσέ του; 
νά σέ βοηθήσουν. ’Εχεις καί τή σύσταση τού φίλου σου...

Σταμάτησε. Κάρφωσε τή ματιά στόν κάμπο, στό ποτάμι. Άπ 
τό μιαλό του περνούν χίλιες-δυό αναμνήσεις. Ή ζωή σά νά γράφει 
τούς ίδιους κύκλους.

— Καλά θά ήταν νά έβρισκες έκεί καμιά δουλιά. Έοώ δ τδ- 
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πος οέ σηκώνει. Δέ θά σ άφήσουν. Ό Βαγγέλης είναι μικρότερος 
κορί μπορεί νά περάσει ένα-δυό χρόνια άκόμα...

Σταμάτησε ξανά. Σκύβει τό κεφάλι, ξύνει τό κούτελο, σκάβει 
τό χώμα μέ τό ραβδί. Οί ρυτίδες βάθυναν πιό πολύ.

— Κι άν δέ γυρίσεις... Ό πατέρας σου καί ή μάνα σου ήταν 
τίμιοι άνθρωποι. Νά τούς θυμάσαι καί νά μήν τούς ντροπιάσεις.

Έφυγε τήν ίδια μέρα. Δέν τόν ξεπροβόδισαν, νά μήν κινή
σουν τήν περιέργεια τού κόσμου.

Περπατάει, ρωτάει καί, σά βρήκε τό δρόμο, ψάχνει τά νού
μερα. Κοντεύει στό 56 κι άκόμα δέν ξέρει, πώς θ αρχίσει τήν κου
βέντα. Σάν έφτασε στην πόρτα, διάβασε: «Ενοικιάζεται δωμά·» 
τιο».

Τ άνοιξε μιά γυναίκα, κάπως χοντρή, 45-50 χρονών.
—- Έδώ κάθεται ή κ. Μοσχούοη;
— Έγώ είμαι.
— "Έμαθα, πώς νοικιάζετε ένα δωμάτιο.
Τόν κοίταξε άπ τό κεφάλι ώς τά πόδια, λές καί τόν μετρού

σε. Τόν έμπασε σ ένα μικρό σαλόνι.
— Περίμενε λίγο νά τό συγυρίσω.
Ό θωμάς άρχισε νκ περιεργάζεται τούς τοίχους, τά έπιπλα... 

Τό μάτι έπεσε σέ μιά φωτογραφία. Είχαν περάσει έξι χρόνια καί 
κάτι άπό τότε. Αλλά καί χίλια νά περνούσαν!...

— θέλω καί οέ θέλω θά τό νοικιάσω, είπε ή σπιτονοικοκυρά, 
γυρίζοντας. "Αν πετύχει κανένας ένοικιαστής ανάποδος...

— Λύτές κόρες σας είναι;
— Οχι! Είχαν νοικιασμένο τό δωμάτιο. Βγήκαν δασκάλες. 

Ή πρώτη, ή Αλίκη, είναι άπ τά χωριά τού Λαγκαδά... Ή Σεβα
στή... τήν άδικεύει ή φωτογραφία. Χρυσή καρδιά... 'Έκανε μαθή
ματα σέ πλουσιόπαιδα καί βοηθούσε τούς δικούς της... Πέρνα νά 
δεϊς τό δωμάτιο καί βλέπουμε...

’Λπ τη μισάνοιχτη πόρτα τής κουζίνας φαινόταν νερό στό 
πάτωμα κι ό τοίχος μουσκεμένος.

— Μού ζήτηξαν «μύλους δώδεκα μ όλους τούς μυλωνάδες», 
άναστέναξε ή Κυριακή.

Τό δο>μάτιο είχε τρία κρεβάτια εκστρατείας, ένα τραπέζι στή 
μέση, τρεις καρέκλες, πίνακες στούς τοίχους, λουλούδια... Άπ τά 
δυό μεγάλα παράθυρα έμπαινε δυνατό φως. Ό θωμάς, συνηθισμέ
νος στή σκληρή ζωή μέ τά φτωχά έπιπλα καί κουρασμένος άπ τό 
δρόμο, ένιωσε μιά λαχτάρα νά ξαπλώσει, νά κοιμηθεί, νά μή φύ
γει άπό κει.

— θά πάω σ ένα φίλο μου στήν Καλαμαριά. Μήπως βολευτώ 
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γιά λίγες μέρες σ αύτόν. Καί νά συμφωνήσουμε στό νοίκι, τώρα 
λεφτά οέν έχω. Άν μπορείτε νά οικονομήσετε έργαλεια καί λίγα 
ύλικά — άσβεστη, τσιμέντο, καλάι— θά ρθώ τό άπόγιομα ή αύ
ριο, νά σάς έπιδιορθώσω τό σωλήνα τής κουζίνας...

Τόν Ίούνη, μόλις τέλιωσαν τά μαθήματα, ή Άθηνά φώναξε 
τήν κόρη της.

— Νά έτοιμαστεΐς. θά δώσεις έξετάσεις στό Πανεπιστήμιο, 
θά κάνω δ,τι μπορώ νά βγεις γιατρός...

Ή Σεβαστή είχε κληρονομήσει τά όνειρα τού πατέρα της. θά 
γινόταν δασκάλα κι δλα τά παιδιά, πού θά περνούσαν άπ τά χέ
ρια τη;, θά γίνονταν καλοί άνθρωποι, κομμουνιστές... Αύτοί θά έ
φτιαχναν άλλους, πολλούς, καί... Σέ κείνες τίς συνθήκες, δταν ή 
αντίδραση λυσομανούσε καί δυνατότητες οργάνωσης καί διαπαιδα
γώγηση; δέν ύπήρχαν, τό όνειρο δλο καί κλωθογύριζε στή φαντα
σία τής κοπέλας, έπαιρνε ύπερτροφικές διαστάσεις κι ως ένα βαθ
μό, λαθεμένη κατεύθυνση. Λύτή, μιά δασκαλίτσα, σ ένα χωριό α
πόμερο, μέ τούς μαθητές πού θά τούς έδερνε ή φτώχια...

— θά πάω στήν Παιδαγωγική Ακαδημία...
— Ζήλεψες τή δική μου τύχη! αναστέναξε ή μάνα, κουνών

τας τό κεφάλι, κι απότομα ή ματιά της άστραψε: Άααα! τώρα 
κατάλαβα, φώναξε. Θέλεις νά πάρεις τό δρόμο έκεινοϋ...

Ή Σεβαστή ζύγωσε στό παράθυρο κι άφησε τή ματιά νά πλα
νηθεί στά γύρω βουναλάκια. Πολλές φορές σκέφτηκε να μιλήσει 
ανοιχτά στή μάνα της. Τώρα, σά νά ήρθε ή στιγμή.

— Σού καρφώθηκε ή ιδέα στό μιαλό, πώς ό πατέρας έφται
γε γιά δλες τίς αναποδιές. Αύτό μεγάλωνε τίς στενοχώριες σου 
καί δέ σ άφηνε νά δεις γύρω σου. Πόσες γυναίκες ύπόφεραν και 
πόσες γυναίκες έμειναν χήρες, χωρίς νά είναι οί άντρες τους κομ
μουνιστές!...

— Καί θά βάλουν τήν κόρη ένός προδότη... νά οιαπαιδαγω- 
γήσει τή νεολαία! Δέ θά σέ δεχτούν.

— "Οταν άλαζες τό όνομα κι έβαζες «Σεβαστή Γριντάκη», 
γιά νά πικράνεις τόν πατέρα, δέν τό φανταζόσουν πώς θά έβγαινε 
κάποτε σέ καλό.

— θά τό οηλιοσω έγό> ή ίδια.
'Η κοπέλα γύρισε καί τήν κοίταξε μέ απορία. 'Έμεινε έτσι 

γιά λίγα λεφτά καί χαμογέλασε μέ πίκρα.
— Ή αγάπη γιά τόν άνθρωπο έδινε στόν πατέρα τή δύναμη 

ν άντέχει στίς κακουχίες, στά βασανιστήρια τής ’Ασφάλειας, νά 
σταθεί παληκάρι μπροστά στό άπόσπασμα...

—· Ψέματα!
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— Δυστυχώς!
Σταμάτησε λίγο καί σέ συνέχεια είπε μιά φράση κάπως 

σκληρή:
— ’Ενώ έσύ, δταν σέ πιάνει τό πείσμα, ούτε τά παιδιά σου 

δέν αγαπάς.
— Δέ ντρέπεσαι νά λές τέτιες κουβέντες, φώναξε καί τά μά

τια της βούρκωσαν. Έγώ γιά σάς...
— Είπα: "Οταν σέ πιάνει τό γινάτι. Κι είδες; 11 αδικία σέ 

βάρος σου, κι αύτή άπδ παραξήγηση, σέ πλήγωσε. Σκέψου καί 
τόν πατέρα!...

Ό φόβος τής Άθηνάς πώς κάποιος — τό κράτος, ό Λιάπης, 
τό αντάρτικο. δ Λευτέρης — θά τής έπαιρναν τήν κόρη, μετά τήν 
ήτα τοϋ κινήματος καταλάγιασε, όμως δέν έσβησε κι δλότελα. Έ
βλεπε τή Σεβαστή νά ξεμακραίνει και τό εξηγούσε, άποδίδοντάς 
το στις άλαγές — σωματικές καί ψυχολογικές — πού προκαλεί ή 
ήλικ ία. Καί τώρ α!...

— Καλά πού τδ μαρτύρησε. Τό «οίς έξαμαρτεΐν...». "Αν έκο
βα άπ τήν αρχή τό δήχα τοϋ πατέρα σου... Δέ θά πας πουθενά. 
Ό κ. Καραμίχας (ένας καθηγητής δέκα πέντε χρόνια μεγαλύτε
ρος)! δλο γιά σένα μιλάει.

— Δέν πιστεύω! πρόφερε παγερά ή κόρη.
Μπήκε ό Γιανάκης καί ή Σεβαστή, γιά νά ξεφύγει, τοϋ πρό- 

τεινε νά πάνε περίπατο. Ή Άθηνά κιτρίνισε. Προσπαθώντας νά 
πνίξει τήν οργή, έπιασε τό παιδί άπ τό μπράτσο.

— ’Άιντε νά παίξεις μέ τούς φίλους σου.
’Έκλεισε τήν πόρτα καί, σουφρώνοντας τά φρύδια καί άνοι- 

γοκλείνοντας τά μάτια, πρόφερε άργά-άργά.
— Έτσι έ; Τδν δασκάλεψες! Και γιο οέν ήξερα, γιατί τδν 

τελευταίο καιρό είχε κάτι παράξενες άντιλήψεις... Γι αύτό τδ παι
δί ζώ... Δέ θά τδ κάνεις άλλη φορά παρέα... θά βγαίνουμε μαζί... 
θά πας στήν έκλησιά... θά διαβάζεις τά βιβλία, πού θά σού δίνω... 
θά μιλήσω καί στδν κ. Καραμίχα...

— ’Άσε νά τδ συζητήσουμε αύριο-μεθαύριο... Κι έγώ δέ θα 
βρω άλλη μάνα, κι έσύ δέ θά βρεις άλλη κόρη...

ΤΙ υποχώρηση έφερε άντίθετα αποτελέσματα. ’ Εδωσε έλπίοες 
στή μάνα. Νόμισε, πώς μέ τίς άπειλές Οά συνετίσει τήν κοπέλα και 
δέν έπρεπε νά χάσει τήν ευκαιρία.

— ’'Οχι! Τώρα. "Η θά κάνεις δπως σου λέω έγώ, ή δέν έ
χεις θέση στό σπίτι μου.

Άπδ δώ κι έμπρδς έχασαν καί οι δυό τήν ψυχραιμία τους.
Τδ άπόγιομα, μιά κοπέλα μέ μιά βαλιτσούλα στδ χέρι, περ

πατάει στδ σκονισμένο δρόμο. Βγήκε στδ ύψωματάκι καί στάθηκε. 
’Έριξε μιά ματιά στήν πολιτεία. Στδν απάνω μαχαλά είναι τδ 
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σπίτι τους, ή μάνα της, ό αδερφός της. Σήκωσε τό χέρι, σφούγγισε 
τά δάκρια κι άρχισε νά κατεβαίνει τήν αντίθετη πλαγιά, τραβών
τας γιά τή δημοσιά, δπου θά έπαιρνε τδ λεωφορείο τής γραμής.

Ή έξώπορτα ήταν ανοιχτή καί μπήκε χωρίς νά χτυπήσει. 
ΙΙέρασε τή σκεπασμένη μέ κληματαριά αύλή και προχώρησε στόν 
κήπο, πού βρισκόταν στδ βάθος. "Ενας γέρος, πού κάτι σκάλιζε, 
άνασηκώθηκε καί ρώτησε:

—·Τί θέλεις;
— Τό Μιχάλη.
— Δρόμο γρήγορα! Μή σού σπάσω τις αρίδες.
Βγήκε καί πήρε τδ σοκάκι, στενοχωρημένος. «Γιατί μού φέρ

θηκε έτσι; άναρωτιέται. Νά είναι ζουρλός;». Κόντευε στδ σταυρο
δρόμι, δταν άκουσε βήματα πίσω. Ήταν 6 φίλος του. Έστριψαν, 
μπήκαν στδ παρκάκι κι έκατσαν.

— ...Ή μάνα μου πέθανε. Ό πατέρας μου φυλακή. Ό πα- 
πούς μου, δπως είδες, είναι ανάποδος άνθρωπος. Δέ μ αφήνει νά 
κάνω παρέα μέ κανέναν. θέλει νά μέ στείλει σέ μιά στρατιωτική 
σχολή... Στήν ’Αθήνα έχω μιά θεία άκληρη. Λέω νά πάω σ αύτή.

—Είναι καλύτερη άπ τδν παπούλη σου;
— Χειρότερη. ’Αλλά, σά γυναίκα, δέ θά τή λογαριάζω.
— Ήρθα νά βγάλω δυο πιστοποιητικά... *Αν  έβρισκα σπίτι 

καί δουλιά, θά έμνησκα έδώ.
— Σπίτι... νά έρχεσαι τδ βράδυ αργά, θά σέ μπάζω άπ τδ 

παράθυρο καί τδ πρωί θά φεύγεις νωρίς... Δουλιά τής προκοπής... 
Πρέπει νά έχεις πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων... Ή κα
τάσταση... Τδ Μέμο, κείνο τδ ψηλό παιδί τού τρίτου θαλάμου, τδν 
έπιασαν...

Χώρισαν. Ο θωμάς αγόρασε ψωμί καί τυρί καί τράβηξε γιά 
τήν άκροθαλασιά. Βρήκε έναν άπόμερο κόρφο κι έκατσε. "Απλω
σε τδ χαρτί μέ τό τυρί στήν άμο, άπίθωσε τδ ψωμί σέ μιά πέτρα 
καί κάρφωσε τδ βλέμα μακριά, κατά τδν ’Όλυμπο. 11 ρέπει ν απο
φασίσει. Νά γυρίσει στδ Περιστέρι, οέν έχει κανένα νόημα. Θά 
βάλει σέ μπελάδες καί τούς γέρους. Τά λεφτά τά έστελνε ή Σε
βαστή και ή Κυριακή, γιά νά δέχεται νά βάζει τδ δνομά της στίς 
έπιταγές, θά είναι καλός άνθρωπος. Γιά τή δουλιά... Μήπως, άν 
πάει στήν Πολιτειούλα, θά είναι εύκολότερο;

Στή σπιτονοικοκυρά έκανε εντύπωση ή άπλότητα, ή ειλικρί
νεια καί ή εργατικότητα του παιδιού. Γιά τήν έπιοιόρθωση οέν τής 
ζήτησε τίποτα καί κατά ένα τρόπο είχε προπληρώσει τδ νοίκι.
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Ό θωμάς τό τρίτο κιόλας όράου έκατσε κι εγραφε στους γέ
ρους.

Σεβαστέ μου Παπούλη και Βάβω.
Είμαι καλά. Τό ίδιο έπιθυμώ καί γιά σάς. θά περιμένω 
τό Βαγγέλη στό Σταθμό άπ τίς 18 ώς τίς 22 τού μήνα, 
μέ τό τραίνο, πού φτάνε*  έδώ στίς 8 τό βράδυ. Μή στε- 
νοχωρείστε. θά βρούμε καί δουλιά καί σπίτι».

Είχε τελιώσει ή προθεσμία κι άπό ώρα σέ ώρα μπορούσε νά 
ρθούν οί χωροφυλάκοι. Γι αύτό καί βιάστηκαν. Κατά τά μεσάνυ
χτα τής ί'διας μέρας, δταν τό χωριό κοιμόταν, δ θωμάς πήρε τό 
Βαγγέλη καί, κόβοντας άπ τό μονοπάτι τού Χολέβα, νά μήν πέσουν 
πάνω σέ κανένα γνωστό στρατοκόπο, ξεκίνησαν. Τό βραδάκι τον 
Ανέβασε στό τραίνο καί τού χάιδεψε τά μαλιά, λέγοντας:

— "Ωρα καλή, παιδί μου, καί καλή αντάμωση.
Δέν τού είπε «νά μάς γράφετε». Τό γράμμα τού θωμά δέν εί

χε Αποστολέα στό φάκελο, ούτε διεύθυνση μέσα. Καί νά ανταμώ
σουν ξανά, δέν τό πίστευε. Άλλά έτσι. Οί εύχές δίνουν κουράγιο 
στόν άνθρωπο.

Τό άλλο βράδυ, τά δυό παιδιά περπατούσαν στούς δρόμους 
τής θεσαλονίκης, στούς ίδιους δρόμους, δπου περπατούσαν πριν ά
πό χρόνια οί γονείς τους...

* * *

Ένα ζεστό άπόγιομα του Σεπτέμβρη έφτασε στό Άγγελόκα- 
□τρο. Οί γειτόνισες τή βοήθησαν νά σκουπίσει καί νά συγυρίσει τό 
δωμάτιο δίπλα στό σχόλιό. Ταχτοποίησε τά πράγματά της καί βγή
κε στό Αλώνι — καμιά πεντακοσαριά μέτρα δεξιότερα— νά κά
νει τήν πρώτη Αναγνώριση. Ή θέα δέν ήταν άσχημη. Κατά τό βο
ριά τό βουναλάκι μέ τίς απότομες πλαγιές, γεμάτες βράχια, πέρα 
άπ τή ρεματιά ένα ύψωμα κωνικδ-όρθό καί πίσω άπ αύτό ή πόλη 
μέ τή λίμνη της. Μπροστά κατεβαίνει όμαλός ζυγός καί πιό κάτω 
ξανοίγεται κοιλάδα, τριγυρισμένη άπό άλλα βουνά καί ύψωματά- 
κια, πού ρίχνουν ίσκιο άπ τή μιά πάντα καί τά λούζει ό ήλιος άπ 
τήν άλλη. Κατά τή δύση, σέ ουό-τρία χιλιόμετρα Απόσταση, περ
νούν τά σύνορα. Τ αύτοκίνητα στή δημοσιά σηκώνουν πότε-πότε 
σύνεφα σκόνης. Βορειοδυτικά ένα κοπάδι πρόβατα βόσκει σκόρπιο 
στό διάσελο. Ένα Αεροπλάνο πετάει ψηλά καί οί χωρικοί κουβα
λούν άπ τά χωράφια τή σοδιά τους... ΤΙ γαλήνη, σέ σύγκριση μέ 
τή φασαρία τής πολιτείας, χαϊδεύει τά νεύρα τής κοπέλας καί γε
μίζει τήν ψυχή της μέ μιά αόριστη Ανησυχία...
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Τά χνάρια τών σκληρών μαχών, πού είχαν γίνει σέ κείνη 
τήν περιοχή — καί στδν ΕΛΑΣ καί στό ΔΣ— είναι πολύ νωπά. 
Οί κάτοικοι, έχτός άπό λίγες οικογένειες, είχαν φύγει στό έξωτε- 
ρικό καί τό κράτος έφερε άλλους άπό άλλες περιοχές. Ή προπα
γάνδα τής μισαλοδοξίας, χοντροκομένη-πρόστυχη, όπως έπίμονη- 
καθημερινή, έκανε τήν άτμόσφαιρα άποπνιχτική. Τήν τρίτη κιό
λας μέρα στήν αύλή τοϋ σχολίου γινόταν ζωηρή συζήτηση κι ένας 
τριαντάρης, άγνωστο γιά ποιό λόγο, έφερε κάποια άντίρηση σχε
τικά μέ τά... έγκλήματα τοϋ ΕΛΑΣ.

— Τά παραλές, μπάρμπα-Γιώργη.
— Μά τό θεό, σοϋ λέω. Ρωτάμε καί τή δασκάλα.
— Έγώ τότε ήμουν μικρή, άπάντησε. Ούτε κι άνακατεύομαι 

στήν πολιτική.
Κείνο τό βράδυ δέν κοιμήθηκε. Τίνος είναι έργο, άν δχι τής 

δασκάλας, νά οιαπαιδαγωγήσει «έθνικά» τή νεολαία; Κι άν τό κο
σκινίσουν;! Καί ή άλλη σκέψη τής φέρνει πίκρα. Στήν ούσία, ή 
στάση της δικαίωσε τις συκοφαντίες.

Τήν Παρασκευή μπήκε στό σχόλιό δ Λάμπρος ό Καρυπίδης, 
γραμματέας τής Κοινότητας.

— Κάνουμε έρανο γιά τήν άνέγερση μνημείου τών πεσόντων 
είς τδν άγώνα κατά τοϋ κομμουνισμού.

— Δέν πήρα άκόμα μισθό... Γράφτε με... Καί, σάν τόν είδε 
νά σκουντουφλιάζει, πρόστεσε: Δεν ξέρω τί θά στοιχίσει. "Αν τό 
ποσό σάς φαίνεται μικρό, διπλασιάστε το.

Εκείνος, φεύγοντας, έριξε μιά ματιά στό μαυροπίνακα.
— Ποιός έγραψε τό «Μανόλης» μέ «ο», είπε, χαμογελώντας 

ειρωνικά.
Ή Σεβαστή κατακοκίνισε καί δυό μαθητές τής έκτης τάξης, 

σκύβοντας πάνω στό θρανίο, κάτι είπαν μεταξύ τους.
Τ άπόγιομα βγήκε νά πάρει λίγο άέρα. Πίσω άπό μιά μάν

τρα, στήν άκρη τοϋ χωριού, δυό γυναίκες κουτσομπόλευαν: —Εί
ναι όμορφη. —Κολοκύθια όμορφη! Έχει ένα (πισινό) χοντρό καί 
τουρλωτό! —Ό Λάμπρος θά τήν... κι άμα τής φουσκώσει τήν κοι
λιά, Οά τής πέσει ή μύτη...

Τό Σάβατο μιά μαθήτρια τής είπε, πώς δ άλλος δάσκαλος κά
θε Κυριακή έβγαζε λόγο στήν έκλησιά. Καί κείνο τό βράδυ πάλι 
δέν κοιμήθηκε. Ευτυχώς, τήν άλλη μέρα δέν ήρθε δ παπάς άπ τήν 
Κρυοπηγή νά λειτουργήσει.

Γιά νά ξεφύγει άπό τό βασανιστικό τριβίλισμα τής σκέψης, 
άσχολείται, οσο μπορεί πιό πολύ, μέ τά παιδιά. Σάν τέλιωνε τά 
μαθήματα, κρατούσε τις μαθήτριες παραπίσω, έρχονταν κι άλλες 
κοπέλες-μεγαλύτερες και τούς έδειχνε νά κεντούν, νά ράβουν. Δυό 
φορές τή βδομάδα βοηθούσε τό παιδί τού γραμματέα, πού ήταν δ- 
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λότελα «σκράπας», καί μερικά άλλα. Στήν προεδρίνα χάρισε ένα 
φουστάνι. Τόν πρόεδρο τόν κολάκεψε:

— Έγώ, κ. ’Αριστείδη, μπροστά στόν κόσμο θά τά χάσω... 
Εσείς μιλάτε σάν τό Δημοσθένη...

Καί μ δλα αύτά κι άλλα τέτια θά τή ζόριζαν, άν...
Κείνη τήν περίοδο ό λαός άρχισε νά ανασυγκροτεί τίς δυνά

μεις του κι ό δεσπότης δέν μπορούσε ν αφήσει τό Άγγελόκαστρο 
απροστάτευτο. Ό καινούργιος παπάς, τήν πρώτη κιόλας Κυριακή, 
λειτούργησε στά πεταχτά, ανέβηκε στόν Άμβωνα καί μέ κατάρες 
κι αναθέματα, βρισιές, ψέματα, φοβέρες γιά τή θεία δίκη, ύστερι- 
κές κραυγές και υποκριτικές έκστάσεις, κάλεσε τούς πιστούς σέ Ιε
ρή σταυροφορία γιά τήν εξόντωση τού κομμουνισμού... Τ άπόγιομα 
της ίδιας μέρας δυό ομάδες, ή μιά άπό 11 παιδιά καί ή άλλη άπό 
7, έπαιζαν στό 'Αλώνι τό στρατό καί τούς αντάρτες. Άπ τίς «ρι
πές», τίς φωνές καί τίς πέτρες, έφτασαν καί στόν ξυλοδαρμό. *Ε-  
τρεξαν οι γυναίκες. Τό παιδί τού πρόεδρου τό είχαν κάνει γιά τό 
στρώμα καί τό κουβάλησαν στήν κουβέρτα. Στό λεφτό τό χωριό 
χωρίστηκε σέ «αύτόχθονες» καί «άποικους». Οί τσακωμοί στις αύ- 
λές, στούς δρόμους, παντού, βάσταξαν ώς τά μεσάνυχτα. Τις πρωι
νές ώρες πήραν φωτιά καί κάηκαν κάμποσα καλύβια στόν απάνω 
μαχαλά. Τό μεσημέρι βρήκαν ένα βόδι σκοτωμένο στή χαράδρα. 
Τό βράδυ άρχισαν οί ντουφεκιές άπό σπίτι σέ σπίτι, άπδ γειτονιά 
σέ γειτονιά. Οί «άποικοι» ήταν πολύ περισότεροι, δμως οί άλλοι εί
χαν καλύτερο δπλισμό...

"Εφτασαν οί αρχές. Τούς μάζεψαν στήν πλατεία. Μίλησε ό 
διοικητής τής χωροφυλακής. «Τά γεγονότα, τούς είπε, τά δημιούρ
γησαν οί κομμουνιστές, πού σπέρνουν τό μίσος καί τή διχόνοια...». 
Τούς άπείλησε πώς, άν δέ σταματήσουν τό άλληλοφάγωμα, θά πιά- 
σει τούς πρωταίτιους καί θά τούς κλείσει φυλακή. Καί τούς κά
λεσε νά βοηθήσουν τήν Αστυνομία νά ανακαλύψει τά «μίσθαρνα 
όργανα τής Μόσχας».

Ή φαγωμάρα είχε σάν αιτία τις περιουσίες τών φυγάδων καί 
συνεχίστηκε. ΙΙότε άναβε καί ξεσποϋσε ανοιχτά, πότε κουφόβραζε. 
*Ετσι ή Σεβαστή έμεινε στό περιθώριο κι έβρισκε τήν εύκαιρία νά 
μιλάει στό σχόλιό γιά άγάπη καί συμφιλίωση...

Τό χωριό, πού τ άγαπούσε μ έναν τρόπο ρομαντικό, γιατί τό 
παρομοίαζε μέ τό παλιό Περιστέρι, τήν πνίγει καί περιμένει μέ 
λαχτάρα τό καλοκαίρι.

Ήρθαν καί οί διακοπές. Τ άλλα χρόνια έμνησκε καί τό κα
λοκαίρι στήν πόλη καί δούλευε. Φέτος έλεγε νά πάει στό σπίτι 
της, νά συμφιλιωθεί μέ τή μάνα της, νά δει τόν άδερφό της... "Ο
μως ή Άθηνά δέν τή; άπάντησε σέ κανένα γράμμα — απόδειξη 
πώς βαστούσε τό γινάτι — κι Ιγραψε στήν οικογένεια πού κληρο-
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νόμησε τδ σπιτάκι τής ’Αναστασίας, νά τής κρατήσουν ενα δωμά
τιο μέ νοίκι.

Καί πάλι επαφή μέ τούς δικούς της οέν μπόρεσε νά πάρει. 
ΙΙέρασε κάμποσες φορές, τδ σούρουπο, άπ τή γειτονιά τους. Βρή
κε πόρτες καί παράθυρα κλειστά. Γδ καλοκαίρι κόντευε νά τελιώ- 
σει καί ζύγωνε ή μέρα νά γυρίσει στή θέση της.. 'Γδ Άγγελόκα- 
στρο τώρα οέν τής ήταν ξένο, όπως τήν πρώτη χρονιά, κι ώστόσο, 
δταν τδ θυμόταν, κρύωνε ή ψυχή της.

Τδ βραδάκι, έπιστρέφοντας άπ τδν περίπατο, αγόρασε έφη- 
μερίδα στδ περίπτερο, μπήκε στδ δωμάτιο κι έκατσε στδ παράθυρο. 
Τήν άνοιξε στή μέσα σελίδα. Διάβασε μιά, δυδ φορές τήν είδηση 
καί δέν τδ πίστευε. ’Αργότερα έμαθε. Ό παπάς άπ τήν Κρυοπη- 
γή είχε τδ παιδί του δάσκαλο στδ Κυπαρίσι καί φρόντισε στδ Υ
πουργείο νά γίνει άμοιβαία μετάθεση, χωρίς νά τή ρωτήσουν. Τί 
θά έβρισκε στδ καινούργιο χωριό; «Χειρότερο δέ θά είναι», Ανα
στέναξε μέ ανακούφιση.

Στά τέλη τού Αύγουστου αντάμωσε στή θάλασα, όλότελα α
ναπάντεχα, τδ Γιανάκη.

— ... ’Ήρθαμε προχτές, τής είπε. Ή μητέρα ξέρει πώς είσαι 
δώ. Κάποιο; τής έγραψε. Μού απαγόρευσε καί νά σέ καλημερί
σω... Μέ τά νεύρα της δέ στέκει καλά... Τώρα πού θά πάω κι έγώ 
στρατιώτης... 'Έριξε μιά ματιά στήν άμουδιά καί σηκώθηκε. Ερ
χεται! ’Άιντε νά χωρίσουμε νά μήν έχουμε κανένα τσακωμό...

— Μεθαύριο φεύγω κι έγώ. είπε ή Σεβαστή μέ οάκρια στά 
μάτια. ’Ίσως δέ σέ ξαναδώ...

Ή απαισιοδοξία αφορούσε τίς μέρες ώς τήν Αναχώρηση. Τό
τε οέν μπορούσε νά μαντέψει τήν κατοπινή έξέλιξη.

Τραβώντας γιά τήν καινούργια θέση, σταμάτησε γιά λίγο 
στή θεσαλονίκη καί πέρασε νά δει τή σπιτονοικοκυρά της. Τή; ά- 
νο ξε ένα παιδί.

— Ή κυρία Μοσχούδη οέν είναι δώ, τής είπε σοβαρά-σοβα- 
ρά, κοιτάζοντάς την περίεργα.

Ή Σεβαστή γιά μιά στιγμή άπόρεσε. "Υστερα, βλέποντας το 
ψυχρδ-έπίσημο ύφος τού παιδιού, δάγκωσε τά χείλια μήν ξεσπάσει 
σέ γέλια.

— Βαγγέλη! πώς βρέθηκες έδώ;
Ανέβηκαν.
— IIού είναι δ Θωμάς;
— Εχει δουλιά.
— Δεύτερη βάρδια;
—*θΧ· · ·· Αλλyj δουλιά.
Μπήκε ή σπιτονοικοκυρά. Χαιρετούρες, Αγκαλιές, συγκινή

σεις. Ή Σεβαστή πότε ρωτούσε τδ Βαγγέλη γιά τδν παπού, τή 
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γιαγιά, τό χωριό... xal πότε κουβέντιαζε μέ τήν Κυριακή γιά τις 
φιλενάδες της, τά δασκαλίκι...

Κοίταξε τό ρολόγι.
— Δέν μπορώ νά περιμένω άλλο. Φεύγει τό τραίνο. ΤΙ άνα- 

ποδ ά να μή δώ τό θωμά!..
*Επιασε τδ παράθυρο καί βυθίστηκε στούς συλογισμούς της. 

Ή συνάντηση τής σκάλισε τήν πληγή. ΙΙέρασε τό καλοκαίρι μέ 
κολύμπι, έκδρομές, χορούς, τραγούδια... Γνώρισε νέους καί νέες, 
άντρες καί γυναίκες... Μιλούσαν γιά χίλια-δυό πράματα. ’Έλεγαν 
ανέκδοτα καί Ιστορίες, χωρατά έξυπνα καί κουτά κι ούτε μιά λέ
ξη γιά τήν κατάσταση: Τή φτώχια, τήν τρομοκρατία, τις φυλα
κές, τι; έξορίες, τόν πόλεμον... "Ακούσε κοπλιμέντα, έρωτικές έ- 
ξομολογήσεις, δρκους καί ύποσχέσεις... «Καί μόνο γιά τά μάτια 
σου, τής είπε ένας παραλής, τά δίνω δλα...». Στήν αρχή, μπήκε 
στο περιβάλον δειλά, σάν ξένη. Σιγά-σιγά συνήθισε καί στενοχω
ριόταν , γιατί περνούσε γρήγορα δ καιρός.

Φεύγοντας, τότε άπ τί ΙΙεριστέρι, έπεσε ο ένα κόσμο δια
μετρικά αντίθετο καί στή ζωή της δημιουργήθηκε κενό. "Ανθρω
ποι ύπήρχαν, άκόμα καί στό έντεχνα φανατισμένο 'Αγγελόκαστρο. 
Τό κίνημα οέ σταμάτησε καί συζητήσεις γίνονταν. "Αλλά...

Ή Σεβαστή αγαπούσε κάτι, πού είχε σχέση μέ τήν ήρωική 
έποχή, τό ΙΙεριστέρι, τόν παπού καί τή γιαγιά, τόν πατέρα της... 
'Ομως τί ήταν αύτό, στήν ούσία, δέν τό ήξερε. "Εψαχνε νά βρει, 
εκείνη τήν έποχή, δταν οί Έλασίτες χόρευαν στήν πλατεία, τά 
Αετόπουλο έβαζαν τό σήμα τού ΚΚ στά δίκωχα... καί βούιζαν τά 
φαράγγια άπ τά τραγούδια τού άγώνα... 'Ομως τό παλιό είχε πε
ράσει στήν ιστορία καί δέν έμοιαζε μέ τό σήμερα. Κι αύτή δέν 
μπορούσε νά μπει στό πολιτικό νόημα τής κάθε συζήτησης, νά πιά- 
σει το νόημα και νά προχωρήσει...

«Τά ξέχασα δλα! αναστέναξε. ΙΙέτυχα καί σ άσχημο περι- 
βάλον...» «δμως τά παιδιά, ό Θωμάς κκί δ Βαγγέλης, δέν πρόλα
βαν νά κλείσουν χρόνο στήν πόλη καί βρήκαν τό δρόμο, ένώ 
έγώ!..». Καί μιά άλλη σκέψη τής έδωσε ξανά κουράγιο. «Τό κα
λοκαίρι θά μείνω στή θεσαλονίκη... θά μέ βοηθήσουν τά παι
διά. θά φροντίσω νά μετατεθώ καί. αν δέν τά καταφέρω, θά πα
ραιτηθώ^.

Τό Κυπαρίσι βρέχει τά πόδια του στή θάλασα κι άκουμ- 
πά ι τή ράχη του αναπαυτικά στό λοφίσκο τού Άη-Νικόλα. Τά 
καθαρά-άσπρα σπιτάκια του μέ τις κληματαριές καί τά λουλού
δια του; σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στήν άνηφόρα. Αμυγδα
λιές κι αμπέλια σκεπάζουν τήν πλαγιά. Στό βάθος, βοριοανατολι- 
κά, τά γάργαρα πρωινά 'καί *:ά  γλυκά απόβραδα διακρίνεις ενα 
νησί και νοτιοδυτικά τό *Αγιο  "Ορος. Μπροστά θάλασα άπέραν- 

293



τη. Οί κάτοικοι-ήμεροι, καλόκαρδοι, πρόθυμοι γιά φιλική κου
βέντα, Απασχολούνται μέ τήν ψαρική καί τά λίγα χωράφια. Καί 
οί ουό φουρτούνες πέρασαν ψηλά, πάνω άπ το χωριό, και σχεδόν 
δέν τ άγγιξαν. Και τούτη ή ύστερία τής μισανθρωπιάς οέ φτά
νει ώς έδώ... Ό άλλος δάσκαλος, ό διευθυντής, τριαντάρης σχε
δόν, είχε χαραχτήρα μίζερο, σχολαστικό καί κάπως άλαζονικό. 
"Ομως τό κακό οέν ήταν καί σοβαρό. Ό καθένας μέ τή οουλιά 
του. Ή γρουσουζιά ήρθε άπό κεϊ, πού δέν τήν περίμενε. Ή γυ
ναίκα του, πού τόν ζήλευε Ακόμα καί μέ τίς γυναίκες τού χωριού, 
τίς τσακισμένες άπ τή σκληρή οουλιά, τή φτώχια καί τά πολλά 
πα διά, σάν είδε τή Σεβαστή έγινε μέγαιρα. Άπ τίς πρώτες μέ
ρες διέδωσε, πέος ό άντρας της έπίτηοες έδιωξε τόν άλλο δάσκα
λο, γιά νά. φέρει τήν *όμορφονιά».  Πήγαινε στό σχόλιό καί δη
μιουργούσε σκάνταλα μπροστά στά παιδιά. Χώρισαν τό γραφείο, 
έφτιαξαν ιδιαίτερη είσοδο, άλλά... Περίμενε τήν κοπέλα στήν 
αύλή, τής έστηνε καρτέρι >στύ δρόμο, τής έψελνε, δσα σέρνει ή 
σκούπα καί τήν Απειλούσε, πώς, άν δέν φύγει, θά τή σκοτώσει. 
Ό πρόεδρος μίλησε καί στήν ίδια, έπιασε καί τό δάσκαλο. Τού
τος τήν έδειρε γιά τό στρώμα, δμως ύστερα άπό λίγες μέρες πάλι 
τά ίδια.

Π Σεβαστή έκανε ύπομονή καί μετρούσε τούς μήνες, τίς 
βδομάδες, τις μέρες...

"Εφυγε άπ τό Κυπαρίσι μέ τήν Απόφαση νά μήν ξαναγυ- 
ρίσει. Κατέβηκε στή θεσαλονίκη μ ένα σωρό σχέδια καί τράβη
ξε γιά τήν δδό Χαλκιδικής καί χάθηκε Αμέσως ή χαρά, σάν άντί- 
κρυσε τήν ψυχρή υποδοχή τής σπιτονοικοκύρης.

— Πού είναι τά παιδιά; ρώτησε γιά νά βγει άπ τή σαστι- 
μάρα.

— Πάμε μέσα, τής απάντησε σιγά... Τό θωμά τόν δίκασαν 
έξι μήνες καί βρίσκεται στις φυλακές τής Αίγινας. Ό Βαγγέλης 
φοβήθηκε μήν τόν πιάσουν καί νοίκιασε αλλού δωμάτιο. Πού; 
Δέν ξέρω. Έοώ δέν ξαναφάνηκε.

Άπ τό διάδρομο ένας ένοικιασ:ής μέ φαβορίτες καί μαλιά 
ώς τό σβέρκο έριξε μιά ματιά στό σαλόνι. "Εγλειψε τά χείλη, έ
στριψε τό μουστάκι καί φώναξε, γελώντας μέ Αναίδεια:

— Μά τόν Άηγιάννη τόν Καψοκαλύβα! Μωρέ, κοπέλα μου, 
τί είσαι σύ; Στό δωμάτιο έχει ένα κρεβάτι διαθέσιμο...

— θα σού έλεγα νά μείνεις έοώ, Αναστέναξε ή Κυριακή, άλ
λά, δπως βλέπεις αύτός είναι άλήτης...

Πήρε τούς δρόμους, στενοχωρημένη. Ή ιδέα νά πήγαινε στό 
σπίτι, νά έβλεπε τή μάνα της, νά περνούσε τό καλοκαίρι... γύρισε 
στό μιαλό της μέ μεγαλύτερη επιμονή. Τώρα ό Γιανάκης έλειπε.
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Δέν ύπήρχε φόβος νά τον ξεστρατίσει. Και πώς θά τόν ξεστρατί
σει;

ΙΙερπατώντας ‘άσκοπα, έφτασε στή συνοικία, δπου σύχναζαν 
συντοπίτες. *Οξω  άπ τό μπακ άλικο «Ό Άθως» έπεσε άπάνω στή 
γειτόνισά τους, τή γριά Καλιόπη.

— Συλυπητήρια, κόρη μου, τής είπε, άπλώνοντας τό χέρι.
Ή Σεβαστή πάγωσε.
— ΙΙέθανε ή μητέρα; τραύλισε.
— Όχι, κόρη μου, δχι. Νά μέ συμπαθάς. Σέ παραγνώρισα.
Στά μέσα τής διαδρομής, στή στάση, διασταυρώθηκαν τά δυό 

λεωφορεία. Άπ τό άλλο κατέβηκε μιά γνωστή τους, ή δασκάλα 
Βασιλειάδη. Ή Σεβαστή τή φώναξε, άπλωσε τό χέρι άπ τό τζά
μι, τή χαιρέτησε καί ρώτησε:

— Κυρία Αφροδίτη! μήν έτυχε νά συναντήσεις τή μάνα 
μου; ΤΙ νά κάνει;

Ή στάση τής Αφροδίτης είχε κάτι τό ύποπτο. «Τήν είδα 
προχτές, καλά είναι», άπάντησε καί γύρισε αλλού τήν κουβέντα, 
'ίίστόσο ψέματα δέν έλεγε. 'Έτσι ησύχασε κάπως. «’Εξάπαντος μέ 
παραγνώρισε ή γριά Καλιόπη», έλεγε καί ξανάλεγε μέσα της.

’Έφτασε στο σούρουπο. Στό μαύρο πανί, πάνω άπ τήν πόρτα, 
είδε δυό κεφαλαία γράμματα «I. Γ.». Στηρίχτηκε στό θυροστόμι 
καί χτύπησε, τρέμοντας. ’Ακούστηκε ένα έλαφρό σούρσιμο στό 
πάτωμα. Στό άνοιγμα κάτω άπ τό φως τοϋ ηλεκτρικού φάνηκε 
ένα μαύρο φάντασμα, μέ άγρια μάτια, πού σ’ έσφαζαν.

— Καλησπέρα, μάνα, τραύλισε καί την άγκάλιασε, κλαί- 
γοντας.

Ή Άθηνά σά νά ξύπνησε άπότομα άπ τό λήθαργο. Τινάχτη
κε καί τήν έσπρωξε μέ δύναμη.

— *Οξω  άπ τό σπίτι μου στρίγγλα, όξω! Μοϋ σκότωσες τό 
παιδί!

—Έγώ, μάνα;
—Έσύ! Ό πατέρας σου! 01 κομμουνιστές! φεύγα! Καί τήν 

έσπρωχνε καί τήν κλωτσούσε μέ δύναμη, μέ λύσα...
Ή Σεβαστή φοβήθηκε, μή μαζευτεί κόσμος καί γίνει σκάν

ταλο. Πήρε τό πιό σκοτεινό σοκάκι, κατέβηκε στή θάλασσα κι 
έκατσε στήν άμουδιά.

Κάμποσες φορές καί νωρίτερα καί πιό πολύ αργότερα τήν 
άπασχόλησε τό πρόβλημα τής μάνας της. Πότε πρόσθετε κάτι, πό
τε άφαιρούσε, δμως ή κεντρική γραμμή έμνησκε ή ίδια. Τής πή
ραν τόν άντρα... Τήν άπείλησαν πώς θά τήν στειλουν έξορία, θά 
μείνουν τά παιδιά της στό δρόμο καί θά χαθούν. Κι αύτή, χαρα
κτήρας άούνατος-πεισματάρης. έβαζε στό κέντρο τής ζωής τόν 
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έαυτό της. Καί τούς δικούς της τούς αγαπούσε μ έναν τρόπο έ- 
γωιστικό. Ή σκέψη της πήρε στραβό δρόμο και βυθιζόταν δλο 
καί περισότερο στό φαύλο κύκλο. Νά βγει μόνη της άπ τό λαβύ
ρινθο, δέν μπορούσε, μά δέν δεχόταν καί κανενός τη συμβουλή... 
θεωρούσε τόν έαυτό της αλάθητο. Άν κάθονταν ήσυχα στή γω
νιά τους, οέ θά τούς έπαιρναν οί μπόρες... Αν τά πράματα ήρθαν 
στραβά, έφταιγε ό Λευτέρης. Κι δταν ή ζωή έβγαζε άχρηστα τά 
τέτια παραμύθια, πεισμάτωνε πιό πολύ καί κατρακυλούσε στό 
παρακάτω σκαλοπάτι... Άν πήγαινε άπ τήν αρχή φυλακή ή έξο- 
ρία, μπορούσε νά γίνει φυματικιά, καρδιακιά... νά πεθάνει πιό 
νωρίς, δμως θά ύπόφερνε λιγότερο... Τώρα;! Κόπηκε καί ή τε
λευταία σύνδεση μέ τή ζωή καί, έπειδή οέν είχε κάποιον νά έκδι- 
κηθεί, ξέσπασε στήν κόρη της...

ΤΙ νύχτα γλιστράει άθόρυβα πάνω στή γή. Τό κλάμα γίνεται 
πιό βουβό, πιό βαθύ, πιό οδυνηρό.

Κάποια ώρα άνασήκωσε τό κεφάλι καί σκούπισε τά δάκρια. 
Όλόγυρα σιωπή. Έχτός άπ τό κυματάκι, πού σπάζει έλαφρά στό 
ακρογιάλι, τίποτε άλλο δέν άκούγεται. Μπροστά θάλασσα κατά- 
μαυρη καί μόνο αριστερά, στόν κάδο, άνάβει καί σβήνει ένα φω
τάκι. Εκεί κάποια μέρα, πριν άπό χρόνια, δταν ήταν κοπελίτσα, 
τήν πήρε στήν άγκαλιά του ό πατέρας της.

— ../Έναν καιρό-παλιόν καιρό, τής είπε, δέν υπήρχαν φά
ροι... Τύχαιναν νύχτες σκοτεινές, φουρτούνες δυνατές, κύματα θε
όρατα καί τά καράβια έχαναν τό δρόμο τους. Έπεφταν πάνω στά 
βράχια καί πνίγονταν οί ναύτες...

Καράβι ναυαγισμένο είναι κι αύτή, πού τό έριξε τό κύμα τής 
ζωής πάνω στά βράχια... Τόν πατέρα της δέν τόν χάρηκε.., Τόν 
άδερφό της τόν σκότωσαν στήν Κορέα... Τά ξαδέλφια της, τό θω
μά καί τό Βαγγέλη, τά πήρε τό ρέμα τής ζωής... ΤΙ μάνα της τήν 
έδιωξε... κι έμεινε μόνη μές τήν άπέραντη έρημιά τού απέραντου 
κόσμου... Άν είχε ένα άνθρωπο δίπλα της!..

Φεύγει τούτη ή σκηνή κι έρχεται μιά άλλη στή θέση της. 
Κάθονταν στήν ΙΙαλιοκαστανιά. Ό πατέρας στή μέση, αύτή άπ τή 
μιά πάντα, ό Γιανάκης άπ τήν άλλη. Καί τούς έλεγε μιά παλιά, 
μιά καινούργια, μιά άθάνατη Ιστορία.

— ...Ό ΙΙρομηΟέα; πριν άπό πολλές χιλιάδες χρόνια έδωσε 
στούς ανθρώπους τή φωτιά. ΟΙ θεοί φοβήθηκαν μή γίνουν οί άν
θρωποι έξυπνότεροι άπ αύτούς. θύμωσαν, τόν έπιασαν καί τόν 
κάρφωσαν ψηλά, στόν Καύκασο...

Άπό τότε πού ύπάρχει ό άνθρωπος στή γή, ούτε μέρα, ούτε 
νύχτα δέ σταματάει ό-άγώνας γιά μιά καλύτερη ζωή... Χύνεται 
αίμα, χάνεται κόσμος... «Όμως ή ανθρωπότητα δλο κι άνεβαίνει, 
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καί θά ρθεί μιά μέρα χωρίς φτώχια, χωρίς μίση καί πολέμους... 
μια μέρα γεμάτη ήλιο καί αγάπη. Καί θά χαθούν άπ τό πρόσω
πο τής γης οί κλέφτες, οι σπιούνο’., οί προδότες... Καί θά πεθά- 
νουν οί θεοί, πού σταύρωσαν τόν Ιίρομηθέα...

♦ * *

’Έδωσαν τά κουτσοχώραφα στο Νίκο. Ή Βάσω παιδεύεται 
τώρα μέ τό νοικοκυριό κι δ θωμάς μέ τά ζαρζαβατικά τού κήπου. 
'Όταν κουράζονται κι ή μέρα είναι καλή, παίρνουν τίς δυό γίδες 
καί βγαίνουν στήν ΙΙαλιοκαστανιά. Τό Άγνάντιο τού Ραχούτη 
δλο καί ξαμακραίνει, σβήνει καί χάνεται στό παρελθόν. Κανένα 
οέν περιμένουν νά ρθεΐ καί κανένα δέν έχουν νά ξεπροβοδίσουν. 
Κάθονται στόν ίσκιο ή στή λιακάδα, ανάλογα μέ τόν καιρό, καί 
ή κουβέντα περνάει δπωσδήποτε κι άπ τό μονοπάτι.

— Τί νά κάνει ό Λευτέρης; Νά ζεΐ; άναστενάζει ή Βάσω.
Ό θωμάς σκύβει τό κεφάλι καί ξύνει τό κούτελο. Ή σιωπή 

μεγαλώνει τήν πίκρα καί ή γριούλα, γιά νά ξεφύγει άπ" τίς μαύ
ρες σκέψεις, μουρμουρίζει:

— Κι άπ τά παιδιά καιρό έχουμε νά πάρουμε γράμμα. Πού 
νά βρίσκονται;

Τά δυό αγόρια τής Χριστίνας, ή Μαρία καί δ Κώστας τού 
Νίκου, πήγαν γιά οουλιά στή Γερμανία. Άγγόνια τους είναι κι 
αύτά. άλλά...

— Όλο γιά τό θωμά καί τό Βαγγέλη ρωτάς, παραπονέθη- 
κε μιά μέρα ή Χριστίνα.

— Μωρή θυγατέρα, είναι δλότελα όρφανά.
Οί δικοί τους πόνοι καί καημοί, τά όνειρα, οί αγώνες, οί χα

ρές καί οί λύπες τών χαμένων παιδιών τους κάνουν ένα τρίτο γύρω 
στή ζωή τών άγγονιών τους —τού θωμά καί του Βαγγέλη — 
καί οί γέροι ζούν γιά μιά φορά ακόμα τά περασμένα...

Ό θωμάς άνασηκώνει τό κεφάλι καί ρίχνει μιά ματιά κά
τω στόν κάμπο, πέρα μακριά, στόν Ορίζοντα, πάνω άπ τά βουνά.

— "Λν ήταν φυλακή ή έξορια δέ θά είχαν τίποτα νά φοβη
θούν. θά έγραφαν.

Οί γέροι ψηλά άπ τό καραούλι τους, δ θωμάς έκλεισε τά 95, 
ή Βάσω κοντεύει τά 90, παρακολουθούν τό παιχνίδι τής ζωής. 
Τήν άνοιξη ξυπνάει ή γή άπ τόν ύπνο καί ντύνεται δ τόπος, κα
λαμώνει τό σιτάρι, φυτρώνουν τά δψιμα, βγάζουν τά δέντρα λου
λούδια, φτιάχνουν τά πουλιά φωλιές. Δυναμώνουν-δμορφαίνουν τά 
ζωντανά. Τό καλοκαίρι κιτρινίζουν οί πρωιμιές, δένουν καρπό τά. 
καλαμπόκια, τά φασόλια... λιώνουν τά χιόνια, πρασινίζουν τά βου
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νά... Τό φθινόπωρο πέφτουν τά φύλα, μικραίνουν οί μέρες, αδυνα
τίζει ό ήλιος κι έρχεται ό γέρο-χειμώνας... Και ξανά ό ίδιο; κύ
κλος...

Ό θωμάς κοιτάζει τήν Παλιοκαστανιά, πού γέρασε κι αύ
τή, τίς χαράδρες, πού βάθαιναν, τούς γκρεμούς πού μεγάλωσαν, τά 
λόγγα πού χάθηκαν σχεδόν, ξύνει τό κούτελο και πολλές φορές μέ 
τον ένα τρόπο ή τόν άλλο, πότε στόν έαυτό του καί πότε στή Βά
σω, λέει τήν ίδια σκέψη, πού κλώθει μέσα του: «Καί τά κλαριά, 
καί τά ζωντανά, κι ά άνθρωπος γενιούνται, μεγαλώνουν καί πε
θαίνουν».

"Οταν ό καιρός είναι άσχημος, άνάβουν φωτιά καί κάθονται 
στό σπίτι. Λένε μιά δυό κουβέντες καί σωπαίνουν. 'Ύστερα ξανά 
λίγες κουβέντες. Καί πάλι σωπαίνουν, καί πάλι κουβεντιάζουν, 
ώσπου νά ρθεί ή ώρα νά φάνε μιά-δυό μπουκιές φαί καί νά ξα
πλώσουν ό ένας δίπλα στόν άλλο, κι δχι ό καθένας στό δικό του 
τζάκι, δπως παλιά, δταν ήταν κι άλλοι στό σπίτι...

Καί τρέχουν οί μέρες, οί μήνες, τά χρόνια... Καί ζούν μέ 
τή λαχτάρα νά μαθαίνουν τί κάνουν τά παιδιά καί ζούν μέ τόν 
καημό νά γίνει ησυχία, νά ρθούν, νά τά δουν κι ύστερα νά πεθά- 
νουν...

Ή προπαγάνδα έπεξεργάζεται τίς συνειδήσεις, τρομοκρατεί 
τόν κόσμο. Δέν έχεις σπίτι νά ξαπλώσεις μιά στιγμούλα. Δέν έ
χεις ένα κομμάτι ψωμί νά ξεγελάσεις τό στομάχι σου. Δέ βρίσκεις 
ένα σύντροφο νά τού σφίξεις τό χέρι, νά σού χαμογελάσει φιλικά, 
νά καθήσετε σέ μιά γωνιά καί νά πείτε δυό κουβέντες. Κάμποσοι, 
έκτός άπό σύντομα διαστήματα, βρίσκονται μέσα απ’ τόν καιρό 
τού «’Ιδιώνυμου» καί πιό παλιά ακόμα. Ήταν νέοι κι είναι γέροι. 
Μερικοί δέν είδαν ξανά τό σπίτι τους. Άπ τό κελί ή τό στρατό
πεδο τούς κουβάλησαν στό νεκροταφείο.. Έτυχαν καί περιπτώσεις 
τά παιδιά ν ανταμώσουν καί νά γνωρίσουν τούς πατεράδες τους 
στή φυλακή, στήν έξορία... ΟΙ φασιστικές δργανώσεις καί τό κρά
τος σκοτώνουν έπίση»ια καί ανεπίσημα καί οί επιτροπές έχτόπισης 
δουλεύουν μέρα-νύχτα...

Κάποτε, τόν καιρό τής ’Εθνικής Αντίστασης, ό Ρήγας ό II ε- 
τράκης είχε πεί «Άς έρθει κι ό Παπανδρέου. Άς έρθει κι ό βα
σιλιάς. Άς έρθει δποιος θέλει. Κανένας δέν μπορεί νά μάς κου
νήσει. Έχουμε μέ τό μέρος μας τή συντριπτική πλειοψηφία... 
Τά 85%...». Άπό τότε δέν πέρασαν καί πολλά χρόνια καί σήμε
ρα βρίσκεις άπ τ άλλο στρατόπεδο δχι μόνο τούς έθνοπροδότες καί 
τόν ύπόκοσμο. Βρίσκεις καί παλιούς Έλασίτες καί Έαμίτες καί 
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κομμουνιστές. Τούτος άπό φόβο, κείνος άπό συμφέρον, ένας άπό 
κάποια άλλη αιτία... καί ή συντριπτική πλειοψηφία έγινε μειοψη
φία. Φυσικά. Καμιά δύναμη οέν είναι σέ θέση νά γυρίσει τήν ι
στορία προς τά πίσω. "Ομως ή άντίδραση μπορεί νά τραινάρει τό 
γύρισμα, κάποτε και νά σταματήσει τόν τροχό προσωρινά κι αύτό 
στοιχίζει!.. «Οί όπορτουνιστές, οί λιγόψυχοι έκμηδενίζουν τό έρ
γο τού Κόμματος...», φώναξε δ Κεφάλας, γιά νά πνίξει κάθε αν
τίθετη άποψη. Σωστά! Οί κομμουνιστές έδωσαν γιά τήν προκο
πή τού "Εθνους δ,τι πολυτιμότερο είχαν. *'Αν  σέ κάθε τάφο κομ
μουνιστή βάλεις και μιά κόκινη σημαιούλα, ή Ελλάδα θά μιάζει 
μέ Απέραντο κάμπο, γεμάτο παπαρούνες. ΤΙ πρόοδος τής χώρας 
στά τελευταία πενήντα καί κάτι χρόνια είναι δεμένη μέ τούς α
γώνες τού Κόμματος. Άλλα... ΤΙ κατηγορία τοϋ «έκμηδενισμοϋ» 
κρύβει ίδιοτελείς σκοπούς και έχει ολέθριες συνέπειες, σκεπάζει 
τις εύθύνες κι άφήνει άνοιχτό τό δρόμο γιά καινούργια λάθη... Τή 
μιά δεξιά, τήν άλλη αριστερά, καί πάλι δεξιά...

Τά εμπόδια άπ τό εξωτερικό μεγαλώνουν τις εσωτερικές δυ
σκολίες. ΤΙ καθοδήγηση στέλνει στήν Ελλάδα δυσανάλογα μεγά
λο αριθμό στελεχών και βάζει σέ κίντυνο καί τού: παράνομους, 
καί τις όργανώσεις, πού βρίσκονται στά σπάργανα... Οί Ασύρματοι, 
έφόσον ύπήρχε δ ραδιοσταθμός, αποτελούσαν περιτή καί έπικίν- 
δυνη πολυτέλεια. Καί ορισμένες άλλες όργανωτικές καινοτομίες 
έφερναν ζημιά...

Καί μ’ δλα αύτά, πραγματικά, κανένας οέν μπορεί νά στα
ματήσει τήν πορεία τής ιστορίας. Συγκροτήθηκαν κομματικές όρ- 
γανώσεις σέ βρισμένες πόλεις, δημιουργήθηκε νόμιμο δημοκρατι
κό μέτωπο, ή ΕΛΑ. Τό κίνημα προχωρεί...

Κάθονταν στόν ίσκιο τή; καρυδιάς. Είχαν βγάλει τά κρεμύ- 
δια καί τά έφτιαχναν αρμάθα. Ή Βάσω τίναζε τά χώματα άπ 
τήν ποδιά, ίσιαζε τό κεφαλομάντηλο, τό έσφιξε καί μουρμούρισε, 
ρίχνοντας μιά ματιά κατά τήν Άγία-Τριάδα.

— Ποιοι νά είναι έκείνοι; Τέτια ώρα καί μέ τέτια ζέστη!
Άπ τό ριζό κατεβαίνουν τρεις. Στέκονται στά τσουγκάριαν 

κοιτάζουν δλόγυρα, κουβεντιάζουν καί πάλι ξεκινούν. Αν είναι άν
τρες ή γυναίκες., οί γέροι δέν μπορούν νά τό ξεχωρίσουν. Ή ί
δια έρώτηση —γιά τό Λευτέρη, γιά τά παιδιά— πετάχτηκε ά
πό κάπου, δμως ή Βάσω, γιά νά μή στενοχωρήσει τό θωμά χω
ρίς διάφορο, τήν έσπρωξε στήν πάντα καί σηκώθηκε νά πάει τά 
κρεμύδια στό σπίτι.
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Χάθηκαν στά σοκάκια τού έπάνω μαχαλά κι άπ τό στενό τού 
Γρίβα μπήκαν στήν αύλή. Οι γέροι τά έχασαν.

— Παιδιά μου! τραυλίζει ή Βάσω, σφουγγίζοντας τά δά
κρυα, γίνατε άντρες... Σεβαστή μου! Πόσο όμορφη είσαι;

Ό Θωμάς κοιτάζει πότε δώ, πότε κεϊ, προσπαθώντας νά κρύ
ψει τή συγκίνηση. Δέν πρόλαβε νά περάσει ή πρώτη ταραχή.καί 
ή Βάσω ρώτησε:

— Σεβαστή μου! δέν ξέρετε τίποτα γιά τδν πατέρα σου;
— Λέμε νά είναι στό εξωτερικό, γιαγιά, καί δέ γράφει, γιά 

νά μή μάς δυσκολέψει...
— Νά είναι καλά κι άς μή γράφει. ΤΙ μάνα σου τί κάνει; 

Τά παιδιά σου; Ό άντρας σου;
Μιά βδομάδα βάσταξε ή γιορτή. Τούς ξεπροβόδισαν καί στά

θηκαν στό ’Αγνάντιο τού Ραχούτη καί, σάν τά είδαν νά χάνον
ται στό αντικρινό ανάραχο, γύρισαν ξανά μονάχοι τους στό σπίτι.

— Τού χρόνου ή Σεβαστή θά φέρει και τά παδιά της, λέει 
ή Βάσω, καί θά καθήσουν δλο τό καλοκαίρι...

Ό θωμάς δέν είναι καί πολύ αισιόδοξος. Τ άγγόνια τουξ 
ούτε τή νύχτα δέ σταματούσαν τίς πολιτικές συζητήσεις, πού γί
νονταν τότε σ δλη τήν Ελλάδα.

— Δέν είναι τυχαίο, έλεγε ό θωμάς. "Εφεραν στήν έξουσία 
τόν Ιδιο άνθρωπο, πού τούς βοήθησε και στήν πιό δύσκολη γι αύ
τούς περίοδο τό 1944... Ή Δεξιά πάει νά τσακίσει τό κίνημα μέ 
τή γροθιά, τό Κέντρο μέ τήν άπάτη...

— Καί πιστεύεις έσύ πώς θά τά ‘βγάλουμε πέρα μέ τίς δι
κές μας δυνάμεις; ρωτούσε ή Σεβαστή.

— Πέρα άπ τίς δικές μας —ένοώ δλο τό λαό — άλλες δέν 
υπάρχουν.

Στόν παπού άρεσαν οί κουβέντες τής Σεβαστής καί συμφω
νούσε μέ το θωμά καί τό Βαγγέλη, θυμόταν καί τά λόγια τού 
Λευτέρη: «Κάποιο λάθος έγινε» καί μιά κουβέντα άπ τήν απολο
γία τού Παντελή: «Ό λύκος δέν παίζει μέ τ άρνί...». Κι ένα βρά
δυ κεϊ πού κάθονταν στό τζάκι καί κουβέντιαζαν, είπε:

— Γιά τό καλό τού κόσμου νά μήν έχουμε καμιά άλλη άνα- 
ποοιά. Καί πέ... άν δέν έρθουν τά παιδιά... λίγο τό κακό. ’Εμείς 
μαθημένοι είμαστε...

Κείνη ή χρονιά έφερε καί τή χαρά, είδαν τά έγγόνια τους, 
καί τή μεγαλύτερη λύπη. Οί παλιότεροι πόνοι έρχονταν σά μπά
ρα, έμνησκαν κάμποσο κι ύστερα σιγά-σιγά άποτραβιούνταν, δί
νοντας τόπο στις άπαιτήσεις τής ζωής. Κι ύστερα, δταν έχεις κά
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ποιον δίπλα σου, τούς άντιπαλεύεις ευκολότερα. ι ουτος τώρα κν- 
νεψε γιά πάντα στό σπίτι, ξαπλώνει μαζί του στο ίδιο τζάκι, βγαί
νει ξοπίσω του στή ρούγα καί τόν ακολουθεί σάν ίσκιος, ανακατεύ
εται μέ τή σκέψη. τί; αναμνήσεις, μέ δλα τά πράγματα τοϋ σπι
τιού... καί μέρα μέ τή μέρα μεγαλώνει.

Κι ήταν ή άλαγή τόσο απλή καί — αύτό είναι τδ μυστικό 
τής ζωής— δλότελχ άνεπάντεχη, μ*  δλο πού ή γριούλα του είχε 
περάσει τά 90. Τ άπόγιομα πήγε νά δει τί κάνει τό έγγόνι τής 
Χριστίνας, είχε κρυολογήσει. ΙΙέρασε άπ τό Νίκο, κουβέντιασε 
κάμποσο γιά τούς ξενιτεμένους... καί γύρισε στό σπίτι.

— θωμά! σά νά κρυώνω.
— Ξάπλωσε κι έγώ θ άνάψω τή φωτιά.
Μέ τή μασιά έσπρωξε τί; στάχτες στήν πάντα, μάζεψε τά 

κάρβουνα στή μέση τής γωνιάς, έβαλε φρύγανα, ξερά ξύλα καί 
φύσηξε ν’ ανάψουν. Βγήκε, έδεσε τίς γίδες στό καλύβι, πήρε νερό 
στήν κατσαρόλα νά δράσουν λίγο τραχανά καί μπήκε ξανά στό 
σπίτι. Στο τζάκι έτριζαν τά ξύλα καί οί φλόγες σκέπασαν τίς α
χτίδες τού φθινοπωριάτικου ήλιου, πού χτυπούσαν στόν αντικρινό 
τοίχο. 'Έκλεισε τό παράθυρο καί ρώτησε:

— Ζεστάθηκες;
— Όχι!
Ξάπλωσε κι αύτός δίπλα της. Πέρασαν καμιά δεκαριά λε

φτά.
— θωμά! άκούστηκε σβησμένη ή φωνή της.
"Απλωσε τό χέρι, άγγιξε τό δικό του, έγειρε τό κεφάλι στό 

προσκέφαλο καί πάει ή Βάσω!..
Τούτα τά χρόνια είναι τά πιό δύσκολα. Τίς καλές μέρες 

βγαίνει στό λημέρι τους, στήν ΙΙαλιοκαστανιά. *0  Νίκος στέλνει 
τό έγγονάκι του. τδ Στεφανάκο — τ άλλα είναι μεγαλύτερα καί 
πάνε στο σχόλιό, στίς δουλιές... νά κρατήσει συντροφιά τού πα- 
πού. Τό παιδάκι κυνηγάει τις πεταλούδες, παίζει μέ τά ζουζού
νια καί τά χώματα, πετάει πέτρες στά πουλιά, μαζεύει λουλού
δια... 'Οταν κουράζεται, άκουμπάει τό κεφαλάκι του στά γόνατα 
τού παπού καί κείνος τού λέει ιστορίες: Γιά ένα γέρο 138 χρονώ, 
πού κάθεται σέ μιά κορφή τ Όλύμπου, καί λούζεται, καί χτενί
ζεται, καί στρίβει τό μουστάκι... Γιά ένα πουλί βουνίσιο, πού μα
λώνει τνα πουλί τοϋ κάμπου... Γιά τον Κατσαντώνη καί το Μάρκο 
Μπότσαρη, τόν Κολοκοτρώνη καί τόν 'Αρη... Κι δταν τό παι
δάκι άποκοιμιέται. ό παπούς περπατάει τόν τόπο μέ τό δλέμα κι 
δ νους του περνάει καί ξαναπερνάει άπ τίς στράτες τής ζωής...

Τής ίδιας ήλικίας ήταν τέσερα αγόρια καί τρία κορίτσια. 01 
δυό κοπέλες έφυγαν νωρίς. ΊΙ μι# πήγε ύπηρέτρια καί πέθανε 
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ρωπελίτσα ακόμα. Ή άλλη παντρεύτηκε στόν κάμπο καί δέν ξα- 
ναγύρισε στό χωριό. ΊΙ τρίτη έμεινε ανύπαντρη καί μαράζωσε άπ 
τόν καημό της... Τ αγόρια ακολούθησαν τό καθένα καί τό δρόμο 
του. Ό Μοϋτος ζοϋσε όξω στά χωράφια κι έρχόταν στό χωριό 
μιά-δυό φορές τό χρόνο. Πουθενά οέν ανακατεύτηκε. Άπ τή φα
μίλια του οέν ύπάρχει σήμερα κανένας. ’Άλλος άπ τόν ήλιο κι άλ
λος άπ τό φεγγάρι χάθηκαν μαζί μέ τά γιοάκια τους. Έμεινε μό
νο τ όνομα: Τά Καλύβια τοϋ Μούτου... Ό Τσίπρας έκανε καί 
παιδιά κι άγγόνια. "Ολοι τους βγήκανε ρουφιάνοι, άλήτες. Κι άπ 
αύτούς κανένας δέ ζεΐ σήμερα. Καί τό πατρικό τους είναι τώρα έ
νας σωρός χαλάσματα. Πάει δ κόσμος και κάνει τήν ανάγκη του... 
Ό Μήτσος δ Καρατζάς, δ ξάδερφός του, δέν έδειχνε γιά κακός 
άνθρωπος, άλλά δ κάθε δρόμος έχει καί τούς νόμους του, τή λογι
κή του. Άπ τό νοσοκομείο δυό φορές τοϋ έγραψε νά πάει, νά κου
βεντιάσουν, νά σχωρεθοϋν. Ούτε τ άπάντησε. ΙΤέθανε καί τόν κου
βάλησαν μέ τή νεκροφόρα... Αυτός, δ θωμάς, καί πολλά χρόνια 
Ιζησε καί πολλοί Οά μείνουν άπ τό σόι του νά συνεχίσουν τό δρό- 
μ°”

Τά παιδιά του πέθαναν παράκαιρα. Οσες φορές τό θυμάται, 
πάντοτε πονάει. Άλλά... Πριν άπό πολλά χρόνια, δταν τά ξεπρο- 
βοδοϋσε στή ζωή, τούς εύχόταν νά γίνουν καλοί άνθρωποι. Νά μή 
κλέβουν, νά μή λένε ψέματα, νά βαστούν τό λόγο τους... Σήμερα 
ξέρει. Αύτό δέ φτάνει... "Αν βρισκόταν ξανά στήν αρχή τοϋ δρό
μου κι είχε τή σημερινή πείρα καί τόν ρωτούσαν «πώς θέλεις νά 
είναι τά παιδιά σου;» θ απαντούσε δίχως δισταγμό: Σάν τό Γιώρ
γο καί τό Λευτέρη. Γιά τό θοδωρή άκόμα καί ή μακαρίτισα ή 
Βάσω, ιι δλο τόν πόνο της, άπόφευγε νά μιλάει. Φυσικά, θά ήθε
λε νά ζούσαν καί πολλά χρόνια κι άν οέν έμπαιναν στόν άγώνα... 
*Ομως ή Φώ-ω, δ γαμποός του δ Τσακμάκης, δ Φώτης καί πολ
λοί άλλοι!... Καί γι αύτό άκριβώς χάθηκαν τά παιδιά του. Νά μή 
πεθαίνουν παράκαιρα οί άνθρωποι...

"Λν οέν έρχονταν άνάποδα τά πράματα!.. Αντίκρυ φαίνεται 
τό Μοναστήρι τής Μεγαλόχαρης, φτωχό κι άπαρατημένο. Δεξιό- 
τερα, άπ τό βασίλειο τοϋ Χατζηκοσμά δέν άπόμεινε τίποτα. Στόν 
κάμπο σήμερα δέν ύπάρχουν αφέντες. Τή θέση τους τήν πήραν 
άλλοι, πιό δυνατοί, κι ήρθε μιά μέρα πού κόντεψε νά σβήσουν άπ 
τό πρόσωπο τής γή; κι αύτοί. Χάθηκε δ άγώνας ουό φορές. Καί 
πάλι!.. Στό Περιστέρι ή ΕΔΛ πήρε στις τελευταίες έκλογές τά 
28%... "Οταν ήρθαν τά παιδιά — δ θωμάς, δ Βαγγέλης, ή Σε
βαστή— στό μεσοχώρι έγινε τρικούβερτο γλέντι... Τά βράδια καί 
τίς άσχημες μέρες έρχονται οί χωριανοί — πότε δ ένας, πότε δ 
άλλος— καί τοϋ κρατούν συντροφιά... Ό θωμάς δ Καρατζάς εί- 
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vat σίγουρος, θά ρθεί ή «μέρα» τοϋ Λευτέρη. Πότε; Τότε αύτός 
δέ θά ζεΐ. Θά ζούν τ άγγόνια του, τά δισέγγονά του... τ άγγόνια 
καί τά δισίγγονα δλου τοϋ κόσμου...

Μόνο τόν καημό της Βάσως οέν μπορεί νά τόν αντιπαλέψει. 
«Γιατί νά πεθάνει πρώτη!» λέει κάποτε και πάλι μετανιώνει. «Άν 
έμνησκε αύτή παραπίσω, θά ήταν χειρότερα...».

Στ Άγνάντιο τοϋ Ραχούτη μαζεύεται κάθε τόσο κόσμος... 
’Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, κλαινε... Φεύγουν, δλο φεύγουν γιά 
τή Γερμανία, τή Σουηδία, τήν Αύστραλία... Πολλά σπίτια ρήμω· 
σαν κιόλας. Σ άλλα έμεινε ένας-ουό καί βλέπεις νά καπνίζουν τά 
μπουχαριά. Φεύγουν οί νέοι καί μένουν οί γέροι. Κι αϋριο-μεθαύ- 
ριο θά μείνουν μόνο οι τάφοι. Ό θωμάς νομίζει, πώς καί πεθαμέ
νος οέ θά μπορεί νά υποφέρει τή μοναξιά καί πονάει... "Αλλά οέν 
υπάρχουν άνθρωποι χωρίς έλπίδες. Νά νικούσε ή δημοκρατία στις 
έκλογές, ν άνοιγαν οί δουλιές, νά γύριζαν οι ξενιτεμένοι, νά ζων
τάνευε ξανά τό Περιστέρι... Κι αύτό είναι απίθανο. "Οσοι φεύ
γουν, στήνουν τά τσαντήρια τους στις πόλεις, στά ξένα... Νά πε
θαίνει ένας άνθρωπος-κακό, δμως να πεθαίνει ένα χωριό!.. Δέν 
τό σηκιί)νει ή καρδιά του.

Ή Σεβαστή, έπειδή οέν είχε όρεξη γιά μάθημα, πήρε τήν 
τάξη της καί πήγε έκορομή στό Σταυρό, στήν κορυφή τής πόλης. 
Μπροστά στήν ήρεμη θάλασα δέ βλέπεις τίποτα, ούτε πανί, ούτε 
καπνό. Χαμηλά, στόν κάμπο, κατά τό βοριά, δουλεύουν οί χωρι
κοί καί μακριά στό βάθος ράχες καί βουνά χάνονται μές τή γα
λάζια καταχνιά.

Ή Σεβαστή έχει τρία αγόρια, τό Αευτέρη, τό Βασίλη καί τό 
Γιανάκη. Ό άντρας της δουλεύει στήν τράπεζα. Τί οικογενειακή 
τους ζωή ήσυχη-άρμονική. "Ολοι τους γεροί καί μεγάλες οικονο
μικές στενοχώριες δέν έχουν.

Τά μάτια της ήταν πάντοτε όνειροπόλα-μελαγχολικά. "Ομως 
σήμερα ή απόχρωση τής μελαγχολίας σά νά έδιωξε τό ονειροπό
λημα. Πριν παντρευτεί έκατσε καί Ιστόρησε στόν άντρα της δλη 
τή ζων] της, τά όνειρά της. «Δέν πρόκειται νά σ έμποδίσω, της α
πάντησε. ’Άν πας φυλακή, έξορία θά σέ βοηθήσω... Άν κάνουμε 
παιδιά» θά τά φροντίσω σά μάνα... Μόνο νά μήν κάνεις καμιά ά
στοχη ένέργεια...». Πέρασαν άπό τότε δέκα τρία χρόνια. Ό άν
τρας της έμεινε δ ίδιος. Ειλικρινής, τίμιος, καλός... όμως κι αύτή 
δέν έκαμε καμιά «άστοχη ένέργεια»... "Οσες φορές αντάμωνε τό 
θωμά, σά νά ήθελε νά γλυτώσει άπό κάποια τύψη, άνοιγε συζή
τηση γιά τό ιοιο πρόβλημα. «Τί μπορούσες νά κάνεις στό Άγγε-
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λόκαστρο, τής έλεγε, θά έβγαινες στήν πλατεία νά φωνάξεις; θά 
πήγαινες τζάμπα... Ολοι οί άνθρωποι οέν μπορούν νά γίνουν έ- 
παγγελματίες έπανασζάτες... "Από μιά άποψη είσαστε αφανείς ή- 
ρωες. IIρέπει νά προχωράτε μέ βήμα σημειωτόν... νά σπέρνετε τό 
σπόρο καί νά μαζεύετε σάν τά μερμήγκια σπειρί τό σπειρί, νά ε
τοιμάζετε τό ύλικό...». Φυσικά, ήταν τό περιβάλον... Ήταν καί ή 
όμορφιά της. 'Οπου κι άν στεκόταν, άρχιζε ή πολιορκία... Φο6ή- 
Όηκε κιόλας. 'Όταν τήν έδιωξε ή μάνα της, ήθελε νά έχει κά
ποιον δίπλα της... Τά παιδιά τήν έδεσαν πιό πολύ μέ τό σπίτι... 
Μαζί μέ τά χρόνια πέρασε και ό ένθουσιασμός, ό ρομαντισμός τής 
νιότης... Σήμερα είναι στήν ΕΛΑ καί στό σύλογο τών δασκάλων. 
"Ενα μήνα ένωρίτερα, δταν ό Λευτέρης τής είπε, πώς θά μπει 
στούς Λαμπράκηδες, έσφιξε τό παιδί στήν αγκαλιά, τού χάϊδεψε 
τά μαλιά καί δέν τού είπε «δχι». Μόνο τό φίλησε καί σφούγγισε 
τά δάκρια. ΊΙ ζωή τους άπό κι έμπρός θά άλαζε. θά έμπαινε καί 
στό δικό τους σπίτι ό κίνδυνος... Ήταν καί οί πολιτικές αύταπά- 
τες, πού τίς καλιεργούσε καί ή Δεξιά άπό συμφέρο, καί ή 'Αρι
στερά άπό μικροαστικό φόβο...

Κι άλες τέτιες αιτίες ύπήρχαν. Καί δικαιολογίες μπορείς νά 
βρεις, όσες θέλεις. Ωστόσο ένα πράμα είναι σίγουρο. Κείνο τό ό
νειρο τής νιότης μένει ακόμα όνειρο. Ή Σεβαστή σήμερα ξέρει. 
Στήν κοινωνία τής βαρβαρότητας εύκολα ικανοποιούνται τά βάρ
βαρα ένστιχτα. Γιά τά μεγάλα όνειρα δέ φτάνει ή ζωή καί οί αγώ
νες μιας γενιάς... "Ομως σήμερα ξέρει καί κάτι άλλο. Μόνο μέ 
τήν ψήφο στίς έκλογές καί μιά συνδρομή στο σωματείο τά όνειρα 
οέν πρόκειται νά γίνουν πραγματικότητα. Κι αύτή ή συναίσθη
ση κάνει τά μάτια της πιό μελαγχολικά κι όνειροπόλα...

"Ενα καράβι περνάει μέσα άπ τά γραφικά νησάκια τού Αι
γαίου. Τ άμπάρια, ή πρύμη, ή πλώρη, δλα γεμάτα κόσμο. Δίπλα 
στό φουγάρο στέκει ένας άντρας. Κοιτάζει τό κύμα, πού χτυπάει 
στό κατάστρωμα, καί ξύνει συνέχεια τό κούτελο. Τό πικρό χαμό
γελο βαθαίνει τό λακάκι στό μάγουλο κι άπ τό ανοιχτό πουκάμι- 
σο φαίνεται τό μαύρο σημάδι στό λαιμό.

II άνω άπ τό ΙΙεριστέρι στέκει περήφανος ό 'Αετός. Άπ τον 
κάμπο, τίς κοιλάδες, τά χαμηλώματα ανεβαίνει, χιλιοστολισμένη 
νύφη ή άνοιξη. Φουσκώνουν οί φλέβες τής γης καί γεμίζει ό τό
πος πρασινάδα, εύωδιές, χρώματα, ζωή... Τό χιόνι άποτραβιέται 
στίς βαθιές χαράδρες τών βουνών, στά ζερβά καί λιώνει...

Ντάγκα-ντάγκ, ντάγκα-ντάγκ... χτυπάει σήμερα ώρα πολ
λή ή καμπάνα τού χωριού. Οί πένθιμοι ήχοι της σκορπούν στά 
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γύρω χωράφια, κατεβαίνουν στις ρεματιές, σκαρφαλώνουν στις 
πλαγιές, φτάνουν κι ώς τις κοντινές βουνοκορφές...

Ό θωμάς G Καρατζάς. ό παπούς, κατέβηκε νά κοιμηθεί στό 
τελευταίο του γιατάκ·.. Ό θωμάς δ Καρατζάς, τ άγγόνι, ξεμπαρ
κάρει στά Γιούρα. *0  αγώνας συνεχίζεται. 11 ιό απότομη γίνεται 
ή ανηφόρα...

16 Φλεβάρη 1971
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