
Στρατόπεδο και διάλογοι 
Αποκομμένος από τον έξω κόσμο ο Σπύρος, σκαλίζει για ακόμα μία φορά όλες 

αυτές τις σημειώσεις που είχε με τόσο κόπο κρατήσει για τα γεγονότα που συνέβησαν 
από τον Μάρτιο του ‘43 έως τον Σεπτέμβριο του ‘44. Ψάχνει στα εκατοντάδες 
χαρτάκια, που αποτελούν το περίεργο αυτό ημερολόγιο, το χαμένο του όνειρο. 
Βάσταγε αυτό το ημερολόγιο από τότε που έφτασε στην Αίγυπτο· κατάφερε και το 
έσωσε ακόμα και όταν πιάστηκε από τους Άγγλους και φυλακίστηκε. 

 

Τους πέρασαν όλους από «επιτροπή διαλογής» και τους κατέταξαν σε τρεις 
κατηγορίες. Όσοι τοποθετήθηκαν στην κατηγορία Α χαρακτηρίστηκαν 
«παρασυρθέντες», στην κατηγορία Β «ελαφρώς επικίνδυνοι» και στην κατηγορία Γ 
«επικίνδυνοι». 

Τους κρατούμενους τους χώρισαν σε τρία ξεχωριστά  στρατόπεδα. 
Κάποια στιγμή, στο στρατόπεδο στη Μπαρντία παρέμειναν περί τους 3.000, ενώ 

2.500 άντρες μετακινήθηκαν στον «λάκκο του διαβόλου». Μαζί με την φουρνιά αυτή 
και ο Σπύρος.  

Άλλοι 2.000 περίπου άντρες από το τρίτο συρμάτινο κλουβί μετακινήθηκαν προς 
την Αλεξάνδρεια, με τελικό προορισμό την Ερυθραία. 

 

Ο Σπύρος βρίσκεται στο λάκκο του διαβόλου, ένα στρατόπεδο, ίσως το χειρότερο 
από όλα  Αυτό σε σύγκριση με άλλα στρατόπεδα είναι η ίδια η κόλαση. Χωμένο μέσα 
σε μία λακκούβα της Λιβυκής ερήμου. Στα 150 μέτρα μακρύτερα περνάει ο δρόμος 
που πάει στο Τομπρούκ. Ολόγυρά του άσπροι αμμόλοφοι με μια εκνευριστική λεπτή 
αμμόσκονη. Την ημέρα παίρνουνε φωτιά από τον ήλιο. Το βράδυ τα ποντίκια και οι 
σκορπιοί κάνουν παρέλαση· οι μεγάλοι τους εχθροί, τα ποντίκια και οι σκορπιοί. 
Τους δημιουργούσαν αίσθημα φόβου και αηδίας. Η σκόνη είναι τόσο εκνευριστική 
που μερικές μέρες δεν βλέπουν ούτε στα πέντε μέτρα. Το νερό είναι πολυτέλεια. Τους 
δίνουν τρία κύπελλα υφάλμυρο νερό στον καθένα, για να πιούνε και να πλυθούνε. 
Τους φυλάνε Σουδανέζοι, Βρετανοί καθώς και λίγοι Έλληνες στρατιώτες.  

Δίχως νερό, δίχως ψωμί και με αμμόσκονη ως τον ουρανό, εγκλώβισαν 2.500 
αγωνιστές σε κάθε τέτοιο συρμάτινο κλουβί. Και ο μεγάλος εχθρός, αυτή η 
αμμόσκονη! Αυτή τους βασάνιζε περισσότερο από κάθε άλλο. Έπνιγε την αναπνοή 
τους και τους τύφλωνε τα μάτια.  

 

Ο Σπύρος έκανε παρέα με αρκετούς Χιώτες συμπατριώτες του. Ήταν ήδη 
αριστεροί όταν πήραν  μέρος  στα κινήματα. Πολλοί όμως δεν ήταν 
πολιτικοποιημένοι, πριν την αναχώρησή τους από το νησί. Μέσα στον στρατό, πια, 
εντάχθηκαν στην Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση, ΑΣΟ. Ακολούθησαν τα 
δύο κινήματα και συνελήφθησαν. Οι περισσότεροι από τους κινηματίες θα γνωρίσουν 
τον εγκλεισμό στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που είχαν ιδρύσει οι Άγγλοι για τους 
κομμουνιστές. Στα «σύρματα» του Ντεκαμερέ της Αβησσυνίας επί δύο χρόνια οι 
1.500 βαρυποινίτες «συρματένιοι» θα ασπαστούν για τα καλά τις κομμουνιστικές 
ιδέες. Ακόμα  και όσοι δεν ήταν προηγουμένως, έγιναν αριστεροί, μοιράστηκαν 
οράματα και αξίες. 

 

Τώρα απογοητευμένος από την εξέλιξη των πραγμάτων, ο Σπύρος διαβάζει για 
πολλοστή φορά τα χαρτιά με τις σημειώσεις του. Είναι ακόμα κρατούμενος και δεν 
ξέρει τι του επιφυλάσσει η μοίρα του. Μπροστά στα μάτια του φιγουράρει το πρώτο 
χαρτί των σημειώσεων. Πόσες φορές δεν έχει διαβάσει αυτές τις σημειώσεις και 
ακόμα τις σκαλίζει. Πρόκειται για ειδήσεις που κυκλοφόρησαν όταν συνέβαιναν τα 



γεγονότα και σημειώσεις που βάσταγε ο ίδιος και που σχολίαζε τα τεκταινόμενα. 
Ξαναζεί τις στιγμές εκείνες σαν να συνέβησαν τα γεγονότα σήμερα. 
 

Η πρώτη σημείωση του ημερολογίου γράφει, 
«Τον Μάρτη του ’44 τα πληρώματα του πολεμικού ναυτικού 

διαδήλωσαν με συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ».  
 

Και δίπλα στην είδηση αυτή έχει γράψει το σχόλιο του:  
«Κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί και η δική μας φωνή. Μας έχουν φορτώσει στον 
σβέρκο όλους τους Μεταξικούς αξιωματικούς. Εμείς δεν ήρθαμε να πολεμήσουμε γι’ 
αυτούς, για τη χώρα μας ήρθαμε». 
 

Λίγο πιο κάτω συνεχίζει να σχολιάζει το γεγονός, 
«Δώσαμε ένα καλό μάθημα στους Άγγλους. Η παρουσία του ΕΑΜ στον Ελληνικό 
στρατό της Μέσης Ανατολής είναι πολύ ισχυρή, για να περάσουμε απαρατήρητοι. 
Φαντάζομαι να πήραν το μήνυμα που τους στείλαμε. Αν δεν το πήραν, κακό του 
κεφαλιού τους.  
Θα δοκιμάσουν ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις στο μέλλον».   
 

Η επόμενη είδηση γραμμένη πάλι με το χέρι του: 
«Ο Τσακαλώτος είναι ήδη διοικητής στο κέντρο εκπαίδευσης 

αξιωματικών στην Ισμαηλία. Παρουσιάστηκαν σε αυτόν έφεδροι 
αξιωματικοί και του δήλωσαν ότι ο στρατός πρέπει να ταχθεί στο 

πλευρό της κυβέρνησης του βουνού, μια και αυτή είναι η μόνη 
νόμιμη εκπρόσωπος του Ελληνικού λαού». 

Και από κάτω με μικρούτσικα γράμματα το σχόλιο του: 
«Το χτύπημα αυτό είναι κατ’ ευθείαν στην καρδιά του θηρίου. Πόσο πιο δυνατή φωνή 
από αυτήν;»  

 

«Στις 31 Μαρτίου ’44 συνεχίζουμε τα κτυπήματα στην κεφαλή της 
κυβέρνησης που προστατεύουν οι Άγγλοι. Δεκατρείς αξιωματικοί 
του στρατού και της αεροπορίας παρουσιάστηκαν στον Τσουδερό 

που είχε έρθει σαν Μεταξικός Πρωθυπουργός από την Ελλάδα στην 
Αίγυπτο και του είπαν ορθά-κοφτά ότι πρέπει να σχηματιστεί 
Κυβέρνηση Εθνικής ενότητας. Την ίδια μέρα το ένα τρίτο των 
ανδρών του 2ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού, κοντά στην 

Ηλιούπολη του Καΐρου, διαδήλωσαν με αίτημα την επίσημη 
αναγνώριση της ΠΕΕΑ και τη συνεργασία της εξόριστης κυβέρνησης 

μαζί της». 

Και με μπλε στυλό πιο κάτω υπογραμμισμένο, 
«Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο λακές των Άγγλων». 
 

«Να ακόμα ένα χαρμόσυνο μήνυμα, ο Σβώλος ορίζεται Πρόεδρος της 
ΠΕΕΑ. Επιτέλους η κυβέρνηση του βουνού θα διοικείται από ένα 

πολύ βαρύ όνομα». 
 

Και η σημείωση με τον ίδιο μπλε στυλό που αρχίζει να πνέει τα λοίσθια· τα γράμματα 
είναι ξεθωριασμένα, «Οι σύντροφοι έκαναν έξυπνη επιλογή με τον Σβώλο. Ο Απρίλης 
μπαίνει με πολλές ελπίδες». 
 

Με μολύβι σημειωμένη η επόμενη είδηση:  
«Αυτό τώρα έπρεπε να το περιμένουμε ή κάτι πήγε στραβά;» 



και διαβάζει πιο δίπλα την παρατήρηση,  
«στις 1 Απριλίου του ’44, που στασίασαν οι αξιωματικοί στο 2ο

 Σύνταγμα πυροβολικού, 
εμφανίστηκαν οι Άγγλοι και συνέλαβαν τους συντρόφους μας τους οποίους έκλεισαν στο 
στρατόπεδο Μένα, κοντά στις πυραμίδες. Ρε, τους αλήτες τους αντιδραστικούς, τους 
έπιασαν και τους έκλεισαν στο μπαλαούρο! Έχουν αρχίσει να μας τρέμουν». 
 

Και συνεχίζει το σχόλιο του, γραμμένο τώρα με μολύβι, 
«Αυτό νομίζω θα μας κάνει πιο σκληρούς στις επόμενες κινήσεις μας. Να λάβουμε υπ’ 
όψη ότι οι Εγγλέζοι σκληραίνουν τη στάση τους για να μας φοβίσουν, αλλά δεν νομίζω 
ότι οι σύντροφοι μπορούν να φοβηθούν από τέτοια παιχνιδάκια. Οι σύντροφοι είναι 
πολύ σκληρά καρύδια. 
Δεν φαντάζομαι να κάνουν πισωγύρισμα από το κόμμα. Τώρα που ξεκινήσαμε πρέπει 
να το πάμε μέχρι τέρμα. 
Και πώς αλλιώς να γίνει; δεν πρέπει να υπολογίζει η Κυβέρνηση του Καΐρου και τους 
άλλους στην Ελλάδα που πολεμάνε τους Γερμανούς τόσα χρόνια στα βουνά; Δεν πρέπει 
κάποια στιγμή και η κυβέρνηση του βουνού να αναγνωριστεί;» 

 

Με κάρβουνο η επόμενη είδηση:  
«όπως το φαντάστηκα. Η απάντησή μας δόθηκε στις 3 Απρίλη με 

τον ταγματάρχη Κώνστα να καταλαμβάνει το Ελληνικό φρουραρχείο 
Καΐρου. Και όχι μόνο, την ίδια μέρα τρεις Συνταγματάρχες 

παρουσιάζονται στον Τσουδερό και του δηλώνουν την παρουσία του 
ΑΣΟ στο στράτευμα». 

 

Και συνεχίζει τα σχόλια του: 
«Απανωτές οι σφαλιάρες που τους  δίνουμε. Όχι που νόμιζαν ότι δεν θα αντιδράσουμε. 
Το καλύτερο που πετύχαμε ήταν ο Τσουδερός να παραιτηθεί. Τώρα γινόμαστε ακόμα 
πιο δυνατοί. Τον ρίξαμε». 
 

Το επόμενο χαρτί ήταν από περιτύλιγμα τροφών που βούτηξε από το μαγειρείο του 
στρατόπεδου,  

«στις 4 με 6 του Απρίλη το 1ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένων, στη 
Βηρυτό, το οποίο πάντα ήταν πολύ κοντά στις θέσεις μας, 

εκδηλώθηκε υπέρ του αγώνα του ΕΑΜ. Οι δικοί μας και όσοι άλλοι 
ήθελαν υπέγραψαν πρωτόκολλο. Συλλάβαμε τους βασιλόφρονες 

αξιωματικούς και όσους  στρατιώτες δεν υπέγραψαν». 
«Έτσι μπράβο, περάσαμε στην αντεπίθεση. Μας συλλαμβάνουν οι Εγγλέζοι; θα τους 
συλλαμβάνουμε και εμείς. Πόλεμο θέλανε; θα τον έχουνε. Τώρα κρατάμε ένα ολόκληρο 
Σύνταγμα καταδικό μας. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. 
Το ίδιο κάνανε και στην 1η

 Ελληνική Ταξιαρχία.  
«Απέκλεισαν στις σκηνές τους, τους διοικητές δύο ταγμάτων που 

αντέδρασαν στην κίνηση και περικύκλωσαν το διοικητήριο». 

Και σημειώνει από κάτω,  
«Αν δεν το κάναμε εμείς, τότε θα μας προλάβαιναν οι Βασιλικοί. Επικεφαλής ήταν 
έμαθα ο στρατιώτης Ανδριώτης, τέσσερις ταγματάρχες, ένας λοχαγός, ένας ίλαρχος και 
ένας υπολοχαγός». 
 

Και πιο κάτω η είδηση αποκλεισμού,  
«στις 8 Απρίλη οι Άγγλοι περικύκλωσαν το στρατόπεδο που 

κηρύξαμε στάση». 
 

Η σημείωση του Σπύρου,  



«Τα καθίκια, περικύκλωσαν το στρατόπεδο που καταλάβαμε και μας έκαναν 
αποκλεισμό. Και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Ήδη οι άντρες μας έχουν βρει επαφές με 
τον τοπικό πληθυσμό και παίρνουμε νερό και φαΐ από αυτούς». 
Και συνεχίζει με γράμματα στην άκρη του χαρτιού με μικρά-μικρά γραμματάκια που 
τον δυσκολεύουν να τα διαβάσει,  
«βαστάτε αδέλφια, θα υποκύψουν μπροστά στη δύναμή μας». 
 

Σε ένα άλλο κιτρινισμένο χαρτί έχει γράψει,  
«σήμερα μου είπε ένας Άγγλος που έπιασα κουβέντα μαζί του ότι 
στις 22 Απρίλη κυβερνητικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον στόλο που 
έχει στασιάσει και τον ανακατέλαβαν. Είχαμε μάλιστα και θύματα 

ανάμεσα στους συντρόφους. Μιλάνε για δέκα νεκρούς και 40 
τραυματίες. Ο διορισμένος από τους Άγγλους πρωθυπουργός, 
Βενιζέλος έδωσε την αρχηγία του στόλου στον Βενιζελικό 

αντιναύαρχο Πέτρο Βούλγαρη. Αυτός με άγημα από 68  
αξιωματικούς και 16 ναυτικούς δόκιμους  επιτέθηκε ταυτόχρονα 

σε 3 πλοία και τα ανακατέλαβε»,  
και το σχόλιο που έγραψε από κάτω ο Σπύρος: «κρίμα, και είχαμε βρεθεί σε θέση 
ισχύος. Πώς δεν φρόντισαν οι σύντροφοι να σταθεροποιήσουν την κατάληψη; 
Πετύχαμε βέβαια να γκρεμίσουμε και τον δεύτερο πρωθυπουργό σκυλάκι των 
Εγγλέζων, αφού και ο Βενιζέλος πήγε σπίτι του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο μεγάλο 
κέρδος. Χάσαμε τα πλοία! Εν τω μεταξύ οι Άγγλοι έχουν περικυκλώσει και το 
στρατόπεδο που είχαμε καταλάβει. Το αποτέλεσμα και εκεί δεν είναι το καλύτερο. 
Πιάσανε σχεδόν όλους τους συντρόφους που στασίασαν. Σύντροφοι πώς και κάνατε 
τόσο μεγάλο λάθος εκτίμησης;»  

 

Σε στρατσόχαρτο γραμμένη η φράση,  
«23 Απρίλη και νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον καμία μονάδα που 

να είναι στα χέρια μας». 
Και σημειώνει στα πλάγια αυτής,  
«λάθος, λάθος! Σύντροφοι, δεν κάνουμε τίποτα αν χάνουμε μέσα από τα χέρια μας 
τόσες μονάδες που πίστεψαν σε μας! Δώσατε εντολή να κινηθούμε και δεν φροντίσατε 
να στείλετε κάποιο έμπειρο στέλεχος να μας διοικήσει». 
 

Γραμμένα πάνω σε έναν μεγάλο φάκελο αλληλογραφίας που είχε βρει πεταμένο στα 
σκουπίδια,  

«αρχίζει η διάσκεψη του Λιβάνου σήμερα 17 Απρίλη του ’44. 
Έχουν έρθει σαν εκπρόσωποι μας ο Σβώλος, Αγγελόπουλος και 

Ασκούτσης για την ΠΕΕΑ, ο Πορφυρογένης και ο Στρατής για το 
ΕΑΜ, ο Σαράφης για τον ΕΛΑΣ και ο Πέτρος Ρούσος για το ΚΚΕ». 

 

και το σχόλιο του: 
«Πολύ δυνατή ομάδα από ανθρώπους που παίζουν στα δάκτυλα τον πόλεμο. Κάτι είναι 
και αυτό. Αφού δέχεται ο Παπανδρέου να συνομιλήσει με τους αντιπροσώπους μας, 
σημαίνει ότι τους αποδέχεται. Βέβαια, την ίδια ώρα είμαστε τόσοι σύντροφοι 
κρατούμενοι σε στρατόπεδα. Αυτό είναι παράλογο. Από τη μια να συνομιλεί με 
αντιπροσώπους μας και από την άλλη να μας έχουν φυλακισμένους. Δεν θα μπορέσει να 
ξεκινήσει η διάσκεψη με μας μέσα. Θα βρούνε οι σύντροφοι μια φόρμουλα να 
απελευθερωθούμε. Τα αιτήματα που θέσανε οι σύντροφοι ήταν όλα μεστά και άμεσα. 
Επιτέλους βάζουμε εμείς την ατζέντα». 
 



«Η ΠΕΕΑ έθεσε  θέμα με τον Βασιλιά. Ζητά να γίνει οριστική 
δήλωση του Γεωργίου, ότι δε θα επιστρέψει πριν γίνει 

δημοψήφισμα.  Για την μελλοντική κυβέρνηση ζητά το μισό των 
εδρών να  δοθούν στην ομάδα ΕΑΜ – ΚΚΕ – ΠΕΕΑ και ειδικά τα 

υπουργεία Εσωτερικών και Στρατιωτικών. Στην Ελεύθερη Ελλάδα να 
υπάρχει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την ΠΕΕΑ.  

Οι προγραμματικές κατευθύνσεις της ενιαίας κυβέρνησης να 
γίνουν με βάση τους σκοπούς της ΠΕΕΑ. Η έδρα της κυβέρνησης 

μπορεί να είναι και έξω απ’ την ελεύθερη Ελλάδα, αλλά 
απαραίτητα τμήμα της με ορισμένα υπουργεία, δηλαδή των 

στρατιωτικών, εσωτερικών, δικαιοσύνης, επισιτισμού, πρόνοιας, 
παιδείας, γεωργίας, ενδεχομένως και άλλα, να εδρεύουν στην 

ελεύθερη Ελλάδα.  
Για τον στρατό ζητά να είναι αυτός ενιαίος, με  αρχιστράτηγους 

τους Σαράφη και Σαρηγιάννη. 
Να γίνουν δεκτοί αξιωματικοί με ανάλογες θέσεις, εκτός απ’ 

τους εθνοπροδότες.  
Όσο διαρκεί η κατοχή, ο στρατός να είναι κατ’ αρχήν 

εθελοντικός. Το σημερινό σύστημα οργάνωσης και διοίκησης 
πρέπει να διατηρηθεί.  

Να καταδικαστούν τα Τάγματα Ασφαλείας». 
 

Θυμάται ότι όταν έγραφε αυτή την είδηση, τα χέρια σαν πουλάρια ατίθασα από τη 
χαρά του, δεν υπάκουγαν στη θέλησή του. Και έγραψε με κακογραμμένους 
χαρακτήρες δίπλα:  
«Οι σύντροφοι καλά κάνουν και θέτουν εξ’ αρχής όλα τα θέματα στο τραπέζι με τέτοιο 
επιτακτικό τόνο. Εξάλλου, εμείς έχουμε ολόκληρο στρατό στα βουνά, αυτοί εδώ στην 
Αίγυπτο δεν έχουν παρά μια Κυβέρνηση διορισμένη από τους Άγγλους. Κάτι μου λέει ότι 
θα σαρώσουμε». 
 

Και συνεχίζει ο Σπύρος να αναγράφει τις πληροφορίες που φτάνουν μέχρι αυτόν,  
«Το απόγευμα μετέδωσε το ραδιόφωνο του Καΐρου τις ομιλίες που 

έγιναν στη διάσκεψη του Λιβάνου». 
«Απίστευτα πράγματα αυτά που ακούω! Δεν είναι δυνατόν», γράφει μια σημείωση του 
Σπύρου πολύ κοντά στις άλλες.  
«Ο κύριος Παπανδρέου συγχαίρει το ΕΑΜ για τη συμμετοχή του εις 

την Εθνικήν μας ένωσιν. Ο κύριος Παπανδρέου, όμως εξαπόλυσε 
κατηγορίες προς το ΕΑΜ λέγοντας: κόλασις είναι σήμερον η 

κατάστασις της πατρίδος μας. Σφάζουν οι Γερμανοί, σφάζουν τα 
Τάγματα Ασφαλείας, σφάζουν και οι αντάρται. Σφάζουν και καίνε. 

Ο κύριος Παπανδρέου κατηγόρησε το ΕΑΜ ότι παρεμποδίζει την 
αντίσταση και δεν επιτρέπει να ανέβουν στο βουνό όλοι οι 

Έλληνες, αν δεν δηλώσουν υποταγή στο ΚΚΕ. Επίσης, ότι είναι 
υπεύθυνοι για τη δημιουργία των Ταγμάτων Ασφαλείας, στα οποία 
βρήκαν προστασία οι διωκόμενοι από το ΕΑΜ.  Τους απέδωσε ακόμη 

την ευθύνη για τη στάση των ελληνικών τμημάτων στη Μέση 
Ανατολή και τους απείλησε  με λογοδοσία για τα εγκλήματά τους. 

Χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση από τους παριστάμενους 
εκπροσώπους των ανταρτών». 

 

«Χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση από τους παριστάμενους εκπροσώπους των 
ανταρτών; Τι λένε αυτοί ρε; Αυτός μας βρίζει μεσ΄ τα μούτρα μας και μεις λέει δεν 
αντιδράσαμε; δεν είναι δυνατόν, ένα από τα παραμύθια των Εγγλέζων θα είναι και 
αυτό.  



Αν είναι δυνατόν!  
Δεν αντέδρασαν οι αντιπρόσωποί μας! Το πιθανότερο να λέει ψέματα ο σταθμός, για να 
μας μπερδέψει και να αρχίσουμε να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Κάτι μου λέει, ότι ο 
Παπανδρέου πάει να μας φέρει στα άκρα, αλλά δεν θα του κάνουμε το χατίρι. 
Φερθήκαμε κόσμια, αυτές τις εντολές έχει δώσει το ΕΑΜ. Θέλουμε οπωσδήποτε να 
πάρουμε μέρος στην κυβέρνηση, σε αντίθεση με τον Παπανδρέου που θέλει τη 
σύγκρουση με μας. Θα μετέχουμε στην Κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί… όταν θα πάρουν 
τον λόγο οι δικοί μας θα τον βάλουν στη θέση του. Και δε μπορούν να κάνουν αλλιώς· 
θα δεχτούν τους όρους μας θέλοντας και μη. Έτσι κι΄ αλλιώς, στην Ελλάδα, πάλι εμείς 
κάνουμε κουμάντο, δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη ικανή να μας κτυπήσει. Βάζω 
στοίχημα ότι ο παπατζής έχει ήδη συμφωνήσει με τους Εγγλέζους, να μας σύρει σε 
εμφύλιο πόλεμο. 
Αλλά πάλι… δεν διάβασα ούτε άκουσα κάποια επίσημη διαμαρτυρία των δικών μας. Θα 
μου πεις, μέχρι να μάθουν στο βουνό τις κατηγορίες του παπατζή, θα περάσουν μέρες 
και μέχρι να φτάσει η απάντησή τους από την Ελλάδα θα περάσουν και άλλες. Θα 
περιμένω! Όχι, δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό που σκέφτομαι. Δεν μπορεί οι δικοί 
μας να το καταπιούν και αυτό, έτσι, αδιαμαρτύρητα! 
Αλλά και πάλι, τι διάολο!… γιατί να περιμένουν οι αντιπρόσωποί μας τη γραμμή από 
την Ελλάδα. Δεν μπορούν να σηκωθούν και να τον ξεβρακώσουν τον παπατζή; 
χρειάζεται να περιμένουν καμιά γραμμή; Υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση του βουνού 
να μην αντιδράσει;» 

 

«Ενώ το συνέδριο στον Λίβανο συνεχίζεται, το Εθνικό Συμβούλιο 
στέλνει εκεί μιαν απόφαση στην οποία εκφράζει την κατάπληξή 
του, γιατί ο κ. Παπανδρέου μίλησε με ασέβεια χρησιμοποιώντας 
συκοφαντικές ανακρίβειες για τη μεγάλη μαχητική οργάνωση του 

ΕΑΜ και τον ηρωικό Εθνικό στρατό ΕΛΑΣ, που εδώ και τρία χρόνια 
διεξάγει μια αμείλικτη πάλη ενάντια στον κατακτητή και τους 
προδότες. Και  τον καταγγέλλει σε όλο τον Ελληνικό λαό αλλά 

και στους λαούς των συμμάχων, σαν διασπαστή του εθνικού αγώνα 
και εχθρό των ελευθεριών του λαού». 

 

Και το θριαμβευτικό σχόλιο δίπλα στην είδηση: 
«Έτσι μπράβο, είπα και εγώ, ήταν δυνατόν;  Έστω τώρα που έφτασε η γραμμή από το 
βουνό, οι αντιπρόσωποι έχουν τα χέρια τους λυτά να βγουν και να τα κάνουν μπάχαλο 
στο συνέδριο. Θα τα πάρει πίσω τα λόγια που είπε ο παπατζής για μας». 
 

Στο επόμενο χαρτί, που είναι τυλιγμένο σε ρολό και σε κακά χάλια, διαβάζει ο 
Σπύρος,  

«Ο Ραδιοφωνικός σταθμός του Καΐρου από το πρωί σήμερα  20 
Απριλίου μεταδίδει συνεχώς  σε πανηγυρικό τόνο τους όρους της 

συμφωνίας.  
 

Το συνέδριο του Λιβάνου κατέληξε στο Εθνικό σχέδιο που 
υπέγραψαν πάντες οι σύνεδροι. Το σχέδιο περιλαμβάνει οκτώ 

σημεία που είναι τα ακόλουθα: 
Πρώτον, καταδικάζεται το στασιαστικό κίνημα και  συμφωνούμε να 

συνεχιστούν οι ανακρίσεις. Θα αποδοθούν ευθύνες και θα 
τιμωρηθούν οι υποκινητές.  

Οι σύνεδροι συμφώνησαν για την ανασύνταξη και την πειθάρχηση 
των ενόπλων δυνάμεων της Μέσης Ανατολής, υπό την σημαίαν της 



Ελληνικής πατρίδος, χωρίς πολιτικά, αλλά με εθνικά και 
στρατιωτικά κριτήρια. 

  

Δεύτερον, αποφασίζεται η ενοποίηση και πειθάρχηση όλων των 
ανταρτικών σωμάτων της ελεύθερης Ελλάδας, υπό τις διαταγές της 
κυβέρνησης και του συμμαχικού στρατηγείου. Η κινητοποίηση όλων 

των μαχητικών δυνάμεων του έθνους εναντίον των κατακτητών, 
όταν έρθει η ώρα. Μέχρι τότε, η κατάσταση θεωρείται 

μεταβατική. Θα υπάρχουν αντάρτικες δυνάμεις, λόγω των αναγκών 
του αγώνα, αλλά η ρύθμιση του θέματος θα ανήκει αποκλειστικά 
στην κυβέρνηση και το συμμαχικό στρατηγείο Μέσης Ανατολής. 

  

Τρίτον, να καταργηθεί η τρομοκρατία στην ελληνική ύπαιθρο και 
όπου αποσύρεται ο κατακτητής να παγιώνεται η προσωπική 

ασφάλεια και η πολιτική ελευθερία του λαού. Θα καταβληθεί 
προσπάθεια να εκλείψουν οι τρομοκρατικές εκδηλώσεις και στις 
πόλεις. Η κυβέρνηση θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αμέσως μόλις 

αυτό είναι εφικτό.  
 

Τέταρτον, συνεχής μέριμνα για επαρκή αποστολή τροφίμων και 
φαρμάκων στην υπόδουλη Ελλάδα, επίσης και στη ορεινή. 

 

Πέμπτον, η εξασφάλιση από την κυβέρνηση της τάξεως και της 
ελευθερίας του ελληνικού λαού, εις τρόπον ώστε να αποφασίσει 

κυριαρχικά για το πολίτευμα, το κοινωνικό καθεστώς και τη 
κυβέρνηση της αρεσκείας του, απαλλαγμένος από υλική και 

ψυχολογική βία, μετά την απελευθέρωση που θα γίνει από κοινού 
με τις συμμαχικές δυνάμεις.   

 

Έκτον, η επιβολή σκληρών κυρώσεων κατά των προδοτών της 
πατρίδος και κατά των εκμεταλλευτών της δυστυχίας του 

ελληνικού λαού. Επειδή όμως αυτό είναι θέμα που προϋποθέτει 
ενέργειες μετά την απελευθέρωση, να μείνει στη κρίση της ίδιας 
της κυβέρνησης η απόφαση για το χρόνο που θα παραμείνει στην 

εξουσία.  
 

Έβδομον, η πρόνοια για την άμεση ικανοποίηση των υλικών 
αναγκών του ελληνικού λαού, μετά την απελευθέρωση, με προσφορά 
των πόρων από τους συμμάχους, επειδή η Ελλάδα είχε συμβάλλει 

καθοριστικά στην εξέλιξη του πολέμου.  
 

Όγδοον, η πλήρης ικανοποίηση των εθνικών μας δικαίων. Οι 
μεγάλες υπηρεσίες, οι μεγάλες θυσίες μας και τα ολοκαυτώματα 
της πατρίδας μας δεν μπορούν να έχουν άλλη δικαίωση εκτός από 

τη δημιουργία μιας νέας ελεύθερης και μεγάλης Ελλάδας». 

 

Το σχόλιο του Σπύρου, 
«Τι έκανε λέει; καταδικάζουν το στασιαστικό κίνημα; δηλαδή όσοι πήραμε μέρος στο 
κίνημα, τώρα είμαστε στασιαστές;  
Καλά και η κυβέρνηση του βουνού, αυτό που έστειλε σαν διαμαρτυρία από την Ελλάδα 
τι έγινε; Οι αντιπρόσωποι δεν το έλαβαν υπ’ όψη τους; 
Δεν είναι δυνατόν να υπογράψαμε τέτοιο κείμενο, δεν μπορεί… ψέματα λένε. 



Μου φαίνεται αδύνατο οι αντιπρόσωποι του ΕΑΜ να υπόγραψαν ένα εθνικό 
συμβόλαιο, το οποίο ουσιαστικά καταργεί το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ με τη σύμφωνη γνώμη 
τους, χωρίς να προβλέπει το παραμικρό αντάλλαγμα. Ο Παπανδρέου τα πήρε όλα! 
Υπάρχουν μερικά στελέχη μας που δεν κάνουν ούτε για χοιροβοσκοί. Το ξέρω, αλλά 
πιστεύω ότι τελικά το κόμμα δεν θα μας πουλήσει. 
Κοίτα να δεις τι λέει επίσημα το κόμμα μετά  την υπογραφή της συμφωνίας. 
Ο Ρούσος, που ήταν από τους βασικούς εκπροσώπους του, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία 
είναι ένας τακτικός ελιγμός. Θα έρθει η στιγμή που θα είναι πιο ευνοϊκή για μας, να 
συντρίψουμε την Κυβέρνηση Παπανδρέου. 
Δε μπορώ ρε γαμώτο να το χωνέψω αυτό… αυτό που έγινε στον Λίβανο. Τα 
παραδώσαμε, όλα χωρίς λόγο, και δεν πήραμε τίποτα. Ζητήσαμε αντιπροεδρία, μισά 
Υπουργεία,  διατήρηση του ΕΛΑΣ και δεν πήραμε τίποτα από όλα αυτά. Το ξέρω και το 
βλέπω, αλλά δεν μπορεί το κόμμα που αγωνιστήκαμε γι’ αυτό… να μας πουλήσει έτσι. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει κάποιοι, ή αυτοί που παρίσταναν τους αντιπρόσωπους ή 
αυτοί που παριστάνουν την ηγεσία να στηθούν στον τοίχο.  
Φοβάμαι όμως, ότι ποτέ δεν στήνονται οι ηγέτες στον τοίχο γιατί βρίσκουν ένα ψέμα 
και τα μπαλώνουν. Στο τοίχο στήνονται οι απλοί αγωνιστές που ρίχνονται σε μάχες από 
την αρχή χαμένες, για να μη πω πουλημένες. Όταν τους πιάνουν οι αντίπαλοι, τότε ναι, 
τους στήνουν στον τοίχο. Μόνο που αυτοί οι απλοί οπαδοί και αγωνιστές  δεν φταίνε 
γιατί δεν γνωρίζουν όλες τις ίντριγκες που έχουν στηθεί από τις ηγεσίες τους». 

 

Και από κάτω ακριβώς σε πιο οργίλο ύφος συμπληρώνει:  
«Με το ζόρι να πάρουμε μέρος σε μια κυβέρνηση των Άγγλων! Δεν το καταλαβαίνω.  
Στο διάολο και η κυβέρνηση και οι Άγγλοι.  
Ποτέ μας να μη μπούμε σε κυβέρνηση. Εμείς έχουμε τόσο στρατό στα βουνά· τι ανάγκη 
τους έχουμε;  
Είσαστε καλά ρε σύντροφοι; τι είναι αυτό που συμφωνήσατε; μας πουλάτε;  
Δηλαδή εγώ που φυλακίστηκα, είμαι στασιαστής; 
Δεν εκτέλεσα πιστά τις εντολές της ΠΕΕΑ; τώρα με ξεπουλάνε στους Εγγλέζους, έτσι, 
χωρίς λίγη ντροπή! 
Είναι δυνατόν ο Σαράφης και ο Ρούσος να υπέγραψαν κάτι τέτοιο; 
Αλλά πάλι, δεν μπορεί… για να έφτασαν σε τέτοια ανάγκη οι σύντροφοι, θα είχαν 
σοβαρούς λόγους. Περισσότερο μέτρησε η ανάγκη για συμμετοχή μας στην κυβέρνηση 
και η αποφυγή εκ μέρους μας μονομερών ενεργειών.  
Ναι!… αυτό είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.  
Δείχνει να τα πήρε όλα ο Παπανδρέου, αλλά θα λογαριαστούμε καλύτερα όταν φτάσει η 
ώρα. Τουλάχιστον όσο θα υπάρχει ο ΕΛΑΣ στην Ελλάδα και η Ελληνική κυβέρνηση 
εξακολουθεί να βρίσκεται στο εξωτερικό και μάλιστα χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις».  
 

«24 Μαϊου 1944 ορκίζεται από τον Βασιλιά ο Παπανδρέου και 
σχηματίζει νέα κυβέρνηση».  

 

 

«8 Ιουνίου 1944 ορκίστηκε η Εθνική κυβέρνηση με 5 θέσεις 
κενές, αυτές του ΚΚΕ γιατί οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι περίμεναν 

οδηγίες». 
 

«Καλά κάνουν και δεν μετέχουν σε τέτοιες δοτές Κυβερνήσεις οι δικοί μου. Δεν 
χρειαζόμαστε τέτοια οφίτσια. Εμείς έχουμε τον ΕΛΑΣ που μόλις φύγουν οι Γερμανοί θα 
κυβερνήσουμε στην Ελλάδα και άσε τον Παπανδρέου να τρίβεται σαν γατάκι στα νύχια 
των Εγγλέζων. 



Όχι, καλύτερα είναι να μη συνεργαστούν οι σύντροφοι με τους Βασιλικούς, αν δεν 
ικανοποιηθούν οι όροι μας. Μπράβο σύντροφοι, καλά κάνετε και δεν μπαίνετε». 
 

«Ιούνιο με Ιούλιο 1944 αρχίζει ο Παπανδρέου τις δίκες εναντίον 
των συντρόφων που βάστηξαν μέχρι τον Αύγουστο. Πολλές ποινές 

κατέληξαν σε ισόβια και σε εκτέλεση που ακόμα δεν έχει 
εκτελεστεί καμία από αυτές»  

 

«15 Ιουνίου 1944 ο Παπανδρέου λέει στους Εαμικούς 
αντιπροσώπους ότι θα περιμένει λίγες μέρες ακόμα και μετά θα 

καταγγείλει δημόσια το ΕΑΜ» 
 

«Μια καταγγελία εις βάρος των αντιπροσώπων μας από τους πουλημένους στους 
Εγγλέζους είναι προς τιμήν μας. Θα διασώσουν τη χαμένη μας τιμή. Σημαίνει ότι αυτοί 
ναι μεν παρασύρθηκαν και υπέγραψαν τη διακήρυξη του Λιβάνου, αλλά οι σύντροφοι 
από την Ελλάδα αντιστέκονται και δεν καταλαβαίνουν από τέτοιες λοβιτούρες».  
 

«28 Ιουνίου 1944 ο Παπανδρέου έκανε καταγγελία των ΕΑΜικών που 
δεν καταλαμβάνουν τα υπουργεία που ορίστηκαν» 

 

«Μπράβο παιδιά, καλά κάνετε και αρνείστε την συμμετοχή. Μας βγάζετε 
ασπροπρόσωπους. Πρώτα οι όροι που τους θέσαμε και μετά συνεννόηση μαζί τους». 
 

«2 Ιουλίου 1944 έφτασε επιτέλους στην ΕΑΜική αντιπροσωπεία, 
που περίμενε υπομονετικά στο Κάιρο, η κοινή απάντηση του ΕΑΜ, 
της ΠΕΕΑ και του ΚΚΕ, που έθεταν νέους όρους, με έξι σημεία» 

 

«Τώρα θα δείτε φασιστόμουτρα. Να δω πώς θα ξινίσουν οι φάτσες σας. Οριστικά τα 
σπάσαμε με τους Βασιλικούς». 
 

«7 Ιουλίου 1944 ο Παπανδρέου είπε σε ραδιοφωνική του ομιλία 
ότι οι νέοι όροι απορρίπτονται γιατί ανατρέπουν τη βάση της 

συμφωνίας του Λιβάνου» 
 

«Και μεις δεν μετέχουμε σε αυτή την κωμωδία». 

 

«28 Ιουλίου 1944 το Εθνικό Συμβούλιο ειδοποιεί το Κάιρο ότι 
αποδέχεται τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, με άλλον πρωθυπουργό» 

 

«Τι!…αποδεχόμαστε τις θέσεις στην Κυβέρνηση! τι υποχώρηση ήταν αυτή! Και οι όροι 
μας! ο μόνος όρος είναι να φύγει ο παπατζής; 
Και οι κρατούμενοι;» 

 

 «Αύγουστος 1944 Σβώλος, Σαράφης επιστρέφουν στην Ελλάδα και 
παραιτούνται» 

 

«2 Αυγούστου 1944 ο Παπανδρέου δηλώνει πρόθεση παραίτησης» 
 

«Επιτέλους τον φάγαμε και αυτόν!». 
 

«Εεε, αυτό το άκουσα και εγώ με τα ίδια μου τα αυτιά στο μαγειρείο που είχαν στήσει 
ένα ραδιόφωνο. Είναι  15 Αυγούστου 1944 και ο εκφωνητής ειδήσεων λέει:»   



«Σήμερα το ΚΚΕ και το ΕΑΜ κοινοποίησαν την αποδοχή της 
συμμετοχής τους στην κυβέρνηση Παπανδρέου».  

 

«Ρε αϊ στο διάολο!  
Τι είναι αυτά ρε συντρόφοι; τι έγιναν οι όροι; Τι έγινε η παραίτηση Παπανδρέου; τι 
έγινε με τους συντρόφους που είναι στα στρατόπεδα; ώστε εμείς τώρα είμαστε οι 
στασιαστές και εσείς θα κάνετε κυβέρνηση με αυτούς;» 

 

Χάνεται μέσα στα δρομάκια του μυαλού του, πέφτει  πάνω σε τοίχους, ο Σπύρος. Σε 
κάθε αναστροφή που κάνει στα αδιέξοδα μονοπάτια, γρατζουνάει και γδέρνει τα μέσα 
του. Τον πονάει αυτό· προσπαθεί να το αντέξει· είναι μια διαδικασία που πρέπει να 
την περάσει, σαν τον πνιγμένο που γατζώνεται σε λίγες ανάσες οξυγόνου. Ο λογισμός 
του παλεύει να αποδώσει ευθύνες σε όσους πρέπει, αναπολεί όλες τις ένδοξες αλλά 
και όλες τις ντροπιαστικές μέρες της ζωής του.  
Ακουμπάει το βλέμμα του στο μάτσο με τις σημειώσεις και στο τραυματισμένο από 
βλήμα όλμου πόδι του. Στα χείλη του πάει να σχηματιστεί ένα πικρό χαμόγελο που 
κινδυνεύει να γίνει κλάμα. Το  ξαναχώνει βιαστικά στο μέσα του.  
Τα ίδια του τα λόγια, αυτά  που τολμά να ξεστομίσει εκεί μόνος του στη γωνιά του 
για το κόμμα που πίστεψε, είναι ίδια με πρόκες. Τα συναισθήματα που χτυπιούνται 
μέσα του θέλουν να τον αγκαλιάσουν σαν κασκόλ, να ζεστάνουν την ψυχή του, την 
τόσο κουρασμένη, αλλά και αυτήν ακόμη τη θαλπωρή που θα μπορούσε να πάρει την 
αρνείται. Τιμωρεί τον εαυτό του! 
 

«Νοιώθω σαν εξαπατημένος. Έφτυσα αίμα να φύγω από το νησί, κινδύνεψα, πολέμησα, 
τραυματίστηκα και τώρα φυλακίστηκα.  
Για ποιο λόγο τα έκανα όλα αυτά;  
για ποιους πολέμησα;  
Υποτίθεται ότι οι αντιπρόσωποι στον Λίβανο θα υπερασπίζονταν όλους εμάς που 
εκτελέσαμε εντολές του κόμματος, αλλά αυτοί μας αποδοκίμασαν με τις δηλώσεις τους.  
Μήπως να τους στείλω και εγώ στο διάολο να ισοφαρίσουμε;» 

 

Στο αριστερό του χέρι το τελευταίο χαρτί από το ημερολόγιο του. Τα υπόλοιπα πάνω 
στα γόνατά του. Έχει καιρό τώρα, που δεν αισθάνεται τίποτα γι’ αυτά τα κολόχαρτα. 
Τόσο καιρό τα προστάτευε σαν εικόνα αγίου και τώρα, κάθε ένα από αυτά, καθώς τα 
ανασύρει του γδέρνουν την ψυχή. Με το άλλο χέρι ανάβει το τσιγάρο, που εδώ και 
καιρό έχει γίνει προέκταση του στόματός του. Το βλέμμα του παίζει παιχνιδάκι, μια 
με τον αναπτήρα και μια με τα χαρτιά του.  
«Αν δεν τα κάψω τώρα, θα καώ εγώ ο ίδιος σε αυτό το πύρινο πηγάδι της ζωής  μου. 
Με πούλησαν!» 

 

Πλησιάζει τον αναπτήρα στην κάτω γωνία του χαρτιού που βαστάει. Ετοιμάζεται να 
ελευθερωθεί, τον ανάβει και καπνός ελευθερίας αρχίζει να εμφανίζεται, τραβάει 
γρήγορα μακριά τη φωτιά από το χαρτί, μια μικρή καύτρα προλαβαίνει να σιγοκάψει 
την άκρη του. Σαλιώνει τα δάχτυλά του και πατάει την καύτρα δυνατά.  
 

«Όχι! δεν πρέπει, αυτή είναι η ιστορία μου. 
Η Ιστορία μου; 
Ποια  ιστορία; Η Ιστορία γράφεται πάντα από τους νικητές και εγώ μόνο νικητής δε 
νοιώθω.  
Αλλά αν τα κάψω, τι θα παραδώσω στα παιδιά μου; 



Στα παιδιά μου! ποια παιδιά, λέω! Εγώ βλέπω να σαπίζω στις φυλακές. 
Και ναι, τώρα τρόμαξε με αυτή την εικόνα που μόλις έπιασε στασίδι στο μυαλό του. 
Η μάνα μου, ρε γαμώτο! 
Πόσο καιρό έχω να την σκεφτώ; έχω αρχίσει να ξεχνάω ακόμα και το πρόσωπό της.  
Πόσος καιρός πέρασε; την ξέχασα!  

Τι θα της διηγηθώ όταν γυρίσω πίσω; Θα της τα διαβάζω, κι αυτή η καψερή θα ξερνάει 
δάκρυα οργής για τα όσα έπαθα. 
Να της τα διαβάσω; μα τι λέω; αν της διαβάσω αυτά τα πράγματα, τι θα γυρίσει να μου 
πει;  
Παιδί μου για πιο λόγο τα έκανες όλα αυτά; γιατί μου στέρησες  την αγκαλιά σου τόσα 
χρόνια; Γιατί; 
 

Όχι! δεν θα τα κάψω, θα τα πάρω μαζί μου, αλλά δεν θα της πω τίποτα από αυτά. Θα 
της διηγούμαι μόνο την μάχη του Ελ Αλαμέιν, αυτή ναι… αυτή είναι ιστορία και εκεί 
τουλάχιστον ένιωσα, έστω και για λίγο, με το μέρος των νικητών». 
 
Παραπατά, ο Σπύρος, σ’ ένα μισογκρεμισμένο χθες και ένα κατεστραμμένο σήμερα. 
Το αύριο, ακόμα, δεν έχει καταρρεύσει στα μάτια του και στην καρδιά του. 
 

Πολύ αργότερα και πολύ μακριά από τα γεγονότα, ο Σπύρος, έχει πιάσει κουβέντα 
με έναν φίλο και συμπολεμιστή από την Χίο. Απέκτησαν διαφορετικές απόψεις γα τα 
γεγονότα. Και οι δύο μπλέχτηκαν στο κίνημα του Ελληνικού στρατού, αλλά 
εντάχθηκαν σε διαφορετικές ομάδες, όταν «αξιολογήθηκαν» από την Ελληνική 
διοίκηση. 

«Η άποψή μου μετά από όλα όσα συνέβησαν εδώ κάτω, είναι ότι η συνολική 
αποτίμηση είναι εις βάρος της αριστεράς για πολύ συγκεκριμένους λόγους», 
ακούγεται να λέει ο φίλος του. 

«Για να τους ακούσω», λέει, ο Σπύρος, ακουμπώντας την πλάτη του όσο πιο πίσω 
μπορούσε και με βλέμμα μάλλον περιπαιχτικό. 

«Είχαμε σαν Έλληνες δυο μεραρχίες, οι οποίες καιγόμασταν να κάνουν παρέλαση 
στη Ρώμη και με τα κινήματα καταλήξαμε τελικά σε μία, κι αυτή με το ζόρι. Το ίδιο 
το ΚΚΕ αυτοκτόνησε, άλλες θα ήταν οι συνθήκες αν κατάφερναν όλες οι Ελληνικές 
δυνάμεις της Αιγύπτου να γύρναγαν στην Ελλάδα μετά τη φυγή των Γερμανών. Αλλά 
το ΚΚΕ προτίμησε να καταναλώσει αυτές τις μονάδες σε στάσεις και βλακείες… και 
πού;… μέσα σε εχθρικό γι’ αυτούς έδαφος. Σε αυτό της Αιγύπτου, που κυριαρχούσαν 
οι Εγγλέζοι. Η εξέγερση των μονάδων αυτών οδήγησε στη διάλυση των  δυνάμεων 
που είχε το ΕΑΜ μέσα σε αυτές. Οι Λενινιστές στη Μέση Ανατολή έδειξαν πόσο 
μεγάλη πολιτική μυωπία είχαν. Αντί να περιφρουρήσουν τις δυνάμεις τους για την 
κρίσιμη στιγμή της Απελευθέρωσης, όπου θα παιζόντουσαν τα πάντα, τις ξόδεψαν 
κυνηγώντας δευτερεύοντες πολιτικούς στόχους και δήθεν νίκαγαν, όταν άλλαζαν σαν 
τα πουκάμισα οι πρωθυπουργοί της εξόριστης κυβέρνησης. Στον Λίβανο έδειξαν οι 
ηγέτες του ΚΚΕ τον πολιτικό αμοραλισμό τους. Οι αντιπρόσωποι της Αριστεράς στη 
Διάσκεψη του Λιβάνου δεν δίστασαν να καταδικάσουν ως άφρονες τους συντρόφους 
τους και το κίνημά τους· το συμφώνησαν σαν έγκλημα κατά της πατρίδος  Και την 
ίδια ώρα, χιλιάδες Έλληνες κομμουνιστές, που πίστεψαν στο ΚΚΕ, βρέθηκαν πίσω 
από τα συρματοπλέγματα στα στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, υπό Βρετανική 
φρούρηση». 

«Σε ποιο σχολείο τα έμαθες όλα αυτά;» τον ρωτά ο Σπύρος, με έντονα χαραγμένο 
στα χείλη του έναν σαρκασμό. 



«Τον Ρούσο να ρωτήσεις σε ποιο σχολείο τα ‘μαθε αυτός. Το δικό σας παιδί, τον 
εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Σπύρο. Αυτός τα είπε μιλώντας στο συνέδριο του Λιβάνου για 
τους εξεγερμένους του στρατού, όχι εγώ. Είπε: ότι η αντίσταση και η αιματηρή πάλη 
του Ελληνικού λαού ξεπερνούν με το ηθικό τους ανάστημα την τρέλα των πράξεων 
μερικών ανεύθυνων προσώπων. Πράξεις οι οποίες, παρόλο που εμπνέονται από την 
επιθυμία της εθνικής ενότητας, είχαν λυπηρά και καταστροφικά αποτελέσματα που 
πρέπει να καταδικάζονται από όλους. Ναι! έτσι ακριβώς το είπε, «τρέλα» το είπε!» 

 

Ο Σπύρος χτυπιέται από αυτές τις απόψεις του πρώην συντρόφου, του ‘ρχονται 
σαν καρφιά στη συνείδησή του, τα θυμάται· έτσι πράγματι έγιναν, αλλά δεν θέλει 
μπροστά σε αυτόν να το παραδεχτεί. Δεν δείχνει την αδυναμία του στον εχθρό. Αυτό 
έχει μάθει τόσα χρόνια, να καταπίνει οτιδήποτε κάνει κακό στο κόμμα.   

«Γιατί, ρε Σπύρο, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ να μας εγκαταλείψουν έτσι, με τόσο 
απαίσιο τρόπο… εμάς…  εμάς τους εξεγερμένους φαντάρους;» 

«Γιατί άρχιζε το συνέδριο του Λιβάνου και προσπαθούσαν οι δικοί μας να δείξουν 
καλή θέληση, να δείξουν ότι επιθυμούν τη συνεργασία όλων των Ελληνικών 
δυνάμεων,  ώστε να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις. Η 
Κυβέρνηση του βουνού προσπάθησε να μαντέψει τις επιθυμίες της Σοβιετικής 
Ένωσης, αλλά οι Σοβιετικοί τήρησαν τελικά μια περίεργη στάση. Ενώ την ίδια 
στιγμή υποστήριξαν τον Τίτο στη Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα την ψιλοπαράτησαν 
στο έλεος των Άγγλων, αν και οι δύο αυτές γειτονικές χώρες είχαν περίπου ίδια 
πορεία στο αντάρτικο. Νομίσαμε ότι θα μας υποστηρίξουν φανερά, αλλά δεν μας 
βγήκε. Το κόμμα τελικά θυσίασε τους δικούς μας εδώ στη Μέση Ανατολή, για να 
κερδίσει τον συνολικό πόλεμο». 

«Και δέχεσαι εσύ να παίξεις τον ρόλο του θύματος; Δηλαδή, Σπύρο, μου λες ότι 
όλη η υπόθεση ήταν ένα λάθος εκτίμησης που έκανε η ηγεσία για τους υποστηρικτές 
μας και τους εχθρούς μας; και μετά την λάθος εκτίμηση, ήρθε και η συνειδητή 
εγκατάλειψή μας;» 

«Ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα». 
«Ήταν λάθος… λοιπόν λες! Αλλά ξέρεις κάτι, το λάθος είναι λάθος και μπορείς να 

το μπαλώσεις. Αλλά η ηθική χρεοκοπία να προδίνεις τους συντρόφους σου δεν 
δικαιολογείται και δεν διορθώνεται με τίποτα, Σπύρο. Επιτέλους, πάψε να είσαι 
θύμα». 

«Προτιμώ να είμαι θύμα, παρά ανανήψας όπως εσύ. Τι μπορούσαν να κάνουν οι 
αντιπρόσωποι, αν είχαν τέτοια γραμμή από το κόμμα;» του πετάει νευριασμένος στα 
μούτρα, ο Σπύρος. 

«Να απαιτήσουν προκειμένου να πάρουν μέρος στο συνέδριο την απελευθέρωση 
των δικών μας και τη μεταφορά μας στην Ελλάδα. Αν γινόταν αυτό, εντάξει… ας 
καταδίκαζαν για τα μάτια του κόσμου  το κίνημα. Να έδιναν κάτι, για να πάρουν κάτι 
άλλο. Εδώ μιλάμε για την κόλαση των ψυχών μας στα  στρατόπεδα. Εμείς βράζαμε 
στα καζάνια της και αυτοί μέναν στο ξενοδοχείο». 

«Μα δεν θα έπιανε αυτό, δεν θα το δεχόντουσαν οι Εγγλέζοι με τίποτα», απαντά 
με σιγουριά περισσή ο Σπύρος. 

«Η αντιπροσωπία του ΕΑΜ υποχώρησε σε όλα, δεν έκανε την παραμικρή 
προσπάθεια και επιπλέον δεν προστάτεψε τους δικούς της. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 
Τι κατάφερε να κερδίσει για το ΕΑΜικό κίνημα στην Ελλάδα; Μάλλον έδωσε σε 
όλους το μήνυμα ότι το ΕΑΜ είναι του χεριού τους, τουλάχιστον πολιτικά… γι’ αυτό 
και υπήρχαν τόσοι ανανήψαντες, όπως πολύ εύκολα σε έπεισαν οι ινστρούχτορες να 
κολλάς ταμπέλες εσύ τώρα. Μου λες συνέχεια ότι ήρθες να πολεμήσεις εδώ για την 
πατρίδα. Ποια είναι η πατρίδα, ρε συ; Πατρίδα είναι οι άχρηστοι του ΚΚΕ;» 



«Ναι, ρε, πατρίδα μας είναι το βουνό και όχι οι Εγγλέζοι. Πόλεμο έχουμε και 
θύματα θα υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους δικούς μας. Το κεφάλι μας όμως δεν 
το σκύψαμε ποτέ, πετάγεται σαν ελατήριο πάνω και τον διακόπτει ο Σπύρος. Δεν σε 
καταλαβαίνω. Τι μου λες; Ότι το ΚΚΕ κρέμασε τους δικούς μας για να εξυπηρετήσει 
ποιους;» 

«Τους συμμάχους του ήθελε να εξυπηρετήσει, που μετείχαν μαζί με το ΕΑΜ στο 
βουνό. Το ΚΚΕ κυριαρχούσε στο ΕΑΜ, αλλά δεν ήταν και εντελώς μόνο του. Είχε 
κάνει πολλές προσπάθειες μέχρι να τους εντάξει στο ΕΑΜ και αργότερα να τους 
εντάξει στην ΠΕΕΑ. Εννοώ όλους αυτούς που δεν ήταν δηλωμένοι  κομμουνιστές, 
όπως ήταν ο Σβώλος για παράδειγμα. Αν αυτοί έφευγαν από το κοινό μέτωπο, το 
ΕΑΜ θα γινόταν μια μικρή δύναμη που θα εκπροσωπούσε ένα εξτρεμιστικό κόμμα, 
όπως είναι το ΚΚΕ. Όλοι, μα όλοι οι σύμμαχοί του, που δεν ήταν κομμουνιστές, 
πίεζαν και ήθελαν οπωσδήποτε συνεννόηση και συνεργασία με τους Άγγλους». 

«Το ομολογείς, ρε ξεφτίλα, ότι υπηρετείτε τα συμφέροντα των Άγγλων! Γιατί να 
θέλουν συνεργασία με τους Εγγλέζους οι άλλοι που μετείχαν σαν μη κομμουνιστές 
στο ΕΑΜ;» 

«Γιατί σε αυτή τη συμφωνία έβλεπαν τη μοναδική προοπτική εξουσίας και του 
ΕΑΜ, αλλά και αυτών των ίδιων. Πολύ απλά, δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Κι αν 
εμείς, λες ότι υπηρετούμε συμφέροντα Αγγλικά, εσείς τίνος συμφέροντα υπηρετείτε; 
Πάντως της Ελλάδας, ούτε εσείς υπηρετείτε. Μη ξεχνάς ότι όταν προσκολλήθηκαν 
στο ΕΑΜ, είχαν αποκλείσει την ιδέα της επανάστασης που πρεσβεύατε εσείς. Έτσι, 
καταφέρατε να προσελκύσετε Σοσιαλιστές, Αγροτικούς και κυρίως 
Σοσιαλδημοκράτες όπως ο Σβώλος και ο Τσιριμώκος.  

»Και ξέρεις κάτι… είμαι σίγουρος ότι ακόμα και οι Σοβιετικοί  συμφωνούσαν με 
ό,τι υπογράφηκε στον Λίβανο». 

«Άντε, ρε, πήγαινε από δω! Θα μου πεις τώρα ότι κάθε πρωί σε παίρνει τηλέφωνο 
ο Στάλιν και σου λέει τα νέα του!» του απαντάει γεμάτος οργή, ο Σπύρος. 

«Σπύρο, τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Θυμάσαι ότι στις 25 Μαρτίου 1944 ο 
Στάλιν έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα μόνο στην Κυβέρνηση Τσουδερού και 
όχι στην ΠΕΕΑ;» 

«Και τι;… τι σημαίνει αυτό; και στον Τσώρτσιλ στέλνει λουλούδια, πολιτική 
κάνει. Έτσι είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Και εσύ μη ξεχνάς ότι όταν είχε ξεσπάσει η 
στάση στον στρατό, ο σταθμός της Μόσχας  καταδίκαζε καθημερινά τις συλλήψεις 
στρατιωτικών. Το σοβιετικό ραδιόφωνο κατηγορούσε τον Τσουδερό ότι 
συνεργάζεται με φασιστικά στοιχεία και ότι οι μαχητές του ΕΛΑΣ ήταν κλεισμένοι 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα ξέχασες αυτά; Που θα μου πεις ότι οι Ρώσοι τα 
έκανα πλακάκια με τους Εγγλέζους!» 

«Τα ξέρω αυτά που λες, ρε ξερόλα. Αλλά… βλέπεις τι διαρρέεται από την 
Αγγλική πλευρά σχετικά με τη συνάντηση του Ήντεν στην Μόσχα; Ο Στάλιν του είπε 
ότι δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και ότι δεν έχει επαφές με το ΕΑΜ. Αυτό σε 
απλά Ελληνικά σήμαινε ότι η Ελλάδα, το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ δεν 
απασχολούσαν τους Σοβιετικούς. Άλλωστε, το σοβιετικό κόμμα δεν έκανε καμία 
προσπάθεια να συνδεθεί, πόσο μάλλον να υποστηρίξει το ΚΚΕ ή το αντάρτικο. 
Αντίθετα με όσες ενέργειες που έκαναν στ’ άλλα κομμουνιστικά κινήματα, στις άλλες 
βαλκανικές χώρες». 

«Αλλά το καλοκαίρι του 1944, οι Σοβιετικοί έστειλαν αντιπροσωπεία τους στο 
βουνό. Αυτό ήταν σαν μια αναγνώριση. Τα ξεχνάς αυτά, γιατί έτσι σε έμαθαν οι φίλοι 
σου οι Βασιλικοί!» του λέει ο Σπύρος, με το πρόσωπό του να έχει γίνει κατακόκκινο 
και τη ματιά του να σκίζει βράχους. 



«Εγώ, ρε, Βασιλικός! Μετά από τόσα που τράβηξα για το ΚΚΕ… Βασιλικός; Όσο 
βοήθαγα το ΕΑΜ ήμουνα καλός… και τώρα έγινα Βασιλικός! 
Δεν είχατε ποτέ ανθρώπους ικανούς να εκτιμήσουν τους συσχετισμούς των 
δυνάμεων, είχατε ηγέτες κατώτερους των περιστάσεων που ποτέ δεν κατάλαβαν ότι 
δεν υπήρχε η παραμικρή υποστήριξη από τη Σοβιετική Ένωση. Για να μη πω… ότι το 
ήξεραν πολύ καλά, αλλά για δικούς τους λόγους, έκαναν ότι δεν το καταλάβαιναν.  
Το αποτέλεσμα;…. δεν δίστασαν να προχωρήσουν δυναμικά,  με αυτοπεποίθηση και 
αισιοδοξία που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια της  πολιτικής αφέλειας. Τόσο πολύ, 
που οι ενέργειές τους ισοδυναμούσαν με αυτοκαταστροφή. Τελικά, εσείς οι απλοί 
αριστεροί την πληρώσατε και πάλι τη νύφη! Εμένα ξεγράψτε με από αριστερό». 

«Ξεκίνησες από κομμουνιστής αγωνιστής και πού κατέληξες, βρε, 
κακομοίρη!» 

«Ποτέ δεν ήμουν κομμουνιστής, απλά εντάχθηκα και νόμισα ότι βοηθάω την 
πατρίδα μου. Ούτε κατάλαβα πώς έμπλεξα. Αλλά την κοροϊδία, ρε Σπύρο, δεν μπορώ 
να την καταπίνω και να προσπαθώ να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Αρκετά δεν 
πλήρωσα τις βλακείες κάποιων που μας πούλησαν;» 



Επιστροφή στην Ιθάκη του  
Πειραιάς – Χίος με το πλοίο της γραμμής 

τιγμές ανείπωτης χαράς για τους στρατιώτες που γύριζαν από τον Πειραιά στη 
Χίο, μετά από έναν πολύ αιματηρό πόλεμο. Στο καράβι είχαν στήσει 
πανηγύρια. Το ‘βλεπες στα πρόσωπα των αγοριών αυτών· μια υπερηφάνεια 

που ξεχείλιζε από παντού. Και οι κανονικοί επιβάτες του πλοίου τους κέρναγαν 
τσιγάρα, τους ρωτούσαν να μάθουν για τη Μέση Ανατολή, τους κοίταζαν με 
θαυμασμό. Μερικά από αυτά τα παιδιά έφερναν πάνω τους σημάδια από τον πόλεμο. 
Κάποια άλλα παιδιά δεν γύρισαν ποτέ, έμειναν στα χώματα της Μέσης Ανατολής για 
πάντα. Όσοι γύρισαν ήταν τυχεροί. Μπαρουτοκαπνίστηκαν και τώρα έφτασε η ώρα 
να συναντηθούν με τις οικογένειές τους, μετά από τόσα χρόνια, ελεύθεροι, πλέον, στο 
νησί τους. Η στρατιωτική Διοίκηση Χίου είχε ενημερώσει τον Δήμαρχο ότι 
επιστρέφουν με το πλοίο της γραμμής είκοσι πέντε στρατιώτες του Ελληνικού 
εκστρατευτικού σώματος. Ο Δήμαρχος με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τους είχε 
ετοιμάσει την υποδοχή που άξιζε σε γνήσια παλικάρια. 

Σε μια γωνιά του λιμανιού, όπου είχαν μαζευτεί οι επίσημοι, υποτίθεται ότι θα 
πήγαιναν να συναντηθούν οι συγγενείς με τα παιδιά τους. Αλλά, με το που άνοιξε η 
μπουκαπόρτα του πλοίου όλοι οι συγγενείς των στρατιωτών παράτησαν τους 
επίσημους και έτρεξαν να αγκαλιαστούν με τα παιδιά τους, εκεί μπροστά στην έξοδο 
του πλοίου. Μάταια ο Δήμαρχος τους φώναζε να περιμένουν όλοι μαζί στο σημείο 
που θα γινόταν η υποδοχή. Μάταιος κόπος, κανείς δεν μπορούσε να περιμένει. 
Αγκαλιές, φιλιά, τους σήκωναν στον αέρα, γελούσαν και έκλαιγαν ταυτόχρονα, σαν 
μικρά παιδιά. Με τα πολλά, κατάφερε ο Δήμαρχος να τους μαζέψει όλους κοντά 
στους επίσημους. 

Ο πατέρας και η μάνα του Σπύρου, ο θείος του και τα αδέλφια του τον είχαν 
περιτριγυρίσει και τον αγκάλιαζαν. Του χάιδευαν τα μαλλιά, τον ρώταγαν πώς το 
‘παθε, αν πονάει, πού πολέμησε, πόσους Γερμανούς ξολόθρευσε. Γέλαγε ο Σπύρος· 
θα σας τα πω όλα μωρέ, όχι τώρα, αφήστε να χαρώ το μέρος μου, έχουμε όλο τον 
καιρό μπροστά μας.  

Ο Δήμαρχος γύρναγε ανάμεσα στις οικογένειες και τους στρατιώτες, μοίραζε  
συγχαρητήρια, «όλα θα πάνε καλά», «να χαίρεστε τα παλικάρια σας» και άλλα 
τέτοια. 

Ο αστυνομικός διοικητής του νησιού μοίραζε χαμόγελα και μπράβο σε όλα τα 
παιδιά, οι παπάδες του νησιού ευλόγαγαν τους πάντες, «θέλημα του Θεού να 
νικήσουμε». Τα παιδάκια των σχολείων, με τις σημαιούλες στα χέρια, μετείχαν και 
αυτά στο πανηγύρι. Αρραβωνιαστικιές αγκάλιαζαν με πόθο τους άντρες τους, που 
τόσα χρόνια τους στερήθηκαν. 

Και μέσα σ’ όλο αυτό το χαρμόσυνο σκηνικό, η ματιά του Σπύρου πάγωσε όταν 
αντίκρισε αυτόν εκείνον με τη στολή του ανθυπολοχαγού, να χαριεντίζεται με τον 
Διοικητή του σταθμού Χωροφυλακής και τον Δήμαρχο. Παρατάει σύξυλους τους 
δικούς του και φεύγει σαν σφαίρα προς τον Δήμαρχο. 

«Πώς τόλμησες, βρε αλήτη, και φόρεσες αυτή τη στολή του Έλληνα αξιωματικού; 
Κύριε Δήμαρχε πώς τολμάς εσύ και χασκογελάς με προδότες;» δείχνοντας τον 
ανθυπολοχαγό. 

Και ο Δήμαρχος και ο Μοίραρχος μένουν με το στόμα ανοικτό. 
«Τι λες παιδί μου;… τι λες;… Ποιος είναι ο προδότης;» 

«Αυτόςςς!» Φωνάζοντας επίτηδες δυνατά, να τον ακούσουν όλοι, και το πέτυχε. 
Όλοι γύρισαν και κοίταξαν τον Σπύρο που τώρα έδινε σε όλους να καταλάβουν ότι το 
«προδότης» απευθυνόταν στον ανθυπολοχαγό. 

«Ο ανθυπολοχαγός παιδί μου,… προδότης;» 

Σ 



«Ναι! αυτή η σουπιά, που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, τώρα του δώσατε και 
την τιμημένη στολή; τον αφήσατε να φοράει και το Εθνόσημο; γι’ αυτό εμείς 
σκοτωνόμαστε εκεί κάτω; γι’ αυτό  εμείς χάσαμε πόδια και χέρια στις μάχες με τους 
Γερμανούς; Δεν έχεις πάνω σου λίγη τσίπα, ρε σκουλήκι;» κοιτάει με μίσος τον 
ανθυπολοχαγό, κι ένα βλέμμα που σκοτώνει. 

Τον πιάνει πισθάγκωνα ο θείος του, που παρά τα  χρόνια που κουβαλούσε πάνω 
του, τον ακινητοποιεί φωνάζοντάς του, «βούλωστο, Σπύρο, σταμάτα να φωνάζεις και 
κάτσε ν’ ακούσεις». 

«Όχι δεν το βουλώνω! τους προδότες εκεί κάτω στην αραπιά τους στήναμε στον 
τοίχο, αυτόν γιατί τον αφήσατε να μας λερώνει το χώμα που πατάμε;» βγάζοντας 
αφρούς από το στόμα του. 

«Σκάσε επιτέλους, ρε βλάκα, πάντα βιαζόσουν, σκάσε να σου μιλήσω», του βάζει 
τις φωνές ο θείος του, τραβώντας τον ακόμα μακρύτερα από εκεί που στέκονταν ο 
Δήμαρχος, ο ανθυπολοχαγός και ο Μοίραρχος, φοβούμενος μη του ξεφύγει, καθώς 
πάλευε να απελευθερωθεί από τα χέρια του θείου του. 

Αφού τον απομόνωσαν για λίγη ώρα πιο κει ο πατέρας του και τ’ αδέλφια του, 
ηρέμησε λίγο ο Σπύρος, ξεφούσκωσε λίγο ο θυμός, αλλά το βλέμμα του έτοιμο να 
σκοτώσει, να κοιτάει προς τα εκεί, σαν τις ύαινες που το θήραμά τους το έχουν 
συνέχεια μέσα στο οπτικό τους πεδίο. 

Ο Δήμαρχος και ο Μοίραρχος πλησίασαν στο μέρος του. 
«Σπύρο, παιδί μου», του λέει ο Μοίραρχος, «ηρέμησε, θέλω να σου πω μόνο τρεις 

κουβέντες. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα φαντάζεσαι». 
. 

Ο Σπύρος φούσκωνε πάλι, το πηγάδι που είχε μέσα του ξεχείλιζε και πάλι από 
μίσος, άρχιζε να φουντώνει ξανά με αυτά που προσπαθεί να δικαιολογηθεί ο 
Μοίραρχος, αλλά τουλάχιστον άκουγε· δεν έβριζε. 

«Ο ανθυπολοχαγός, που εσύ τον λες προδότη, είναι αυτός που έστειλε 
εκατοντάδες Έλληνες από τη Χίο στη Μέση Ανατολή. Είναι ο αρχηγός του κλιμακίου 
της αντίστασης στο νησί. Έχει τιμηθεί για τις υπηρεσίες του στην κατοχή. Τι είναι 
αυτά που λες;» 

 

«Παιδί μου», συνεχίζει ο Δήμαρχος, «ο Μανώλης έχει δώσει το ένα του μάτι στην 
πατρίδα, όπως και εσύ βλέπω έχεις ένα τεράστιο τραύμα στο μέτωπο. Όλοι εσείς 
πολεμήσατε για την Ελλάδα μας. Σύνελθε σε παρακαλώ… μα, τι έπαθες;» 

«Τι… τι λες Δήμαρχε; Ο Μανώλης αρχηγός της αντίστασης στο νησί;… πάτε να 
με τρελάνετε; Όλοι στο νησί υποψιάζονταν και όλοι το έλεγαν, ότι ο Μανώλης ήταν 
καταδότης των Γερμανών και τώρα μου λες ότι ο Μανώλης ήταν αξιωματικός του 
Ελληνικού στρατού στην κατοχή;» 

«Ναι, Σπύρο μου, έτσι είναι», του λέει από πίσω του ο πατέρας του. Όλοι νομίζαμε 
ότι ο Μανώλης δούλευε για τους Γερμανούς, αλλά ήταν το αντίθετο. Κι’ αν θες να 
ξέρεις, ο Μανώλης κανόνιζε τα δρομολόγια των κουρσάρικων πλοίων. Και εσένα…» 
τον κοιτάει με βλέμμα όλο νόημα,  «… ο Μανώλης σ’ έστειλε στην Αίγυπτο».  

 

Ο Σπύρος κοιτούσε μεσ’ το στόμα, όσους είχαν αναλάβει να του εξηγήσουν. 
Ένιωθε ηλίθιος. Και πλησιάζει τον Σπύρο ο πατέρας του Μανώλη, να του δώσει τη 
χαριστική βολή. 

«Σπύρο παιδί μου, με ξέρεις και σε ξέρω από τότε που ήσουν πιτσιρικάς και 
έπαιζες με τον γιο μου στην ίδια γειτονιά. Θυμάσαι;» 

Με μια μιλιά που έβγαινε λες από σπηλιά, «Ναι, κύριε Αγγελικούση θυμάμαι». 



«Ήσουνα στο νησί όταν έδιωξα τον Μανώλη από το σπίτι, τότε που μου έφερε για 
νύφη μια πουτάνα του λιμανιού;» 

Ο Σπύρος δεν βγάζει λέξη. 
«Θα το είχες ακούσει… δε μπορεί… όλο το νησί είχε βουίξει με τη σκληρότητα 

που έδειξα στον γιο μου. Θα το θυμάσαι φαντάζομαι, ότι για να ζήσει άρχισε να 
δουλεύει στο λιμάνι. Βλέπεις έπεσα και εγώ στην παγίδα που μου έστησε ο 
Μανώλης».  

«Παγίδα;» ψέλλισε ο Σπύρος στον πατέρα του Μανώλη. 
 

«Δεν μπορούσα να ανεχτώ, να έχω μέσα στο σπίτι μου μια κοινή γυναίκα. Μπορεί 
να θυμάσαι, ότι και τη γυναίκα μου την έχασα από τον καημό της για τον Μανώλη, 
που έπεσε τόσο χαμηλά. Κι’ αυτή έπεσε στην παγίδα του, επίσης. Ναι, Σπύρο μου, 
παγίδα και σχέδιο του Μανώλη ήταν, για να αναγκαστώ να τον διώξω από το σπίτι, 
να αναγκαστεί αυτός να δουλέψει στο λιμάνι, για να μπορεί να έρχεται σε 
συνεννόηση με τα κουρσάρικα. Και εκείνη η κοπέλα, Ζωή τη λέγανε αν θυμάσαι,  δεν 
ήταν πουτάνα όπως κακώς την έλεγα και το έχω σκληρά μετανιώσει τώρα. Ήταν και 
αυτή στην υπηρεσία του Ελληνικού στρατού της Μέσης Ανατολής. Αλλά, σου είπα… 
την πάτησα· όλοι μας την πατήσαμε! Αυτή την παραπλάνηση την έκανε τόσο τέλεια, 
ώστε όλοι νομίζαμε ότι ο Μανώλης ήταν ένα σίχαμα. Αλλά, θα στα πει καλύτερα 
αυτός, αν έρθεις μια μέρα από το σπίτι να πιείτε έναν καφέ και να τα πείτε» 

. 

«Ζητώ συγνώμη κύριε Αγγελικούση… δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω…  
συγνώμη», κατάφερε να σιγομουρμουρίσει μέσα από τα δόντια του ο Σπύρος. 

«Δεν πειράζει, Σπύρο μου, κοίτα τώρα να χαρείς την οικογένειά σου, περασμένα, 
ξεχασμένα». 

 

*** 

 

Και ναι, ο Σπύρος μερικές μέρες αργότερα, και αφού χόρτασε τους δικούς του, το 
αποφάσισε και πήγε στο σπίτι του κυρίου Αγγελικούση να βρει τον Μανώλη, να 
συζητήσουν. 

«Μανώλη, σου οφείλω μια τεράστια συγνώμη για όσα σου ξεστόμισα στο λιμάνι», 
λέει ο Σπύρος, μόλις εμφανίστηκε στο κεφαλόσκαλο ο Μανώλης. 

«Έλα μέσα, ρε παλιόφιλε, να τα πούμε». 
Πήραν την ιστορία από την αρχή, από την πολύ αρχή, από τότε που έπαιζαν μικρά 

παιδιά στην ίδια γειτονιά. Γρήγορα έφτασαν και στην εποχή του πολέμου στην 
Αλβανία, στις κουβέντες που έκαναν στο λιμάνι, όταν ο Σπύρος κοίταζε να φύγει και 
ο Μανώλης δούλευε σαν εργάτης στα ψαράδικα. 

«Γιατί δεν μου ‘πες τίποτα, ρε Μανώλη, δεν με εμπιστευόσουν;» 

«Όχι, Σπύρο, σε φοβόμουν μη σου ξεφύγει τίποτα, ήσουνα πολύ αυθόρμητος και 
τα μυαλά σου ήταν ακόμη παιδικά. Δεν επρόκειτο να έλεγα σε κανέναν τίποτα, για να 
μη βάλω σε κίνδυνο τους ανθρώπους με τους οποίους δούλευα στην αντίσταση. Ούτε 
ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου έπρεπε να μάθουν, τι κάνω. Αν καθόμουν να λέω 
στον καθένα τη δουλειά που έκανα, τώρα δεν θα μιλάγαμε μαζί. Θα ήμουν μακαρίτης 
και εσύ δεν θα έφευγες ποτέ στην Αίγυπτο».  

«Τη Ζωή, δεν τη βλέπω πουθενά… έπαθε κάτι;» 

«Μια χαρά είναι, ζει στην Αθήνα και απολαμβάνει και αυτή φαντάζομαι την 
ελευθερία της, όπως και μεις». 

«Δεν είστε πια μαζί;» 

«Τι εννοείς να ‘μαστε μαζί;» 



«Χωρίσατε;» 

«Ποτέ δεν παντρευτήκαμε για να μπορέσουμε να χωρίσουμε». 
«Μα πώς!… παντρευτήκατε… το θυμάμαι… στον προφήτη Ηλία». 
«Παραμύθι Σπύρο!» 

«Πώς παραμύθι;… βριστήκατε για τον γάμο αυτόν με τον πατέρα σου στην 
πλατεία της χώρας. Τον έστειλες στον διάολο, το ξέχασες;» 

«Παραμύθι, Σπύρο. Ποτέ δεν παντρευτήκαμε. Ο γάμος ήταν άκυρος απ’ την 
αρχή».  

«Πώς ήταν άκυρος ο γάμος;… ο παπάς που σας πάντρεψε ακόμα ζει, σας 
πάντρεψε, λέει». 

«Πρώτον, ο παπάς πάντρεψε εμένα τον Μανώλη Αγγελικούση και τη Ζωή 
Αναγνώστου. Όσον αφορά το δικό μου όνομα εντάξει, αλλά Ζωή Αναγνώστου δεν 
υπήρξε ποτέ. Ψεύτικο όνομα, της ψεύτικης Ζωής. Ο παπάς πάντρεψε εμένα τον 
υπαρκτό με μια ανύπαρκτη, άρα γάμος γιοκ». 

«Ρε άτιμε, κυκλοφορούσατε αγκαλιά, φιλιόσαστε και μου λες ότι δεν είσαστε 
παντρεμένοι!» 

«Επ, επ, επ… στάσου, μη τα μπερδέψεις. Φιλιά ναι, αγκαλιές ναι, για να βλέπουν 
όλοι ότι ξέπεσα με μια πουτάνα, αλλά ποτέ δεν πλησίασα τη Ζωή ερωτικά, δεν 
κοιμήθηκα ποτέ μαζί της. Όταν ήμασταν στη στάνη ή στο σπίτι μας, δεν είμαστε το 
ζευγάρι που όλοι σας βλέπατε, αλλά συναγωνιστές. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα τη 
Ζωή σεξουαλικά. Το απαγόρευα και εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου, ακόμα και να 
σκεφτεί κάτι τέτοιο. Η Ζωή ήταν συνεργάτης μου στον ασύρματο». 

«Ποιόν ασύρματο;» 

«Αχ… Σπυράκο, πόσα δεν ξέρεις! Το ξέρεις ότι υπήρχε ασύρματος στο νησί που 
μίλαγε με το αρχηγείο, παίρνοντας οδηγίες και δίνοντας πληροφορίες;» 

«Πού ήταν αυτός;» 

«Θυμάσαι τη στάνη του παππούλη μου;» 

«Και βέβαια τη θυμάμαι, εκεί που πήγες αφού σε έδιωξε ο πατέρας σου και 
βάσταγες κάτι λίγα πρόβατα». 

«Ακριβώς! Εκεί ήταν ο ασύρματος. Δηλαδή… όχι ακριβώς μέσα στη στάνη, 200-

300 μέτρα πιο κει, μέσα σε μια σπηλιά που ήξερα την ύπαρξη της μόνο εγώ και η 
Ζωή. 

 

*** 

 

Η στάνη που φύλαγε τα λίγα ζωντανά ο Μανώλης με τη Ζωή ήταν φτιαγμένη 
πρόχειρα. Υπήρχε ένα μεγάλο χειμαδιό, χτισμένο με πέτρες από πολύ παλιά, από την 
εποχή που ο παππούς του δούλευε εκεί. Η στέγη είχε πάνω της όλα τα υλικά που 
μπορούσε να φανταστεί κανείς. Λαμαρίνες, ξύλα, κλαδιά από δέντρα, μουσαμάδες 
και πλατιές πέτρες. Μέσα εκεί ξεχειμώνιαζαν τα ζώα. Έξω υπήρχε μια αρκετά μεγάλη 
έκταση που τα ζώα πέρναγαν το μεγαλύτερο μέρος της μέρας τους. Είχε φτιάξει ο 
Μανώλης ποτίστρες και ταΐστρες. Όταν έβρεχε, ο χώρος όλος γινόταν μια λασπουριά. 
Υπήρχαν καρδάρες ξύλινες και μεγάλα δοχεία αποθήκευσης νερού από δω και από 
κει. Η στάνη στεκόταν αμφιθεατρικά σε ένα προνομιούχο από οπτικής άποψης 
σημείο. Πίσω της ορθώνονταν τεράστιοι  βράχοι και μπροστά της είχε την πολυτέλεια 
να βλέπει τον μοναδικό δρόμο που οδηγούσε εκεί από την πόλη. Όλος ο χώρος έξω 
από τη στάνη ήταν γεμάτος με πυκνά πουρνάρια. Παλιότερα, που τα ζωντανά 
έβγαιναν για βοσκή έξω από τη στάνη, τα πουρνάρια είχαν αντίπαλο τα κατσίκια, 
αλλά τώρα μετά από τόσα χρόνια που έχει πεθάνει ο παππούς του, τα πουρνάρια 
έφτιαξαν αδιάβατους τοίχους. Ο Μανώλης όταν ήθελε να φτάσει στη σπηλιά, 



ανέβαινε στην άκρη της σκεπής του χειμαδιού, αφαιρούσε ένα μεγάλο καδρόνι που 
ήταν περίπου 3 μέτρα μακρύ και ήταν μέρος από το σκέπαστρό της. Το έσπρωχνε 
ώστε η μια του άκρη να ακουμπάει στην άκρη της στέγης και το άλλο να πέφτει πάνω 
στα πουρνάρια, που ξεκίναγαν από εκεί και πέρα. Έφτιαχνε έτσι ένα κεκλιμένο 
επίπεδο. Σερνόταν πάνω του και βρισκόταν πίσω από μια πολύ πυκνή συστάδα βάτων 
και πουρναριών, που δεν θα μπορούσε να φτάσει εκεί με άλλον τρόπο. Μόλις 
ακουμπούσε στο έδαφος από τη σανίδα αυτή, ακόμα και αν στεκόταν όρθιος δεν 
φαινόταν. Από κει και πέρα, ο Μανώλης είχε φροντίσει από καιρό να καθαρίσει μια 
πολύ στενή λουρίδα γης που έκανε ζιγκ-ζαγκ, τόσο, όσο ήταν αρκετή να περνάει ένας 
άνθρωπος με αρκετή δυσκολία. Η λωρίδα αυτή έφτανε μετά από 200 μέτρα σε μια 
μικρή σπηλιά, μέσα στα τεράστια βράχια που ορθώνονταν εκεί. Στην ουσία ήταν μια 
σχισμή μέσα στον βράχο. Για να  μπει ο Μανώλης σ’ αυτήν, έπρεπε να σκύψει 
αρκετά και να κάνει στην άκρη κλαδιά από μια αγριοβελανιδιά, που τα κλαδιά της 
έφραζαν την είσοδο. Μέσα μπορούσε να σταθεί και όρθιος. Εκεί, είχε ακουμπήσει 
τον ασύρματό του και την γεννήτρια. Την κεραία την άπλωνε  από τη σπηλιά μέχρι τη 
κορυφή ενός δέντρου κάθε φορά που ήθελε να πιάσει επαφή. Αν η Ζωή έβλεπε κάτι 
περίεργο, θα έβαζε με φωνές και χτυπήματα της μαγκούρας τα ζώα μέσα στο 
χειμαδιό. Αυτό ήταν το σήμα πώς κάτι συμβαίνει. Είχαν κάνει άπειρες δοκιμές για τη 
στιγμή εκείνη και είχαν καταφέρει να καλύψουν κάθε τι ύποπτο μέσα σε πολύ λίγο 
χρόνο. 

 

*** 

 

«Πάντα φεύγοντας από τη σπηλιά έκρυβα την είσοδό της με κλάρες και επέστρεφα 
στη στάνη, όπου ασχολιόμουν δήθεν με τα ζωντανά». 

«Για αυτό ασχολήθηκες ξαφνικά με τα πρόβατα; για να πηγαίνεις στον 
ασύρματο;» 

«Εμ, πώς αλλιώς θα έβρισκα δικαιολογία να πηγαίνω κάθε μέρα στο βουνό;» 

«Δεν σε πιστεύω, ρε, σατανικός είσαι! Και γιατί, ρε Μανώλη, αφού εσύ κανόνιζες 
τα δρομολόγια, μου ‘βγαλες την πίστη μέχρι να με στείλεις κάτω;» 

«Ήσουν πολύ μικρός, Σπύρο, δεν είχες ωριμάσει για τον πόλεμο ακόμα. Είχα 
μιλήσει και του πατέρα σου να σε προσέχει, μη κάνεις καμιά τρέλα». 

«Ναι, αλλά μετά μ’ έστειλες!» 

«Είχες γίνει απρόβλεπτος, όπου στεκόσουν ρώταγες για την Αίγυπτο. Θα σε 
έπαιρναν είδηση οι Γερμανοί και θα σε καθάριζαν. Και καλά να καθάριζαν μόνο 
εσένα. Φοβόμουνα μην μπουν ψύλλοι στ’ αυτιά τους και αρχίσουν να ψάχνουν 
περισσότερο. Έπρεπε να καλύψω το δίκτυό μου». 

«Ποιοι ήταν στο δίκτυο σου; τώρα δεν έχεις λόγους να κρύβεσαι».  
«Ω, ρε Σπύρο,… μεγάλες ιστορίες ανοίγεις». 
«Έλα, ρε… να ξέρω τι γινόταν στο νησί, δεν είχα πάρει μυρωδιά, σου λέω». 
«Να ξέρεις ότι τα είχα ρυθμίσει έτσι, ώστε κανείς από όσους δούλευαν στην 

αντίσταση να μη με ξέρει. Για παράδειγμα στον Βολισσό είχα σαν σύνδεσμο τον 
Νίκο Χαλκίδη. Θυμάσαι, που μου είχες πει κάποτε, ότι βρήκες μια προκήρυξη στον 
δρόμο;» 

«Ναι! Το θυμάμαι». 
«Ε,… αυτός τις έγραφε. Άκουγε BBC από ένα ραδιόφωνο που είχε κρυμμένο στο 

πηγάδι του και αμέσως μετά έκανε αναμετάδοση τις ειδήσεις και τις πέταγε από δω 
και από κει. Άλλες φορές έπαιρνα μηνύματα από τον ασύρματο που έπρεπε να γίνουν 
προκηρύξεις. Του τις άφηνα σε σημεία που εγώ όριζα κι αυτός πήγαινε κάποια άλλη 



στιγμή και τις έπαιρνε. Ποτέ του δεν με είδε στα ραντεβού αυτά, αν και εγώ τον 
έβλεπα, τον παρακολουθούσα από μακριά με κιάλια».   

«Και αφού δεν τον έβλεπες ποτέ από κοντά, πώς ήξερε σε ποιό μέρος να πάει να 
βρει τις οδηγίες;» 

«Χμ… στον Βολισσό ήταν ένας παπάς που είχε γιο στην αντίσταση, στο κλιμάκιο 
της Αθήνας. Όπως καταλαβαίνεις ο παπάς ήταν ο καλύτερος συνεργάτης μου. Εγώ 
του έστελνα πρόσφορα και αυτός τα πέρναγε στον Χαλκίδη. Όλα πήγαιναν ρολόι, 
χωρίς να χρειάζεται να με γνωρίζουν». 

«Όταν κάποιος ήρθε και ειδοποίησε τον θείο μου, να ετοιμαστώ να φύγω για 
κάτω, σίγουρα δεν ήσουν εσύ, γιατί ο θείος μου εσένα σε ήξερε. Ποιος ήταν;» 

«Άνθρωπος του Χαλκίδη!» 

«Και τον έστειλες εσύ… να υποθέσω!» 

«Όχι, ούτε που ξέρω ποιος ήταν αυτός. Τους ανθρώπους του δεν ήθελα να τους 
ξέρω. Ο Χαλκίδης έπαιρνε την εντολή από μένα και την επιχείρηση την έστηνε αυτός 
με τους ανθρώπους του, χωρίς να εμφανίζεται ο Χαλκίδης πουθενά». 

«Εσύ δηλαδή ήσουν που αποφάσισες να φύγω;» 

«Εγώ, ποιος άλλος. Εγώ κανόνισα να φύγεις με άλλους μαζί, κανόνισα να έρθει το 
κουρσάρικο να σας πάρει, εγώ κανόνισα και το σημείο». 

«Δε μου λες… ποιοι ήταν αυτοί που μας πήγαν με τη βάρκα από την ξηρά μέχρι το 
καΐκι; Θυμάμαι ότι αυτοί δεν ήρθαν μαζί μας, γύρισαν πάλι πίσω». 

«Α, ναι… λες όταν σας έδιωξα. Την απόφαση την πήρα εγώ και όταν κανόνισα 
μέρα και σημείο, έδωσα εντολή στον Χαλκίδη να κανονίσει να σας διώξει. Τους 
ανθρώπους του Χαλκίδη ποτέ δεν τους έμαθα, επί τούτου. Δεν έπρεπε να ξέρω εγώ 
τους κάτω από τον Χαλκίδη ανθρώπους. Αν μ’ έπιαναν οι Γερμανοί, δεν έπρεπε να 
ξέρω κανέναν άλλον, εκτός του Χαλκίδη». 

«Και αυτή η πουτάνα η γυναίκα του Γερμανού… τι κόλπο ήταν αυτό που έκανες 
μαζί της;» 

«Την αρχαιολόγο λες, την Χέλμα. Λοιπόν αυτή μου προέκυψε σαν δώρο Θεού. 
Ήταν όντως αρχαιολόγος όπως και εγώ. Δουλέψαμε όντως μαζί πάνω στα κείμενα 
του Όμηρου. Ενδιαφερόταν πραγματικά η Χέλμα για τον Όμηρο. Ήταν και αυτό κάτι 
που το έκανα επίτηδες, για να με μισήσετε και να με υποψιαστείτε. Και μη νομίζεις 
ότι δεν το ήξερε και η Χέλμα, ότι με αποκαλούσαν όλοι στο νησί προδότη· το ήξερε 
και με είχε ρωτήσει, για το πώς αισθάνομαι με τη ρετσινιά του προδότη πάνω μου. 
Θυμάμαι που της είχα πει ότι θαυμάζω τον Γερμανικό ορθολογισμό και άλλα τέτοια. 
Της έδωσα να καταλάβει ότι διάκειμαι ευνοϊκά προς τους συμπατριώτες της, ή 
τουλάχιστον δεν τους έβλεπα εχθρικά. Όλα δούλευαν μέσα στο σχέδιο μου, να μη με 
υποψιαστούν ποτέ οι Γερμανοί και νομίζω ότι το πέτυχα, αφού είμαι εδώ τώρα και 
σου μιλάω ζωντανός». 

«Ρε Μανώλη, με ξεγέλασες και μένα όπως και τους άλλους. Και ξέρεις με τι 
γελάω, όταν τα σκέφτομαι αυτά τα παλιά; Προσπάθησα κάποτε να σε παγιδεύσω, να 
δω αν είσαι προδότης ή όχι, το θυμάσαι;» 

«Πότε έγινε αυτό;» 

«Θυμάσαι που σου είχα εκμυστηρευτεί ότι δήθεν κάποιο βράδυ κοντά στην Αγία 
Ερμιόνη, θα γίνει διαφυγή προς την Τουρκία;» 

«Α, ρε παλαβέ,… το θυμάμαι. Και τι παγίδα μου είχες στήσει δηλαδή;» 

«Να… εκείνο το βράδυ την έστησα στο σημείο εκείνο και περίμενα να δω 
Γερμανούς στρατιώτες να εμφανίζονται ξαφνικά, για να πιάσουν τους διακινητές και 
φυγάδες που σε είχα παραμυθιάσει. Φυσικά ήταν παραμύθι. Αν όμως έβλεπα 
Γερμανούς σε αυτό το σημείο, μόνο εσύ το ήξερες και άρα μόνο εσύ θα το είχες πει 
στους Γερμανούς». 



«Και τι έγινε;… ήρθαν οι Γερμανοί;» ρωτάει ο Μανώλης σκασμένος στα γέλια. 
«Όχι δεν ήρθαν, άρα εσύ δεν είπες τίποτα, άρα δεν ήσουν καταδότης, αλλά πάλι 

δεν ήθελα να το παραδεχτώ, συνέχισα να πιστεύω ότι απλά εκείνη τη βραδιά το 
έπαιξες Έλληνας και όχι Γερμανός». 

«Πώς να σε πιστέψω, ρε Σπύρο, ότι δήθεν άκουσες από εκείνη την παρέα που 
διέφυγε με το καΐκι, ότι τους ξέφυγε η πληροφορία ότι θα φύγουν και άλλοι 
άνθρωποι; Αφού εγώ τα κανόνιζα αυτά· και ήρθες εσύ άμαθο παιδί να μου κάνεις 
πλάκα». 

«Δηλαδή, όταν στο έλεγα, από μέσα σου γέλαγες!» 

«Εμ, τι άλλο να κάνω; ακόμα γελάω». 
«Ρε Μανώλη, καλά όλα αυτά, τώρα που μου τα λες αρχίζω και τα συνδυάζω και 

πράγματι όλα βγάζουν νόημα. Κολλάω ακόμα στον τρόπο που ειδοποίησες τον θείο 
μου ότι πρέπει να φύγω. Είπες ότι εσύ δεν εμφανίστηκες πουθενά σ’ αυτή την 
ιστορία. Είπες ότι ο Χαλκίδης και ο θείος μου δεν ήξεραν ο ένας τον άλλο. Κάποιοι 
άλλοι εμφανίστηκαν στα βράχια εκείνο το βράδυ και με φυγάδευσαν χωρίς εγώ να 
γνωρίζω κανέναν τους και φαντάζομαι ούτε αυτοί θα με ήξεραν. Όλα αυτά πώς τα 
κανόνισες; κανείς να μη γνωρίζει κανέναν και όμως η διαφυγή μου πήγε τέλεια;» 

«Σπυρέτο, πολύ απλό. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες δεν σημαίνει ότι είναι και 
περίπλοκες στον σχεδιασμό τους. Συνήθως, ο αντίπαλος ψάχνει πολύπλοκους 
συνδυασμούς, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο άλλος σκέφτεται τόσο απλά. 
Λοιπόν, άκου να δεις πώς σχεδιάστηκε η διαφυγή σου. Κατ’ αρχάς, όταν είδα ότι 
γίνεσαι επικίνδυνος για όλους εμάς, το αποφάσισα χωρίς να το πολυσκεφτώ ότι ήρθε 
η ώρα να φύγεις. Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν η Ζωή να ζυμώσει ένα πρόσφορο. 
Πριν μπει στον φούρνο να ψηθεί, χάραξα στο πάνω μέρος του έναν σταυρό. Στο κάτω 
μέρος του χάραξα άλλον έναν και πιο κει τα γράμματα «ος». Έγραψα σ’ ένα χαρτί 
«Υπέρ Αναπαύσεως και τα ονόματα Ελένη – Κώστας – Νίκος – Αποστόλης». Την 
άλλη μέρα, που ήταν πρωτομηνιά, το πρόσφορο πήγε στην εκκλησία της Βολισσού. 
Το έστειλα με το Μαριώ, την υπηρέτρια που είχε τότε στη δούλεψή της η μάνα μου. 
Σου θυμίζω ότι ο παπάς του χωριού είχε γιο που δούλευε στο κλιμάκιο της Αθήνας. Ο 
παπάς είχε πάρει μήνυμα από τον γιο του, ότι όποτε βλέπει πρόσφορο με σταυρό και 
στις δύο όψεις του θα μετράει τα ονόματα που έχουν γραφεί υπέρ αναπαύσεως και τη 
μέρα εκείνη του μήνα, δηλαδή στις 4, θα αφήνει το πρόσφορο στο άνοιγμα  του 
παραθύρου που είναι μέσα στο ιερό, προσφορά δήθεν για τα σπουργίτια. Αυτή ήταν 
όλη η εμπλοκή του παπά. Δεν ήξερε τι σήμαινε αυτό, ούτε γιατί έπρεπε να αφήσει 
ανοικτό το παράθυρο. Άφησε το πρόσφορο το Μαριώ στο τραπέζι της εκκλησίας μαζί 
με όλα τα άλλα πρόσφορα των χωρικών κι έφυγε. 

Ο Χαλκίδης παράλληλα είχε πάρει εντολή, κάθε μέρα να περνάει έξω από την 
εκκλησία, να βλέπει αν το παραθυράκι ήταν ανοικτό. Στις 4 λοιπόν του μήνα εκείνου 
– αφού τέσσερα ήταν τα γραμμένα υπέρ αναπαύσεως ονόματα - ο Χαλκίδης είδε το 
παραθυράκι να είναι ανοικτό. Άπλωσε το χέρι του, γύρισε ανάποδα το πρόσφορο, 
βλέπει το «ος», κάνει τρίματα το πρόσφορο να το φάνε τα σπουργίτια πιο εύκολα και 
φεύγει για το σπίτι του. Ο κωδικός «ος» ήταν προσυμφωνημένος μεταξύ μας και του 
υποδείκνυε το σημείο που πρέπει να πάει για να παραλάβει το μήνυμα που τον 
περιμένει. Την άλλη μέρα εγώ άφησα στο σημείο «ος» το μήνυμα προς τον Χαλκίδη, 
που έλεγε να βρει τον καπετάνιο της «Αννεζούλας» και να του παραγγείλει ότι πρέπει 
να ετοιμαστείς για κάτω». 

Της «Αννεζούλας»;…έτσι λένε τη βάρκα του θείου μου, του λέει ο Σπύρος. 
«Ακριβώς! Με το όνομα της βάρκας συνάντησε τον θείο σου ο άνθρωπος του 

Χαλκίδη. Με έναν παρόμοιο τρόπο έστειλα στον Χαλκίδη και το δεύτερο μήνυμα, 
που έλεγε ποιά ακριβώς μέρα θα έφευγες. Οι άνθρωποι που σε παρέλαβαν στα βράχια 



και σε πήγαν μέχρι το κουρσάρικο, που σας περίμενε πιο μέσα, ήταν άνθρωποι του 
Χαλκίδη, εγώ τότε δεν τους γνώριζα».  

«Και το κουρσάρικο ποιος το κανόνισε;» 

«Εγώ, το κανόνισα με το αρχηγείο μέσω του ασύρματου. Τα συνθηματικά και τις 
άλλες λεπτομέρειες της διαφυγής τα είχε κανονίσει ο Χαλκίδης». 

«Ποια συνθηματικά;» 

«Μετά την απελευθέρωση, μίλησα στον θείο σου και μου είπε όλα όσα έγιναν από 
τη στιγμή που φύγατε από το λιμάνι και πήγατε στο σημείο της συνάντησης με τους 
ανθρώπους του Χαλκίδη. Μου είπε ότι το συνθηματικό που του είχε παραγγείλει ο 
Χαλκίδης, για να καταλάβουν οι άντρες του ότι το σχέδιο ήταν ακόμη ασφαλές, ήταν 
ο θείος σου να σταματήσει στο σημείο εκείνο και να βαράει το καλάθι της μηχανής 
κλωτσιές. Αυτό ήταν το συνθηματικό. Οι άντρες του περίμεναν κρυμμένοι πιο κει και 
βεβαιώθηκαν ότι πράγματι αυτός με την τρίκυκλη ήταν ο θείος σου. Θυμάσαι πόσοι 
ήταν οι άνθρωποι του Χαλκίδη;» 

«Να σου πω την αλήθεια, εκείνο το βράδυ τα είχα χαμένα, έγιναν όλα τόσο 
γρήγορα. Θυμάμαι ότι μπήκαν τρεις άγνωστοι σε μένα σε μια σπηλιά και μετά από 
πολύ ώρα βγήκαν, φέρνοντας μαζί τους μια βάρκα με την οποία πήγαμε μέχρι το 
κουρσάρικο. Θυμάμαι ότι στο κουρσάρικο δεν ανέβηκαν μαζί μας τα τρία αυτά 
άτομα. Και νομίζω ότι στην ακτή απ’ όπου φύγαμε, είχε μείνει ακόμα ένας ή δύο, δεν 
μπορώ να θυμηθώ καλά». 

«Τρεις ήταν στη βάρκα που σας πήγε μέσα και ένας έμεινε στην ακτή». 
«Αυτό το μέρος που φύγαμε, αν μου πεις τώρα να σε πάω, δεν θα τα καταφέρω, 

δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνη τη νύχτα. Και η βάρκα!… πού ήταν αυτή η βάρκα που 
έσερναν μαζί τους;» 

«Αυτή η σπηλιά ήταν μεγάλη κρυψώνα, Σπύρο. Οι Γερμανοί δεν έμαθαν ποτέ τους 
γι’ αυτήν. Ήταν περίεργη σπηλιά. Στην αρχή νόμιζες ότι ήταν μια σπηλιά σαν όλες 
τις άλλες.  Η είσοδος σε οδηγούσε σε ένα μεγάλο εσωτερικό χώρο, αλλά η θάλασσα 
έμπαινε μέχρι πολύ βαθιά. Όσο προχώραγες στη σπηλιά, το νερό, ενώ στην αρχή 
έφτανε μέχρι τη μέση, πιο μέσα βάθαινε. Εκεί που βάθαινε έπρεπε να κολυμπήσεις· 
δεν πάτωνες. Μετά από 20 μέτρα ο βυθός ξανασηκωνόταν και μπορούσες πάλι να 
περπατήσεις με το νερό ως τη μέση. Κάπου πιο κει, σταμάταγε και η σπηλιά. Ο 
Χαλκίδης λοιπόν, εκεί είχε βυθισμένη μια βάρκα που δεν είχε δηλωθεί στους 
Γερμανούς. Η βάρκα όταν δεν χρειαζόταν, της έβγαζαν την τάπα και έπαιρνε νερά, 
οπότε έφτανε η κουπαστή της μέχρι την επιφάνεια του νερού. Για να την κάνουν να 
βυθιστεί στον πάτο, της έβαζαν μέσα πέτρες και σιγά-σιγά αυτή κατέβαινε στον βυθό. 
Της πέταγαν πάνω της και δίχτυα και έτσι δεν φαινόταν, αν κάποιος άσχετος έφτανε 
να μπει μέχρι σε εκείνο το σημείο της σπηλιάς. Όταν έπρεπε να γίνει διάσωση 
βουτούσαν μέσα, έβγαζαν μια-μια τις πέτρες και έτσι, η βάρκα ανέβαινε με την 
κουπαστή της ίσαμε το νερό. Μετά της βάζανε πάλι την τάπα και με έναν κουβά 
άδειαζαν το νερό που είχε μέσα. Έτσι εμφανιζόταν όλη η βάρκα να πλέει πάνω στο 
νερό. Έτσι εμφανίστηκε και σε σας η βάρκα ξαφνικά, μέσα από τη σπηλιά. Και 
φυσικά, όταν επέστρεφαν από την συνάντησή τους με το κουρσάρικο έκαναν την 
αντίστροφη εργασία, για να τη βυθίσουν ξανά. Μια διάσωση μη νομίζεις ότι ήταν 
εύκολη δουλειά. Όλη αυτή η διαδικασία βάσταγε ώρες, αλλά ήταν η μόνη ασφαλής 
μέθοδος. Και φυσικά, απ’ τη στιγμή που κανόνιζα το πότε θα έρθει το κουρσάρικο, 
μέχρι να φύγει κάποιος και με τα μέτρα ασφαλείας που παίρναμε, πέρναγαν μέρες». 

 

*** 

 



«Πες του Σπύρου και τι έγινε στον Πειραιά όταν επέστρεψες από την Αλβανία, 
Μανώλη», πετάγεται ο κύριος Αγγελικούσης από την πολυθρόνα του, όπου έπινε τον 
καφέ του, ακούγοντας για πολλοστή φορά τις ιστορίες του γιου του, χωρίς να δείχνει 
ότι κουράζεται. 

«Τι έγινε; Αλήθεια πόσο καιρό έκανες μετά το σπάσιμο του μετώπου στην 
Αλβανία, να έρθεις στο νησί;» τον ρωτά ο Σπύρος. 

«Περίπου δυο μήνες γύρναγα στον Πειραιά, μέχρι να τα καταφέρω να βρω καράβι 
για δω. Σ’ αυτούς τους δυο μήνες δικτυώθηκα με έναν Συνταγματάρχη που είχα 
γνωρίσει στην Αλβανία και που μετά κατάλαβα ότι είχε αναλάβει κλιμάκιο 
αντιστασιακών στον Πειραιά. Αυτός με στρατολόγησε και μου έδωσε εντολή να έρθω 
στο νησί να αναλάβω το εδώ κλιμάκιο. Με αυτόν συζήτησα και για τη Ζωή, 
δηλαδή… δεν ήξερα καμιά Ζωή ακόμα, αλλά μου είπε ότι θα μου έστελνε μια 
γυναίκα στο νησί που θα με βοηθούσε. Αυτήν που ξέρεις εσύ σαν Ζωή, εγώ δεν την 
είχα δει ποτέ. Αυτός, επίσης, μου έστελνε εφόδια, τον ασύρματο, τα όπλα και 
οτιδήποτε άλλο χρειαζόμουν. Αυτός ήταν ο διοικητής μου, γιατί δεν ξέρω αν το 
κατάλαβες… εγώ δεν αποστρατεύτηκα ποτέ από τον Ελληνικό Στρατό. Και στο νησί 
που ήμουν όλα τα χρόνια της κατοχής, είχα τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και ήμουν 
επίσημα αξιωματικός που υπηρετούσα σαν να ήμουνα στη Μέση Ανατολή. Ακόμα 
και μισθό, μου στέλνανε». 

«Και με τη Ζωή πώς συναντήθηκες; πώς ήρθες σε επαφή;» του λέει ο Σπύρος. 
«Αχ, αυτή η Ζωή, πόσο ντρέπομαι που της φέρθηκα τόσο πρόστυχα!» πετάχτηκε ο 

πατέρας του. 
«Ο Συνταγματάρχης μου είχε δώσει εντολή να έρθω στο νησί και θα έβρισκε 

αυτός τον τρόπο να μου στείλει ένα μήνυμα, όταν θα έφτανε η κατάλληλη ώρα». 
«Με ποιο τρόπο σου έστειλε μήνυμα;», ρωτάει ο Σπύρος. 
«Μια μέρα με πλησίασε ένας πλανόδιος που πούλαγε φιστίκια και μου είπε: “η 

κοπέλα σε ψάχνει τόσο καιρό, επιτέλους σε βρήκε, στον Παρθενώνα της Παναγίας 
Βοήθειας”». 

«Τον ήξερες;» 

«Όχι, ούτε τον ήξερα, ούτε τον ξαναείδα. Μετά την απελευθέρωση έμαθα από τον 
Χαλκίδη ότι είχε έρθει με το ίδιο πλοίο που ήρθε και η Ζωή. Τον φιλοξένησε στο 
σπίτι του ο Χαλκίδης και μετά εξαφανίστηκε πάλι στον Πειραιά. Έτσι που λες, 
κατάλαβα ότι ξεκινάει η δράση και έστησα όλο αυτό που έγινε μετά». 

«Και ο τσακωμός με τον πατέρα σου… παραμύθι;» 

«Το μεγαλύτερο παραμύθι που έχω στήσει ποτέ». 
«Μου πήρες πολλά χρόνια από τη ζωή μου, μ’ αυτή την ιστορία», πετάχτηκε από 

την πολυθρόνα του ο κύριος Αγγελικούσης. 
«Δεν γινόταν αλλιώς πατέρα». 
«Το ξέρω, αγόρι μου, χαλάλι σου». 
 

«Κύριε Αγγελικούση εσείς δεν καταλάβατε τίποτα;» ρωτά ο Σπύρος. 
«Τίποτα Σπύρο, πώς να το καταλάβω; έγιναν όλα τόσο πειστικά». 
«Πατέρα, έπρεπε να σε κάνω να με πετάξεις έξω από το σπίτι. Ακόμα και τη μέρα 

που ήρθα στην πλατεία να σε καλέσω στον γάμο μου, έπρεπε έτσι να γίνει.  Έπρεπε 
να σε βρίσω μπροστά σε όλους, να με ακούσουν όλοι και να μη παραξενευτεί κανείς 
από το νησί που έπιασα δουλειά στο λιμάνι. Ακόμα και τα λίγα πρόβατα που 
αγόρασα, για να κάνω δήθεν τον τσοπάνη, έπρεπε να το κάνω, γιατί έπρεπε να 
πηγαίνω στον ασύρματο να παίρνω και να στέλνω μηνύματα. Εκείνη τη σπηλιά που 
είχα ανακαλύψει την ήξερα μόνο εγώ κι η Ζωή. Κανείς άλλος δεν ξέρει ούτε ακόμα 
και σήμερα την ύπαρξή της». 



«Και η Ζωή πού σε βρήκε;» τον ρωτά ξανά ο Σπύρος. 
«Α, η Ζωούλα. Αυτός ο άγνωστος που με πλησίασε και μου είπε ότι με ψάχνει μου 

έδωσε το στίγμα της, στο γυναικείο μοναστήρι του Παρθενώνα της Παναγιάς. Πήγα 
εκεί και έψαχνα για κάποια κοπέλα, που περίμενα να βρω εκεί, δήθεν να επισκέπτεται 
τον ναό. Τη βρήκα ντυμένη καλόγρια. Αυτή με ήξερε, της είχαν δείξει φωτογραφία 
μου από το κλιμάκιο του Πειραιά και με πλησίασε. Ε, μετά την έφερα σπίτι σαν νύφη 
και ο πατέρας μου με πέταξε έξω· τα υπόλοιπα τα ξέρεις». 

«Καλά, ρε Μανώλη, πες ότι εγώ δεν ήμουν τόσο απαράδεκτος και δεν σας 
πετούσα έξω με τις κλωτσιές. Πες ότι συγχωρούσα το στραβοπάτημά της και την 
δεχόμουν σαν νύφη· πώς θα έκανες όλα τα υπόλοιπα όπως τα είχε σχεδιάσει;» ρωτά ο 
πατέρας του. 

«Το είχα σκεφτεί και αυτό το ενδεχόμενο, πατέρα. Στην περίπτωση αυτή θα σου 
έλεγα όλη την αλήθεια· ότι έχω διαταγές να κάνω αυτά τα πράγματα και θα σου 
ζήταγα να προσποιηθούμε ότι θα με πέταγες έξω. Έπρεπε να με πετάξεις έξω από το 
σπίτι, αυτό δεν το συζητάμε. Πάλι θα τσακωνόμασταν στην πλατεία, αλλά τώρα θα 
τσακωνόμασταν μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία. Δεν θα βοηθούσες να 
κάνω κάτι τέτοιο;» 

«Και βέβαια θα σε βοηθούσα». 
«Έτσι μπράβο… απλά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ήταν καλύτερα, γιατί εσύ 

πράγματι δεν ήξερες την αλήθεια, οπότε ακόμα και αν σε έπιαναν οι Γερμανοί, 
πραγματικά δεν θα μπορούσες να προδώσεις τίποτα και κανέναν. Καλύτερα που μας 
έβρισες». 

 

 

Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα 
Χρόνια αργότερα, ο Σπύρος είχε μια ευκαιρία να πιάσει μια δουλειά στο Κρατικό 
Εργοστάσιο Αεροπλάνων. Του δόθηκε η πρόταση στο πιάτο, αλλά κάτω από το πιάτο 
υπήρχε και ένα χαρτί που έλεγε στο περίπου, ότι ο υποφαινόμενος αποκηρύσσω τις 
ιδέες μου περί αριστεράς. Η πείνα θέριζε το στομάχι του, αλλά ποτέ δεν διανοήθηκε 
να πουλήσει τις ιδέες του. Πορεύτηκε με ψηλά το κεφάλι την υπόλοιπη ζωή του. Δεν 
μείωσε τον εαυτό του σε αντάλλαγμα για μια σίγουρη δουλειά.  

 

Ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά, ο εμφύλιος έγειρε στο πλευρό του νικητή και 
όλοι άρχισαν να φτιάχνουν τη ζωή τους όπως μπορούσαν καλύτερα. Άλλοι συνέχισαν 
τη ζωή τους σε στρατόπεδα, άλλοι στις φυλακές και άλλοι έγιναν πολιτικοί 
πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Ο Σπύρος διάλεξε να πορευτεί μακριά από 
εμφύλιους και διαμάχες. Ό,τι είχε να προσφέρει το πρόσφερε και ίσως παραπάνω από 
ότι του αναλογούσε. Έτσι, έφτιαξε οικογένεια και ασχολήθηκε με την αγαπημένη του 
τέχνη το παπούτσι. Πάντα έλεγαν, όσοι τον ήξεραν, ότι είχε έναν αδαμάντινο 
χαρακτήρα. Χρειάστηκε να το δείξει σε πολλές φάσεις της ζωής του. Και το έδειξε 
ακόμα μια  φορά, σαν οικογενειάρχης πλέον. Κατάφερε να ανοίξει μια μικρή 
επιχείρηση επισκευής παπουτσιών με κάποιον συνέταιρο. Έναν συνέταιρο που 
παράπαιε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Τον πήρε σπίτι του, τον κοίμισε, τον τάισε 
και τον έκανε και συνέταιρο. Άνθρωποι που δεν έδιναν σημασία στα τυπικά, αλλά 
στα ουσιαστικά. Κάποια από τα τυπικά ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν φαινόταν στα 
χαρτιά σαν συνέταιρος, αλλά σαν υπάλληλος. Και αφού λιγδώθηκε το αντεράκι του, 
αφού στήθηκε σαν άτομο στην κοινωνία, σήκωσε πολύ περισσότερο από ότι έπρεπε 
το μπόι του και του τράβηξε του Σπύρου μια καταγγελία, ότι επί τόσα χρόνια δεν του 
κόλλαγε ένσημα. Το ΙΚΑ αμείλικτο. Απολεσθέντα έσοδα από μη καταβολή ενσήμων 
τόσα και άλλα τόσα πρόστιμο, ίσον κλείσιμο επιχείρησης. Ο Σπύρος πάλι στον 



δρόμο, ο συνέταιρος με το μαγαζί όλο δικό του. Και όμως, σε δικαστήριο που έγινε 
αργότερα με κατηγορούμενο τώρα τον συνέταιρο, ο Σπύρος εμφανίστηκε στο 
δικαστήριο και τον υπερασπίστηκε.  
Δεν βάστηξε κακία σε κανέναν και ποτέ, σε όλη του τη ζωή.- 
 

### 

 

Τέλος 
 

 

 

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το βιβλίο μου, θα διαθέτατε μια στιγμή να αφήσετε ένα σχόλιο 
σας;  
 

Ευχαριστώ! 

Μίλτος Μόσχος 

 

Interview at Smashwords:  

https://www.smashwords.com/interview/mmoshosgmailcom 

 
 

θα με βρείτε: 
 ιστοσελίδα μου www.moschosbooks.gr 

 e-mail: miltos@moschosbooks.gr 

https://www.smashwords.com/books/search?query=moschos 

http://www.lulu.com/spotlight/moschosbooks 
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