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Πρόλογος 
ούλιο 1954, 21 ετών κοπέλα, συλλαμβάνεται και 
προφυλακίζεται «επί κατασκοπεία». Φεβρουάριο του 
1958 αποφυλακίζεται, μετά από αίτησή της σε 

αναμονή της δίκης. 26 Απριλίου 1960 ξεκινά η δίκη της 

στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών. Από τη σύλληψη έως 
τη δίκη «χρειάστηκε» να περάσουν έξι χρόνια, στα οποία 
το «τσουκάλι» ανακατευόταν.  

Αρχικά συλληφθέντες πενήντα, κατάφεραν να 
δραπετεύσουν από τις φυλακές Βούρλων οι οκτώ. 
Απέδρασαν με μυθιστορηματικό τρόπο και 
εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Η δίκη τους 
χωρίστηκε μέχρι να συλληφθούν, δηλαδή ποτέ! Τελικά 
δικάζονται σαράντα δύο. 

Πρόεδρος δικαστηρίου ο συνταγματάρχης Φραδέλος 
Ανδρεόπουλος. Μέλη δικαστηρίου οι αντισυνταγματάρχες 
Ι. Κριτσέλης, Δημήτρης Δεμέστιχας, Αρ. Βούλγαρης και ο 
ταγματάρχης Αν. Μαγιόπουλος. Βασιλικός Επίτροπος ο 
αντισυνταγματάρχης Απ. Καρκαζής, γραμματέας έδρας ο 
ανθυπολοχαγός Κ. Τσατσούλης. 

Τα ονόματα των στρατοδικών -όπως και όλων των 
πολιτικών δικαστών σε μεγάλες δίκες- γράφονται σε 

κάποιες σελίδες ιστορίας.  Έτσι, παρατίθενται εδώ για να 
δοθεί η δυνατότητα στους αναγνώστες να εξακριβώσουν, 
αν η καταχώρηση έγινε στις χρυσές ή στις μαύρες σελίδες 
αυτής.  

Ο Βασιλικός Επίτροπος προτείνει, μεταξύ άλλων, 
θανατική ποινή για έξι η κατηγορούμενους. 

21 Μαΐου 1960 εκδίδεται η απόφαση που «χαρίζει» τα 
ισόβια δεσμά σε πέντε κατηγορούμενους. Για άλλους 
αποφάσισε μικρότερες ποινές και στους υπόλοιπους 

αθώωση. 
Αξιοπρόσεκτη η τελευταία παράγραφος της απόφασης: 

Το στρατοδικείο κρίνει ότι οι  αθωωθέντες δεν έχουν 
δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση εκ μέρους του 
Δημοσίου για τον χρόνο προφυλάκισής τους, καθ’ όσον 
αύτη οφείλεται σε «βαριά δική τους αμέλεια». 
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Τέσσερα χρόνια προφυλάκισης για τη Λένα, τέσσερα 
χαμένα χρόνια από τη νιότη της, γιατί έδειξε «βαριά 
αμέλεια» και τη συνέλαβαν. Της έκλεψαν τέσσερα χρόνια, 
κατηγορώντας την για κατασκοπεία, χωρίς τελικά οι 
κατήγοροι να μπορούν να το αποδείξουν. Απλά, έπρεπε 

κάποιοι να λουστούν μια προσβλητική της 
προσωπικότητάς τους κατηγορία. Τα πάντα είναι 
αναλώσιμα. Η Ελλάδα συνηθίζει να τρώει μερικές φορές 
τα παιδιά της. Ε, και τι έγινε; Αρκεί να μπορεί να τα 
χωνεύει. 



 

Η καταιγίδα έρχεται 
εταξύ 1942-1947, η ύπαιθρος νιώθει καλά την 
πείνα και την πολιτική αναταραχή. Όχι ότι πριν 
τον πόλεμο η πείνα δεν ήταν το σήμα κατατεθέν 

της ελληνικής επαρχίας. Απλά, ο πόλεμος και ο εμφύλιος 
την ακουμπούν στο πετσί σχεδόν όλων. Κατά τον εμφύλιο 
ο πληθυσμός, σε αρκετά μέρη της χώρας, μετακινήθηκε 
υποχρεωτικά στα αστικά κέντρα, για να αποκοπεί η 
τροφοδοσία των ανταρτών. 

Στο απέναντι σπίτι μένει μια φτωχή οικογένεια. Η πείνα 
καρφώνει πρόκες. Μένουν σε μια «καλύβα», έτσι 
αποκαλούν οι ίδιοι το σπίτι τους· άθελά τους 
υπερβάλλουν· στην πραγματικότητα πρόκειται για 
«κοτέτσι». Πριν καταλήξουν εκεί, μέναν όλοι μαζί στο 
σπίτι των πεθερικών της μάνας. Έφτασε στιγμή που ο 
αέρας της καλύβας, όσο και αν μοιραζόταν, δεν έφτανε 
για όλους. Οπότε ο πατέρας της οικογένειας αποφασίζει 
να φτιάξει αυτή την καλύβα στο πλάι του σπιτιού· πρώην 
στάβλος. Το ξεβρoμίσανε,  το κάνανε τελικά κατοικιό, 
δύο επί δύο.  Από μυρωδιά ας μη το συζητάμε καλύτερα. 

Πείνα και των γονέων· το στάρι των φαμιλιών το 
παίρνουν, σχεδόν όλο, οι Γερμανοί. Έχουν τρία παιδιά, 
δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Το μικρότερο αγόρι της 
οικογένειας, δύο-τριών ετών όλο κι όλο, κλαίει όλη μέρα 

ασταμάτητα· Βασίλη το φωνάζαν. Το κλάμα του γίνεται 
όλο και πιο βραχνό, αδυνατίζει μέρα τη μέρα· χάνει 
ακόμα και αυτό το μοναδικό όπλο που διαθέτει  για την 
επιβίωσή του. Πρωί και βράδυ! όλη μέρα το ίδιο κλάμα. 
Μια θεία του, ένα σπίτι πιο κει, βγαίνει στην αυλή, 
στρέφει προς το κατοικιό και φωνάζει  δυνατά της μάνας 
του αγοριού: «Γιατί μωρή γκαρίζει αυτός; Βαρέθηκα να 
τον ακούω όλη μέρα». «Πεινάει θείτσα», η απάντηση της 
μάνας. 

Αφήνει βιαστικά την αυλή της κακοθεματίζοντας 
διαόλους· κατευθύνεται προς το σπίτι του μικρού. Το 
βουτάει από το χέρι, το σέρνει στη δική της καλύβα· του 
δίνει να μασουλήσει ένα κομμάτι ψωμί· τέτοια πράγματα. 
Ίσως και να του χάρισε μιας μέρας ζωή· ποιος ξέρει! Έτσι 
μεγάλωναν τα περισσότερα παιδιά. Με ψωμί που ήταν 
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πάντα λειψό. Το στάρι πάντα εξαφανισμένο. Η πείνα 
κυβερνάει, αυτή καθορίζει ακόμα και τις πιο απλές  
πράξεις των ανθρώπων. 

Ο πατέρας του παιδιού δεν έχει δικά του πρόβατα, ούτε 
καν ζώα για να καλλιεργήσει το μικρό χωράφι που του 
αναλογεί· αναγκαστικά δουλεύει βοσκός σε άλλον. Σαν 
αντίκρισμα της δουλειάς του παίρνει τη «ρόγα» που του  
αναλογεί. Έτσι και αλλιώς τα λεφτά είναι κατάλληλα μόνο 
για  προσάναμμα· δεν έχουν καμία αξία· έτσι πληρώνεται 
σε στάρι, αλλά το αναθεματισμένο, πάλι, δεν φτάνει. Με 
αυτό το λίγο στάρι φτιάχνει η οικογένεια ψωμί, αλλά δεν 
φτουράει για όλο το χρόνο όσο κι αν το αραιώνουν. Σε μια 
άκρη του χωραφιού φυτεύουν και λίγο καλαμπόκι. Έχουν 
την πολυτέλεια να τρώνε και καλαμποκόψωμο! μπομπότα 
δηλαδή. Αυτό είναι το φαΐ τους, αυτό τρώνε όλη μέρα… 
σκέτο… ψωμί σκέτο… μερικές φορές δεν είχανε ούτε και 
αυτό. 

Το να κοιμηθούνε, παιδιά και γονείς, νηστικοί το βράδυ 
είναι κάτι το συνηθισμένο. Μερικές φορές η μάνα 
φτιάχνει και το «καθάριο», το σταρένιο ψωμί. Για να τα  

ξεγελάσει τα σκασμένα, τους κόβει μια φέτα καθάριο και 
μια φέτα μπομπότα. Μασουλάνε μια το ένα, και μια το 
άλλο· το ένα για ψωμί, το άλλο για κάτι άλλο. Να τα 
ξεγελάει ότι τρώνε ψωμοτύρι. Τέτοια κατάσταση μιλάμε. 
Μερικά μεσημέρια το τραπέζι έχει λίγα φασόλια ή φακές, 
αλλά τις περισσότερες, απλά, δεν τρώνε τίποτα. Άντε 
μερικές μέρες να γεύονται λίγο τυρί, αλλά συνήθως τρώνε 
σκέτο ψωμί. Ποτέ δεν έχουνε πολλά. Η δυστυχία τους 
είναι πιο παχιά από τη ζωή τους.  

Η εξωτερική όψη καθώς και τα περιεχόμενα του 
κατοικιού είναι εικόνα που θα μπορούσε να συγκριθεί  
άνετα με σπίτι του μεσαίωνα. Για κρεβάτι κατάχαμα 
μερικές τάβλες, για στρώμα ένα βρομόπανο γεμισμένο με 
άχυρα· αν δεν υπάρχει ούτε αυτό, τότε ρόλο στρώματος 
παίζουν κουρελούδες. Τα σεντόνια άγνωστο είδος. 
Κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά κοιμούνται στην ψάθα. 
Συλλέγουν στα  βαλτόνερα  ένα ποώδες φυτό, κάτι σαν 
τον πάπυρο –ραγάζι το λένε ή και παπύρι ή και ψαθί. Όσο 
αυτό είναι υγρό το ανοίγουν και το πλέκουν· το κάνουν 



 

ψάθα. Το ρίχνουν στο χώμα· κουρελού από πάνω· εκεί 
κοιμούνται. Για σκέπασμα η θρυλική βελέντζα.  

Με τα ρούχα που φοράνε όλη μέρα με τα ίδια και 
κοιμούνται. Αν τυχαίνει να έχουν δεύτερο ρούχο, τότε 
αλλάζουν φορεσιά μια φορά τον μήνα, αν όχι, μένουν με 
το ίδιο. Όλα είναι πλεκτά χειροποίητα, τα φτιάχνει η μάνα 
του σπιτιού στον αργαλειό της. Αν βέβαια υπάρχει το 
απαραίτητο νήμα που παίρνουν από τα πρόβατα. Άλλη 
βασανιστική εργασία κι αυτή. Πρώτα να το πλύνουν στο 
ποτάμι, μετά να το ξάνουν στα «λανάρια», δυο πλάκες με 

σιδερόβεργες που σχημάτιζαν καρφιά, πάλευαν με το 
μαλλί μέχρι να ξεμπλέξουν τις τρίχες.  

Για παπούτσια, αν κάποιος είναι τυχερός, δικαιούται 
τον χρόνο ένα ζευγάρι τσαρούχια. Δέρματα γουρουνιού 
που τα ράβει ο πατέρας τους και τα κάνει κουπάκια· στο 
τέλος παραδέχεσαι, θέλοντας και μη, ότι μοιάζουν με 
παπούτσια. Αν βραχούν, η τέλεια καταστροφή. Το  
τσαρούχι αλλάζει σχήμα, μαζεύει,  τσαλακώνει, 
δημιουργεί αιχμές, κόβει πόδια. Παναγία μου, τι 
βασανιστήριο! Κόβουν τη σάρκα σαν ξυράφι. Τα 
πηγαίνουνε στη γούρνα, τα βρέχουν να μαλακώσουνε, να 
μη τους κόβουν. Περιττό να πούμε ότι τα τσαρούχια έχουν 
νόημα ύπαρξης μόνο τον χειμώνα, το καλοκαίρι 
ξυπόλητοι, ένα με τη μάνα γη. 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα των παιδιών της εποχής 
εκείνης, ήταν άλλο. Αυτό της ζεστής αγκαλιάς, του 
αγγίγματος, της σιγουριάς.  

Τεσσάρων-πέντε χρονών παιδιά και να ζητάνε να 

βρεθεί κάποιος· να χωθούνε σε μια αγκαλιά για ασφάλεια. 
Ν’ αρπαχτούν από κάπου. Να νιώσουν κάτι, να χωρέσουν 
σε δυο χέρια. Μάταια τα ψάχνουν, γιατί απλά δεν 
υπάρχουν! Δεν υπάρχει κανείς διαθέσιμος να κάνει αυτή 
τη δουλειά· οι μανάδες και οι πατεράδες τους τρέχουν από 
το χάραμα μέχρι το βράδυ, δεν υπάρχει κανείς να μπουν 
“μέσα του”. Να αισθανθούν ασφάλεια σαν παιδιά. Οι 
μανάδες έχουν άλλα στο κεφάλι τους· βασικά να τα 
βαστήξουν στη ζωή, να μη τα χάσουν από την πείνα ή τις 
αρρώστιες. Μαράζι την έχουν τα παιδιά αυτή την έλλειψη. 
Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που εκείνα τα μικρά 



 

μεγάλωσαν πια, αγκαλιάζουν τα δικά τους παιδιά, αλλά 
όσο και να προσπαθούν δεν καταλαβαίνουν το 
συναίσθημα που αναπτύσσεται στα παιδιά τους με την 
αγκαλιά. Δεν μπορούν να καταλάβουν, αφού ποτέ δεν 
έζησαν τέτοια εμπειρία. Δεν ξέρουν οι μεγάλοι του 
σήμερα, αν τα παιδιά τους νιώθουν ασφάλεια  
αγκαλιάζοντάς τα· από που κι ως πού να ξέρουν, αφού 
αυτοί οι ίδιοι δεν την έζησαν. Πώς να φανταστούν κάτι 
που δεν ένιωσαν ποτέ, που δεν το γεύτηκαν ποτέ. Τότε δεν 
τους αγκάλιασε κανένας· τώρα το έχουν ασήκωτο βάρος. 
Δεν ποτίστηκαν με την εμπειρία. Τους βασανίζει ακόμα 

εκείνη η μακρινή αίσθηση της έλλειψης, και όσο 
μεγαλώνουν βασανίζονται ακόμη χειρότερα.  

«Πώς να νιώθουν τα παιδιά όταν τα αγκαλιάζουν;» μ’ 
αυτό το μαράζι θα φύγουν. Τώρα βέβαια, την απορία τους 
τη λένε με ελαφριά καρδιά· τότε ο πόνος ήταν μέσα τους. 
Τώρα το μνημονεύουν σαν κάποιο μακρινό γεγονός, χωρίς 
καημό. Δεν έζησαν ποτέ αυτό το πράγμα· τι είδους 
συναίσθημα να ήταν αυτό! 

 

Από την πείνα που έκοβε βόλτες γύρω τους, θα 
πέθαιναν· αποφάσισαν να πάνε στην «Παναγιά», σε μια 
στάνη, να δουλέψουν τα ζώα κάποιου άλλου τσοπάνη. 
Μένουν μέσα στο μαντρί, βρόμα προβάτων ανάκατη με το 
αίμα τους, αλλά δόξα τω Θεώ έχουν πλέον να φάνε. Ψωμί, 
τουλάχιστον, υπάρχει πάντα. Εκεί, το μικρό παιδί  της 
οικογένειας παίρνει και τη μεγαλύτερη απογοήτευση στη 
ζωή του. Ήταν τότε που ο τσοπάνης, εκτός από τη ρόγα 
που τους δίνει σαν αντάλλαγμα της δουλειάς τους, 
ξεχωρίζει από το μαντρί και χαρίζει στον πατέρα του δύο 
γίδες. Δόξα τω Θεώ! Η τύχη εδέησε να παίξει και με 
αυτούς. Εκτός από ψωμί, τώρα θα πίνουν και γάλα! Και 
όταν τα αφεντικά  βλέπουν ότι η πείνα επιμένει, τους 
δίνουν ένα πιάτο φαΐ από το δικό τους. «Πάρτες να πίνουν 
τα παιδιά σου γάλα», του λέει. Καλός άνθρωπος· 
φιλεύσπλαχνος. Καλή οικογένεια. Ο πατέρας τους, το ένα 
κατσίκι από αυτές τις δύο γίδες, το τάζει για το Πάσχα. 
Θα κάνουνε κατσίκι το Πάσχα! Ω!, ρε Θεέ μου, τι 
ευτυχία! Με αυτή την αναμονή ζουν· για το κατσίκι το 



 

Πάσχα. Ακονίζουν μασέλες από τώρα. Τα δυο μικρά 
αγόρια ακολουθούν τον πατέρα τους κοντά στα γίδια, 
ξυπόλητα φυσικά. Το βουνό χειρότερο από την 
«Καράπα», κοφτερές πέτρες και πουρνάρια. Πατούσα  
σκληρότερη και από πετσί. Όλη τη μέρα ξυπόλητοι· μέρα, 
βράδυ. Και επιτέλους, έρχεται η μεγάλη Παρασκευή. Το 
μικρό παιδί κάπου έπαιζε έξω από την καλύβα. Μπαίνει 
και βλέπει τους γονείς του όρθιους σε μια σκοτεινή γωνιά, 

να κουβεντιάζουν σιγανά. Έτσι,  απαθέστατα, λες και 
χύθηκε μια κούπα νερό, γυρνάει ο πατέρας του και του 
λέει: «χάσαμε το κατσίκι». Αυτός έχασε το κατσίκι και το 
παιδί τον κόσμο ολάκερο. Τριακόσια γίδια βόσκαγαν, 
αυτό βρήκε να χαθεί! Πάει το Πάσχα! Είδε ο τσοπάνης τη 
στεναχώρια τους και τους έδωσε –καλή του ώρα– ένα 
άλλο μικρούλικο· το βάλανε στον φούρνο, αλλά δεν ήταν 
το δικό τους, το κατσίκι τους, αυτό που τόσο καιρό το 
είχανε για εικόνισμα, αυτό για το οποίο ακόνιζαν δόντια. 
Η πρώτη απογοήτευση της ζωής του· αυτή θα τη θυμάται 
για πάντα. Μετά ήρθαν και πολλές άλλες, αλλά αυτό το 
Πάσχα θα το θυμάται περισσότερο.  

Η μιζέρια, όμως, έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της. 
Κάποτε γυρίσαν στο χωριό –μιλάμε για το 1950 με 1951– 

η πείνα εξακολουθεί να χορεύει· δεν έχουνε μεγάλο 
κλήρο· είναι καταδικασμένοι για πάντα. Όσοι κατάφεραν 
να φτάσουν ως εδώ που βρίσκεται ο καθένας σήμερα, ένα 
πράγμα κατάλαβαν. Τυχεροί που δεν χαθήκανε στον 
δρόμο! Για μερικούς, η προσωπική πείνα συνεχίστηκε 
μέχρι και τα τριάντα τους· μιλάμε για το 1970 πλέον, όταν 
μαζικά ο κόσμος αρχίζει να καβαλάει όνειρα προς 
Αυστραλία μεριά.  

Το μικρό παιδί της οικογένειας, ο Βασίλης που λέγαμε, 
πριν πάει Αυστραλία, σκαρφαλωμένος τα τριάντα του 
χρόνια, δοκίμασε την τύχη του και στην Αθήνα. Έπαιρνε 
1200 δραχμές τον μήνα. Τις 600 της έδινε για νοίκι, του 
μέναν άλλα τόσα. Ούτε μια φιλενάδα  δεν μπόραγε να 
έχει·  ήθελε κι αυτή ένα σινεμά, ένα κέρασμα, ένα γλυκό 
βρε αδελφέ. Στην Αυστραλία, χόρτασε και ψωμί και φαΐ 
και οτιδήποτε άλλο τραβούσε η όρεξή του. Έφτασε στο 
σημείο να πετάει για πλάκα τα αυγά που είχε αγοράσει 



 

μόλις προχθές, το ζαμπόν το χθεσινό. «Πέταγα τρόφιμα· 
ηδονιζόμουν. Τέτοια διαστροφή με είχε πιάσει. Τέτοια 
αισθήματα με είχαν κυριεύσει από την πείνα της κατοχής. 
Έρημη φτώχεια! Η εκδίκηση της γυφτιάς! Εκδικιόμουνα 
την ανέχεια, την πείνα και τη μιζέρια που πέρασα. Έβγαλα 
όλα τα σπασμένα, με λάθος τρόπο φυσικά, αλλά πήρα 
εκδίκηση… την πήρα! Ήθελε ο Θεός και ζήσαμε». 
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