
Αφιερώνεται στη µνήµη της µητέρας µου
Στυλιανής Eµµανουήλ Φιωτάκη



Οποιαδήποτε οµοιότητα µε ονόµατα προσώπων, χρόνων, χώρων
ή καταστάσεων είναι εντελώς συµπτωµατική.



∏ ¢π∞¢ƒ√ª∏

Tρόµαξα, ήθελα να του σπάσω τα µούτρα, αλλά προτίµησα να
πάω να κρυφτώ στο πατάρι, που υπήρχε πάνω από την κουζίνα. 

«Η γυναίκα είναι σαν το αποχωρητήριο... πας... κάνεις τη
δουλειά σου και φεύγεις», ήταν τα λόγια του Φώτη Μαυρίκη. 

Το είπε µε µια νωχελική αυταρέσκεια, ενώ καθόταν κοντά
στην ξυλόσοµπα και γύρω του η µητέρα µου και η αδερφή της.
Εγώ δίπλα της περίµενα να εισπράξω τη δόση από το χάδι της
και δεν έδινα σηµασία για τίποτε άλλο, όλοι µού ήταν αδιάφο-
ροι, ασήµαντα ανθρωπάκια µπροστά στη γαλήνια οµορφιά της
µητέρας µου. Ώσπου αυτή η φράση του Μαυρίκη µε συντάραξε.
«Tι είπε το κάθαρµα; Η µητέρα µου είναι σαν το αποχωρητή-
ριο;» σκέφτηκα. Τα άλλα δεν τα κατάλαβα, αλλά αυτό µου
έφτανε για να τον µισήσω. 

Ήταν ένα από τα συνηθισµένα απογεύµατα των επισκέψεών
µας στο σπίτι της θείας Αθηνάς στο εξοχικό προάστιο της Φιλο-
θέης. Ο Μαυρίκης ήταν ο άντρας της θείας Αθηνάς, πρώην µα-
ραγκός και µετέπειτα µεγαλοεπιχειρηµατίας πολλαπλών δρα-
στηριοτήτων, ξυλέµπορος, εργολάβος οικοδοµών και µετατρο-
πέας ναυαγοσωστικών σε κότερα πολυτελείας. 

Περνώντας τα χρόνια και όσο µεγάλωνα, τον έβλεπα σαν ένα
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πρόσωπο που η αινιγµατική του µορφή µού προξενούσε δέος,
αηδία, φόβο και αποστροφή. Ήταν για µένα µυστήριο τόσο η
συµπεριφορά του όσο και η κοινωνική του υπόσταση, κι αυτό
γιατί, ενώ ήταν ένας από εµάς, ταυτόχρονα ήταν κάτι εντελώς
διαφορετικό, ήταν, µε άλλα λόγια, πλούσιος ανάµεσα σε µια οι-
κογένεια λούµπεν προλετάριων. Μεθοκοπούσε στις ταβέρνες
των φτωχογειτονιών του Σταθµού Λαρίσης και τον µάζευε ο πα-
τέρας µου µε τον γιο του, όταν σερνόταν και ξερνοβολούσε
στους χωµατόδροµους γύρω από τα τρένα του σταθµού. Ήξερε
και να οδηγάει ένα καφεκούτι Φίατ του ’40, το οποίο αντικατέ-
στησε στη συνέχεια µε ένα Φολκσβάγκεν, που κάποτε θα κου-
βάλαγε κάποιο βαθµοφόρο των ναζί από το σπίτι του Μαυρίκη
στο αρχηγείο των Eς-Eς της Αθήνας. 

Τα χρόνια εκείνα της Κατοχής η οικογένειά µου ποτέ δεν
πάτησε στο σπίτι της Φιλοθέης, όχι γιατί το απαγόρευε ο Μαυ-
ρίκης αλλά γιατί οι Γερµανοί, που το είχαν ως αρχηγείο της Βο-
ρειοανατολικής Αττικής, το είχαν επιτάξει και επέτρεπαν τη συ-
γκατοίκηση µόνο στον Μαυρίκη, στη θεία µου και στα τρία παι-
διά τους. 

Εγώ όλη την παιδική µου ζωή την πέρασα µε την οικογένεια
της µητέρας µου, Κρητικοί, όµορφοι άντρες και παλικάρια. Τα
δύο της αδέρφια πολεµούσαν για δέκα χρόνια, από τους Βαλκα-
νικούς πολέµους ως τη Μικρασιατική Καταστροφή. Βενιζελικοί
ως το κόκαλο στην οικογένεια εκτός από έναν, τον θείο Γιώργη,
που ήταν λεβέντης, ψηλός, λυγερός, ωραίος άντρας, εντελώς
διαφορετικός από όλο το σόι, µε πλατιά µόρφωση και συνδικα-
λιστής στην ηλεκτρική εταιρία. Μου άρεσε να µου απαγγέλλει
και στη συνέχεια να µε καθίζει στα πόδια του και να µου τρα-
γουδά, παίζοντας τη λύρα, στίχους από τον Ερωτόκριτο. Το τρα-
γούδι του ήταν η πρώτη µου επαφή µε µια διαφορετική µουσική
από τα ακούσµατα που έφταναν στα αυτιά µου από τα ραδιό-
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φωνα της γειτονιάς. Κάποτε ένας ανιψιός της µητέρας, ο µεγα-
λύτερος γιος του Μαυρίκη, της πούλησε ένα ραδιόφωνο για µια
χρυσή λίρα. Ήταν η εποχή που η δραχµή είχε τόσο υποβαθµι-
στεί, που οι συναλλαγές, εκτός από το δεφτέρι του µπακάλη, γί-
νονταν µε χρυσές λίρες. Ο Τάκης, έτσι τον λέγανε, έφτιαχνε ρα-
διόφωνα για να βγάζει το χαρτζιλίκι του, µιας και ήταν ο απο-
διοποµπαίος τράγος της οικογένειας, γιατί δεν αναγνώριζε το
µεγαλείο του πατέρα του. ∆εν είχε κανέναν ιδεολογικό, πολιτι-
στικό ή πολιτικό λόγο, απλώς η σύγκρουσή του µε τον πατριάρ-
χη δικαιολογούσε τον παραµερισµό του από τις επιχειρήσεις,
καθώς για διάδοχος είχε επιλεγεί ο αµέσως µικρότερος αδερφός,
ο Μάκης, που ήταν και ο αγαπηµένος ανιψιός της µητέρας µου.
Η έλευση του ραδιοφώνου µε είχε ξετρελάνει, ήταν τόσο τέλεια
φτιαγµένο, που καραδοκούσε η ηλεκτροπληξία και, όταν το
άνοιγα, έστω και αν το ρεύµα µε είχε χτυπήσει πολλές φορές,
δεν ξεκόλλαγα από δίπλα του. Ερχόµουν απ’ το σχολείο και κα-
τευθείαν στο ραδιόφωνο. Η αγαπηµένη µου εκποµπή ήταν «Αυ-
τός που σε όλα απαντά», αλλά πού να ξεκολλήσω από αυτό,
µιας και µάθαινα περισσότερα απ’ ό,τι στο σχολείο, και έπειτα
δεν στεκόταν από πάνω µου ο δάσκαλος µε τον σιδερένιο χάρα-
κα, που µας µελάνιαζε τις παλάµες, χτυπώντας µας µε µια σαδι-
στική µανία, όταν δεν ξέραµε να υπολογίσουµε τους τόκους και
τα επιτόκια των δανείων. Ο Φώτης Πολυµέρης και ο Ζωρζ Γκε-
ταρύ ήταν οι αγαπηµένοι µου τραγουδιστές, αλλά αυτό που µε
λαχτάρα περίµενα ήταν το «Θέατρο της Τετάρτης». ∆εν κατα-
λάβαινα και πολλά, αλλά µε συγκινούσαν οι τρόποι έκφρασης
των ηθοποιών, του Nέζερ, που ήταν και γείτονάς µου, της Βα-
λάκου, του Μυράτ, της Λαµπέτη, του Χορν και τόσων άλλων
που ποτέ δεν είχα δει τα πρόσωπά τους. Κάποτε, όταν ήµουν
άρρωστος από την ασιατική γρίπη που είχε ρηµάξει τη χώρα,
ήρθε να µου κάνει παρέα ο θείος Γιώργης. Εγώ, όπως πάντα,
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είχα δίπλα µου το χειροποίητο ραδιόφωνο. Έπαιζε ένα κοµµάτι
κλασικής µουσικής, συγκεκριµένα κάποιο κονσέρτο για πιάνο και
ορχήστρα του Τσαϊκόφσκι. Ο θείος µε κοίταξε αµήχανα σαν µε
είδε να παρακολουθώ µε προσοχή κάτι άγνωστο για µένα, µιας
και τέτοια ακούσµατα ήξερε καλά ότι δεν πέρναγαν τη µάντρα
του σπιτιού µας. Άρχισε τότε να µου εξηγεί τι ήταν αυτό που
άκουγα, να µου µιλάει για διάφορα είδη κλασικής µουσικής, για
Ρώσους συνθέτες και για το ρώσικο θέατρο. Αγαπούσε ό,τι
προερχόταν από τη «µάνα Ρωσία», όπως µου έλεγε, γιατί από τη
χώρα αυτή ο «άνθρωπος θα αντάµωνε την ιστορία του». Είχε πε-
ράσει λίγος καιρός από τη συντριβή των ναζί και ο αέρας της νί-
κης φούσκωνε το στήθος των κοµµουνιστών όπου γης. Έτσι κι ο
θείος Γιώργης έστρεφε κάθε τόσο το πρόσωπό του στο βορρά,
όπως οι µουσουλµάνοι στη Μέκκα. Μου έλεγε διάφορα για το µε-
γαλείο του ρώσικου λαού και τα µάτια του λαµπύριζαν από χαρά
και δέος. Όταν µου διηγούνταν ιστορίες για τους αγώνες του ρώ-
σικου λαού, για ελευθερία, δηµοκρατία και ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια, όπως έλεγε, κάπου σκάλωνε η φωνή του και προσπαθούσε
να κρύψει ένα δάκρυ που σπινθήριζε στα όµορφα µάτια του. 

– Σα γίνεις καλά, θα σε πάω στο θέατρο να δούµε ρωσικό έρ-
γο, θα σου αρέσει πολύ. 

Όµως, η ζωή, από τη µια, ο θάνατος, από την άλλη, έφεραν
αλλιώς τα πράγµατα. Πλήρωσε µε τη ζωή του, όταν είδε τη ζυ-
γαριά να γέρνει προς τη µεριά του συναισθήµατος και την τιµή
του, όπως αυτός την εννοούσε, να θίγεται από τις ίδιες του τις
πολιτικές αποφάσεις και επιλογές. 

Ήταν ο σκοτεινός και µατωµένος ∆εκέµβρης του ’44. Το
σπίτι µας βρισκόταν στο µάτι του κυκλώνα της αδερφοσφαγής.
Σύγχυση και πανικός πηγαινοέρχονταν ανάµεσα στα σοκάκια
της γειτονιάς. Πίσω από τη µάντρα του σπιτιού είχαν ταµπου-
ρωθεί κάποιοι άντρες µε γενειάδες και σταυρωτά τις δεσµίδες
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στο στήθος και πυροβολούσαν ακριβώς απέναντι το αρχηγείο
των µπουραντάδων. Στη γωνιά Μιχαήλ Βόδα και Λιβανίου ένας
αντάρτης είχε κρυφτεί και πυροβολούσε το αρχηγείο της χωρο-
φυλακής. Το σκέφτηκαν πολύ οι γυναίκες της οικογένειας και
κατέληξαν ότι ο αντάρτης θα ήταν πεινασµένος, άρα έπρεπε κά-
τι να του πάµε να φάει, έτσι µια φέτα από κουραµάνα, βρεγµένη
και πασπαλισµένη µε ζάχαρη, θα ήταν ό,τι πρέπει για να τα φέ-
ρει βόλτα µε την πείνα του. Το πρόβληµα όµως είχε να κάνει µε
τη µεταφορά του εδέσµατος. Ποιος θα την πήγαινε; Έπρεπε να
τηρεί κάποιες προδιαγραφές, να ήταν κοντός, γρήγορος, ευέλι-
κτος. Έτσι ο κλήρος έπεσε σε µένα. Πιο πάνω, κοντά στην οδό
3ης Σεπτεµβρίου, ένα αγγλικό τανκς έριχνε τις οβίδες του προς
τη γειτονιά µας, όπου είχαν ταµπουρωθεί οι αντάρτες του ΕΛΑΣ.
Ένας από τους όλµους των Άγγλων τρύπησε τη στέγη του σπι-
τιού µας και χώθηκε στο διάδροµο έξω από τα δωµάτια του υπο-
γείου, χωρίς να εκραγεί. Την άλλη µέρα είχαν ησυχάσει τα
πράγµατα. Οι Άγγλοι είχαν αποτραβηχτεί και εγώ άρχισα να
περιεργάζοµαι την κεφαλή του όλµου που είχε σφηνωθεί στα
πλακάκια. Εκείνη την ώρα πετάγεται έξω από το δωµάτιο του
θείου Γιώργη ο Μαυρίκης.

– Φύγε, που να σε πάρει ο διάολος, τσόγλανε, µου λέει, και
µην ξανακουµπήσεις αυτό το πράγµα! 

Έριξε δυο τρεις Xριστοπαναγίες, κατέβασε και κάνα δυο αγί-
ους, µε την κεφαλλονίτικη φινέτσα που διέκρινε τις βλασφηµίες
του, και ξαναχώθηκε µέσα στο µισοσκότεινο δωµάτιο του υπο-
γείου. Έµεινα άφωνος. Τι ήθελε αυτός στο σπίτι µας µέσα σ’
αυτή την κοσµοχαλασιά; Ένα σωρό σκέψεις γεµάτες απορία και
τρόµο περιτριγύριζαν το νου µου. ∆εν ήξερα αν ο τρόµος προερ-
χόταν από την εµφάνιση αυτής της περίεργης και ταραγµένης
από τον πανικό µορφής του Μαυρίκη ή από τον δικό µου
απροσδιόριστο φόβο, που µου δηµιουργούσαν οι καταιγισµοί
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από τις ριπές των όπλων, οι εκρήξεις και οι εικόνες των σκοτω-
µένων που ανταµώναµε στους δρόµους από τη Λιβανίου ως την
πλατεία του Αγίου Παντελεήµονα, πηγαίνοντας φαγητό στην
ετεροθαλή γριά αδερφή της µητέρας µου. 

– Κάνε το σταυρό σου, µου έλεγε, όταν ανταµώναµε κάποιον
σκοτωµένο, που συνήθως οι περίοικοι τον είχαν σκεπάσει µε µια
παλιοκουβέρτα. O Θεός να τον αναπαύσει τον αδερφό µας! 

Κι εγώ την κοίταζα αµήχανα, σαν να µίλαγε άλλη γλώσσα.
Μόνο τη ρώταγα: 

– Βρε µητέρα, τόσα αδέρφια είχες και όλα σκοτωµένα; 
– Έτσι είναι, αγόρι µου, έλεγε, έτσι είναι, και µε άφηνε να

παιδεύοµαι µέσα στα γρανάζια της παιδικής µου αφέλειας. 
Πέρασαν τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξέχασα τα σηµεία των

δρόµων όπου ανταµώναµε εκείνους που έφυγαν. Αυτός που είχε
χαράξει τη µνήµη µου ήταν κάποιος που πρέπει να ήταν εύσω-
µος, το πτώµα του βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Παιω-
νίου και Μιχαήλ Βόδα, έξω από ένα νεοκλασικό κτίριο. Τα γυ-
µνά του πόδια ξέφευγαν από το πράσινο τραπεζοµάντιλο µε το
οποίο του είχαν σκεπάσει το πρόσωπο και το σώµα του, ενώ τις
πατούσες του τις είχαν χαράξει, σηµάδι ότι τέλειωσε µέσα σε
φοβερά βασανιστήρια. 

Χρόνια µετά πέρναγα τακτικά από εκείνο το σηµείο του δρό-
µου, για να πάω να συναντήσω τους φίλους µου στην πλατεία
του Αγίου Παντελεήµονα. Τίποτα πια δεν ήταν το ίδιο σε εκείνη
τη γειτονιά. Το νεοκλασικό είχε κατεδαφιστεί και στη θέση του
είχε σηκωθεί µια από τις γνωστές απρόσωπες πολυκατοικίες. 
Οι χωµατένιοι δρόµοι είχαν ασφαλτοστρωθεί, τα τραµ δεν λει-
τουργούσαν πια, οι γραµµές στη Λιοσίων ξηλώθηκαν, το χλωρικό
µε το θειάφι δεν προανήγγελλε µε τις εκρήξεις του κάτω από τις
ρόδες των τραµ τον ερχοµό του Πάσχα και το ψιλικατζίδικο του
κυρ Γιώργη του µουστάκια, που κάθε πρωί προσευχόταν στην ει-
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κόνα του Λευτέρη του Βενιζέλου, ήταν κι αυτό έτοιµο να δεχτεί
την παρέµβαση του εργολάβου που κατασκεύαζε τα κάθετα φέ-
ρετρα, άλλως τις πολυκατοικίες του νεοαττικού τοπίου. 

Ήταν οι ηµέρες εκείνες που άρχιζε να παίρνει εµπρός ο τρο-
χός της αδερφοσφαγής. Ο ΕΛΑΣ είχε καθαρίσει το τοπίο από
τους γερµανοτσολιάδες, το αρχηγείο της χωροφυλακής στην
οδό Ιουλιανού είχε πέσει και η ΟΠΛΑ άρχιζε να µαζεύει τους
χαφιέδες των Γερµανών. Η γειτονιά δεν είχε ησυχία, σχεδόν σε
κάθε γωνιά µαζεύονταν πρόσωπα άγνωστα, που ποτέ άλλοτε
δεν είχαν εµφανιστεί σ’ αυτούς τους δρόµους, όπου ο ένας γνώ-
ριζε τον άλλο. Τους κοίταζα µε θαυµασµό για τη λεβεντιά τους
και την πρωτόγνωρη εµφάνισή τους. Από τη µια οι γενειάδες
τους, από την άλλη οι δεσµίδες µε τις σφαίρες στο στήθος τους
και τα διάφορα όπλα που κρατούσαν στα χέρια τους µε είχαν
συνεπάρει. Κάπου κάπου εµφανίζονταν κάποιες οµάδες από
τέσσερα πέντε άτοµα. Αυτοί ήταν κανονικοί, δεν φορούσαν χακί
στολές, δεν είχαν γένια ούτε κράταγαν όπλα. Μόνο κάνα δυο
απ’ αυτούς κρατούσαν περίστροφα και ο ένας έβαζε στο στόµα
του ένα µεταλλικό χωνί και καλούσε την προσοχή της γειτονιάς
φωνάζοντας: «Προσοχή! Προσοχή! Σας µιλάει το χωνί!»

Έλεγε διάφορα ακαταλαβίστικα πράγµατα κι εγώ σκαρφαλω-
µένος στα παράθυρα του υπογείου, πιασµένος από τα προστα-
τευτικά κάγκελα, έβλεπα και άκουγα αυτόν που κρατούσε το
χωνί και τους άλλους, που µάλλον τον προφύλασσαν. Τότε διέ-
κρινα στην παρέα κάποιον γνωστό µας, τον κύριο Παύλο, ήταν
καθηγητής και τον γνώριζα πολύ καλά, γιατί όλοι στη γειτονιά
τον χαιρετούσαν µε σεβασµό και, παρ’ όλο που ήταν πολύ νέος,
γύρω στα τριάντα, όλοι του έλεγαν: «Καληµέρα, κύριε καθηγη-
τά... χαίρετε, κύριε καθηγητά...»

Ήταν ψηλός και αδύνατος µε γυαλιά και, όταν µας συνα-
ντούσε να παίζουµε κουτσό έξω από το σπίτι του, µας χαµογε-
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λούσε και ανακάτευε βιαστικά τα µαλλιά µας. Εκείνη τη µέρα
γέµισα από χαρά, όχι µόνο γιατί τον είδα να κρατάει στο ένα
χέρι το χωνί και στο άλλο το περίστροφο λέγοντας τις ειδήσεις,
αλλά και γιατί είδα να πλησιάζει την παρέα ένας άλλος µε στρα-
τιωτικά χακί ρούχα, µπότες, δεσµίδες στο στήθος και όπλο στον
ώµο. Χαιρετήθηκαν, τον αγκάλιασαν σαν να υποδέχονταν ένα
πολύ αγαπηµένο πρόσωπο. Εγώ αµέσως ανέβηκα στην αυλή,
άνοιξα την εξώπορτα, για να δω καλύτερα, καθώς η περιέργειά
µου κάλπαζε, ήθελα να δω τον άνθρωπο µε το όπλο στον ώµο.
Τότε τον είδα να αλλάζει θέση, να γυρίζει προς εµένα, ενώ είχα
ήδη βγει έξω. «Ντιµάκο!» µου φώναξε. Τρελάθηκα από τη χαρά
µου, ήταν ο Μηνάς ο Αναγνωστόπουλος. Έτρεξα και σκαρφά-
λωσα πάνω του, µε φίλαγε και εγώ αισθάνθηκα την καρδιά µου
να χτυπά ασταµάτητα. 

Ο Μηνάς ήταν δικηγόρος, το σπίτι του ένα ισόγειο ακριβώς
διαγώνια µε το δικό µας, ήταν ο δεύτερος αδερφός από πέντε
αδέρφια, ανάµεσά τους και µια κοπέλα, η Βιβή. ∆ιαρκώς µπαι-
νόβγαινα στο σπίτι τους, µιας και δεν υπήρχαν κουδούνια και
κλειστές πόρτες, µόνο αυλές και γύρω γύρω δωµάτια. Έτσι,
πέρναγα στην αυλή και από εκεί, αν ήταν µέσα κάποιος, έµπαι-
να και καθόµουνα µαζί τους. Ποτέ δεν θυµάµαι να µε έδιωξαν ή
µε κάποιον τρόπο να µου έδειχναν ότι ήµουν ανεπιθύµητος ή,
έστω, να κουράζονται να απαντούν στις ατέλειωτες ερωτήσεις
µου για οτιδήποτε µου κινούσε την περιέργεια. 

Ο Λέλος κι ο Μηνάς, τα δυο µεγάλα αδέρφια, ήταν δικηγό-
ροι, έρχονταν ταχτικά στο σπίτι µου και κουβεντιάζανε µε τον
πατέρα µου και τον θείο τον Γιώργη. Όταν βρίσκονταν µαζί, εί-
χαν τις εφηµερίδες ανοιχτές και συζητούσαν για όσα έγραφαν κι
εγώ, παρ’ όλο που τίποτα δεν καταλάβαινα απ’ όσα έλεγαν, δεν
ξεκόλλαγα από κοντά τους. Ο Μηνάς φαινόταν ότι ήξερε τα πε-
ρισσότερα, αυτόν ακούγανε όλοι οι άλλοι και κουνούσαν το κε-
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φάλι τους µε συγκατάβαση. Μια φορά στην παρέα τους ήρθε
και κάποιος νεότερος, που για πρώτη φορά έβλεπα, άρχισαν
την κουβέντα, έβγαλαν τις εφηµερίδες και πιάσανε δουλειά. Σε
κάποια στιγµή ο νεοφερµένος είπε «δεν διώχνουµε τον µικρό;»,
κι ενώ ήµουν έτοιµος να φύγω, ο Μηνάς µε κάθισε στα γόνατά
του και είπε «ποτέ να µην το ξαναπείς αυτό, µα ποτέ», κι ενώ µε
κράταγε σφιχτά στο στήθος του, ύψωσε τη φωνή του: «Aυτά τα
παιδιά είναι η ελπίδα µας, γι’ αυτά αγωνίζεσαι, γι’ αυτά αγωνι-
ζόµαστε», και συνέχισαν να µιλάνε ακατανόητα, ενώ εγώ, χωµέ-
νος στην αγκαλιά του Μηνά, απολάµβανα τη στοργή αλλά και
την εύνοια του αρχηγού. Τέλειωσαν την κουβέντα τους, έφυγαν
όλοι και έµεινα µε τον θείο µου. Τότε µου είπε «έλα να σου δεί-
ξω», ξεδίπλωσε την εφηµερίδα και, δείχνοντάς µου µια µεγάλη
φωτογραφία, µου είπε «αυτός είναι ο αρχηγός µου!» Ήταν ο
Ζαχαριάδης... 

Τις πρώτες ηµέρες της απελευθέρωσης η ζωή στη γειτονιά
ήταν ένα πανηγύρι, σηµαίες ανέµιζαν στα µπαλκόνια, δίπλα στις
ελληνικές και οι συµµαχικές, αγγλικές, γαλλικές, αµερικάνικες.
Πού τις είχανε βρει τόσες σηµαίες, πού τις είχαν καταχωνιάσει
και περίµεναν τούτες τις µέρες, για να ξεδιπλωθούν στον αέρα,
καλωσορίζοντας την επιστροφή της λευτεριάς! Οι τοίχοι γέµιζαν
από πολύχρωµα συνθήµατα, όπου κυριαρχούσε το κόκκινο
ασβεστόχρωµα, όλη η γειτονιά είχε περάσει στις γραµµές του
ΕΑΜ και οι τοίχοι επιβεβαίωναν τη µεγάλη νίκη. Πρόσωπα χα-
ρούµενα, τραγούδια και εµβατήρια που κατέβηκαν από τα βου-
νά και διαπερνούσαν τους δρόµους της γειτονιάς. Όποιον συνα-
ντούσες, έβλεπες στο πρόσωπό του την προσδοκία για καλύτε-
ρες ηµέρες και το αύριο να ξανοίγεται µπροστά γεµάτο ελπίδες.
Κοπέλες σκόρπιζαν την οµορφιά τους στα γύρω από το σταθµό
σοκάκια, αγκαλιασµένες µ’ αυτούς που γύρισαν από τις µάχες,
χαιρετίζοντας µε τα τραγούδια τους τη διπλή απελευθέρωση,
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εκείνη της πατρίδας και την άλλη, της γυναίκας. Κανείς δεν έδι-
νε σηµασία για τις ρηµαγµένες εγκαταστάσεις του σταθµού, τις
γκρεµισµένες από τις βόµβες στέγες και τα παράθυρα που έχα-
σκαν µισάνοιχτα, τα αποµεινάρια της καταστροφικής µανίας
των ναζί κατά το πέρασµα και τη φυγή τους. Πάνω από το κι-
γκλίδωµα της γέφυρας που ένωνε τις δύο γραµµές της Στερεάς
και της Πελοποννήσου είχαν κρεµάσει τεράστιες αγγλικές ση-
µαίες και µια επιγραφή µε γαλάζια µεγάλα γράµµατα που έγρα-
φε στα ελληνικά και στα αγγλικά «Καλώς ορίσατε Σύµµαχοι».
Κι εγώ ζούσα µέσα σ’ αυτό το ξεφάντωµα της χαράς, τραγουδώ-
ντας το τραγούδι που µου έµαθε η γυναίκα του θείου µου του
Γιώργη, «εβίβα, Λένιν... εβίβα, Στάλιν...», και τα λοιπά. ∆εν κα-
ταλάβαινα τίποτα, αλλά το τραγούδι το τραγουδούσα µε κάποια
αυταρέσκεια, µιας και ήταν µέσα στο κλίµα της εποχής, αλλά
και γιατί οι περισσότεροι, και ιδιαίτερα οι στρατευµένοι, µε κοι-
τούσαν µε ικανοποίηση σαν να ήµουν ένας από τα τσικό της
οµάδας τους. Τώρα τι σχέση είχε η γυναίκα του θείου τόσο µε
τον Λένιν όσο και µε τον θείο µου, ένας Θεός ξέρει, κι εγώ δεν
την πήγαινα, γιατί µε έστελνε να αγοράσω το Θησαυρό, απ’
όπου αντλούσε τις πολιτικοκοινωνικές της γνώσεις και τη δια-
σκέδασή της από τις γελοιογραφίες της «Χοντρής µε τον Ζαχα-
ρία». Η γυναίκα του ήταν η αιτία θλίψης του θείου Γιώργη, δεν
µπορούσε να κάνει παιδιά, ήταν και άρρωστη, έπασχε από µια
σπάνια αρρώστια, µε δυσκολία µπορούσε να µετακινηθεί. Παρ’
όλα αυτά, ο θείος τής φερόταν µε φροντίδα και στοργή και αυτό
ήταν ένα ακόµα δείγµα της καλοσύνης του και της ψυχικής του
ανωτερότητας. Την είχε γνωρίσει στην Κόρινθο, όταν το καράβι
από τη Σµύρνη, µετά την Καταστροφή, είχε αράξει εκεί στο λι-
µάνι. Τον βγάλανε τραυµατία, µάλλον ηµιθανή, και τον περιέ-
θαλψε µια οικογένεια κοµµουνιστών, που του γνώρισαν τη µετέ-
πειτα γυναίκα του. Ήταν τόσο φανατική µε τις πολιτικές της
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επιλογές αυτή η οικογένεια, που τα δύο παιδιά τους τα ονοµά-
σανε Ρόζα, το κορίτσι, και Κάρολο, το αγόρι, στο δε τρίτο δώ-
σανε το όνοµα του θείου µου. Σε πολλά παιδιά της εποχής και
της ηλικίας µας έδιναν ονόµατα προς τιµήν της ηγεσίας της σο-
βιετικής επανάστασης, Βλαδίµηρος, Ιωσήφ, Κάρολος και άλλα,
µιας και το ονοµατολόγιο των απαρατσίκ είχε πολλά ονόµατα
που έµοιαζαν µε τα δικά µας. Έτσι, δεν δυσκολεύονταν να
βρουν κάτι που να ικανοποιούσε και την ιδεολογία και την πα-
ράδοση. Με αυτό τον τρόπο πίστευαν ότι επιτελούσαν το διε-
θνιστικό τους καθήκον και ταυτόχρονα επιβεβαίωναν το θαυµα-
σµό τους προς την «παγκόσµια ηγεσία» και την ταύτισή τους µε
αυτή. Ωστόσο, ποτέ δεν συνάντησα κανένα παιδί µε το όνοµα
Λέων, ενώ ίσως για λόγους σκοπιµότητας και ιδεολογικής συ-
σκότισης να το ονόµαζαν Λεωνίδα. 

Ένα µεσηµέρι άρχισε να τρέµει το πάτωµα. «Σεισµός!» φώνα-
ξε η µητέρα µου, η γη έτρεµε, ο θόρυβος και η δόνηση στο πάτω-
µα του υπογείου συνεχίζονταν, τίποτα δεν έδειχνε να ήταν σει-
σµός. Πεταχτήκαµε έξω από τις αυλές, είχαν ξεπορτίσει οι πε-
ρισσότεροι γείτονες, άλλοι κοιτάγανε προς την οδό Λιοσίων και
άλλοι κατηφόριζαν, για να φτάσουν εκεί. Πήγα κι εγώ, για να δω
ό,τι και οι άλλοι. Τρόµαξα, πρώτη φορά στη ζωή µου αντάµωνα
κάτι τέτοιο, µία φάλαγγα από αγγλικά τανκς κατέβαινε προς την
Αγίου Μελετίου. Κάποιοι τους χειροκροτούσαν, άλλοι κούναγαν
µαντίλια και άλλοι αµίλητοι και βλοσυροί έσφιγγαν τις γροθιές
τους. Τότε άκουσα κάποιον να ψιθυρίζει στον πατέρα µου:

– Γιώργη, αρχίζει η τραγωδία, αυτή είναι η εισαγωγή, θα
ακολουθήσει το κύριο µέρος, αλλά δεν ξέρω τι θα γραφτεί στον
επίλογο.

Ήταν ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο φαρµακοποιός, ο πατέ-
ρας του Μηνά. 
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∆εν πέρασαν πολλές ηµέρες απ’ αυτή την παρέλαση και όλα
άρχιζαν να αλλάζουν, οι συγκεντρώσεις της παρέας του θείου
µου δεν είχαν το ίδιο ύφος των προηγούµενων ηµερών, η συ-
ντροφιά είχε πάρει µια άλλη όψη. Τον αέρα της αισιοδοξίας και
της εξωστρέφειας είχε διαδεχθεί η περισυλλογή και µια πίκρα
διαγραφόταν στα άλλοτε γελαστά πρόσωπά τους. Εγώ, όπως
πάντα, µετά τον θείο µου περίµενα τον Μηνά, για να ακούσω τ’
αστεία του και να τον ρωτήσω πού είχε το όπλο του. Όµως εδώ
και κάποιες ηµέρες δεν κρατούσε όπλο, το ίδιο κι ο Φανούρης,
έτσι λέγανε τον µικρότερο της συντροφιάς, που του είχε κάνει
παρατήρηση ο Μηνάς. Είχαµε γίνει φίλοι µε τον Φανούρη. Μια
φορά που έπαιζα γκαζάκια, κάθισε µαζί µου και παίζαµε «µπαζ»,
µου κέρδισε όλα τα γκαζάκια, αλλά µετά µου τα έδωσε πίσω.
Αυτό ήταν µια µεγάλη χειρονοµία, του είχα δώσει για είκοσι λε-
πτά, για µαγιά, τα αρχικά του πέντε γκαζάκια, κι όταν µε κέρδι-
σε, µου τα έδωσε όλα πίσω και µου είπε:

– Κράτα και τα λεπτά να πάρεις καραµέλες.
Αµέσως κατέθεσα τα είκοσι λεπτά στο ψιλικατζίδικο του κυρ

Γιώργη του µουστάκια, του είπα και «Ζήτω ο Βενιζέλος», για να
µου δώσει κάνα δυο γλειφιτζούρια παραπάνω και γύρισα σπίτι.
Η πόρτα της «αίθουσας συνεδρίασης» ήταν κλειστή, κάθισα
απέξω, στο σκαλοπάτι που οδηγούσε στην πόρτα του δωµατίου,
όπου κουβέντιαζαν, αλλά δεν άκουγα τίποτα. Μα ήθελα να µά-
θω τι έλεγαν και το γεγονός ότι µου έδειξαν πως δεν µε ήθελαν
ούτε για λίγο κοντά τους µου εξήρε εντονότερα την περιέργεια.
∆εν κατάφερα όµως ν’ ακούσω τίποτα παρά µονάχα κάποιες
ασύνδετες µεταξύ τους λέξεις και σπασµένους ήχους. Αποφάσι-
σα να φύγω, φοβούµενος µήπως µε δει η µητέρα µου και αρχίσει
τις φωνές. Τότε άκουσα τον Φανούρη να χτυπάει το χέρι του
στο τραπέζι και να φωνάζει: 

– Εγώ δεν το παραδίνω, µε το αίµα µου το κέρδισα, µε το αί-
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µα µου θα το χάσω... Mα αύριο θα πάρω τα βουνά, όλο και κά-
ποιον από τους παλιούς µου συντρόφους θα συναντήσω...

Άκουσα τον Μηνά κάτι να λέει, αλλά είχα πανικοβληθεί από
τις φωνές του Φανούρη και έτρεξα ν’ ανέβω στην αυλή. Λίγο µε-
τά πέρασε κι ο Φανούρης, µε φίλησε, λέγοντάς µου «γεια σου,
Ντιµάκο». ∆εν τον ξαναείδα ποτέ, πολλά χρόνια µετά µάθαµε
ότι σκοτώθηκε στο Γράµµο... 

Στη γειτονιά είχε πέσει µια µουγκαµάρα, που θύµιζε κάτι
πριν από τον ερχοµό της νεροποντής, ο πατέρας µου µάζευε ξύ-
λα από τα κατεστραµµένα σπίτια, για να ανάψουµε φωτιά για
το µαγείρεµα, µιας και τα κάρβουνα για το µαγκάλι ήταν λίγα
και πολύτιµα, το φαγητό κι αυτό λίγο, αλλά ο πατέρας µου κα-
τάφερνε όλο και κάτι να βρίσκει, ώστε να δαµάζουµε το θεριό
της πείνας. Από κάτι συγγενείς του στο Μαραθώνα κατάφερε
να αγοράσει έναν ντενεκέ λάδι και τον κουβάλησε στο καλάθι
µιας µοτοσικλέτας. Έτσι, µε λίγη µποµπότα, βουτηγµένη στο
λάδι, και µε συνοδεία από βρασµένα χόρτα, βρούβες από τη
Φραγκοκλησιά, καταφέρναµε να νικήσουµε την πείνα. 

Κάποια ηµέρα εµφανίστηκαν ξανά τα τανκς των Εγγλέζων,
όχι όπως όταν περνούσε η φάλαγγα, αλλά µε άλλο σκοπό και
άλλο τρόπο. Ήταν δύο, το ένα ερχόταν από την Ηπείρου και
προχωρούσε προς την Αλκαµένους και το άλλο ανέβαινε τη Χω-
µατιανού. Πίσω τους έρχονταν στρατιώτες. Αυτοί δεν είχαν τις
ίδιες στολές µε τους αντάρτες, ήταν κανονικοί στρατιώτες µε
µπερέδες και µπλε-άσπρα περιβραχιόνια. Προχωρούσαν σκυ-
φτοί µε τα όπλα στα χέρια, σαν να προφυλάσσονταν από κά-
ποια πιθανή επίθεση, ακολουθούσαν Ινδοί µελαψοί στρατιώτες
µε τουρµπάνι στο κεφάλι µαζί µε τους «Γκούρχας», τους µισθο-
φόρους των Εγγλέζων που ήταν επαγγελµατίες στρατιώτες, δεν
έκαναν πίσω µε τίποτα, έλεγαν αυτοί που ήξεραν. Τους κοίταζα,
κρυµµένος πίσω από την τζαµαρία του πάνω πατώµατος, που
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βρισκόταν πιο ψηλά από το επίπεδο της αυλής. Καθόµουν δίπλα
στον θείο Γιώργη, αυτός ήταν γονατιστός, για να καλύπτεται. Tο
τανκς, που ερχόταν από την πλευρά της Ηπείρου, σταµάτησε, οι
στρατιώτες σκορπίστηκαν και, αφού είδαν ότι δεν υπάρχει αντί-
σταση, άρχισαν άλλοι να χτυπάνε τις πόρτες κάποιων σπιτιών
και άλλοι να µπαίνουν µέσα στις αυλές. Τροµαγµένος άκουγα
φωνές γυναικών, κλάµατα παιδιών, βίαιες βλαστήµιες από τους
στρατιώτες που στη συνέχεια έβγαιναν έξω, έσπρωχναν κάποιον
που του είχαν περάσει χειροπέδες και µετά τον κάθιζαν στο απέ-
ναντι πεζοδρόµιο. Μαζέψανε µ’ αυτό τον τρόπο κάµποσους άν-
δρες και δυο τρεις γυναίκες. Όλοι τους ήταν γείτονες, τους
αντάµωνα στους δρόµους που παίζαµε µε τ’ άλλα παιδιά της γει-
τονιάς, κάποιοι ήταν πατεράδες φίλων µας, οι πιο πολλοί από
αυτούς ήταν χτυπηµένοι, µε αίµατα στο πρόσωπο και σκισµένα
ρούχα. Έτρεµα από το φόβο µου, ο θείος µου µε πήρε και, χωρίς
να σηκωθεί, σκυφτός µε πήγε στο απέναντι δωµάτιο. Όλοι στο
σπίτι είχαν κλειδωθεί µέσα στα δωµάτιά τους, νοµίζοντας ότι
έτσι διασφάλιζαν κάποιου είδους απαραβίαστο που θα τους προ-
στάτευε. Ωστόσο, κανένας τους δεν κινδύνευε, κανείς από την
οικογένεια δεν είχε σχέση µε τα πολιτικά. Οι πολιτικές τους κου-
βέντες και επιλογές άρχιζαν και τέλειωναν µε τον Ελευθέριο Βε-
νιζέλο. Εκτός βέβαια από τον θείο Γιώργη. Κανείς δεν ήξερε την
κοµµατική του ιδιότητα, η θέση του στην ηλεκτρική εταιρία ήταν
τέτοια που τον ήθελε περιφρουρούµενο. Αυτός έβλεπε όσα συνέ-
βαιναν γύρω µας και µε βουβό πόνο ψιθύριζε στη γυναίκα του
«και µη χειρότερα και µη χειρότερα». Είχε ανέβει και η µητέρα
µου στο δωµάτιο και του έλεγε: 

– Γιώργο, φοβάµαι, µήπως πρέπει να φύγεις; 
– Όχι, απαντούσε αυτός, όχι, µην ανησυχείτε, µην τροµο-

κρατείσθε, ξέρουν ποιους πιάνουν, και κούναγε το κεφάλι του
δεξιά αριστερά, σφίγγοντας τα δόντια του. 
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– Τι να κάνουµε; τον ρώταγε η µητέρα µου. Ποιοι είναι αυτοί
που έχουν κυκλώσει τη γειτονιά µας; 

– Να περιµένουµε τα χειρότερα, ήταν η απάντησή του. 
– Μα γιατί; Πώς άλλαξαν τα πράγµατα; Τι έγιναν τα παιδιά

της γειτονιάς; Ο Φανούρης, ο Μηνάς; Πού βρίσκονται; 
Ένα πελώριο βλέµµα ήταν απλωµένο στο πρόσωπό της. 

Ο θείος την κοίταξε, ήθελε να της εξηγήσει, τι να της έλεγε
όµως; Τι θα καταλάβαινε η µητέρα µου από Κάιρο, Λίβανο,
Βάρκιζα, Γιάλτα και τέτοια; Έβαλε το χέρι στο στόµα ίσως για
να µην πει κάτι που δεν έπρεπε και είπε µόνο ένα: 

– Αφού τα δώσαµε, τι άλλο να περιµένουµε; 
Αυτό µάλλον πρόσθεσε κάτι ακόµα στις απορίες της µητέρας

µου. Όµως, κι ενώ όλα τα «πλάκωνε η φοβέρα», άνοιξε η πόρτα
του υπογείου και βγήκε ο Μαυρίκης, φωνάζοντας «οι ιερολοχί-
τες, οι ιερολοχίτες!» και βγήκε έξω. Τότε ξεπροβάλαµε η µητέρα
µου κι εγώ να δούµε τι συµβαίνει, προς τι άραγε ο ενθουσιασµός
κι οι φωνές του. Τότε τον είδαµε να προχωράει προς τους στρα-
τιώτες, µίλησε σε κάποιον και αµέσως αυτός φώναξε τον αξιωµα-
τικό, ο οποίος πλησίασε τον Μαυρίκη, κάτι είπανε µεταξύ τους
και αµέσως µετά αγκαλιαστήκανε σαν να ήταν από χρόνια φίλοι.
Έδειξε στον αξιωµατικό το σπίτι µας, αµέσως γύρισε πίσω, φώ-
ναξε τον θείο Γιώργη, κάτι του είπε και µετά γύρισε σ’ εµάς: 

– Μη φοβάστε! Όλα τελειώσανε! Ήρθε η ώρα να ανασάνου-
µε! Λοιπόν, βαθιές ανάσες και ένα µεγάλο ευχαριστώ για ό,τι
κάνατε για µένα.

Κατέβηκε στο υπόγειο, πήρε µια βαλιτσούλα, φόρεσε τη ρε-
πούµπλικά του και έφυγε. Ο θείος Γιώργης τον κοίταζε σιωπηρά
που έφευγε και µονολογούσε «όλα τελείωσαν; όλα τελείωσαν;
Τώρα µόλις αρχίζουν, τώρα µόλις αρχίζουν...». Μονολογούσε
σαν να προέβλεπε να ξετυλίγεται το κουβάρι της νέας ελληνικής
τραγωδίας.
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