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	 	 Ο	Ηρακλής	έφτασε	βράδυ	στην	Αθήνα.	Μπαίνοντας	στην	είσοδο	
άκουσε	 τη	 συνηθισμένη	 ανδρική	 συζήτηση	 στο	 σαλόνι.	 Κουβάλησε	 τα	
πράγματα	στην	κουζίνα.	Οι	δικοί	του	τον	κοίταζαν	σαστισμένοι.	Περίμε-
ναν	να	έχει	μαζί	του	και	τη	Σταυρούλα.
	 	 −	Είναι	ούλοι	καλά.	Η	Σταυρούλα	παντρεύτηκε	το	Βαγγέλη	κι	είναι	
ευτυχισμένη.	Να,	σας	στέλνει	τούτο	το	καλάθι	με	φιλέματα.
	 	 −	Εμείς	πότε	θα	πάμε	στο	χωριό;	ρώτησε	η	Μαρία.	
	 	 −	Με	την	πρώτη	ευκαιρία,	θα	πάμε	ούλοι	μαζί.
	 	 −	Έτσι	μας	λες.	Έχουν	περάσει	τόσες	ευκαιρίες,	είπε	ο	Σωκράτης.
	 	 −	Μας	έφερες	κουφέτα;
	 	 −	Όχι,	Νικολέτα.	Κλέφτηκαν	και	τους	στεφάνωσε	νύχτα	ο	παπα-
Γιάννης.	 Εξαφανίστηκαν	 και	 τους	 έψαχναν	 για	 τρεις	 μέρες.	 Τρομάξανε	
μπας	κι	έπεσε	σε	κάνα	πηγάδι	η	Σταυρούλα.	Όταν	βρέθηκαν,	πήραν	ανά-
σα	και	τους	συγχωρέσανε.	Τέλος	καλό,	όλα	καλά.	Τι	γίνεται	εδώ;
	 	 −	Τα	ίδια.	Κάθισε	να	φας	πριν	πας	μέσα,	είπε	η	Ερμιόνη	και	του	
σέρβιρε	το	φαγητό.	
Αργότερα	μπήκε		στο	σαλόνι	χαμογελαστός	και	τους	πληροφόρησε	για	
την	παντρειά	της	Σταυρούλας,	για	τον	αναπόφευκτο	συμβιβασμό	και	που	
ο	γαμπρός	είναι	συνετός	και	παλικάρι.	
	 	 −	Συγχαρητήρια!	Να	μας	ζήσουν!	είπε	ο	δάσκαλος	ο	Ελεφάντης	
και	σήκωσε	το	ποτήρι	του.	
Το	σήκωσαν	και	οι	άλλοι	και	ευχήθηκαν	βίον	ανθόσπαρτο	και	ευτυχή	και	
στις	χαρές	των	ανύπαντρων.
	 	 −	Να	 τους	 χαιρόμαστε.	 Είναι	 αντάρτισσα	 η	 Σταυρούλα	 και	 θα	
χρειαστεί	περίσσια	σύνεση	και	παλικαριά	ο	γαμπρός,	πρόσθεσε	ο	καπετάν	
Ροκάκης	και	γέλασε	η	παρέα.
	 	 −	Έχουμε	τίποτα	νεότερο;	ρώτησε	ο	Ηρακλής.	
	 	 −	Ξεχείλισε	το	ποτήρι	των	ταπεινώσεων	στην	Κρήτη	μας	από	τους	
Τούρκους,	φώναξε	ο	 καπετάν	 Ροκάκης	οργισμένα	 και	 χτύπησε	 το	μπα-
στούνι	του	στο	πάτωμα.	Να	τα	πει	ο	Πέτρος	γιατί	συγχύζομαι.	
	 	 −	Πρόσφατα,	συνέχισε	ο	Πέτρος,	έγινε	μεγάλο	αποχαιρετιστήριο	
πανηγύρι	στα	Χανιά	για	τις	Προστάτιδες	Δυνάμεις	που	αποφάσισαν	να	
αποσύρουν	τα	στρατεύματά	τους	και	ν’	αφήσουν	φυλακίδες,	μικρά	πο-
λεμικά	πλοία,	για	να	ελέγχουν	τα	λιμάνια.	Τους	κατευόδωσαν	οι	Κρητικοί	
χαρούμενοι	και	ύψωσαν	την	ελληνική	σημαία	στο	φρούριο	Φιρκά.	Είδαν	
οι	Τούρκοι	την	γαλανόλευκη	κι	αγρίεψαν.	Πρόσβαλε,	λέει,	την	Οθωμα-
νική	Αυτοκρατορία.	Ετοίμασε	η	Πύλη	τα	πολεμικά	της	να	πλεύσουν	προς	
την	Κρήτη	κι	έστειλε	φιρμάνι	στη	κυβέρνηση	απαιτώντας	γραπτή	εγγύη-
ση	ότι	η	Ελλάδα	δεν	έχει	εδαφικές	αξιώσεις	για	την	Κρήτη	και	ουδεμίαν	
αξίωση	για	την	ένωσή	της	με	την	Ελλάδα.	Και	ο	Ράλλης	πήγε	προσωπικά	
στην	Τουρκική	Πρεσβεία	και	 τους	 έκανε	 τεμενάδες.	Και	οι	Προστάτιδες	
Δυνάμεις	έστειλαν	τις	φυλακίδες	στα	Χανιά	για	να	κατεβάσουν	τη	σημαία.
	 	 −	Μέχρι	πότε	θα	μας	κυβερνάνε	οι	φελλοί;	Δεν	πάει	άλλο,	πρό-
σθεσε	ο	καπετάν	Ροκάκης.
	 	 −	Είναι	απαράδεχτος	ο	Ράλλης.	Απορρίπτει	τα	αιτήματά	μας	για	
την	αναδιάρθρωση	του	στρατού	και	του	κράτους	και	κάνει	σούζα	μπρο-
στά	στις	απειλές	της	Τουρκίας.	Κωφεύει	στα	μηνύματα	που	στέλνουν	συ-
νέχεια	οι	Τούρκοι,	επίσημοι	και	χαμάληδες,	ότι	θα	έρθουν	να	φουμάρουν	
τον	ναργιλέ	τους	στην	Ακρόπολη,	δήλωσε	ο	Μανόλης.
	 	 −	Στο	χώρο	της	διπλωματίας,	πρόσθεσε	ο	Πέτρος,	ο	Ράλλης	χλευ-
άζεται	για	την	γκάφα	του.	Τέτοια	γκάφα	δεν	έχει	κάνει	άλλος	πολιτικός	
στα	δρώμενα	της	χώρας.	Όπως	γνωρίζετε,	μετά	τον	«προδοτικό»	πόλεμο	
του	’97,	πολλοί	Έλληνες	αξιωματικοί	υπηρέτησαν	ανεπίσημα	στη	Μακε-

δονία	υπερασπίζοντας	τα	δικαιώματα	των	Ελλήνων	κατοίκων	που	διώκο-
νταν	από	τους	Βουλγάρους.	Φυσικά,	η	Πύλη	διαμαρτυρόταν,	όμως	καμιά	
ελληνική	κυβέρνηση	δεν	παραδέχτηκε	ότι	Έλληνες	αξιωματικοί	δρούσαν	
στην	Μακεδονία.	Μόλις	πήρε	την	εξουσία	ο	Ράλλης	παράγγειλε	μέσω	του	
Έλληνα	πρέσβη	στην	τουρκική	κυβέρνηση	ότι	«πρόσταξε	τους	Έλληνες	
αξιωματικούς	που	βρίσκονται	στη	Μακεδονία	να	γυρίσουν	αμέσως	στην	
Ελλάδα».	
	 	 −	Δεν	είναι	μόνο	ζαβός,	είναι	και	προδότης,	σχολίασε	ο	δάσκα-
λος.
	 	 −	 Συνεχίζει	 την	 πολιτική	 της	 «άψογης	 στάσης»	 του	 Θεοτόκη.	
Έχουμε	καταντήσει	επαίτες.	Κινδυνεύουμε	από	την	Τουρκία	και	ζητιανεύ-
ουμε	βοήθεια	από	τις	Προστάτιδες	Δυνάμεις.	Και	οι	Γάλλοι	έδωσαν	την	
εξής	απάντηση:	«Δεν	μπορούμε,	δυστυχώς,	να	σας	βοηθήσουμε.	Είσαστε	
το	πιο	αδύνατο	κράτος	της	Ανατολής».	Τα	ίδια	λέει	και	η	Αγγλία,	πρόσθε-
σε	ο	Πέτρος.
	 	 −	Χάλια!	Πόσο	καιρό	θα	παραμένουμε	δέσμιοι	στην	πολιτική	των	
διεφθαρμένων	πολιτικών;	Η	ολιγαρχία	έχει	τη	μούρη	της	στον	ντορβά	του	
δημοσίου	και	είναι	ικανή	να	πουλήσει	την	Ελλάδα	ακόμη	και	στο	διάολο	
για	τα	προνόμιά	της.	Είναι	απαράδεχτο	να	κυβερνάει	τη	χώρα	ανεξέλε-
γκτη.	Φυσικά	έχει	τις	πλάτες	του	βασιλιά.	Είναι	και	κείνου	η	μούρη	στο	
δημόσιο	 ντορβά.	Μόνο	μια	 επανάσταση	θα	σώσει	 την	 κατάσταση.	Και	
εσείς	 οι	 στρατιωτικοί	 έχετε	 μείνει	 στην	 πάρλα.	Δεν	 γίνεται	 τίποτα	 με	 τα	
λόγια,	ανέκραξε	ο	καπετάν	Ροκάκης.
	 	 −	Καπετάνιε,	μην	υποτιμάς	τον	αγώνα	μας.	Χρειαζόμαστε	οργά-
νωση	 και	 συντονισμό	 για	 να	 καταστρώσουμε	 τα	 σχέδια.	 Κυκλοφόρησε	
μυστικά	η	επιστολή	του	Νικολάου	Πλαστήρα,	που	εδρεύει	στα	Τρίκαλα.	
Την	είχε	στείλει	στο	βουλευτή	Καρδίτσας	και	λοχαγό	Γεώργιο	Καραϊσκάκη,	
πολιτικό	σύμβουλο	των	υπαξιωματικών.	Έχω	αντίτυπο,	είπε	ένας	υπαξιω-
ματικός.	
	 	 −	Να	μας	ζήσει	ο	εγγονός	του	στρατάρχη	της	Ρούμελης.	Να	την	
ακούσουμε	την	επιστολή,	απαίτησε	ο	καπετάν	Ροκάκης.	
	 	 −	Βεβαίως,	είπε	ο	αξιωματικός	και	άρχισε	να	διαβάζει	συγκινημέ-
νος.
	 	 «Σεβαστέ	μου,	
	 	 Έλαβον	την	επιστολήν	σας.	
	 	 Τα	πράγματα	εν	Θεσσαλία,	όπως	ο	ίδιος	αντελήφθητε,	καίτοι	εν	
τη	 κυοφορία	 των,	 ευρίσκονται	 εν	παρηγόρω	σχεδόν	 καταστάσει.	 Τούτο	
προς	το	παρόν	νομίζω	ότι	είναι	αρκετόν.	Διά	την	μετ’	άλλων	φρουρών	
συνεννόησιν	βραδύνομεν	καθ’	όσον	κρίνομεν	καλύτερον	την	διά	ζώσης	
συνεννόησιν	παρά	δι’	επιστολών,	δι’	ευνοήτους	λόγους.	Προς	τούτω	δρα-
στηρίως	ενεργώ	όπως	επιτύχω	την	παρά	τω	υπουργείω	των	Στρατιωτικών	
απόσπασίν	μου,	διότι	 εν	Αθήναι	 ευρισκόμενος	δύναμαι	 να	 επικοινωνώ	
ασφαλέστερον	και	αποτελεσματικώτερον,	ου	μόνον	μετά	των	εν	Αθήναις,	
αλλά	και	μετά	των	εν	ταις	επαρχίαις.	Κατ’	αυτάς	θα	σας	επισκεφθή	ο	επι-
λοχίας	του	12ου	πεζικού	Κονδύλης	Γεώργιος,	μεθ’	ου	εκτός	των	άλλων	
συνεννοείσθε	και	διά	την	επικοινωνίαν	μετά	των	άλλων.	Πάντως	όταν	θα	
έλθω	εις	τας	Αθήνας,	θα	γίνη	η	συνεννόησις	τελεία.	Πλην	μην	βραδύνετε,	
εργασθείτε	και	χαράξατε	την	πορείαν	από	τούδε,	προσελκύσατε	φίλους,	
ίνα	 μη	 έχωμεν	 μόνον	 τον	 στρατόν.	Όσον	 αφορά	 την	 συνεννόησιν	 του	
στρατού	την	νομίζω	εύκολον.	Τα	λοιπά	θεωρώ	δύσκολα.	Προπαρασκευ-
άσετε,	προς	Θεού,	τα	πράγματα	διότι	έφθασε	το	μαχαίρι	στο	κόκκαλο.	
Τηρείτε	με	ενήμερον	της	πορείας	των	πραγμάτων	όπως	και	εγώ	υμάς.	

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας ιστορικών μυθιστορημάτων 
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 – Βλέπει μακριά ο Πλαστήρας. Η εισήγησή του για ευρύ κίνημα 
έχει ευδοκιμήσει. Πρόσφατα, η εφημερίδα Χρόνος εκφράζει παρόμοιες 
απόψεις σε άρθρα της. Θα σας θυμίσω μερικές, είπε ο γκριζομάλλης 
αξιωματικός βγάζοντας από την τσέπη απόκομμα εφημερίδας και διαβά-
ζοντας: 
Θέλομεν την κατάργησιν της δουλευτικής φεουδαρχίας, η οποία ζει και 
υφίσταται λεηλατούσα και διαρπάζουσα τα δημόσια. Θέλομεν διοίκησιν 
όχι κλεφτοκοτάδων, λαφυραγωγών του Ταμείου, τυραννικήν των πολι-
τών… Θέλομεν τα χρήματα του λαού να μη διαρπάζωνται από τας ατί-
μους συμμορίας των κομμάτων και των Αυλών… 
 – Και συνεχίζεται το άρθρο. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω εί-
ναι η σημαντικότητα να εκφράζονται οι ιδέες μας για την αναδιάρθρωση 
του στρατού και του κράτους δημοσίως από τον τύπο. Έτσι πληροφορού-
νται και χειραφετούνται οι πολίτες. 
– Ούτως είναι πολύ σημαντικό, όμως το άνοιγμα του κινήματός μας 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Είναι απαραίτητη η απόλυτη μυστι-
κότητα μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση δράσης. Υπάρχουν προδότες 
και κατάσκοποι ανάμεσά μας, δήλωσε ο Μανόλης. 
– Συμφωνώ, απάντησε ο γκριζομάλλης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε που τον 
περασμένο μήνα, προδόθηκε η σύσκεψη που είχαμε στο σπίτι του υπολο-
χαγού Χρήστου Χατζημιχάλη. Χάρη στην ψυχραιμία του ταγματάρχη Κρί-
τσα δεν έπεσε στα χέρια του Σχινά το πρωτόκολλο των αιτημάτων μας. 
– Τι έγινε; ρώτησε ο δάσκαλος. Αυτά δεν φτάνουν στην επαρχία. 
– Είναι γνωστό ότι στο Στρατιωτικό Σύνδεσμο υπάρχουν αντίθετες από-
ψεις, εξήγησε ο Λευτέρης. Και σκοπός αυτής της σύσκεψης ήταν να ενω-
θούμε. Η επιτροπή είχε ετοιμάσει το πρωτόκολλο αιτημάτων που έπρεπε 
να εγκριθούν. Ήμασταν μαζεμένοι 181 αξιωματικοί όλων των όπλων και 
τη στιγμή που ο ταγματάρχης Κρίτσας διάβαζε το πρωτόκολλο, παρου-
σιάζεται ξαφνικά ο φρούραρχος συνταγματάρχης Σχινάς και τον διατάσ-
σει να του το παραδώσει. Εκείνος το κατέστρεψε ακαριαίως και ο Σχινάς 
τον απείλησε. Τρέξαμε όλοι και υπερασπιστήκαμε τον Κρίτσα. Έγινε παν-
δαιμόνιο και ο Σχινάς αναγκάστηκε να φύγει με την ουρά στα σκέλια. 
– Αυτό το επεισόδιο βοήθησε στην ένωση κυρίως των δυο διαφορετικών 
ομάδων.
– Όμως, ακολούθησαν ανακρίσεις και έχουν αποταχτεί δώδεκα άτομα 
από τις τάξεις του στρατού.
 – Είναι απαράδεχτοι οι συμβιβασμοί που έγιναν, ξέσπασε ο κα-
πετάν Ροκάκης. Αν ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν καταργήσει τη Δυνα-
στεία, ποιος θα το κάνει; Γιατί δεν φέρνουν τον Βενιζέλο να βάλει τα 
πράγματα στη θέση τους; Γιατί τον απορρίπτουν;
 – Καπετάν Ροκάκη, μην ανησυχείτε. Όλα είναι ρευστά προς το 
παρόν και όλα είναι στο τραπέζι. Σ’ όλες τις φρουρές γίνονται μυήσεις 
στο σύνδεσμό μας. Όμως κινδυνεύουμε όλοι. Εγώ πρέπει να σας καληνυ-
χτίσω, είπε ο γκριζομάλλης και σηκώθηκε. 
 – Έχετε τ’ άρματα στα χέρια σας, κύριε συνταγματάρχα. Είσαστε 
βετεράνος. Τι περιμένετε; φώναξε ο καπετάν Ροκάκης.
Σηκώθηκαν και οι άλλοι και η παρέα διαλύθηκε. Ο Ηρακλής χασμουρή-
θηκε και πήγε για ύπνο. 
 – Πριν αποκοιμηθείς έχω κάτι πολύ σοβαρό να συζητήσουμε, είπε 
η Ερμιόνη.
 – Τι συμβαίνει, ρώτησε και ανακάθισε ανήσυχος στο κρεβάτι. 
 – Ο δάσκαλος γλυκοκοιτάζει τη Νικολέτα. Τον γλυκοκοιτάζει και 
κείνη. Την είδα χθες να βγαίνει από το δωμάτιό του αναψοκοκκινισμένη.
 – Πρόσεξα που την γλυκοκοίταζε από την πρώτη στιγμή που μπή-
κε στο σπίτι μας. Είναι καλό παιδί ο Στέλιος. Θα του μιλήσω αύριο. 
 – Ελπίζω να μην την χάσουμε. 
Η Νικολέτα είχε αποφοιτήσει από τη νυχτερινή σχολή «Παρνασσός» για 
άπορα παιδιά όπου έμαθε αριθμητική, να γράφει, να διαβάζει και τρό-
πους καλής συμπεριφοράς. Η αριθμητική την βοηθούσε στο σχέδιο για 

φορέματα. Είχε γίνει χαρισματική μοδίστρα και η Ερμιόνη την χρησιμο-
ποιούσε ως μανεκέν. Ο δάσκαλος της δάνεισε το μυθιστόρημα «Οι άθλι-
οι των Αθηνών» του Ιωάννη Κονδυλάκη. Ξενυχτούσε να το διαβάζει η 
Νικολέτα και τα πρωινά τα μάτια της ήταν κόκκινα από το κλάμα. Εκείνη 
η ευαισθησία της αβγάτισε το σεβντά του δάσκαλου. 

*
Δεκαπενταύγουστος. Ο μεσημεριανός ήλιος καυτερός. Ο Ηρακλής είχε 
απογευματινή βάρδια και διέσχιζε την Ερμού για το καφενείο. Ο κόσμος 
στο δρόμο του φάνηκε αλλιώτικος, αγριεμένος. Αντίκρυζε ομάδες που 
συζητούσαν ζωηρά, που μάλωναν, που βρίζανε και καυγαδίζανε. Ένας 
έπεσε πάνω του και βλαστήμησε. «Στο διάολο! Στραβός είσαι; Στραβώ-
θηκαν όλοι οι Έλληνες!» «Τον χτύπησε η ζέστη στο κεφάλι», είπε μέσα 
του ο Ηρακλής. Όμως και στο καφενείο επικρατούσε η ίδια κατάσταση. 
Παρέες-παρέες στα τραπέζια φιλονικούσαν. Μερικοί διάβαζαν την εφη-
μερίδα και ξαφνικά την πετούσαν νευριασμένοι στο τραπέζι. Έπειτα την 
ξανάπιαναν. Την επόμενη μέρα, οι εφημεριδοπώλες διαλαλούσαν: «Έκτα-
κτο παράρτημα. Διαβάστε την προκήρυξη του Καραϊσκάκη! Διαβάστε 
την προκήρυξη των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Ένωσης!» Οι εφημε-
ρίδες γίνονταν ανάρπαστες. 
Στο καφενείο ένας νεαρός στρατιωτικός σηκώθηκε όρθιος και φώναξε: 
 – Αξιότιμοι κύριοι, παρακαλείστε μερικών λεπτών σιγής και ακρό-
ασης. Αναγιγνώσκω την ιερήν επιστολήν του λοχαγού και βουλευτού 
Καραϊσκάκη. 
 – Να μας ζήσει ο εγγονός του αρχιστράτηγου του ’21! επευφήμη-
σαν.  
Εκείνος άρχισε να διαβάζει:
«Τεσσαρακονταετής και πλέον άγονος και άδοξος εθνικός βίος εγγίζει 
ήδη εις το τέρμα του. Τα πράγματα, ακολουθήσαντα την φυσικήν αυ-
τών εξέλιξιν, βαδίζουσιν ήδη μετά τόσου ιλιγγιώδους ταχύτητος, ώστε 
προβληματικόν είναι αν θα δυνηθή ποτέ χειρ, οσονδήποτε στιβαρά και 
αν υποτεθή, να τα συγκρατήση. Ουδείς δύναται πλέον να διίδη τι θα 
επακολουθήση την έκρηξιν της λαϊκής οργής, διά τα τόσα μέχρι τούδε 
ανομήματα. Ό,τι παρατηρείται, σήμερον, είναι άμεσον επακόλουθον των 
μέχρι τούδε εις βάρος της ατυχούς ημών πατρίδος διαπραχθέντων. Επί 
μακράν σειράν ετών η Ελλάς υποσκαπτομένη και υπούλως φθειρομένη, 
αναδίδει του αγωνιώντος την βαρείαν πνοήν. Περιελθούσα τελευταίως 
εις το έσχατον της καταπτώσεως σημείον, αισθάνεται πλέον βαθύτατα 
την αναπόδραστον ανάγκην της ανορθώσεως και σωτηρίας αυτής, δι’ 
οποιωνδήποτε μέτρων, έστω και των τραχυτέρων. Αυγή νέα ίσως ανα-
τέλλει διά την τύχην ολοκλήρου του ελληνισμού…»
Ο νεαρός σταμάτησε και κοίταξε γύρω του. Άκρα ησυχία. Όλοι, πελάτες 
και σερβιτόροι, κρέμονταν από τα χείλη του. Τα λόγια του σαν δροσο-
σταλιές μες στην αφόρητη ζέστη. 
 – Δεν θα συνεχίσω. Απλώς ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την μέγι-
στη χαρά μου και την ποθητή ελπίδα για την ανατολή μιας νέας εποχής.
Ξέσπασαν χειροκροτήματα. «Τιμή και δόξα στους αγωνιστές μας!» επευ-
φήμησαν. Την ίδια στιγμή, ο διπλανός του, εξίσου νέος, πήρε το λόγο:
 – Αξιότιμοι κύριοι, επιτρέψετε και σε μένα να μοιραστώ μαζί σας 
λίγα λόγια από την προκήρυξη του φοιτητικού συλλόγου που απευθύνε-
ται στον άρχοντα της χώρας, το βασιλιά μας.
 – Να σας ακούσωμεν!
«Μεγαλειότατε! Βυθισμένη η πέννα μας εις την οδύνη, την οποίαν αισθά-
νεται η ψυχή μας διά την αθλιεστάτην της πατρίδος μας κατάστασιν, 
την οποίαν εδημιούργησε η φαύλη συναλλαγή των κατά καιρούς Κυβερ-
νήσεών Σου, αναγκάζεται να χαράξει ενταύθα πικράς μεν, αληθείς δε 
γραμμάς. 

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή
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Ο λόχος του 
Νικήτα απο-
βιβάστηκε 
τελευταίος. 
Παρέλασαν σε 
τετράδες μέχρι 
τους στρατώνες 
αλάβωτοι από 
τις επιθέσεις 
των Τούρκων. 

Γιώτα Κριλή
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	 	 Ο	Ηρακλής	έφτασε	βράδυ	στην	Αθήνα.	Μπαίνοντας	στην	είσοδο	
άκουσε	 τη	 συνηθισμένη	 ανδρική	 συζήτηση	 στο	 σαλόνι.	 Κουβάλησε	 τα	
πράγματα	στην	κουζίνα.	Οι	δικοί	του	τον	κοίταζαν	σαστισμένοι.	Περίμε-
ναν	να	έχει	μαζί	του	και	τη	Σταυρούλα.
	 	 −	Είναι	ούλοι	καλά.	Η	Σταυρούλα	παντρεύτηκε	το	Βαγγέλη	κι	είναι	
ευτυχισμένη.	Να,	σας	στέλνει	τούτο	το	καλάθι	με	φιλέματα.
	 	 −	Εμείς	πότε	θα	πάμε	στο	χωριό;	ρώτησε	η	Μαρία.	
	 	 −	Με	την	πρώτη	ευκαιρία,	θα	πάμε	ούλοι	μαζί.
	 	 −	Έτσι	μας	λες.	Έχουν	περάσει	τόσες	ευκαιρίες,	είπε	ο	Σωκράτης.
	 	 −	Μας	έφερες	κουφέτα;
	 	 −	Όχι,	Νικολέτα.	Κλέφτηκαν	και	τους	στεφάνωσε	νύχτα	ο	παπα-
Γιάννης.	 Εξαφανίστηκαν	 και	 τους	 έψαχναν	 για	 τρεις	 μέρες.	 Τρομάξανε	
μπας	κι	έπεσε	σε	κάνα	πηγάδι	η	Σταυρούλα.	Όταν	βρέθηκαν,	πήραν	ανά-
σα	και	τους	συγχωρέσανε.	Τέλος	καλό,	όλα	καλά.	Τι	γίνεται	εδώ;
	 	 −	Τα	ίδια.	Κάθισε	να	φας	πριν	πας	μέσα,	είπε	η	Ερμιόνη	και	του	
σέρβιρε	το	φαγητό.	
Αργότερα	μπήκε		στο	σαλόνι	χαμογελαστός	και	τους	πληροφόρησε	για	
την	παντρειά	της	Σταυρούλας,	για	τον	αναπόφευκτο	συμβιβασμό	και	που	
ο	γαμπρός	είναι	συνετός	και	παλικάρι.	
	 	 −	Συγχαρητήρια!	Να	μας	ζήσουν!	είπε	ο	δάσκαλος	ο	Ελεφάντης	
και	σήκωσε	το	ποτήρι	του.	
Το	σήκωσαν	και	οι	άλλοι	και	ευχήθηκαν	βίον	ανθόσπαρτο	και	ευτυχή	και	
στις	χαρές	των	ανύπαντρων.
	 	 −	Να	 τους	 χαιρόμαστε.	 Είναι	 αντάρτισσα	 η	 Σταυρούλα	 και	 θα	
χρειαστεί	περίσσια	σύνεση	και	παλικαριά	ο	γαμπρός,	πρόσθεσε	ο	καπετάν	
Ροκάκης	και	γέλασε	η	παρέα.
	 	 −	Έχουμε	τίποτα	νεότερο;	ρώτησε	ο	Ηρακλής.	
	 	 −	Ξεχείλισε	το	ποτήρι	των	ταπεινώσεων	στην	Κρήτη	μας	από	τους	
Τούρκους,	φώναξε	ο	 καπετάν	 Ροκάκης	οργισμένα	 και	 χτύπησε	 το	μπα-
στούνι	του	στο	πάτωμα.	Να	τα	πει	ο	Πέτρος	γιατί	συγχύζομαι.	
	 	 −	Πρόσφατα,	συνέχισε	ο	Πέτρος,	έγινε	μεγάλο	αποχαιρετιστήριο	
πανηγύρι	στα	Χανιά	για	τις	Προστάτιδες	Δυνάμεις	που	αποφάσισαν	να	
αποσύρουν	τα	στρατεύματά	τους	και	ν’	αφήσουν	φυλακίδες,	μικρά	πο-
λεμικά	πλοία,	για	να	ελέγχουν	τα	λιμάνια.	Τους	κατευόδωσαν	οι	Κρητικοί	
χαρούμενοι	και	ύψωσαν	την	ελληνική	σημαία	στο	φρούριο	Φιρκά.	Είδαν	
οι	Τούρκοι	την	γαλανόλευκη	κι	αγρίεψαν.	Πρόσβαλε,	λέει,	την	Οθωμα-
νική	Αυτοκρατορία.	Ετοίμασε	η	Πύλη	τα	πολεμικά	της	να	πλεύσουν	προς	
την	Κρήτη	κι	έστειλε	φιρμάνι	στη	κυβέρνηση	απαιτώντας	γραπτή	εγγύη-
ση	ότι	η	Ελλάδα	δεν	έχει	εδαφικές	αξιώσεις	για	την	Κρήτη	και	ουδεμίαν	
αξίωση	για	την	ένωσή	της	με	την	Ελλάδα.	Και	ο	Ράλλης	πήγε	προσωπικά	
στην	Τουρκική	Πρεσβεία	και	 τους	 έκανε	 τεμενάδες.	Και	οι	Προστάτιδες	
Δυνάμεις	έστειλαν	τις	φυλακίδες	στα	Χανιά	για	να	κατεβάσουν	τη	σημαία.
	 	 −	Μέχρι	πότε	θα	μας	κυβερνάνε	οι	φελλοί;	Δεν	πάει	άλλο,	πρό-
σθεσε	ο	καπετάν	Ροκάκης.
	 	 −	Είναι	απαράδεχτος	ο	Ράλλης.	Απορρίπτει	τα	αιτήματά	μας	για	
την	αναδιάρθρωση	του	στρατού	και	του	κράτους	και	κάνει	σούζα	μπρο-
στά	στις	απειλές	της	Τουρκίας.	Κωφεύει	στα	μηνύματα	που	στέλνουν	συ-
νέχεια	οι	Τούρκοι,	επίσημοι	και	χαμάληδες,	ότι	θα	έρθουν	να	φουμάρουν	
τον	ναργιλέ	τους	στην	Ακρόπολη,	δήλωσε	ο	Μανόλης.
	 	 −	Στο	χώρο	της	διπλωματίας,	πρόσθεσε	ο	Πέτρος,	ο	Ράλλης	χλευ-
άζεται	για	την	γκάφα	του.	Τέτοια	γκάφα	δεν	έχει	κάνει	άλλος	πολιτικός	
στα	δρώμενα	της	χώρας.	Όπως	γνωρίζετε,	μετά	τον	«προδοτικό»	πόλεμο	
του	’97,	πολλοί	Έλληνες	αξιωματικοί	υπηρέτησαν	ανεπίσημα	στη	Μακε-

δονία	υπερασπίζοντας	τα	δικαιώματα	των	Ελλήνων	κατοίκων	που	διώκο-
νταν	από	τους	Βουλγάρους.	Φυσικά,	η	Πύλη	διαμαρτυρόταν,	όμως	καμιά	
ελληνική	κυβέρνηση	δεν	παραδέχτηκε	ότι	Έλληνες	αξιωματικοί	δρούσαν	
στην	Μακεδονία.	Μόλις	πήρε	την	εξουσία	ο	Ράλλης	παράγγειλε	μέσω	του	
Έλληνα	πρέσβη	στην	τουρκική	κυβέρνηση	ότι	«πρόσταξε	τους	Έλληνες	
αξιωματικούς	που	βρίσκονται	στη	Μακεδονία	να	γυρίσουν	αμέσως	στην	
Ελλάδα».	
	 	 −	Δεν	είναι	μόνο	ζαβός,	είναι	και	προδότης,	σχολίασε	ο	δάσκα-
λος.
	 	 −	 Συνεχίζει	 την	 πολιτική	 της	 «άψογης	 στάσης»	 του	 Θεοτόκη.	
Έχουμε	καταντήσει	επαίτες.	Κινδυνεύουμε	από	την	Τουρκία	και	ζητιανεύ-
ουμε	βοήθεια	από	τις	Προστάτιδες	Δυνάμεις.	Και	οι	Γάλλοι	έδωσαν	την	
εξής	απάντηση:	«Δεν	μπορούμε,	δυστυχώς,	να	σας	βοηθήσουμε.	Είσαστε	
το	πιο	αδύνατο	κράτος	της	Ανατολής».	Τα	ίδια	λέει	και	η	Αγγλία,	πρόσθε-
σε	ο	Πέτρος.
	 	 −	Χάλια!	Πόσο	καιρό	θα	παραμένουμε	δέσμιοι	στην	πολιτική	των	
διεφθαρμένων	πολιτικών;	Η	ολιγαρχία	έχει	τη	μούρη	της	στον	ντορβά	του	
δημοσίου	και	είναι	ικανή	να	πουλήσει	την	Ελλάδα	ακόμη	και	στο	διάολο	
για	τα	προνόμιά	της.	Είναι	απαράδεχτο	να	κυβερνάει	τη	χώρα	ανεξέλε-
γκτη.	Φυσικά	έχει	τις	πλάτες	του	βασιλιά.	Είναι	και	κείνου	η	μούρη	στο	
δημόσιο	 ντορβά.	Μόνο	μια	 επανάσταση	θα	σώσει	 την	 κατάσταση.	Και	
εσείς	 οι	 στρατιωτικοί	 έχετε	 μείνει	 στην	 πάρλα.	Δεν	 γίνεται	 τίποτα	 με	 τα	
λόγια,	ανέκραξε	ο	καπετάν	Ροκάκης.
	 	 −	Καπετάνιε,	μην	υποτιμάς	τον	αγώνα	μας.	Χρειαζόμαστε	οργά-
νωση	 και	 συντονισμό	 για	 να	 καταστρώσουμε	 τα	 σχέδια.	 Κυκλοφόρησε	
μυστικά	η	επιστολή	του	Νικολάου	Πλαστήρα,	που	εδρεύει	στα	Τρίκαλα.	
Την	είχε	στείλει	στο	βουλευτή	Καρδίτσας	και	λοχαγό	Γεώργιο	Καραϊσκάκη,	
πολιτικό	σύμβουλο	των	υπαξιωματικών.	Έχω	αντίτυπο,	είπε	ένας	υπαξιω-
ματικός.	
	 	 −	Να	μας	ζήσει	ο	εγγονός	του	στρατάρχη	της	Ρούμελης.	Να	την	
ακούσουμε	την	επιστολή,	απαίτησε	ο	καπετάν	Ροκάκης.	
	 	 −	Βεβαίως,	είπε	ο	αξιωματικός	και	άρχισε	να	διαβάζει	συγκινημέ-
νος.
	 	 «Σεβαστέ	μου,	
	 	 Έλαβον	την	επιστολήν	σας.	
	 	 Τα	πράγματα	εν	Θεσσαλία,	όπως	ο	ίδιος	αντελήφθητε,	καίτοι	εν	
τη	 κυοφορία	 των,	 ευρίσκονται	 εν	παρηγόρω	σχεδόν	 καταστάσει.	 Τούτο	
προς	το	παρόν	νομίζω	ότι	είναι	αρκετόν.	Διά	την	μετ’	άλλων	φρουρών	
συνεννόησιν	βραδύνομεν	καθ’	όσον	κρίνομεν	καλύτερον	την	διά	ζώσης	
συνεννόησιν	παρά	δι’	επιστολών,	δι’	ευνοήτους	λόγους.	Προς	τούτω	δρα-
στηρίως	ενεργώ	όπως	επιτύχω	την	παρά	τω	υπουργείω	των	Στρατιωτικών	
απόσπασίν	μου,	διότι	 εν	Αθήναι	 ευρισκόμενος	δύναμαι	 να	 επικοινωνώ	
ασφαλέστερον	και	αποτελεσματικώτερον,	ου	μόνον	μετά	των	εν	Αθήναις,	
αλλά	και	μετά	των	εν	ταις	επαρχίαις.	Κατ’	αυτάς	θα	σας	επισκεφθή	ο	επι-
λοχίας	του	12ου	πεζικού	Κονδύλης	Γεώργιος,	μεθ’	ου	εκτός	των	άλλων	
συνεννοείσθε	και	διά	την	επικοινωνίαν	μετά	των	άλλων.	Πάντως	όταν	θα	
έλθω	εις	τας	Αθήνας,	θα	γίνη	η	συνεννόησις	τελεία.	Πλην	μην	βραδύνετε,	
εργασθείτε	και	χαράξατε	την	πορείαν	από	τούδε,	προσελκύσατε	φίλους,	
ίνα	 μη	 έχωμεν	 μόνον	 τον	 στρατόν.	Όσον	 αφορά	 την	 συνεννόησιν	 του	
στρατού	την	νομίζω	εύκολον.	Τα	λοιπά	θεωρώ	δύσκολα.	Προπαρασκευ-
άσετε,	προς	Θεού,	τα	πράγματα	διότι	έφθασε	το	μαχαίρι	στο	κόκκαλο.	
Τηρείτε	με	ενήμερον	της	πορείας	των	πραγμάτων	όπως	και	εγώ	υμάς.	

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας ιστορικών μυθιστορημάτων 
της καταξιωμένης συγγραφέως Γιώτας Κριλή αποκλειστικά στον Κόσμο

Γιώτα Κριλή:
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 – Βλέπει μακριά ο Πλαστήρας. Η εισήγησή του για ευρύ κίνημα 
έχει ευδοκιμήσει. Πρόσφατα, η εφημερίδα Χρόνος εκφράζει παρόμοιες 
απόψεις σε άρθρα της. Θα σας θυμίσω μερικές, είπε ο γκριζομάλλης 
αξιωματικός βγάζοντας από την τσέπη απόκομμα εφημερίδας και διαβά-
ζοντας: 
Θέλομεν την κατάργησιν της δουλευτικής φεουδαρχίας, η οποία ζει και 
υφίσταται λεηλατούσα και διαρπάζουσα τα δημόσια. Θέλομεν διοίκησιν 
όχι κλεφτοκοτάδων, λαφυραγωγών του Ταμείου, τυραννικήν των πολι-
τών… Θέλομεν τα χρήματα του λαού να μη διαρπάζωνται από τας ατί-
μους συμμορίας των κομμάτων και των Αυλών… 
 – Και συνεχίζεται το άρθρο. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω εί-
ναι η σημαντικότητα να εκφράζονται οι ιδέες μας για την αναδιάρθρωση 
του στρατού και του κράτους δημοσίως από τον τύπο. Έτσι πληροφορού-
νται και χειραφετούνται οι πολίτες. 
– Ούτως είναι πολύ σημαντικό, όμως το άνοιγμα του κινήματός μας 
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Είναι απαραίτητη η απόλυτη μυστι-
κότητα μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση δράσης. Υπάρχουν προδότες 
και κατάσκοποι ανάμεσά μας, δήλωσε ο Μανόλης. 
– Συμφωνώ, απάντησε ο γκριζομάλλης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε που τον 
περασμένο μήνα, προδόθηκε η σύσκεψη που είχαμε στο σπίτι του υπολο-
χαγού Χρήστου Χατζημιχάλη. Χάρη στην ψυχραιμία του ταγματάρχη Κρί-
τσα δεν έπεσε στα χέρια του Σχινά το πρωτόκολλο των αιτημάτων μας. 
– Τι έγινε; ρώτησε ο δάσκαλος. Αυτά δεν φτάνουν στην επαρχία. 
– Είναι γνωστό ότι στο Στρατιωτικό Σύνδεσμο υπάρχουν αντίθετες από-
ψεις, εξήγησε ο Λευτέρης. Και σκοπός αυτής της σύσκεψης ήταν να ενω-
θούμε. Η επιτροπή είχε ετοιμάσει το πρωτόκολλο αιτημάτων που έπρεπε 
να εγκριθούν. Ήμασταν μαζεμένοι 181 αξιωματικοί όλων των όπλων και 
τη στιγμή που ο ταγματάρχης Κρίτσας διάβαζε το πρωτόκολλο, παρου-
σιάζεται ξαφνικά ο φρούραρχος συνταγματάρχης Σχινάς και τον διατάσ-
σει να του το παραδώσει. Εκείνος το κατέστρεψε ακαριαίως και ο Σχινάς 
τον απείλησε. Τρέξαμε όλοι και υπερασπιστήκαμε τον Κρίτσα. Έγινε παν-
δαιμόνιο και ο Σχινάς αναγκάστηκε να φύγει με την ουρά στα σκέλια. 
– Αυτό το επεισόδιο βοήθησε στην ένωση κυρίως των δυο διαφορετικών 
ομάδων.
– Όμως, ακολούθησαν ανακρίσεις και έχουν αποταχτεί δώδεκα άτομα 
από τις τάξεις του στρατού.
 – Είναι απαράδεχτοι οι συμβιβασμοί που έγιναν, ξέσπασε ο κα-
πετάν Ροκάκης. Αν ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν καταργήσει τη Δυνα-
στεία, ποιος θα το κάνει; Γιατί δεν φέρνουν τον Βενιζέλο να βάλει τα 
πράγματα στη θέση τους; Γιατί τον απορρίπτουν;
 – Καπετάν Ροκάκη, μην ανησυχείτε. Όλα είναι ρευστά προς το 
παρόν και όλα είναι στο τραπέζι. Σ’ όλες τις φρουρές γίνονται μυήσεις 
στο σύνδεσμό μας. Όμως κινδυνεύουμε όλοι. Εγώ πρέπει να σας καληνυ-
χτίσω, είπε ο γκριζομάλλης και σηκώθηκε. 
 – Έχετε τ’ άρματα στα χέρια σας, κύριε συνταγματάρχα. Είσαστε 
βετεράνος. Τι περιμένετε; φώναξε ο καπετάν Ροκάκης.
Σηκώθηκαν και οι άλλοι και η παρέα διαλύθηκε. Ο Ηρακλής χασμουρή-
θηκε και πήγε για ύπνο. 
 – Πριν αποκοιμηθείς έχω κάτι πολύ σοβαρό να συζητήσουμε, είπε 
η Ερμιόνη.
 – Τι συμβαίνει, ρώτησε και ανακάθισε ανήσυχος στο κρεβάτι. 
 – Ο δάσκαλος γλυκοκοιτάζει τη Νικολέτα. Τον γλυκοκοιτάζει και 
κείνη. Την είδα χθες να βγαίνει από το δωμάτιό του αναψοκοκκινισμένη.
 – Πρόσεξα που την γλυκοκοίταζε από την πρώτη στιγμή που μπή-
κε στο σπίτι μας. Είναι καλό παιδί ο Στέλιος. Θα του μιλήσω αύριο. 
 – Ελπίζω να μην την χάσουμε. 
Η Νικολέτα είχε αποφοιτήσει από τη νυχτερινή σχολή «Παρνασσός» για 
άπορα παιδιά όπου έμαθε αριθμητική, να γράφει, να διαβάζει και τρό-
πους καλής συμπεριφοράς. Η αριθμητική την βοηθούσε στο σχέδιο για 

φορέματα. Είχε γίνει χαρισματική μοδίστρα και η Ερμιόνη την χρησιμο-
ποιούσε ως μανεκέν. Ο δάσκαλος της δάνεισε το μυθιστόρημα «Οι άθλι-
οι των Αθηνών» του Ιωάννη Κονδυλάκη. Ξενυχτούσε να το διαβάζει η 
Νικολέτα και τα πρωινά τα μάτια της ήταν κόκκινα από το κλάμα. Εκείνη 
η ευαισθησία της αβγάτισε το σεβντά του δάσκαλου. 

*
Δεκαπενταύγουστος. Ο μεσημεριανός ήλιος καυτερός. Ο Ηρακλής είχε 
απογευματινή βάρδια και διέσχιζε την Ερμού για το καφενείο. Ο κόσμος 
στο δρόμο του φάνηκε αλλιώτικος, αγριεμένος. Αντίκρυζε ομάδες που 
συζητούσαν ζωηρά, που μάλωναν, που βρίζανε και καυγαδίζανε. Ένας 
έπεσε πάνω του και βλαστήμησε. «Στο διάολο! Στραβός είσαι; Στραβώ-
θηκαν όλοι οι Έλληνες!» «Τον χτύπησε η ζέστη στο κεφάλι», είπε μέσα 
του ο Ηρακλής. Όμως και στο καφενείο επικρατούσε η ίδια κατάσταση. 
Παρέες-παρέες στα τραπέζια φιλονικούσαν. Μερικοί διάβαζαν την εφη-
μερίδα και ξαφνικά την πετούσαν νευριασμένοι στο τραπέζι. Έπειτα την 
ξανάπιαναν. Την επόμενη μέρα, οι εφημεριδοπώλες διαλαλούσαν: «Έκτα-
κτο παράρτημα. Διαβάστε την προκήρυξη του Καραϊσκάκη! Διαβάστε 
την προκήρυξη των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Ένωσης!» Οι εφημε-
ρίδες γίνονταν ανάρπαστες. 
Στο καφενείο ένας νεαρός στρατιωτικός σηκώθηκε όρθιος και φώναξε: 
 – Αξιότιμοι κύριοι, παρακαλείστε μερικών λεπτών σιγής και ακρό-
ασης. Αναγιγνώσκω την ιερήν επιστολήν του λοχαγού και βουλευτού 
Καραϊσκάκη. 
 – Να μας ζήσει ο εγγονός του αρχιστράτηγου του ’21! επευφήμη-
σαν.  
Εκείνος άρχισε να διαβάζει:
«Τεσσαρακονταετής και πλέον άγονος και άδοξος εθνικός βίος εγγίζει 
ήδη εις το τέρμα του. Τα πράγματα, ακολουθήσαντα την φυσικήν αυ-
τών εξέλιξιν, βαδίζουσιν ήδη μετά τόσου ιλιγγιώδους ταχύτητος, ώστε 
προβληματικόν είναι αν θα δυνηθή ποτέ χειρ, οσονδήποτε στιβαρά και 
αν υποτεθή, να τα συγκρατήση. Ουδείς δύναται πλέον να διίδη τι θα 
επακολουθήση την έκρηξιν της λαϊκής οργής, διά τα τόσα μέχρι τούδε 
ανομήματα. Ό,τι παρατηρείται, σήμερον, είναι άμεσον επακόλουθον των 
μέχρι τούδε εις βάρος της ατυχούς ημών πατρίδος διαπραχθέντων. Επί 
μακράν σειράν ετών η Ελλάς υποσκαπτομένη και υπούλως φθειρομένη, 
αναδίδει του αγωνιώντος την βαρείαν πνοήν. Περιελθούσα τελευταίως 
εις το έσχατον της καταπτώσεως σημείον, αισθάνεται πλέον βαθύτατα 
την αναπόδραστον ανάγκην της ανορθώσεως και σωτηρίας αυτής, δι’ 
οποιωνδήποτε μέτρων, έστω και των τραχυτέρων. Αυγή νέα ίσως ανα-
τέλλει διά την τύχην ολοκλήρου του ελληνισμού…»
Ο νεαρός σταμάτησε και κοίταξε γύρω του. Άκρα ησυχία. Όλοι, πελάτες 
και σερβιτόροι, κρέμονταν από τα χείλη του. Τα λόγια του σαν δροσο-
σταλιές μες στην αφόρητη ζέστη. 
 – Δεν θα συνεχίσω. Απλώς ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την μέγι-
στη χαρά μου και την ποθητή ελπίδα για την ανατολή μιας νέας εποχής.
Ξέσπασαν χειροκροτήματα. «Τιμή και δόξα στους αγωνιστές μας!» επευ-
φήμησαν. Την ίδια στιγμή, ο διπλανός του, εξίσου νέος, πήρε το λόγο:
 – Αξιότιμοι κύριοι, επιτρέψετε και σε μένα να μοιραστώ μαζί σας 
λίγα λόγια από την προκήρυξη του φοιτητικού συλλόγου που απευθύνε-
ται στον άρχοντα της χώρας, το βασιλιά μας.
 – Να σας ακούσωμεν!
«Μεγαλειότατε! Βυθισμένη η πέννα μας εις την οδύνη, την οποίαν αισθά-
νεται η ψυχή μας διά την αθλιεστάτην της πατρίδος μας κατάστασιν, 
την οποίαν εδημιούργησε η φαύλη συναλλαγή των κατά καιρούς Κυβερ-
νήσεών Σου, αναγκάζεται να χαράξει ενταύθα πικράς μεν, αληθείς δε 
γραμμάς. 

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή
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ήταν από φανατισμένους Νεότουρκους. 
Ο απλός τουρκικός λαός θέλει ειρήνη και 
ασφάλεια. Ήδη οι δικοί μας που προπο-
ρεύονταν φρουρούν τώρα τα εξωτερικά 
σύνορα της Σμύρνης. Η υπηρεσία μας, 
μέχρι νεότερης διαταγής, είναι να περι-
πολούμε την πόλη και τα προάστιά της για 
τη διατήρηση της τάξης. Ο κάθε διμοιρί-
της θα οργανώσει τη διμοιρία του σε τρεις 
περιπόλους, που θα υπηρετούν εναλλάξ 
σε βάρδιες. Την πρώτη μέρα, η κάθε πε-
ρίπολος θα καθοδηγείται από ντόπιο εθε-
λοντή. 
Ο Σμυρναίος εθελοντής, ο κύριος Μουρά-
της, οδήγησε την περίπολο στον Μητρο-
πολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Στον 
εξώστη ήταν αναρτημένες οι σημαίες, η 
βυζαντινή με τον δικέφαλο αετό και η γα-
λανόλευκη δίπλα της. Στάθηκαν στο προ-
αύλιο και θαύμαζαν το θεόρατο μαρμάρι-
νο καμπαναριό με το χρυσό σταυρό, το 
ανάγλυφο του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα 
δίπλα στο πηγάδι, το τετραπρόσωπο ρο-
λόι με την επιγραφή, «Ηλίου άτερ σιγώ». 
- Πού σημαίνει; ρώτησε ο Νικήτας. 
- Που σημαίνει απουσία του ήλιου σιω-
πώ, εξήγησε ο κύριος Μουράτης και πρό-
σθεσε: Η μεγάλη καμπάνα είναι δώρο του 
τσάρου της Ρωσίας. 
Μπήκε πρώτος στο Ναό, πήρε κεριά από 
το παγκάρι και τα μοίρασε στους στρατι-
ώτες λέγοντας: «Με τη βοήθεια του θεού, 
αδέρφια». Έριξαν τον όβολό τους και ο 
καθένας άναψε το κεράκι του προσευχό-
μενος. Στάθηκαν συγκινημένοι και θαύ-
μαζαν το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τον δεσπο-
τικό θρόνο, τον ιερό άμβωνα, τις όμορφες 
εικόνες. Έπειτα συνέχισαν την περιπολία 
τους και σταμάτησαν παραδίπλα μπροστά 
σε ένα μεγάλο ίδρυμα. 
- Ετούτη είναι η Ευαγγελική Σχολή Σμύρ-
νης, ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που 
λειτουργεί από το 1723. Ονομάστηκε «Ευ-
αγγελική» διότι οι Τούρκοι τότε επέτρε-
παν μόνο τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. 
Περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό, 
γυμνάσιο, εμπορικό τμήμα και τμήμα ξέ-
νων γλωσσών, διδασκαλείο, βιβλιοθήκη, 
αρχαιολογικό μουσείο. Παρέχει δωρεάν 
φοίτηση «δι’ όλους τους προσερχόμενους 
χριστιανούς». Αρχικά η εκπαίδευση στην 
Ανατολή καλλιεργήθηκε στους χώρους 
των εκκλησιών, όπου στεγάζονταν τα σχο-
λεία με τη στήριξη των κοινοτήτων. 
Στάθηκαν μπροστά το μεγάλο Νοσοκο-
μείο του Αγίου Χαραλάμπους και ο κύριος 
Μουράτης τούς πληροφόρησε ότι στέγαζε 
δυο τμήματα χειρουργικής, δυο παθολο-
γίας, ένα οφθαλμιατρικής, ένα μαιευτι-
κής, ένα ψυχιατρικής και γεροκομείο. 
Εκείνες τις μέρες, οι περιπολίες έμοια-
ζαν με περιηγήσεις. Οι Νεότουρκοι είχαν 
φευγατίσει στο εσωτερικό της Ανατολής 
και υπήρχε ησυχία.
Την επόμενη μέρα, με τη βοήθεια πρό-
χειρου χάρτη, η περίπολος σεργιάνισε 
την κάτω πόλη. Οι στρατιώτες προσκύνη-
σαν και άναψαν κεράκια στις εκκλησίες 
της, θαύμασαν τα ελληνικά σχολεία και 
γνώρισαν τη φιλοξενία των Σμυρναίων 
που τους χειροκροτούσαν στο πέρασμά 

τους και τους πρόσφεραν φιλέματα. Στον 
Φραγκομαχαλά έβλεπαν για πρώτη φορά 
μεγαλοπρεπέστατα εμπορικά καταστήμα-
τα με πλούσιες βιτρίνες ευρωπαϊκών και 
παρισινών πραματειών. Πέρασαν και από 
τους μαχαλάδες των Εβραίων και των Αρ-
μενίων.
Σε μια περιπολία στα υπόστεγα της αγοράς 
αντίκρισαν ένα καραβάνι από καμήλες, 
που μόλις είχαν φτάσει από το εσωτερικό. 
Ήταν γονατισμένες και τις ξεφόρτωναν. 
Σαν απαλλάχτηκαν από το φορτίο, καλού-
δια της Ανατολής, αναμασούσαν αμέρι-
μνα βγάζοντας αφρούς από το στόμα τους. 
Τις σήκωναν με το στανιό, με φοβέρες και 
κλωτσιές. Το πελώριο μπόι τους με τις 
ψηλές καμπούρες έκαναν τους καμηλιέ-
ρηδες να φαίνονται σα νάνοι δίπλα τους. 
Ο Νικήτας φώναξε: «Τι ’πε η καμήλα όταν 
την ρώτησαν αν προτιμάει τον ανήφορο 
ή τον κατήφορο;» «Τον κατήφορο». Εκεί-
νος κούνησε αρνητικά το κεφάλι και οι 
άλλοι έξυναν τα δικά τους αναρωτώντας: 
«Τι ’πε;» «Είπε: ‘‘Χάθηκε ο ίσιος δρόμος;’’ 
Τους έπιασαν τα γέλια. «Μπράβο της! 
Εμάς δεν μας έκοψε». 
Στην κεντρική αγορά, οι μαγαζάτορες 
τους πρόσφεραν κεράσματα. «Περάστε, 
παλικάρια, να δοκιμάσετε τα κρασιά της 
Σμύρνης!» «Ευχαριστούμε, πατριώτες, 
απαγορεύεται η πόση σε ώρα υπηρεσίας. 
Θα ξαναπεράσουμε». Βάζανε σημάδι τα 
μαγαζιά για να τα επισκεφτούν όταν θα 
τέλειωνε η βάρδιά τους. Τους είχαν εντυ-
πωσιάσει οι Μεγάλες Ταβέρνες, τα ξα-
κουστά μεγάλα μπακάλικα, ψαράδικα και 
χασάπικα με τα πλούσια ποικίλα αγαθά 
τους. Οι μυρωδιές από τα τουλουμοτύρια, 
τα κασέρια και τα τουρσιά τούς έσπαζαν τη 
μύτη. Χαίρονταν σαν άκουγαν τους ψαρά-
δες να διαλαλούν στα ελληνικά: Σπαρτα-
ράνε! Σπαρταράνε! Εδώ οι αστακοί! Εδώ 
οι γαρίδες! Εδώ τα μύδια! «Εδώ η Ελλά-
δα!» αναφώνησε ο Νικήτας ενθουσιασμέ-
νος. Κάθε τόσο ακουγόταν και η καμπάνα 
του ρολογιού της Αγίας Φωτεινής που σή-
μαινε την ώρα. Ο ήχος της είχε εμβέλεια 
σε όλη την πόλη. 
Έκαναν περίπολο και στα Χιώτικα με τα 
χαμηλά σπίτια. Οι άσεμνες προκλήσεις 
των ιεροδούλων τους ξάφνιασαν. Στέκο-
νταν στα παράθυρα και στις πόρτες ξέ-
στηθες. Ήταν από κάθε καρυδιάς καρύδι, 
χριστιανές, Τουρκάλες, Οβριές, Αρμένισ-
σες, Φράγκισσες, αραπίνες. 

«Πίσω μου Σατανά», ψέλλισε ο Νικήτας 
και άρχισε να σιγοτραγουδάει: 

Στη λιθόχτιστη τη βρύση
πότιζε τα ζα,
σήκωσε το μισοφόρι
και πλιτς-πλατς
τα πόδια της τα τορνευτά.

Υπήρχαν κάμποσοι στο στράτευμα που 
υπόφεραν από αφροδίσια νοσήματα και 
οι συνετοί ήταν προσεχτικοί. 
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Π
ήραν τον ανήφορο, πέρασαν τον 
Άνω Μαχαλά με τις τουρκικές γει-
τονιές και βγήκαν στην κορυφή. 
Η μαγιάτικη αύρα τους δρόσισε. 

Ακούμπησαν στα χαλάσματα και πήραν 
ανάσα. Ο τόπος πράσινος και λουλουδια-
σμένος. Το πανόραμα εξαίσιο. Η όψη της 
πόλης στα χαμηλά, με τα πολλά καμπανα-
ριά και τους πολλούς μιναρέδες αντανα-
κλούσε τις πολυπολιτισμικές της κοινότη-
τες. Μαγευτικά τα δαντελωτά ακρογιάλια, 
η απέραντη θάλασσα του Αιγαίου, τα χω-
ριά, οι κάμποι, τα μακρινά γαλάζια βουνά. 
Τριγύρω τους ήταν και άλλοι περιηγητές, 
ως επί το πλείστον Έλληνες στρατιώτες. 
Περπατούσαν στα ερείπια του κάστρου 
και ο Ηλίας εξηγούσε:
- Τούτο το φρούριο είχε χτιστεί στα θεμέ-
λια της αρχαίας ακρόπολης, που χτίστηκε 
κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής περιό-
δου. Ανατολικά βρισκόταν το αρχαίο θέ-
ατρο και δυτικά το στάδιο, όπου κατά το 
155 μ.Χ. μαρτύρησε ο επίσκοπος Άγιος 
Πολύκαρπος. Στάδιο και θέατρο κατα-
στράφηκαν από το σεισμό του 178 μ.Χ. 
Ανά την ιστορία πέρασαν πολλοί κατα-
κτητές, όπως οι Ρωμαίοι, οι Γενοβέζοι και 
τελευταία οι Οθωμανοί. 
- Κύριε ανθυπολοχαγέ, κυρ-δάσκαλε! 
ακούστηκε μια γνώριμη φωνή.
- Καλώς τον. Πώς απ’ εδώ;
- Είμαι με την περίπολο.
- Να σας συστήσω στον κύριο Δοξάρη, 
δημοσιογράφο από την Αθήνα. Απ’ εδώ 
ο Αρκάς, ο Νικήτας, πολεμιστής του Σκρα 
και στιχουργός. 
- Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Τιμήσατε 
την πατρίδα μας. Μ’ ενδιαφέρουν και οι 
στίχοι σας. 
- Ευχαρίστως, είπε ο Νικήτας απαγγέλο-
ντας:
Του Αιγαίου τα κύματα φέρνουν χαιρετί-
σματα
απ’ τη μάνα Ελλάδα στης Σμύρνης τ’ 
ακρογιάλια.

- Μάλιστα. Είναι μαγευτικά τ’ ακρογιάλια 
της Σμύρνης. Τι μήνυμα θέλετε να στείλε-
τε στη μάνα Ελλάδα; 
- Να τελειώσει ο πόλεμος, κύριε δημοσι-
ογράφε. Λείπουμε χρόνια απ’ τα σπίτια 
μας.
- Νικήτα, η υπηρεσία μου τώρα είναι στο 
Γραφείο Τύπου στο Ελληνικό Προξενείο. 
Πέρασε όποτε έχεις ευκαιρία.
- Ευχαριστώ, κύριε ανθυπολοχαγέ. 

*
Ο λόχος του Νικήτα αποβιβάστηκε τελευ-
ταίος. Παρέλασαν σε τετράδες μέχρι τους 
στρατώνες αλάβωτοι από τις επιθέσεις 
των Τούρκων. Αργά το βράδυ ο διοικη-
τής τούς ενημέρωσε για τις συμπλοκές και 
τους κατήχησε. 
- Η αποστολή μας, τόνισε, είναι αποστο-
λή συμφιλίωσης και ειρήνης. Επιβάλ-
λεται άψογη συμπεριφορά. Δεν πρέπει 
να δώσουμε την παραμικρή αφορμή για 
παρεξηγήσεις. Η επίθεση εναντίον μας 

Στο Μέτωπο


