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Χειροκροτήματα, επευφημίες. Ο κύριος Αρτέμης 
ήπιε ακόμη μια γουλιά και συνέχισε. 
Έχω να πω ακόμη μια συμβουλή για τη νύφη μας. 
Να τον προσέχει το Στέλιο μας και να μην τον 
ξεσυνερίζεται όταν τον πιάνουν τα νευράκια του 
γιατί είν’ το στερνοπούλι μας και τον είχαμε κακο-
μαθημένο. Να ζήσετε ευτυχισμένοι και να κάνετε 
πολλά παιδάκια! 
Ήπιε ακόμη μια γουλιά και κατέβηκε χορεύοντας ο 
Αρτέμης, ενώ στο βήμα ανέβηκε ο κύριος Παπανα-
στασίου. Ψηλός, λιγνός και ωραίος με μαύρα εκ-
φραστικά μάτια στα χρόνια του Χριστού. Η επιβλη-
τική του παρουσία απέσπασε την προσοχή όλων.
− Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να γιορτά-
ζουμε τη σύζευξη δύο έξοχων νέων, γέννημα και 
θρέμμα της Αρκαδικής γης, του Στέλιου και της 
Νικολέτας. Είναι και οι δικές μου ρίζες αρκαδικές, 
παρότι δεν έχω ζήσει στο Λεβίδι. Και ομολογώ ότι 
το Στέλιο, που είναι δεύτερος εξάδερφός μου, τον 
γνώρισα φέτος για πρώτη φορά και ανακάλυψα 
ότι έχουμε τα ίδια ιδανικά, τις ίδιες προοδευτικές 
ιδέες και τον ίδιο διακαή πόθο να συμβάλουμε 
στην αλλαγή αυτής της διεφθαρμένης κοινωνίας 
ώστε να ευδοκιμήσει η δημοκρατία, η δικαιοσύνη 
και η ελευθερία στην πατρίδα μας. Νιώθω τυχερός 
που ένας νέος με ιδανικά και οράματα σαν το Στέ-
λιο είναι σήμερα γραμματέας μου και το δεξί μου 
χέρι στον αγώνα που κάνουμε για μια καλύτερη 
ζωή. Αγαπητά μου εξαδέρφια, Στέλιο και Νικολέ-
τα, συγχαρητήρια για το γάμο σας και να είσαστε 
πάντα ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον!
Έπειτα πήρε το λόγο ο πατέρας της νύφης.
− Αγαπητοί συμπέθεροι, φίλοι, συγγενείς και φίλ-
τατα παιδιά μου, Νικολέτα και Στέλιο. Είμαι κατα-
συγκινημένος από χαρά για τούτον το γάμο. Μολο-
νότι είμαι πρόεδρος στο Αηδονοχώρι, μειονεκτώ 
στην εκφώνηση ομιλιών και σας ζητώ συγγνώμη. 
Μάλιστα, μάρτυρας είναι και ο γαμπρός μας ο Στέ-
λιος. Όταν υπηρετούσε στο σχολείο του χωριού 
μας, μου σύντασσε τις επίσημες ομιλίες μου. Χαί-
ρομαι που έγινε γαμπρός μας και θα με βοηθάει 
σε ώρα ανάγκης. Θα δώσω το λόγο στον αδερφό 
μου τον Ηρακλή που είχε την προστασία της Νι-
κολέτας για πολλά χρόνια και την φρόντιζε σαν 
πραγματικός πατέρας. 
− Ευχαριστώ, αδερφέ Γιώργη, και σου είμαι ευ-
γνώμων που η Νικολέτα έμεινε μαζί μας όλα αυτά 
τα χρόνια. Είναι μια άξια, συνετή και χαρισματι-
κή κόρη. Αδερφέ, είχες μεγάλο καημό για τις έξι 
θυγατέρες σου. Όμως η θεία πρόνοια βοήθησε 
και έχουν ήδη τακτοποιηθεί οι πέντε. Μάλιστα, οι 
τρεις σχεδόν χωρίς προίκα. Τη Σταυρούλα μας την 
έκλεψε ο γαμπρός. Παρότι, κάποιοι ισχυρίζονται 
ότι εκείνη έκλεψε το γαμπρό, η ουσία είναι ότι δεν 
πήρε προίκα. Ούτε η Διαμάντω πήρε προίκα. Είχε 
τέτοιο σεβντά ο Μαστροπάν και δεν νοιάστηκε για 
την προίκα. Και απ’ ό,τι γνωρίζω ούτε ο καινού-
ριος γαμπρός μας έχει ζητήσει προίκα. Λοιπόν, να 

πιούμε στην υγειά σου αδερφέ, και να ευχηθούμε 
καλή ζωή στους νεόνυμφους. Τώρα, έχει το λόγο 
ο γαμπρός.
− Σεβαστοί μας γονείς, αγαπητοί συγγενείς και 
φίλοι, εγώ και η Νικολέτα σάς ευχαριστούμε από 
καρδίας για την παρουσία σας και τη συμμετοχή 
σας στη σημερινή χαρά του γάμου μας που είναι το 
θεμέλιο της μελλοντικής μας ζωής και οικογένειας. 
Ευχόμαστε να έχουμε για πάντα την αγάπη σας και 
τη φιλία σας. 
Ξέσπασαν θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες. 
Έπειτα κίνησε το τραγούδι με κλαρίνα και βιολιά 
και κρητικές μαντινάδες. Η λύρα του καπετάν Ρο-
κάκη λάλησε με περίσσιο κέφι. Άναψε ο χορός και 
χόρεψαν με νάζια όλους τους παραδοσιακούς χο-
ρούς και τις ποικιλίες τους. Μετά τα μεσάνυχτα 
ήρθε μια στολισμένη άμαξα και πήρε τους νεόνυμ-
φους. Δεν ήξεραν και κείνοι πού θα τους πήγαινε. 
Το ταξίδι του μέλιτος ήταν δώρο έκπληξης του 
Αλέξανδρου Παπαναστασίου. 

*
Την άλλη μέρα έφυγαν και οι γονείς του γαμπρού 
και της νύφης για την Αρκαδία· ήταν η εποχή του 
οργώματος και βιάζονταν. Η ζωή ξαναγύρισε στον 
παλιό της ρυθμό στο κονάκι της εκτεταμένης οικο-
γένειας με την αισθητή απουσία της Νικολέτας. Η 
Ερμιόνη έτυχε να βρει διαθέσιμο εκείνο το σπιτάκι 
που είχε μείνει και κείνη με τον Ηρακλή μετά το 
γάμο τους, στο διπλανό δρόμο, και το νοίκιασε. 
Η Μαρία την βοηθούσε να στήσουν το νοικοκυριό 
για τους νιόπαντρους. Θα τους έκαναν έκπληξη. 
Άνοιξαν το μπαούλο με τα προικιά και έστρωσαν 
το κρεβάτι με τα υφαντά σεντόνια και τις μάλλι-
νες κουβέρτες. Φρόντισαν τα κουζινικά και κρέμα-
σαν όμορφες κουρτίνες στα παράθυρα. Τελευταία 
άνοιξαν το κιβώτιο με το δώρο του Μαστροπάν. 
Βρήκανε ένα όμορφο εικονοστάσι. Είχε σκαλίσει 
στο ξύλο δυο περιστέρια, αγγελούδια, αστέρια 
και λουλούδια, και την υπογραφή «Μαστροπάν». 
Μέσα ήταν και η εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφι-
λούσας. Ένιωσαν δέος και έκαναν το σταυρό τους. 
Το κρέμασαν στην είσοδο για να φυλάει το σπίτι. 
«Έγινε παλατάκι!» είπε η Μαρία όταν τέλειωσαν. 
Το επόμενο Σάββατο, επέστρεψαν οι νιόπαντροι 
γαλήνιοι και ευτυχισμένοι. Ήταν όλοι τους περί-
εργοι να μάθουν πού πήγαν και πώς πέρασαν το 
ταξίδι του μέλιτος. 
− Δεν πήγαμε πολύ μακριά, είπε ο Στέλιος. Όμως 
βρεθήκαμε σ’ έναν άλλο κόσμο και ζήσαμε σαν σε 
παλάτι όλες αυτές τις μέρες. Είχα διαβάσει για το 
μέγα ξενοδοχείο «Ακταίον» στο Νέο Φάληρο αλλά 
δεν μπορούσα να φανταστώ τέτοια μεγαλοπρέπεια 
και τόση πολυτέλεια. 
− Στο «Ακταίον»! αναφώνησε ο Ηρακλής. 
− Μάλιστα, στο «Ακταίον». Πενταώροφο με 160 
δωμάτια. Νομίζω ότι το έκανε εσκεμμένα ο ξάδερ-
φός μου. Μου είχε πει: Σ’ αυτό το μέρος, δεν θα 

πάτε απλώς για ψυχαγωγία, θα αποχτήσετε και 
γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε κα-
λύτερα την κοινωνία που ζούμε.
− Μα ’ναι πανάκριβο. Εκεί συχνάζει η αριστοκρα-
τία ακόμη και βασιλιάδες.
− Μετά το Σεπτέμβρη μειώνεται η τιμή κατά τα 
δύο τρίτα. 
− Είναι παραδεισένιο. Σημαιοστολισμένο, με λου-
λούδια στην είσοδο και τις αίθουσες. Όμως για 
δυο μέρες που φύσαγε ζέφυρος μας έπνιξε μια 
απαίσια μυρωδιά. Λέγανε ότι είναι από τα εργο-
στάσια, πρόσθεσε η Νικολέτα.
− Ωραία περάσαμε στο παλάτι, αλλά τώρα νιώ-
θουμε άστεγοι. Δεν σηκώνει άλλο να κάνουμε κα-
τάχρηση της φιλοξενίας σας. 
− Βεβαίως! Κάθε νιόπαντρο ζευγάρι θέλει το δικό 
του παλατάκι. Η Ερμιόνη έχει δει ένα σπιτάκι εδώ 
στο διπλανό δρόμο. Λοιπόν, να πεταχτούμε να το 
δούμε; πρότεινε ο Ηρακλής. 
Κίνησαν όλοι μαζί. Η Ερμιόνη ξεκλείδωσε την πόρ-
τα και μπήκαν. Η Νικολέτα κοίταζε σαστισμένη το 
μπαούλο που έμοιαζε με κείνο που έφεραν οι γο-
νείς της. Αγκάλιασε μεμιάς την Ερμιόνη και έβαλε 
τα κλάματα. 
− Δεν πειράζει αν δεν σας αρέσει, είπε ο Ηρακλής 
χαμογελώντας.
− Από τη χαρά μου κλαίω. Είναι μεγάλη η καλοσύ-
νη σας, είπε η Νικολέτα σκουπίζοντας τα δάκρυά 
της.
− Πώς να σας ευχαριστήσω; ρώτησε ο Στέλιος 
μπαίνοντας στο νόημα. Η δική σας έκπληξη ξεπερ-
νάει του ξάδερφου. Βρήκαμε στημένο νοικοκυριό. 
Σας είμαστε ευγνώμονες.
− Τι νομίζατε; Θα σας αφήναμε να πάτε μακριά;
− Έλα να δεις κάτι, είπε η Μαρία τραβώντας τη 
Νικολέτα από το χέρι. 
− Τι όμορφο εικονοστάσι! Η Παναγιά η Γλυκοφι-
λούσα! αναφώνησε η Νικολέτα και έκανε το σταυ-
ρό της. 
− Αχ, ανεπανάληπτε Μαστροπάν! ανέκραξε ο Στέ-
λιος συγκινημένος. 
Η Νικολέτα χάιδευε τα κλινοσκεπάσματα. Κράτη-
σε ένα μαξιλάρι στην αγκαλιά της και αναστέναξε.
− Μανούλα μου, βασανισμένη. Πώς μπόρεσες; 
Τούτη την ταμητέλα την είχα πλέξει εγώ και την 
είχε φυλαγμένη! 
− Έτσι είν’ οι μανάδες, Νικολέτα μου, είπε η Ερμι-
όνη και κάθισε δίπλα της. 
Τους βοήθησαν να μετακομίσουν και να συμπλη-
ρώσουν ό,τι έλειπε. Η κυρα-Μαρίκα έφερε ένα 
όμορφο καντήλι για το εικονοστάσι και το άναψε. 
Είχε μαζί της και το Σωκράτη και τον έβαλε να 
κάνει μια τούμπα στο κρεβάτι για να κάνει σερνικά 
παιδιά η Νικολέτα. Έκανε και η Μαρία μια τούμπα 
λέγοντας «Εγώ θέλω να κάνει κοριτσάκι». Γέλασαν 
χαρούμενοι.

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Γιώτα Κριλή:
Ο τελευταίος γεωργός

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