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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Γιατί;

Η ιδέα να μιλήσω κάποτε για την ιδιωτική ζωή των πρωταγωνι-
στών της ιστορίας τρύπωσε στο μυαλό μου πολλά χρόνια πριν, 
την περίοδο που έγραφα το διδακτορικό μου, όταν έκανα μια πο-
λυήμερη συνέντευξη με τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Το θέμα 
μου ήταν οι εξόριστες κατοχικές κυβερνήσεις της Ελλάδας, και 
ο Κανελλόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος για ένα μεγάλο διάστη-
μα. Ο ευγενής αυτός άνθρωπος με δέχτηκε ευχαρίστως και με 
στάμινα εφήβου μού ανέλυε επί ώρες τη δράση του. Τον άκουγα 
προσεκτικά, του έκανα βροχή από διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλ-
λά κατάπινα αυτήν που είχα στο στόμα εξαρχής, μα δεν τολμού-
σα να εκστομίσω. «Κύριε πρόεδρε» είπα τελικά την τρίτη μέρα 
που χαλάρωσα κάπως, «είδα στα αρχεία του Φόρεϊν Όφις ότι, 
όταν ήσασταν στη Μέση Ανατολή, κάνατε μια πρόταση στο ΕΑΜ. 
Θέλατε να κανονίσετε μια συνάντηση, αφήσατε να πλανάται ένα 
ενδεχόμενο συνεργασίας». «Ναι, πράγματι» είπε εκείνος μ’ ένα 
απροσδόκητα πονηρό χαμόγελο. Μάζεψα όλο το κουράγιο μου 
για να συνεχίσω. «Εεεε, αυτό ομολογώ ότι με κατέπληξε. Εσείς 
είστε ένας… θα λέγαμε… συντηρητικός πολιτικός…» Η φωνή μου 
μόλις που ακουγόταν, είχα καταπιεί σχεδόν τη γλώσσα μου. Ήμουν 
ακόμα πολύ νέα για να εκτοξεύω χαρακτηρισμούς σε καλοπροαί-
ρετους ηλικιωμένους πολιτικούς, συντηρητικούς ή προοδευτικούς. 
«Εννοώ… η κίνηση αυτή άλλαξε την εικόνα που είχα για σας ως 
πολιτικό πρόσωπο. Προφανώς είχατε μπουχτίσει με τη δουλοπρε-
πή συμπεριφορά του πρωθυπουργού, του Τσουδερού, απέναντι 
στους Βρετανούς και σκεφτήκατε να διερευνήσετε τις προθέσεις 
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της αριστεράς, δεν τη βάλατε εξαρχής απέναντι όπως όλοι οι υπό-
λοιποι…» Σήμερα τα γράφω αυτά και ντρέπομαι. Έκανα ακρι-
βώς αυτό που δεν πρέπει να κάνει ο ερευνητής. Να απαντάει μό-
νος του στις ερωτήσεις που θέτει στην πηγή του. Ήμουν για γέ-
λια. Πράγματι, ο Κανελλόπουλος έσκασε στα γέλια ακούγοντάς 
με. «Ξέρεις γιατί το ’κανα;» με ρώτησε με σκανδαλιάρικο ύφος 
γέρνοντας λίγο μπροστά. «Γιατί είχαν πιάσει τον γαμπρό μου, 
τον Πουλικάκο, και φοβόμουν μην τον εκτελέσουν. Τους προσέγ-
γισα για να τον αφήσουν ελεύθερο! Ε, και μετά έληξε ησύχως η 
πρωτοβουλία μου».

Κοκκίνισα. Ο Κανελλόπουλος ευγενικά το προσπέρασε – τό-
σο γλυκός άνθρωπος ήταν. Δεν το ξέχασα ποτέ όμως. Από τότε 
σχετικοποιήθηκαν οριστικά για μένα τα λεγόμενα «ντοκουμέ-
ντα», το αρχειακό υλικό, τα πάντα. Διασταύρωνα πια όλο αμφι-
βολίες. Κυρίως, όμως, κατάλαβα ότι η αθέατη προσωπική ζωή των 
πρωταγωνιστών της ιστορίας παίζει έναν τεράστιο ρόλο στις απο-
φάσεις, στις κινήσεις τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί σαν κι εμάς. 
Πώς θα κατανοήσουμε τις αποφάσεις ενός δημόσιου προσώπου, 
χωρίς να γνωρίζουμε, έστω και στοιχειωδώς, τα κίνητρά του, τα 
τραύματά του, τις ανομολόγητες ανάγκες του; Πώς να καταλά-
βεις τη στάση του Μεταξά αν δε διαβάσεις το ημερολόγιό του, 
όπου συνεχώς θρηνεί ότι είναι κοντός; Πώς να ερμηνεύσεις τη 
στάση του Ανδρέα Παπανδρέου απέναντι στην Ένωση Κέντρου 
αν δεν ξέρεις την άβυσσο που τον χώριζε από τον πατέρα του; Η 
«μικρή» ιστορία τους, η προσωπική, έχει αναμφισβήτητα επηρεά-
σει τη μεγάλη, αυτή με το «ι» κεφαλαίο, αυτή που υφιστάμεθα όλοι 
εμείς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πηγές – ειδικά σε χώ-
ρες σαν τη δική μας ή τη Γαλλία, όπου, αντίθετα από την Αμερι-
κή ή τη Μεγάλη Βρετανία, η προσωπική ζωή των ηγετών θεωρεί-
ται ιερή και απαραβίαστη. Κλασικό παράδειγμα ο βίος του Μιτ-
τεράν, ο οποίος είχε δύο οικογένειες επί δεκαετίες. Ήταν μεν κοι-
νό μυστικό στους συγχρόνους του, αλλά σε διακόσια χρόνια κα-
νείς δε θα έβρισκε τα ίχνη αυτής της πολύ διαφωτιστικής για την 
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προσωπικότητά του πραγματικότητας. Αν σήμερα το γνωρίζου-
με, είναι γιατί ο ίδιος το θέλησε, ο ίδιος έβγαλε τα άπλυτά του 
στη φόρα – μέχρι και τις ψυχαναλυτικές του σεάνς άφησε εντο-
λή να δημοσιεύσουν κάποια χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο Μιτ-
τεράν ήξερε τι θα πει Ιστορία και ήταν αρκετά νάρκισσος και τό-
σο συνειδητοποιημένος, που ήθελε να παραδώσει τον εαυτό του 
στην Ιστορία ολόκληρο. Γι’ αυτό εξάλλου διάλεξα να μιλήσω για 
ζευγάρια – γιατί ο έρωτας, η συμβίωση, είναι η μοναδική συνθή- 
κη που όλοι μας είμαστε αναπόφευκτα έκθετοι και γυμνοί, ολό-
κληροι.

Τη μια στιγμή έλεγα αυτό και την άλλη άκουγα στα αυτιά μου 
τον αντίλογο: Τα τι και τα γιατί κάθε ανθρώπινης ύπαρξης δύ-
σκολα ανιχνεύονται. Πώς να μαντέψω τη δυναμική ενός ζευγα-
ριού, πώς να συνοψίσω το φως και το σκοτάδι του; Εδώ ούτε τις 
δικές μας πράξεις μπορούμε να ερμηνεύσουμε συχνά, εγώ πώς 
θα τολμήσω την ανατομία των άλλων και μάλιστα με ελάχιστα 
επίσημα στοιχεία; Όμως με ενθάρρυνε μια Αγγλίδα – οι Άγγλοι, 
ως γνωστόν, είναι εξαίσιοι βιογράφοι. Σε μια συνέντευξή της η 
Αντόνια Φρέιζερ είπε πως ο βιογράφος αναπόφευκτα είναι πά-
ντα έτοιμος να σε «ξεγελάσει», και ο αναγνώστης είναι πά- 
ντα πρόθυμος να «ξεγελαστεί». Βιογράφος και αναγνώστης χο-
ρεύουν κι οι δυο μαζί ανάμεσα στην ιστορία και τη λογοτεχνία, 
κλείνοντας ο ένας το μάτι στον άλλον, συνένοχοι. Ας χορέψουμε, 
λοιπόν!

Διάλεξα τα ζευγάρια που μου κίνησαν την περιέργεια, τα πιο 
επιδραστικά, τα πιο έντονα. Μία μόνο προϋπόθεση έβαλα στον 
εαυτό μου: Αφού σταματάω περίπου στη δεκαετία του ’60 για 
ευνόητους λόγους, οι άντρες θα είναι αναποδράστως οι μοναδι-
κοί πρωταγωνιστές. Θα διάλεγα όμως άντρες των οποίων οι γυ-
ναίκες ήταν επίσης ενδιαφέροντα, δρώντα, φλεγόμενα, σημαντι-
κά πρόσωπα, όχι οι βαρετές κυρίες των κυρίων. Επί τρία χρόνια 
που ερευνούσα και έγραφα αυτό το βιβλίο, βούτηξα με το κεφά-
λι στις ζωές τους και κυριολεκτικά τους αγάπησα προσπαθώντας 



ΛΕΝΑ Δ ΙΒΑΝΗ

12

να δω μέσα από τα μάτια τους. Δεν ήθελα, βλέπετε, απλώς να 
ψαχουλέψω τα συρτάρια τους, ήθελα να βιώσω αυτό που έζησαν, 
να καταλάβω, να «εξανθρωπίσω» τις χάρτινες φιγούρες των πρω-
τοσέλιδων. Άρχισα να γράφω προσπαθώντας να είμαι πολύ ιστο-
ρικός – ευχαριστώντας βέβαια συνεχώς τον μεγαλοδύναμο που 
είμαι ακόμα πιο πολύ συγγραφέας. Γι’ αυτό πήρα και την από-
φαση να μην παραθέσω τη βιβλιογραφία που προσθέτει συμβο-
λικά επιστημονικό κύρος στα γραφόμενά μου, ούτε να τεκμηριώ-
σω με υποσημειώσεις. Ας μη γελιόμαστε: αυτό που προσπάθησα 
να διερευνήσω δεν τεκμηριώνεται. Απλώς θα βάλω τη μουσική 
για να χορέψει η ιστορία με τη λογοτεχνία, ελπίζοντας να το απο-
λαύσετε.

Λ.Δ.
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Γεώργιος Παπανδρέου και Κυβέλη

ΔΥΟ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΠΙΤΙ

«Εδώ που μ᾿ ησυχία όλοι ζούνε, 
για μένα είναι κόλαση μεγάλη, 

πολιτικά τ᾿ αυτιά μου ας ακούνε, 
κι ας είμαι και στη κόλαση, χαλάλι»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

Tο ορφανό του παπα-Αντρέα

Η οικογένεια του Γιώργη καταγόταν από ένα χαμένο στον χάρτη, 
ορεινό χωριό της Αχαΐας, το Καλέντζι. Ο πολιτισμός, η Πάτρα δη-
λαδή, δεν ήταν μακριά, μόνο σαράντα εννέα χιλιόμετρα, αλλά δρό-
μος δεν υπήρχε για κει. Ο πατέρας του λεγόταν Αντρέας Σταυρό-
πουλος και ήταν παπάς. Ο παπάς έχτισε ένα σπίτι κάτω από τα 
πλατάνια και παντρεύτηκε πριν χειροτονηθεί την κοντοχωριανή 
του Παγώνα Παπαδοπούλου. Έκανε μαζί της τρία παιδιά: πρώτα 
τη Μαγδαληνή, μετά τον Νίκο και, στις 13 Φεβρουαρίου του 1888, 
τον Γιώργη,* τον μικρότερο και πιο άτυχο: η μάνα του πέθανε πέ-
ντε μήνες μετά τη γέννησή του – ούτε το πρόσωπό της δεν κράτη-
σε στη μνήμη του. Όλο το χωριό βάζει ένα χεράκι για να μη νιώ-
σουν τα ορφανά εγκαταλελειμμένα. Ο καημένος ο παπάς προ-
σπαθεί να καλύψει το κενό της μάνας όπως μπορεί. Αγαπάει πο-
λύ όλα τα παιδιά του, αλλά δίνει μεγαλύτερη προσοχή στον Γιώρ-
γη, το στερνοπούλι του – αυτός ήταν η μεγάλη του αδυναμία.

Ο μικρός Γιωργάκης, μεγαλώνοντας χωρίς μάνα να τον αγκα-
λιάζει και να τον συμμαζεύει, γίνεται ζωηρός και ελαφρώς ανε-

* «Γιώργη» τον αποκαλούσε πάντα η Κυβέλη.
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ξέλεγκτος. Τα γράμματα όμως τα ’πιανε στον αέρα· έμαθε να 
συλλαβίζει παρακολουθώντας τον μεγαλύτερο αδερφό του. Ήταν 
τόσο εντυπωσιακά έξυπνος που ο παπα-Αντρέας τον έβαλε με 
κόλπο στο σχολείο πριν την ώρα του. Ο αγαθός αυτός άνθρωπος, 
που δεν είχε την τύχη να μορφωθεί ο ίδιος όσο ήθελε, έτρεφε με-
γάλο σεβασμό στα γράμματα και ανέκαθεν έσπρωχνε τα παιδιά 
του προς τα κει. Προφανώς καταλάβαινε ότι η μόρφωση ήταν το 
κυρίαρχο εργαλείο κοινωνικής αναρρίχησης για όσους δε γεννή-
θηκαν προνομιούχοι. Η μεγαλύτερη κόρη του, η Μαγδαληνή, που 
ανέλαβε συμβολικά τον ρόλο της μαμάς του Γιωργάκη, τον είχε 
συνεχώς στον νου της έτσι ατίθασος που ήταν. Η αυλή του σχο-
λείου ήταν η πρώτη του αρένα. Εκεί, έδειξε αμέσως τις ηγετικές 
του ικανότητες, γιατί δε δεχόταν τσαμπουκάδες και δε δίσταζε 
ούτε λεπτό να λέει τη γνώμη του. Το άλλο ταλέντο του που έλαμ-
ψε νωρίς ήταν η ρητορική. Το παιδί είχε λέγειν, είχε θάρρος που 
συχνά ακουμπούσε το θράσος, είχε σατανικά έξυπνα επιχειρή-
ματα. Ο πατέρας τον καμάρωνε βάζοντάς τον να απαγγέλλει και 
στη συνέχεια να αυτοσχεδιάζει απολαυστικά σχόλια. Έκοβε το 
μάτι του παπα-Αντρέα. Πράγματι, σε λίγα χρόνια, όλη η Ελλάδα 
–εχθροί και φίλοι– θα καμάρωνε το χάρισμα του Γιώργη απονέ-
μοντάς του τον τίτλο του ακαταμάχητου ρήτορα.

Τελειώνοντας το λεγόμενο σχολαρχείο, είναι τόσο καλός, που 
αποφασίζεται ότι πρέπει να συνεχίσει τις σπουδές – ο παπα- 
Αντρέας άλλωστε δεν είναι ένας συνηθισμένος επαρχιακός πα-
πάς, έχει μεγάλα σχέδια για τα αγόρια του. Το πρόβλημα είναι 
πως δεν έχει αρκετά χρήματα για να τα υλοποιήσει. Οι οικονο-
μίες του έφταναν μόνο για τις σπουδές του ενός αγοριού· προη-
γείται ο Νίκος, άρα ο Γιωργάκης έπρεπε λογικά να μη συνεχίσει. 
Το γυμνάσιο είναι στην Πάτρα – πώς να τα βγάλει πέρα με το 
ελάχιστο εισόδημά του; Τι προίκα να δώσει στο κορίτσι του χρη-
ματοδοτώντας και δυο αγόρια που σπουδάζουν σε άλλη πόλη; Ο 
παπάς όμως πιστεύει στον Γιώργη και αποφασίζει να μην του 
στερήσει ό,τι του αξίζει. Βάζει λυτούς και δεμένους, και ευτυχώς 
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τα καταφέρνει να μετατεθεί στην Πάτρα – το πρόβλημα όλων λύ-
νεται. Εκείνη την εποχή ο Γιώργης και ο αδερφός του ο Νίκος αλ-
λάζουν το επίθετό τους σε Παπανδρέου, επισημοποιούν δηλαδή 
το παρατσούκλι με το οποίο ούτως ή άλλως τους φώναζαν στο 
χωριό.

Η ζωή αρχίζει στην Πάτρα

Στην Πάτρα ανοίγουν διάπλατα τα αχόρταγα μάτια του μικρού 
Γιώργη. Η αφόρητη ακινησία του χωριού είναι πια για εκείνον 
παρελθόν. Η βασίλισσα της Πελοποννήσου, όπως και το λιμάνι 
της, είναι τότε σε μεγάλη ακμή και έχει τα πάντα: εμπορικούς οί-
κους, προξένους ξένων δυνάμεων, βιβλιοθήκες, πάσης φύσεως εκ-
δηλώσεις και πολιτικές ζυμώσεις. Εκεί ο Γιώργης συναντάει αγό-
ρια έξυπνα, φιλόδοξα και φιλοπερίεργα, με ανοιχτό μυαλό όπως 
κι αυτός. Γίνονται φίλοι και μαζεύονται κάθε απόγευμα στα Ψη-
λά Αλώνια αναλύοντας επί ώρες τα πάντα γιατί τους ενδιαφέ-
ρουν τα πάντα. Το βράδυ γλεντάνε πάλι μαζί στα νυχτερινά κέ-
ντρα. Είναι άλλωστε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, το παλιό συ-
γκρούεται με το νέο σε κάθε επίπεδο. Οι δημοτικιστές δημοκρά-
τες, ας πούμε, τα ’χουν βάλει για τα καλά με τους αρχαιολάτρες 
καθαρευουσιάνους της παλιάς σχολής. Πιστεύουν ότι η γνώση 
πρέπει να περάσει και στον απλό λαό, να μη μείνει προνόμιο των 
εκλεκτών – αλλά πώς να γίνει αυτό αν η γλώσσα της μετάδοσής 
της είναι ακατανόητη στον περισσότερο κόσμο; Η αντιπαράθεση 
όσων στηρίζουν φανατικά την αρχαΐζουσα καθαρεύουσα και όσων 
προωθούν τη δημοτική φτάνει σε διαδηλώσεις και αιματοκύλι-
σμα – τόσο σοβαρό έγινε το ζήτημα.

Η εφηβική παρέα του Παπανδρέου δε φοβάται να εκτεθεί, να 
βγει μπροστά. Βράζει από τόσο μεγάλο νεανικό ενθουσιασμό, που 
δε διστάζει να διακόψει την ομιλία ενός από τους πιο φανατικούς 
γλωσσαμύντορες, του μεγάλου και τρανού Γεώργιου Μιστριώτη, 
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καθηγητή φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν πήγε στην 
Πάτρα να μιλήσει. Γενικά δεν τους φρενάρει τίποτα, μπαίνουν 
μέσα στα όλα και δημιουργούν έναν χαμό παντού. Αποφασίζουν 
μάλιστα, παρά το νεαρότατο της ηλικίας τους, να εκδώσουν ένα 
φιλολογικό περιοδικό για να φιλοξενεί και να διαδίδει τους προ-
βληματισμούς τους.

Ο Γιώργης γράφει όπως μιλάει: γοητευτικά, ευρηματικά και 
πειστικά. Το χάρισμά του τον ξεχωρίζει από τον σωρό. Η δημό-
σια δράση άλλωστε, αυτή η άκρατη εξωστρέφεια, είναι ο τρόπος 
του να ξεπερνάει τα θανατικά που εκ γενετής τον τραυμάτισαν 
και συνεχίζουν να τον πληγώνουν. Εκτός από τη μάνα του, μπαί-
νοντας στην εφηβεία χάνει ξαφνικά και τη μοναδική γυναίκα του 
σπιτικού τους, τη μεγάλη του αδερφή και δεύτερη μάνα, από 
πνευμονία. Το 1904 τελειώνει πρώτος και καλύτερος το γυμνά-
σιο με άριστα. Πριν πάρει το απολυτήριο –συν το πρώτο αριστείο 
εκατό χρυσών λιρών– εντυπωσιάζει όλη την Πάτρα με τον γοη-
τευτικό επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία ενός καθηγητή του. 
Να σημειωθεί πως οι Πατρινοί δεν εντυπωσιάζονταν εύκολα, εί-
χαν απολαύσει σπουδαίους ρήτορες σαν τον Δημήτριο Γούναρη. 
Κι όμως, ένα σχολιαρόπαιδο τους άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Πώς να ξεχωρίσετε μέσα στο πλήθος

Ο Γιώργης είναι μόνο δεκαεπτά χρονών όταν εγγράφεται στη Νο-
μική Σχολή όπως είχε σχεδιάσει. Από τότε, όμως, ένα έμπειρο μά-
τι μπορούσε να διακρίνει τις προθέσεις του. Δεν είναι ο στόχος 
του να γίνει ένας καλός δικηγόρος, ούτε καίγεται να αποκτήσει 
περιουσία. Αυτό που θέλει κυρίως, αυτό που τον κινεί, είναι να 
ξεχωρίσει, να ανεβεί ψηλά με οποιονδήποτε τρόπο, να μείνει στην 
ιστορία. Και επειδή από κάπου έπρεπε να γίνει η αρχή, ο νεαρός 
Παπανδρέου, δανδής ψηλός, «ευάερος και ευήλιος» πια, το 1907 
αποφασίζει σ’ ένα ταβερνάκι στα Εξάρχεια, μαζί με τους συμ-
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φοιτητές του, να ανατρέψει τους παράλογους πανεπιστημιακούς 
κανόνες που ήθελαν το μάθημα της σουηδικής γυμναστικής υποχρεω-
τικό, και μάλιστα προαπαιτούμενο, για να επιτραπεί στους φοι-
τητές να δώσουν εξετάσεις στα υπόλοιπα μαθήματα. Ο ομολο-
γουμένως φαιδρός αυτός κανόνας είχε καθιερωθεί μετά την ανα-
γέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων και τηρείτο με ιερή προσήλω-
ση από την πανεπιστημιακή σύγκλητο. Οι φοιτητές –και ειδικά 
οι φτωχότεροι φοιτητές από την επαρχία, που έπρεπε να μένουν 
στην Αθήνα για να γυμνάζονται– το βρίσκουν αυτό ταξικά άδι-
κο και παράλογο. Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, μπο-
ρούσαν να έρχονται στην Αθήνα μόνο για τις εξετάσεις και να 
ξαναφεύγουν. Από πού κι ως πού άλλωστε υποχρεωτικό μάθη-
μα η σουηδική γυμναστική; Οργανώνουν, λοιπόν, διαδηλώσεις, 
όπου ουρλιάζουν όλοι μαζί πως δεν είναι Σουηδοί!

Ο Γιώργης, πρώτος και καλύτερος, φυσικός αρχηγός, ξεσηκώ-
νει τον κόσμο όπου κι αν μιλάει. Γρήγορα γίνεται φίρμα στον φοι-
τητικό χώρο, τα κορίτσια τού χαμογελάνε όποτε περνάει. Όσο 
του χαμογελάνε οι όμορφες, τόσο υψώνει τον τόνο της φωνής του 
αυτός. «Μα θα πολεμήσουμε τους Τούρκους και τους Βουλγάρους 
με σουηδικές ασκήσεις;» αναρωτιέται προκλητικά. Ξέρει ενστι-
κτωδώς από τότε τη ρητορική αξία της υπερβολής, του γκροτέ-
σκου, της δημιουργίας εικόνων στο μυαλό του ακροατή. Τον βοη-
θάει και το διαβρωτικό χιούμορ που διαθέτει εν αφθονία. Ένα εί-
ναι σίγουρο, οι επιτυχίες του στο γυναικείο φύλο τονώνουν το 
αγωνιστικό του πνεύμα και τρέφουν την ακόρεστη φιλοδοξία του.

Το πράγμα ξεφεύγει γρήγορα. Οι φοιτητές καταλαμβάνουν τη 
Νομική και το ανατομείο της Ιατρικής, που βρισκόταν στο υπόγειο 
της Σόλωνος. Μαζί τους παίρνουν κι έναν κουλουρτζή για να μην 
ψοφήσουν απ’ την πείνα. Η σύγκλητος θυμώνει. Οι καταλήψεις 
τότε ήταν πρωτάκουστες, δε γίνονταν για ψύλλου πήδημα όπως 
σήμερα. Η τιμωρία, ως εκ τούτου, είναι σκληρή: οι συμμετέχοντες 
προφυλακίζονται για είκοσι επτά μέρες και τα μέλη της ηγετικής 
ομάδας αποβάλλονται για δύο χρόνια από τη σχολή. Έξαλλος ο 



ΛΕΝΑ Δ ΙΒΑΝΗ

18

παπα-Αντρέας όταν το μαθαίνει. «Για δικηγόρο σ’ έστειλα στην 
Αθήνα, όχι για επαναστάτη» του λέει. Το διακύβευμα είναι όμως 
μεγάλο, κι έτσι στο τέλος και ο Γιώργης και όλοι οι θερμοκέφα-
λοι νεαροί μαζεύονται, ζητούν συγγνώμη και αρχίζουν να εκτε-
λούν τις ασκήσεις τους σαν καλά «σουηδικά» παιδιά. Για να λέ-
με την αλήθεια, η ευελιξία και ο ρεαλισμός φαίνεται να ήταν εξαρ-
χής το έμβλημα του νεαρού Παπανδρέου. Ρίσκαρε τόσο όσο να μη 
φάει το κεφάλι του. Αυτό που ήθελε το είχε πετύχει άλλωστε. Τον 
είχαν προσέξει οι πάντες. Η εφημερίδα Ακρόπολις μάλιστα προ-
φήτεψε τότε πως θα διαπρέψει στο μέλλον! Πού να ’ξερε ο συντά-
κτης του άρθρου πόσο αληθινός θα αποδεικνυόταν…

Το πρώτο θύμα της γοητείας του: Σοφία Μινέικο

Τον Γιώργη τον φλερτάρουν πια πολλά κορίτσια, αλλά εκείνος 
ξεχωρίζει την καλύτερη, τη Σοφία Μινέικο, ένα πολύ όμορφο, σο-
βαρό και ξεχωριστό κορίτσι, έναν χρόνο μεγαλύτερό του. Πρώτα 
απ’ όλα είναι μία από τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χε-
ριού φοιτήτριες. Σπουδάζει στη Φιλοσοφική μια εποχή που δεν 
επιτρέπει στα κορίτσια τίποτα άλλο παρά τα οικιακά και τα καλ-
λυντικά. Η γνώση είναι αντρική υποχρέωση· η οικογένεια και η 
ομορφιά, γυναικεία. Η Σοφία όμως δεν είναι μόνο ένα μορφωμέ-
νο κορίτσι. Είναι επίσης μια εύπορη αρχοντοπούλα, πανέμορφη 
και λευκή σαν πορσελάνινη κούκλα. Μητέρα της είναι η Ελληνί-
δα Περσεφόνη Μανάρη, κόρη του διακεκριμένου διευθυντή της 
Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Σπυρίδωνα Μανάρη, και πατέρας 
της ο Ζίγκμουντ Μινέικο, εξόριστος Πολωνός αριστοκράτης με-
γαλοκτηματίας, που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και έγινε μη-
χανικός δημόσιων έργων.

Η Σοφία γνώριζε εξ όψεως τον Γιώργη από την Πάτρα όπου 
τέλειωσαν και οι δύο το Γυμνάσιο. Η εκκλησία του παπα-Αντρέα 
ήταν κοντά στο σπίτι της το πατρικό, ένα επιβλητικό μέγαρο του 
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Τσίλλερ στα Ψηλά Αλώνια. Η οικία Μινέικο με τα πήλινα αγάλ-
ματα αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πλατεία και για ολό-
κληρη την πόλη. Όταν οι Πατρινοί ήθελαν να πουν ότι κάποιος 
ήταν πολύ φιλόδοξος, έλεγαν: «Ζητάει τα Ψηλά Αλώνια και τ’ 
αγάλματα». Ε, λοιπόν, αυτά ακριβώς ζητάει κι ο Γιώργης.

Τα δυο παιδιά μπορεί να μεγάλωναν στην ίδια πόλη, αλλά δεν 
είχαν μιλήσει ποτέ. Οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται στην Αθή-
να. Η Σοφία πέφτει πάνω του την ώρα που εκείνος καταφέρεται 
οργίλος κατά της σουηδικής γυμναστικής σε μια ομάδα φοιτη-
τών. Οι πολυλογάδες και οι πολύφερνοι δανδήδες δεν είναι του 
γούστου της, δεν τους έχει εμπιστοσύνη αυτό το χαμηλόφωνο, δια-
κριτικό κορίτσι. Ετούτος εδώ όμως είναι ωραίος, τα λέει ωραία, 
την κοιτάζει ωραία – και τελικά την τουμπάρει! Μα τι έχει τέλος 
πάντων και γίνεται πρωτοσέλιδο των εφημερίδων; Πού το βρίσκει 
τόσο τσαγανό και μπουκάρει με την κόκκινη γραβάτα του να ανε-
μίζει στην αίθουσα της Φιλοσοφικής όπου έχει μάθημα η Σοφία, 
για να αρχίσει διάλογο με τον καθηγητή της Ιστορίας, τον μέγα 
Παύλο Καρολίδη; Πώς κρατάει την ψυχραιμία του και δε δραπε-
τεύει από την Αθήνα για να μη συλληφθεί ως ταραξίας; Με τι του-
πέ δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει τις αρχές του πανεπιστημίου 
ακόμα και στα δικαστήρια αν χρειαστεί; Φαίνεται ότι δεν πτοεί-
ται από κανέναν. Κάνει πάντα το δικό του και τελικά τα κατα-
φέρνει: και όνομα φτιάχνει, και τα μαθήματά του περνάει με άρι-
στα. Πώς να του αντισταθεί η ντροπαλή Σοφία, που βρίσκεται 
στην αντίπερα όχθη; Κάτι μέσα της πρέπει να της ψιθύρισε πως 
είναι μοιραίο να τον αγαπήσει κι ας της βγει και σε κακό.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα δυο παιδιά αρχίζουν τις αιώ-
νιες πιρουέτες του πρώτου έρωτα: φροντίζουν να συναντιούνται 
δήθεν τυχαία, να διασταυρώνονται. Πρώτα στην Εθνική Βιβλιο-
θήκη, όπου διαβάζουν παρατηρώντας κρυφά ο ένας τον άλλο. Ο 
Γιώργης όμως βιάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο. Αυτό εί-
ναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του· ποτέ δε μένει με σταυ-
ρωμένα χέρια, με την ευχή απλώς να γίνει κάτι. Από την αρχή ως 
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το τέλος της ζωής του προκαλεί ο ίδιος τις εξελίξεις – είτε επιθυ-
μεί μια γυναίκα, είτε διεκδικεί μια θέση στην πολιτική. Το όπλο 
του αυτή τη φορά είναι κλασικό: μια καντάδα κάτω από το πα-
ράθυρο της απρόσιτης Πολωνέζας. Ο πατήρ Μινέικο γίνεται έξαλ-
λος, φωνάζει την αστυνομία, αλλά ο Γιώργης σαν αίλουρος πη-
δάει σ’ έναν διπλανό κήπο και τη γλιτώνει πάλι. Δεν πτοείται 
όμως. Συνεχίζει ορμητικός, την αιφνιδιάζει κάθε μέρα. Η Σοφία 
ένα πρωί βρίσκει κρυμμένο στο βιβλίο που μελετούσε στη βιβλιο-
θήκη ένα φλογερό ραβασάκι του να την προειδοποιεί: «Δεν μπο-
ρεί να με σταματήσει τίποτα πια. Είμαι το φύσημα του ανέμου 
που θα ορμά κάθε μέρα στη ζωή σου από δω και μπρος…». Το 
κορίτσι ωστόσο συνεχίζει να αντιστέκεται, να μην ενδίδει στην 
πολιορκία του. Ίσως να είναι τα ήθη της εποχής που επιβάλλουν 
συστολή, έστω και για τα μάτια του κόσμου. Ίσως όμως να ’χει 
κι ένα κακό προαίσθημα: είναι πολύ εύθραυστη, πολύ ευαίσθη-
τη, ψυχανεμίζεται ότι αυτός ο απρόβλεπτος άντρας μπορεί να 
την πληγώσει ανεπανόρθωτα.

Ο Γιώργης ωστόσο είναι ζωντανός πολιορκητικός κριός. Τη 
βομβαρδίζει με γράμματα και εκνευρίζεται που εκείνη ούτε καν 
τα ανοίγει, του τα επιστρέφει κλειστά. Τότε προχωράει σε μια 
θρασύτατη κίνηση διακινδυνεύοντας να χάσει για πάντα το κο-
ρίτσι: τα μαζεύει όλα μαζί, τα δένει με μια κορδέλα και της τα 
ξαναστέλνει με οργισμένο σημείωμα: «Δεσποινίς μου, μάθετε ότι 
οι επιστολές δεν ανήκουν στον αποστολέα. Ανήκουν στον παρα-
λήπτη. Γ. Παπανδρέου». Όταν μάλιστα βλέπει ότι οι άμυνες της 
Σοφίας δεν πέφτουν εύκολα, συνεχίζει ακόμα πιο επιθετικά: ει-
σβάλλει στη Φιλοσοφική και ξεκινάει μια διαμάχη με τον καθη-
γητή της για την Ιλιάδα! Φυσικά ήταν μια παράσταση για τα μά-
τια της μόνο – και επιτέλους το κόλπο πιάνει. Η Σοφία υποκύ-
πτει. Δέχεται να βολτάρει, να συζητάει ώρες μαζί του. Δε γινό-
ταν αλλιώς. Ο Γιώργης δε δέχεται κανένα όχι, κανένα εμπόδιο 
να σταθεί στον δρόμο του, είτε οδηγεί στην καρδιά της είτε στην 
εξουσία. Και το λέει ρητά: «Από δω και μπρος θα ταξιδεύωμε 
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πάντα μαζί, ακριβή μου. Και μαζί θα φτάσωμε στην κορυφή – σε 
οποιαδήποτε κορυφή μάς χρωστάει η μοίρα…». Προσοχή στο ρή-
μα: «μας χρωστάει».

Είναι 1908, ο Γιώργης είναι μόλις είκοσι χρονών και τολμάει  
να προκαλεί τη μοίρα του και τον μπαμπά Μινέικο, που δε σκο-
πεύει να δώσει τη μοσχαναθρεμμένη πριγκιπέσα του στον γιο του 
παπά. Οι άλλες κόρες του έχουν καλοπαντρευτεί με πρίγκιπες 
και κόμητες – γιατί να ξεπέσει η αγαπημένη του Σοφία; Αυτό 
του το κράτησε ο Γιώργης, ποτέ δεν τον συμπάθησε τον γερο-Μι-
νέικο – τον σχολίαζε ακόμα και σαράντα χρόνια μετά τον θάνα-
τό του! Ούτε ο παπα-Αντρέας, όμως, ήθελε να παντρέψει τον γιο 
του τόσο μικρό. Φοβόταν μήπως η γυναίκα και τα παιδιά που θα 
έρχονταν του κόψουν τη φόρα προς τη δόξα. Αυτός μάζευε λε-
φτά από τότε που οι γιοι του ήταν βυζανιάρικα για να τους στεί-
λει στο εξωτερικό να σπουδάσουν, να κάνουν μεταπτυχιακά, να 
γίνουν σπουδαίοι, δε θα άφηνε μια ερωτική ιστορία να τους υπο-
νομεύσει το μέλλον. Προφανώς, αμφότεροι οι γονείς είχαν λογα-
ριάσει χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή το ταμπεραμέντο του Γιώρ-
γη. Αυτός είχε ήδη πείσει τη Σοφία –που ήταν πια καταγοητευ-
μένη από τον φλογερό ψηλό– να τον παντρευτεί. Έχουν μυστικά 
αποφασίσει επίσης να πάρουν το πτυχίο τους και να πάνε μαζί 
στη Γερμανία για να συνεχίσει ο Γιώργης τις σπουδές του. Ο νεα-
ρός δανδής δε θα άφηνε ούτε τον έρωτα, ούτε τη δόξα – τα ήθε-
λε όλα!

Στην Αθήνα το ειδύλλιο φουντώνει παρά τα εντατικά διαβά-
σματα για το πτυχίο. Μαζί του φουντώνει και η δυσαρέσκεια των 
Ελλήνων για το παλιό πολιτικό σκηνικό που ήταν υπεύθυνο για 
τον «ατυχή» Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 – έναν πόλεμο που 
οδήγησε τη χώρα για πρώτη φορά σε απώλεια εδάφους και υπο-
νόμευσε την αξιοπρέπειά της με τα δεσμά του Διεθνούς Οικο- 
νομικού Ελέγχου. Οι Έλληνες, απογοητευμένοι, ζητούν τώρα  
επειγόντως κάτι νέο. Μια στρατιωτική συνωμοτική οργάνωση, ο 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος, αναλαμβάνει να το διεκδικήσει δυνα-
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μικά στου Γουδή το 1909. Οι επαναστάτες αποδίδουν μέγα μερί-
διο ευθύνης για την κατάντια της χώρας στα παλιά κόμματα και 
στην ανάμειξη του στέμματος στον στρατό και την πολιτική. Κα-
λούν, λοιπόν, από την Κρήτη έναν άφθαρτο νέο πολιτικό, τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο, για να θεραπεύσει τις πληγές του παρελθόντος 
και να οραματιστεί το μέλλον της καινούριας Ελλάδας. Ο Γιώρ-
γης συνειδητοποιεί αμέσως τη σοβαρότητα της ιστορικής συγκυ-
ρίας και αφήνει τα βιβλία για να αναμειχθεί στις διαδηλώσεις. 
Θέλει να γίνει κι εκείνος μέλος αυτής της καινούριας γενιάς πο-
λιτικών. Πάντα είχε το ταλέντο να διακρίνει την ευκαιρία, να την 
αρπάζει χωρίς δισταγμό και να την αξιοποιεί στο έπακρο.

Την ίδια χρονιά ο Γιώργης παίρνει το πτυχίο του και στρατεύε-
ται, ώστε να τελειώνει με τις τυπικές υποχρεώσεις και να εκτο-
ξευτεί στην πολιτική, τώρα που δρομολογείται η μεγάλη αλλαγή. 
Το αίτημα της ριζικής μεταρρύθμισης και του εξορθολογισμού της 
οικονομίας και της πολιτικής το στήριζε μεγάλο κομμάτι της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό οι εκλογές του 1910 προκαλούν τεκτο-
νικό σεισμό στη μορφή του κοινοβουλίου. Καινούρια πρόσωπα 
ανατέλλουν στην πολιτική σκηνή, έτοιμα να δώσουν νέα τροπή στη 
μοίρα της χώρας με αρχηγό τον Βενιζέλο, που λατρεύεται ήδη σαν 
Θεός. Ο Γιώργης ευλόγως νιώθει ότι δικαιούται να είναι ένα από 
αυτά τα πρόσωπα που θα ξαναδώσουν ζωή στην Ελλάδα. Νιώθει 
ασφυκτικά περιορισμένος στο στρατόπεδο και ανυπομονεί να ολο-
κληρωθεί η θητεία του για να δράσει. Οι Μινέικο μετακομίζουν 
στην Αθήνα, Ιθάκης και Δροσοπούλου στην Κυψέλη, και η Σοφία 
παίρνει επιτέλους κι αυτή το πτυχίο της. Ο μεγάλος αδερφός του 
Γιώργη, ο Νίκος, αποφοιτά επίσης και ξεκινάει πρώτος για τη Γερ-
μανία, όπου θα συνεχίσει τις σπουδές του σύμφωνα με το σχέδιο 
του παπα-Αντρέα. Η χώρα και οι άνθρωποι που αγαπάει εξελίσ-
σονται, κινούνται. Αυτός, από την άλλη μεριά, παραμένει σαν θη-
ρίο στο κλουβί μέσα στο στρατόπεδο. Για να παρηγορηθεί, γρά-
φει ακατάπαυστα ερωτικά γράμματα στη Σοφία του με φαντεζί 
καταλήξεις του στιλ: «Δέξου την ψυχήν μου, Σοφία μου».
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Μόλις τελείωσε επιτέλους η φυλακή του στρατού, Οκτώβριο του 
1911, ο Γιώργης παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τον αδερφό του 
στη Γερμανία. Λίγο πριν, την ίδια χρονιά, ο θάνατος του έκανε μια 
οδυνηρή έκπληξη ακόμα: πήρε και τον πατέρα του, τον παπα-Αντρέα. 
Ο Γιώργης είναι λυπημένος και αναστατωμένος – δεν έχει άλλα 
στηρίγματα πια, εκτός από τον αδερφό του τον Νίκο, τώρα που ορ-
φάνεψε κι από πατέρα. Οφείλει να φτιάξει μόνος του το μέλλον 
του. Η Σοφία παραμένει στην Αθήνα. Έχουν αποφασίσει να τον πε-
ριμένει να προσαρμοστεί, και μετά να γυρίσει, να την παντρευτεί 
και να την πάρει μαζί του. Μέχρι να γίνει αυτό, η Σοφία του προ-
σπαθεί να βρει δουλειά ως δασκάλα και εξασκείται στο πιάνο που 
είναι η αδυναμία του αγαπημένου της. Το ειδύλλιο συνεχίζεται ανα-
γκαστικά διά αλληλογραφίας καταιγιστικής και ρομαντικότατης.

Έτοιμος για εκτόξευση στη Γερμανία

Στη Γερμανία ο νεαρός Παπανδρέου δε χάνει τον χρόνο του. Χτυ-
πάει με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια. Εκτός από τα νομικά εμβα-
θύνει και στην τέχνη της πολιτικής, μελετάει για ώρες ατελείωτες 
τα βασικά θεωρητικά κείμενα των σοσιαλιστών και στρατεύεται 
ιδεολογικά με το πιο δημοκρατικό κομμάτι του ανερχόμενου βε-
νιζελισμού, την ομάδα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Φροντί-
ζει να κάνει επίσης τις απαραίτητες «υψηλές» γνωριμίες, γιατί 
δεν τις είχε εκ γενετής όπως το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο: 
μία από τις πιο σημαντικές είναι η γνωριμία του με τον Ίωνα Δρα-
γούμη, που υπηρετεί τότε στην πρεσβεία του Βερολίνου. Μπορεί 
να ανήκουν σε αντίπαλα ιδεολογικά στρατόπεδα, αλλά είναι και 
οι δύο τόσο χαρισματικοί και μορφωμένοι, που απολαμβάνουν πο-
λύ ο ένας την παρέα του άλλου.

Η Ελλάδα εν τω μεταξύ βράζει σε πολεμικούς ρυθμούς. Ο Βε-
νιζέλος παρακολουθεί τη Βουλγαρία και τη Σερβία να συνασπί-
ζονται με στόχο να διεκδικήσουν τη Μακεδονία από την Οθωμα-
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νική Αυτοκρατορία. Ξέρει ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει έξω 
από τη μοιρασιά και ετοιμάζεται για τον βαλκανικό πόλεμο. Ο 
Γιώργης και ο αδερφός του ο Νίκος νιώθουν υποχρεωμένοι να 
συμμετάσχουν στη ζωτικής σημασίας πολεμική προσπάθεια. Σπεύ-
δουν, λοιπόν, από τη Γερμανία να καταταγούν εθελοντές. Ο Γιώρ-
γης όμως είναι ήδη κουρασμένος από τα εντατικά διαβάσματα 
και αδύναμος σωματικά. Σύντομα αρρωσταίνει σοβαρά και ανα-
γκαστικά αποστρατεύεται. Επιστρέφει στην Αθήνα, παντρεύε-
ται τη Σοφία τον Απρίλιο του 1913, και φεύγουν μαζί για το Βε-
ρολίνο, έτοιμοι να αρχίσουν την καινούρια τους ζωή.

Εκεί ο Γιώργης δέχεται το τελευταίο μεγάλο χτύπημα: μαθαί-
νει ότι ο αγαπημένος αδερφός του, ο σύντροφος της ζωής του Νί-
κος, σκοτώθηκε στη μάχη, και συντρίβεται με το ολοκληρωτικό ξε-
κλήρισμα της οικογένειάς του. Είναι πια πραγματικά ολομόναχος, 
χωρίς ρίζες. Μόνο η Σοφία υπάρχει, αλλά μάλλον δεν του φτάνει 
η αγάπη της όσο μεγάλη κι αν είναι. Φαίνεται ότι περιμένει πια 
την ευκαιρία να βγει στην πολιτική, να αναζητήσει την αγάπη και 
τον θαυμασμό των πολλών, για να γεμίσει το τεράστιο κενό μέσα 
του. Στα γράμματα που γράφει συνεχώς στη Σοφία είναι αποτυ-
πωμένη αυτή η ακόρεστη δίψα του για θαυμασμό. Σ’ ένα από αυ-
τά της αναφέρει ότι μίλησε σ’ ένα μνημόσυνο και έκανε τεράστια 
εντύπωση στο ακροατήριο. Ο τρόπος που το διατυπώνει όμως κά-
νει μεγαλύτερη εντύπωση: «Με συνεχαίρωντο σαν να με προσκυ-
νούσαν. Είδα τη δόξα, Σοφία μου, να με στεφανώνει!». Όλοι οι πο-
λιτικοί έχουν μια δόση ναρκισσισμού φυσικά, αλλά η τεράστια 
ανάγκη του λαϊκού θαυμασμού που είχε από τόσο νωρίς ο Παπαν-
δρέου μόνο με του Φρανσουά Μιττεράν μπορεί να συγκριθεί.*

Η τύχη τον βοηθάει τον Γιώργη, αλλά, όπως πάντα, βοηθάει 
κι αυτός την τύχη του. Το 1914 αρπάζει κυριολεκτικά την ευκαι-

* Ο Γάλλος πρόεδρος το παραδέχτηκε ανοιχτά στον ψυχαναλυτή του: «Δεν 
μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά απορρέει από την αγάπη που μου δεί-
χνουν οι Γάλλοι. Ποτέ δε θα γνωρίσετε τις επιπτώσεις αυτού του ναρκωτικού!».
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ρία της επίσκεψης του Βενιζέλου στο Βερολίνο για να τον γνω-
ρίσει από κοντά. Εκείνη την εποχή δούλευε και ως ανταποκριτής 
της εφημερίδας Νέα Ελλάς, οπότε είχε μια καλή δικαιολογία να 
τον προσεγγίσει. Εννοείται ότι είχε φροντίσει να προετοιμάσει 
το έδαφος δημοσιεύοντας στην εφημερίδα ότι οι Έλληνες του Βε-
ρολίνου δεν έχουν άλλη σκέψη παρά να χειροκροτήσουν και να 
επευφημήσουν τον Βενιζέλο στην πόλη τους. Το σχέδιο πήγε κατ’ 
ευχήν. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, που είχε κοφτερό μάτι και ήξε-
ρε να διαλέγει συνεργάτες, διέκρινε την ευφυΐα και τη δίψα του 
νεαρού άντρα για δράση και εντυπωσιάστηκε. Σημείωσε, λοιπόν, 
το όνομά του για μελλοντική αξιοποίηση – και η ευκαιρία δεν αρ-
γεί να δοθεί.

Σύντομα ξεσπάει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που αλλάζει τα 
δεδομένα. Το ζεύγος Παπανδρέου εγκαταλείπει τη Γερμανία και 
γυρνάει στην Αθήνα που κοχλάζει. Ο Γιώργης, που δεν έχει προ-
σωπική περιουσία, σκέφτεται να δικηγορήσει μέχρι να βρει την 
ευκαιρία να μπει στην πολιτική. Το δράμα του ενός μπορεί να εί-
ναι η ευκαιρία του άλλου, ως γνωστόν. Ακριβώς αυτό συνέβη και 
εδώ. Ο νεαρός Παπανδρέου αξιοποιεί κατά κάποιον τρόπο τη 
συμφορά του διχασμού βενιζελικών και βασιλικών, που είχε ξε-
σπάσει ενόψει της συμμετοχής της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ο βασιλιάς επιμένει να κρατάει τη χώρα σε ουδετερό-
τητα, ενώ ο Βενιζέλος θεωρεί –σωστά– πως, για να διατηρήσει 
τα τεράστια κέρδη των βαλκανικών πολέμων, οφείλει να συστρα-
τευτεί με την Αντάντ. Για να στηρίξει τη θέση του και το Κόμμα 
Φιλελευθέρων, ψάχνει νέα δυναμικά στελέχη. Ο Παπανδρέου απο-
φασίζει να πάει να συναντήσει τον Βενιζέλο – είπαμε, ποτέ δεν 
περίμενε τη μοίρα να του χτυπήσει την πόρτα, ο ίδιος χτυπούσε 
τη δική της. Ο πρωθυπουργός ευτυχώς τον θυμάται και ενθουσιά-
ζεται που τον ξαναβλέπει. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα – το στερ-
νοπούλι του παπα-Αντρέα είναι έτοιμο να γράψει επιτέλους ιστο-
ρία, όπως ονειρεύτηκε!
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Το πρώτο βήμα προς την εξουσία: 
Νομάρχης Λέσβου

Τον Σεπτέμβριο του 1915, σε ηλικία μόλις είκοσι επτά χρονών, ο 
φέρελπις Γιώργης γίνεται Νομάρχης Λέσβου. Αυτό είναι πρωτο-
φανές. Πιθανότατα ο Βενιζέλος διάλεξε έναν πολύ ευφυή, κοσμο-
πολίτη και μορφωμένο εκπρόσωπο, γιατί στο νησί αυτό έστηναν 
βάση οι Άγγλοι για την εκστρατεία στα Δαρδανέλια. Ο νομάρχης 
θα χρειαζόταν πιθανότατα να συνομιλήσει με τους μελλοντικούς 
συμμάχους αλλά και να διαχειριστεί πολύπλοκα θέματα.

Όταν ο νεαρός Παπανδρέου κατεβαίνει στην προβλήτα του νη-
σιού αγκαζέ με την όμορφη γυναίκα του, οι νησιώτες είναι επι-
φυλακτικοί. Θα τον αγαπήσουν όμως πολύ γρήγορα τον νομάρ-
χη τους και θα τον στηρίξουν. Ακόμα πιο πολύ θα αγαπήσουν τη 
Σοφία, αυτή τη διακριτική, αριστοκρατική κοπέλα, που μιλάει 
απλά και ανθρώπινα, χωρίς τουπέ. Ο Γιώργης σηκώνει αμέσως 
τα μανίκια και αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα του νη-
σιού, το προσφυγικό. Υπενθυμίζουμε πως η Λέσβος, ακριβώς επει-
δή είναι τόσο κοντά στα μικρασιατικά παράλια, δεχόταν από τό-
τε τις πρώτες φουρνιές Ελλήνων προσφύγων που είχαν αρχίσει 
να διώκονται από τους Τούρκους πριν καν αρχίσει ο Α΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος. Η δουλειά που έκανε ο Παπανδρέου ως νομάρ-
χης δεν κράτησε πάνω από δύο μήνες, γιατί έπεσε η κυβέρνηση 
που τον διόρισε. Απολύθηκε, αλλά είχε προλάβει να αφήσει θε-
τικότατες εντυπώσεις στον κόσμο. Επίσης είχε πάρει το βάπτι-
σμα του πυρός στη διαχείριση κρίσεων.

Στην Αθήνα ξανά, λίγους μήνες μετά, αρχές του 1916, πλησιά-
ζει ακόμα περισσότερο την εξουσία: αναλαμβάνει το πολιτικό 
γραφείο του Βενιζέλου και βιώνει τον οδυνηρό διχασμό εκ του 
συνέγγυς. Η κατάσταση της χώρας χειροτερεύει δραματικά. Όσο 
η μισή Ελλάδα, δηλαδή οι οπαδοί του βασιλιά, καταριέται την 
άλλη μισή, που ορκίζεται στο όνομα του Βενιζέλου, γερμανοβουλ-



ΖΕΥΓΆΡΙΆ ΠΟΥ ΕΓΡΆΨΆΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΆ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΆΣ

27

γαρικά στρατεύματα αλωνίζουν στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ 
εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες της Αντάντ στρατοπεδεύουν στη 
Θεσσαλονίκη μαζί με τα υπολείμματα του ηττημένου σερβικού 
στρατού. Το κερασάκι σ’ αυτήν την τραγική τούρτα το έβαλαν οι 
Γερμανοβούλγαροι που κατέβηκαν ως την Καβάλα και αφόπλι-
σαν μια ελληνική μεραρχία – και όλα αυτά, ενώ η Ελλάδα είναι 
τυπικά ουδέτερη. Να σημειωθεί ότι, για να εξυπηρετηθούν οι σε-
ξουαλικές ανάγκες τόσων χιλιάδων στρατιωτών στη βόρεια Ελ-
λάδα, στήθηκε στην περιοχή ένα ολόκληρο χωριό πορνείων με πε-
ρισσότερες από χίλιες ιερόδουλες!

Για να βάλει τέρμα σ’ αυτή την κατηφόρα και να μπει επιτέ-
λους στον πόλεμο η Ελλάδα, στις 17 Αυγούστου 1916 οργανώνε-
ται το βενιζελικό κίνημα, που οδήγησε στον σχηματισμό της Κυ-
βέρνησης Θεσσαλονίκης κόντρα στην υπάρχουσα βασιλική που 
έδρευε στην Αθήνα. Η Ελλάδα έχει τώρα δυο αντίπαλες κυβερ-
νήσεις και πολλά καυτά προβλήματα. Ο Παπανδρέου ξαναστέλ-
νεται στη Μυτιλήνη, ως κυβερνητικός επίτροπος Λέσβου αυτή τη 
φορά. Από το πόστο αυτό προσπαθεί να συγκεντρώσει άντρες 
για τον στρατό της Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης. Ήταν μια πολύ 
κρίσιμη αποστολή για το μέλλον της σχισματικής κυβέρνησης, και 
γι’ αυτό ο Βενιζέλος εμπιστεύτηκε και πάλι την πολιτική δεξιό-
τητα του νεαρότατου Παπανδρέου. Η επιλογή δικαιώθηκε. Η συμ-
βολή του Παπανδρέου στη συγκρότηση της εκλεκτής μεραρχίας 
Αρχιπελάγους ήταν καθοριστική.

Στις 11 Ιουνίου 1917 οι σύμμαχοι απειλούν να βομβαρδίσουν την 
Αθήνα, κι έτσι καταφέρνουν να διώξουν τον βασιλιά Κωνσταντίνο. 
Ο Βενιζέλος ξαναγίνεται με τις ευλογίες τους πρωθυπουργός ολό-
κληρης της χώρας. Η νίκη του είναι και νίκη του Παπανδρέου, που 
επιλέγεται από τον αρχηγό του για Γενικός Διοικητής Αιγαίου πια, 
με έδρα τη μυροβόλο Χίο. Νοικιάζουν με τη Σοφία το αρχοντικό 
Μηταράκη, πνιγμένο στους λεμονανθούς. Τι κι αν μαίνεται ο πόλε-
μος μέσα κι έξω από τη χώρα; Ο Γιώργης και η Σοφία είναι ευτυ-
χείς – περιμένουν το πρώτο τους παιδί, είναι νέοι και ερωτευμένοι.
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Κανένα θαύμα όμως δεν κρατάει πάνω από τρεις μέρες. Η Χίος 
βάλλεται από αεροπορικές δυνάμεις, η Σοφία αποβάλλει το πρώ-
το μωρό της και, υπερευαίσθητη όπως είναι, κλείνεται στον εαυ-
τό της. Η χαρά τους αρχίζει να ξεθυμαίνει. Ο Γιώργης δεν αντέ-
χει την κατάθλιψη του σπιτιού, η θανατίλα που το σκεπάζει τον 
απωθεί. Αφήνει τη γυναίκα του να βυθιστεί σ’ αυτήν, ενώ εκεί-
νος βρίσκει παρηγοριά στη δημόσια σφαίρα. Με την πολιτική δρά-
ση και το κυνήγι της επιτυχίας ξεγελάει το άγχος του θανάτου. 
Πηγαίνει στην Αθήνα. Ο Βενιζέλος τον χρειάζεται. Του αναθέτει 
τη γενική διεύθυνση στο υπουργείο Επισιτισμού. Μετά από πέ-
ντε μήνες, τον Φεβρουάριο του 1918, ξαναγυρίζει στη Χίο και η 
Σοφία ξαναμένει έγκυος. Χαίρεται που τη βλέπει αισιόδοξη πά-
λι, αλλά το μυαλό του είναι ήδη αλλού. Ρίχνεται στη δουλειά. Θέ-
λει να εντυπωσιάσει τον αρχηγό του και να ανεβεί τα σκαλοπά-
τια της πολιτικής ιεραρχίας γρήγορα. Είναι γεγονός ότι ο συνδυα-
σμός της λαμπερής προσωπικότητάς του με τη δίψα που είχε για 
εξουσία είναι επικίνδυνος. Πολλοί ενοχλούνται –ακόμα και στο 
ίδιο του το κόμμα–, τον φθονούν που ανεβαίνει τόσο σκανδαλω-
δώς γρήγορα, και τον υπονομεύουν. Ο Παπανδρέου επιδιώκει μια 
θέση στη Βουλή, αλλά ξέρει ότι δε θα είναι εύκολο.

Πρώτη φορά πατέρας

Στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 ο Γιώργης γίνεται πατέρας. Απο-
κτά τον πρώτο του γιο και του δίνει το όνομα του δικού του νε-
κρού πατέρα: Ανδρέας. Η Σοφία πέφτει με τα μούτρα στην ανα-
τροφή του πολύτιμου μοναχογιού της, σαν να προαισθανόταν ότι 
αυτός και μόνο αυτός θα ήταν ο βράχος της μέχρι το τέλος της 
ζωής της. Δυστυχώς αναπτύσσει φοβίες, τρέμει μη συμβεί κάτι 
και τον χάσει κι αυτόν, όπως έχασε το πρώτο, το αγέννητο παι-
δί της. Ο Γιώργης λογικά αρχίζει να νιώθει παραμελημένος. Απο-
μακρύνεται, λοιπόν, σταδιακά και ανεπαισθήτως από το σπίτι  
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– ούτως ή άλλως, η γυναίκα του είναι απορροφημένη υπερβολι-
κά από το νεογέννητο. Τόσο απορροφημένη, που αδιαφορεί όταν 
ένα βράδυ ο Γιώργης τής αναγγέλλει ενθουσιασμένος ότι έρχε-
ται στο νησί η αγαπημένη ηθοποιός του Βενιζέλου, η Κυβέλη. Αρ-
νείται να αφήσει το μωρό της για να τον συνοδεύσει στην πρε-
μιέρα της παράστασης. Ο Γιώργης όμως δε δίστασε ούτε λεπτό. 
Ντύθηκε, έβαλε την αγαπημένη του λευκή, μεταξωτή ποσέτ και 
πήγε κομψότατος να συναντήσει την ξακουστή ντίβα του ελληνικού 
θεάτρου. Η Σοφία δεν το ήξερε, αλλά εκείνο το βράδυ έκανε το 
μεγαλύτερο λάθος της ζωής της.

Ποια ήταν αυτή η Κυβέλη και γιατί δεν είχε επώνυμο;

Η καταγωγή της Κυβέλης ήταν και παραμένει ένα αίνιγμα, γι’ 
αυτό και κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Η ίδια δήλωνε δημοσίως 
Σμυρνιά αγνώστων γονέων. Πολλοί –μεταξύ των οποίων και ο 
ίδιος ο γιος της– ισχυρίζονται ότι είναι νόθα κόρη κάποιου επώ-
νυμου, ίσως και του ίδιου του βασιλιά Γεωργίου, που της είχε 
αδυναμία. Τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν είναι καν σίγου-
ρο αν γεννήθηκε το 1887 ή το 1888 – πάντως βρέθηκε εγκαταλε-
λειμμένη και κατέληξε στο Βρεφοκομείο Αθηνών. Όταν τη βρή-
καν, φορούσε στον λαιμό ένα χρυσό σταυρουδάκι, που είχε χα-
ραγμένο το μικρό της όνομα μόνο: Κυβέλη. Όταν έγινε τριών χρο-
νών, το πανέμορφο Κυβελάκι υιοθετήθηκε από την καλή και ήσυ-
χη οικογένεια του τσαγκάρη Αναστάση Αδριανού και της γυναί-
κας του, Μαρίας. Ιδού πώς περιγράφει τις συνθήκες τις υιοθεσίας 
της η θετή της μάνα: «Είπαμε με τον γέρο μου να πάρωμε ένα 
παιδάκι αφού ο Θεός δε μας έδωσε παιδί. Πήγαμε μια μέρα στο 
Εκθετοτροφείο, αλλά δε μ’ άρεσε κανένα. Ξαφνικά πετάγεται 
μπροστά μου ένα ώμορφο γαλανομάτικο κοριτσάκι με τις ξανθές 
μπουκλίτσες του, ένα σωστό κουκλάκι. Να, αυτό το παιδάκι θέ-
λω! Αυτό, μου λέγει η κυρία διευθύντρια, δεν μπορώ να σ’ το δώ-
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σω. Έχομε εντολή να μην το δώσωμε πουθενά. Εμένα μου μπήκε 
στην καρδιά μου λες και το ερωτεύτηκα από εκείνη τη στιγμή. 
Τράβηξα μια και δυο στου Λεονάρδου – είχα κάνει νταντά στο 
σπίτι του ένα καιρό. Από σένα το θέλω αυτό το ρουσφέτι, του 
λέω. Αν δε μου δώσουν αυτό το παιδάκι, θα πεθάνω. Είχε σχέ-
σεις εκείνος με τον Κύρο της Εστίας. Σε λίγες μέρες με ειδοποιού-
νε να περάσω να πάρω το παιδί». Στην πραγματικότητα ο Λεο-
νάρδος, ένας πολύ δικτυωμένος δικηγόρος για τον οποίο είχε δου-
λέψει η Μαρία, υποσχέθηκε πως θα έπαιρνε αυτός το παιδί στο 
σπίτι του, και πραγματικά το κράτησε για ένα διάστημα φέρνο-
ντας μαζί και τη Μαρία για να το προσέχει. Αργότερα η Μαρία 
πήρε το κοριτσάκι σπίτι της.

Οι θετοί της γονείς το αγάπησαν πολύ αυτό το κοριτσάκι. Την 
είχαν περί πολλού, σαν ηλιαχτίδα – την ταΐζανε μπριζόλες, ενώ 
οι ίδιοι τη βγάζαν με φακές. Ο γιος της Κυβέλης, ο Γιωργάκης 
Παπανδρέου, πιστεύει ότι ο πραγματικός, γαλαζοαίματος πατέ-
ρας της ενίσχυε οικονομικά την ανάδοχη οικογένεια –ίσως μέσω 
του Λεονάρδου;– και γι’ αυτό το Κυβελάκι είχε τόσο εξαιρετική 
περιποίηση. Παρ’ όλα αυτά, σαν απλοί λαϊκοί άνθρωποι που ήταν, 
οι Αδριανού το προόριζαν για καπελού το κορίτσι τους – το βά-
λαν μάλιστα μαθητευόμενο σε μια τεχνίτρα στη γειτονιά. Η Κυ-
βέλη όμως είχε άλλα σχέδια και καλή τύχη. Την κρίσιμη στιγμή 
ξαναεμφανίστηκε σαν Άγιος Βασίλης ο δικηγόρος Λεονάρδος, 
που πρόσφερε και πάλι τη βοήθειά του για να μπορέσουν οι θε-
τοί γονείς της να τη μορφώσουν σωστά. Έτσι το κορίτσι, παρόλο 
που ήταν φτωχό, κατάφερε να φοιτήσει στη Σχολή Χιλλ μαζί με 
τους γόνους των πλούσιων αστών της Αθήνας.

Στη Σχολή Χιλλ το Κυβελάκι άνθισε και απέδειξε πως είχε 
πολλά όπλα για να νικήσει στη μάχη της ζωής: ήταν πανέμορφο, 
με καμαρωτή κορμοστασιά, υπέροχα, γαλαζοπράσινα μάτια, αρι-
στοκρατικό φιζίκ, κρυστάλλινη φωνή και τρομερά εκφραστική 
απαγγελία. Ένας καθηγητής ορθοφωνίας, ο Μάρκος Σιγάλας, της 
έκανε μαθήματα και την παρουσίασε μετά το 1901 ως παιδί θαύμα 
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στους υπόλοιπους μαθητές του. Ήταν φτιαγμένη για να λάμψει 
στη σκηνή και το κατάλαβε και η ίδια από πάρα πολύ νωρίς, όπως 
και η μελλοντική της αντίπαλος, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Την ανα-
κάλυψε ο θεός του θεάτρου, ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, κα-
θώς ανέβαινε με το αυτοκίνητό του στη σημερινή οδό Χαριλάου 
Τρικούπη. Ο διάσημος θεατράνθρωπος εντυπωσιάζεται από την 
κορμοστασιά της, ακολουθεί την εκθαμβωτική μικρούλα ως το 
φτωχικό της και της προτείνει να ανεβεί στη σκηνή. Η μάνα της, 
καλός αλλά απλοϊκός άνθρωπος, έφριξε μόλις το άκουσε. Ηθο-
ποιός ίσον πόρνη, για τα ήθη της εποχής. Καμιά σοβαρή και ευ-
κατάστατη κοπέλα –ή και αγόρι ακόμα– δεν τολμούσε να γίνει 
ηθοποιός. Αυτό σήμαινε ότι θα γυρνούσε την Ελλάδα με ένα μπου-
λούκι, θα ζούσε στον δρόμο, θα αγωνιζόταν να βγάλει το ψωμί 
της με καθημερινό μόχθο αλλάζοντας έργο μέρα παρά μέρα. Η 
επιβίωση των ηθοποιών ήταν πάντα αμφίβολη – υπήρχαν μάλι-
στα εποχές που λόγω έλλειψης ρευστού αμείβονταν με λουκού-
μια ή κουλούρια. Γι’ αυτό, θεατρίνοι γίνονταν κυρίως οι φτωχοί 
και λαϊκοί άνθρωποι. Το κορίτσι μας είναι αποφασισμένο όμως. 
Ο βασιλιάς Γεώργιος τη διευκόλυνε εκών άκων. Ίδρυσε το 1900  
–τη σωστή στιγμή που η μικρή ξεπετάγεται– το Βασιλικό Θέα-
τρο και τη δραματική σχολή του, όπου το Κυβελάκι έσπευσε να 
παρακολουθήσει μαθήματα.

Ο Χρηστομάνος εν τω μεταξύ, θαμπωμένος από τη δωδεκά-
χρονη μικρούλα σταρ, παρακαλούσε τη μάνα της να βάλει μυα-
λό και να επιτρέψει στο παιδί να κοσμήσει το θεατρικό σανίδι με 
το θείο χάρισμά του. Κανένας δεν είχε το δικαίωμα, ούτε μπο-
ρούσε άλλωστε, να τη σταματήσει· είχε τον διάβολο μέσα της. Το 
ντεμπούτο της το ’κανε τελικά στη νεοπαγή Νέα Σκηνή του Χρη-
στομάνου ως Ιουλιέτα, δεκατριών ετών. Ο έξοχος λόγιος και εστέτ 
δάσκαλος, κακάσχημος στο σώμα και πανέμορφος στο πνεύμα, 
ένα είδος Κουν της εποχής, πήρε στην ομάδα του νέα παιδιά, 
αμόλυντα από τον παλιό τρόπο υποκριτικής. Μεταξύ αυτών ήταν 
και ένας άλλος μεγάλος ανατέλλων αστέρας, ο Άγγελος Σικελιανός. 
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