
… Από το µικρό ραδιόφωνο, οι πληροφορίες έλεγαν τώρα πως ο ΕΛΑΣ, ο Ε∆ΕΣ, η 

ΕΚΚΑ, οι οργανώσεις οι άλλες, όλοι µαζί θα πολεµούσαν τον καταχτητή αδερφωµένοι. 

   Από το µεγάλο σφραγισµένο ραδιόφωνο, στα τέλη του Νοέµβρη, οι ειδήσεις των 

Γερµανών έλεγαν ότι «καταζητούνται οι πρωταίτιοι εγκληµατικής ενεργείας, η οποία 

εστοίχισε την ζωήν εις σηµαντικόν αριθµόν Γερµανών αξιωµατικών και οπλιτών, καθώς 

και την καταστροφήν πολεµικού υλικού. Εις αντίποινα θα πραγµατοποιηθούν 

εκτελέσεις». 

  «Ποια είναι πάλι αυτή η “εγκληµατική ενέργεια”»; ρώτησε ανήσυχα η θεία Ηλέκτρα.  

  «Τίναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάµου!» άστραψαν τα µάτια του θείου. «Από κει 

περνούσαν τα τρένα των Γερµανών. Έφερναν στρατό και πολεµοφόδια και τα έστελναν 

έπειτα µε πλοία στη Βόρεια Αφρική, για τις µάχες στο Τοµπρούκ και στο Ελ Αλαµέιν». 

   Η θεία Αργυρή πήγε ποδαρόδροµο στην Αγία Αικατερίνη ν’ ανάψει µια µεγάλη 

λαµπάδα. Μόνο που σαν τη λαµπάδα έλιωσε κι η συµφιλίωση. Στη γειτονιά µιλούσαν 

πάλι γι’ αλληλοκαρφώµατα και φονικά. Στο σπίτι ξανάρχισαν οι καβγάδες. Κι οι 

µετάνοιες της θείας. Και το τρεµούλιασµα στα χέρια του θείου. 

   Η Όλγα τώρα τα βράδια προσπαθούσε να µου µάθει τους καινούριους στίχους του 

Σικελιανού, που τους είχε διαβάσει στο ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ : 

                 Μήνυµα απλό σάς στέλνω από το στόµα 

           της αιώνιας Μάνας, που τη λέµε Ελλάδα 

           Μήνυµα απλό σάς γράφω από τα σπλάχνα 

           της αιώνιας Μάνας, που τη λέµε Ελλάδα. 

           Μήνυµα απλό σάς κράζω από τα βάθη 

           του πόνου της, αδέλφια της Ελλάδας: 

           Σώνει η σφαγή που τυραννάει τη Μάνα. 

           Σώνει η σφαγή, τη Μάνα σας που σφάζει! 

           Κι αχ! ακούστε µε, αδέλφια της Ελλάδας! 

           .................................................................. 

   «Πάντως εγώ θα τους βοηθάω και τους δύο» ψιθύριζε. 

   Ποιος από τους δυο την έστελνε για προκηρύξεις και δελτία πληροφοριών στον 

αδερφό του τσαγκάρη, ποτέ δε µου το ’πε. Στο λόφο του Στρέφη, ωστόσο, λίγες µέρες 

πριν από την ανατίναξη στο Γοργοπόταµο, την είχαν στείλει κι οι δυο, µου το είχε πει 

ολοκάθαρα! 

   «Έλα µαζί µου, θα σου πω στο δρόµο» µου σφύριξε κείνο το µεσηµέρι. 

   Φόρεσα γρήγορα το παλτό µου, που µου είχε φτάσει πάνω απ’ το γόνατο, και την 

ακολούθησα. 

   «Κάποιον πρέπει να συναντήσω» χαµογέλασε φεγγερά. «Θα του δώσω ένα µήνυµα, 

κάτι σχέδια και κάτι χάρτες για τις σιδηροδροµικές γραµµές. Τα έδωσε ο θείος σου στα 

παιδιά, όµως για µένα δεν έχει ιδέα. Πάµε, λοιπόν, και µιλιά! Καλύτερα να είσαι κι εσύ 

µαζί µου. ∆ε θα φανεί αφύσικο ν’ ανεβαίνω µόνη µεσηµεριάτικα στο βουναλάκι!» 

  «Είναι όµορφος;» προσπάθησα να εξηγήσω το χαρούµενο ύφος της.  

  «∆εν ξέρω» σήκωσε τους ώµους. «Ούτε καν πώς τον λένε δε µου ’χουν πει. ∆εν κάνει, 

λέει, να ξέρουµε και πολλά ο ένας για τον άλλον στην Αντίσταση. Τι µε νοιάζει εµένα 

όµως; Το σπουδαίο είναι ότι αυτή τη φορά µού έδωσαν εντολή και οι δύο µαζί, 

κατάλαβες; Και οι δυο µαζί!…» 

 


