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M INIM A M EM ORIALIA

Ή  ιστορία του παπποϋ μου

Τοϋ παπποϋ μου, τοϋ πατέρα τής μάνας μου. Στήν 
οικογένεια δέν ξέρουμε πότε ακριβώς γεννήθηκε. Πέθα- 
νε ή γιαγιά, πέθανε ό πατέρας, πέθανε ή μάνα, πέθα- 
ναν κι όλοι οΐ άλλοι, οΐ παλαιοί, που μάς είπαν ό,τι μάς 
είπαν καί δέν έχουμε άπό κάποιον κάτι άλλο νά μάθου
με.

Κατά τούς πρόχειρους υπολογισμούς μου, όμως, ο 
παππούς, Δημήτριος Χρήστου Μηλιάκης, πρέπει νά 
γεννήθηκε περί τό 1870, ένώ είναι βέβαιο ότι πέθανε 
τό 1937 στήν ’Αμερική, στό ’Άθενς τής Γεωργίας. 
Αύτό τό ξέρουμε. Γεννήθηκε στό Νεοχώριον Τυμφρη
στού, τό πάλαι ποτέ χωρίον Κοστριά, πού πήρε τό όνο
μα άπό τόν οικιστή του Κοστριά, καταγόμενο άπό τή 
μακρινή Μάνη, stradioto. Αύτός ό Κοστριάς, άφοϋ έκα
νε ό,τι έκανε στή Μάνη καί τήν Πελοπόννησο, μισθο
φόρος πότε των Τούρκων καί πότε των Βενετσάνων, 
βρέθηκε κυνηγημένος στά μέρη μας, παντρεύτηκε μιά 
πανωραία Μαρία άπό τόν οικισμό πού προϋπήρχε έκεί, 
άγνωστο πώς ονομαζόταν. Μέ τό χοντρό πουγγί του, 
καμωμένο άπό τούς πολέμους στόν Μόριά καί τίς λη
στείες, έγινε άφέντης στήν περιοχή, κι έχτισε τήν 
έκκλησία τής 'Αγίας Τριάδος στό Καρπενήσι, γιά νά
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τό βελούχι

τοϋ συγχωρεθοϋν οϊ αμαρτίες. Φαίνεται ότι έξιλεώθηκε 
γιατί ο Θεός, όταν τόν Αύγουστο τοϋ 1944 οί Γερμα
νοί έκαψαν καί ανατίναξαν μέ δυναμίτη τήν πόλη, είχε 
συγχωρέσει τά πεθαμένα τοϋ Κοστρια καί οί έχθροί δεν 
πείραξαν τό κτίσμα του, τήν 'Αγία Τριάδα. Σώζεται μέ
χρι σήμερα. ’Αντίθετα οί Γερμανοί, έκτος από τά σπί
τια, έκαψαν μαζί καί καμιά πενηνταριά γερόντους καί 
γερόντισσες, άφοϋ κανείς άπό τούς πανικόβλητους-κα
τοίκους, πού έκεΤνες τίς μέρες τής έπιδρομής πήραν τά 
βουνά καί τά δάση γιά νά σωθούν, δέν φαντάστηκε ότι 
θά πείραζαν κατάκοιτους γερόντους, ενώ οί Έλασίτες,
ύστερα άπό δέκα μέρες μάχης στά πέριξ, μέ τά λιγο
στά πυρομαχικά τους, στάθηκε άδύνατο νά άνακόψουν 
τήν προέλαση πρός τήν πόλη μιας ένισχυμένης μεραρ
χίας των Γερμανών. Κατάφεραν, ωστόσο, νά έξοντώ- 
σουν καμιά τρακοσαριά, μαζί κι έναν άνώτατο άξιωματι- 
κό, ταξίαρχο ή κάτι τέτοιο, πού τόν έφαγε κάποιος 
έλεύθερος σκοπευτής. Ούτε ΰποχωροϋντες οί Έλασίτες 
σκύφτηκαν τούς γερόντους κι έτσι όταν οί κάτοικοι έπέ- 
στρεψαν, μετά τήν αποχώρηση των Γερμανών, άνάμε- 
σα στά χαλάσματα καί τ ’ άποκαΐδια, έβρισκαν έδώ μιά 
κάρα έκεΤ μιά κνήμη, παραπέρα, μέσα στό λιθαροσωρό 
πού μέχρι πρίν άπό λίγες μέρες ήταν σπίτι, άνακάλυ- 
πταν μέ φρίκη τό καμένο κουφάρι κάποιου γέροντα. Ή  
έκκλησιά όμως τοϋ Κοστρια σώθηκε, ωραία έκκλησιά.

Τό Νεοχώριον Τυμφρηστού, τό πάλαι ποτέ χωρίον 
Κοστριά, όταν κάποτε, τόν 17ο αιώνα, έπεσε χολέρα, 
μετακόμισε άπό έκεΤ πού τό είχαν χτίσει καί τό μετέ
φεραν βαθιά καί μακριά μέσα στό δάσος γιά ν’ άποφύ- 
γουν οί κάτοικοι τό θανατικό. "Οταν πέρασε ό λοιμός, 
μετά άπό εβδομήντα χρόνια λένε, έπέστρεψαν καί τό 
καινούργιο τους χωριό τό ονόμασαν Νεοχώριον, ένα άπό 
τά δεκάδες Νεχώρια καί Νεχωράκια τής Ελλάδας, ένώ 
τό προηγούμενο έρειπώθηκε μέσα στό δάσος κι ώς άνά- 
μνηση, πού δέν θυμίζει τίποτε σέ κανένα, σώθηκε μόνο 
ένα τοπωνύμιο, τά Παλιοχώρια. Πού καί πού βρίσκει 
κανείς κανένα κομμάτι κεραμίδι ανάμεσα στά έλατα καί
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τά κέδρα. Τό ξεκαινουργωμένο Νεοχώρι πρόκοψε, μεγά
λωσε. Περνοδιάβαινε άπό κεΤ ό κλέφτης Μπουκουβά- 
λας, μιά βουνοκορφή μάλιστα έχει άκόμα τ ’ όνομά του, 
μιά άλλη πιό πέρα ονομάζεται «Κατσαντωναίικα», ήταν 
πολλές φορές έδρα τοϋ Καραϊσκάκη, ένώ κάποιος τοπι
κός λόγιος βρήκε μερικούς Νεχωρίτες πού έπεσαν στήν 
πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου. Ό  ιστορικός Κόκκινος λέει 
ότι προεπαναστατικά είχε χίλιους κατοίκους. ’Ίσως. Πά
ντως τό Νεοχώριον Τυμφρηστού, τό σημερινό Νεχώρι, 
δέν έχει πάνω άπό δέκα μόνιμους κατοίκους. Γερόντους. 
Κατά τήν τελευταία άπογραφή, τοϋ 2001, φέρεται μέ 
έκατόν έπτά καί βάλε. Βρίσκεται στίς άνατολικές υπώ
ρειες τοϋ Βελουχιοϋ, διοικητικά υπάγεται στό Νομό 
Φθιώτιδος καί περιβάλλεται άπό δάση που φτάνουν ως 
τά σπίτια.

Στό Καρπενήσι πήγαινε κανείς μέ τέσσερις ώρες κα
λό ποδαρόδρομο, άνέβα στά 1.800 μέτρα, στά Καγκέ- 
λια όπου σέ ξυρίζει ό άέρας —άδιάβατα τά Καγκέλια τό 
χειμώνα — κατέβα άπ’ τήν άλλη μεριά, στόν Ξηριά τοϋ 
Καρπενησιοϋ. Δρομολόγιο που τό πέρασε κι ό Διαμα
ντής, μέραρχος τής μεραρχίας Ρούμελης τοϋ Δημοκρα
τικού Στρατού, τόν Γενάρη τοϋ 1949, μέ δυό μέτρα 
χιόνι καί χιονοθύελλα. 'Οδηγός των άνταρτών, πού θά 
μπορούσε νά χαθούν μέσα στά χιόνια, ό άπό τό Ν εχώ
ρι καταγόμενος μέγας άντάρτης καί γιός άλογοσύρτη 
Γιώργος Τσαξίρης ή Μπαμπλόνης. Αυτός τούς πέρασε, 
διάβηκαν τά Καγκέλια μέ τήν κοιλιά γιά νά μήν τούς 
πάρει ο άέρας, λούφαξαν μέσα στά πλατάνια τοϋ Ξηριά 
έξω άπ’ τό Καρπενήσι, τό κύκλωσαν κι άλλα τμήματα, 
τή νύχτα έπιτέθηκαν αιφνιδιαστικά καί τό κατέλαβαν. 
Κανείς δέν φανταζόταν ότι οι άντάρτες θά πέρναγαν μέ 
τέτοιο καιρό κι άπό τέτοιο υψόμετρο. Χάθηκε πολύς 
κόσμος άπό τό στρατό, πάγωσαν μέσα στά χιόνια.

Ό  γεννημένος σ’ αυτά τά μέρη παππούς τά ήξερε 
καλά τά τόπια, τά είχε περπατήσει κυνηγός καί ξυλο
κόπος, άλλά δέν θά μπορούσε ποτέ νά φανταστεί, όταν 
περί τό 1909 έφευγε γιά φαντάρος γιά νά μήν ξαναγυ-

τό Νεχώρι στίς υπώρειες 
τοϋ Βελουχιού
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ρίσει ποτέ, ότι σαράντα χρόνια μετά θά γινόταν τέτοιο 
μακελειό στις δασωμένες υπώρειες τοϋ Βελουχιού, έκεί 
όπου χρόνια καί χρόνια είχαν άφήσει τήν πατημασιά 
τους άρματολοί, κλέφτες, σαμαρίνες, τσοπαναραΤοι, σκα
φτιάδες, λατόμοι καί ξυλοκόποι, μαστόροι τοϋ ξύλου καί 
τής πέτρας, ληστές, γιδοβίτσες, τσέτες λύκων, νομάδες 
βλάχοι πού τήν άνοιξη άπό τόν κάμπο, άνέβαιναν στά 
βουνά καί τό φθινόπωρο κατέβαιναν στά χειμαδιά μ ’ 
ολόκληρο τό σόι, τά γιδοπρόβατα, τ ’ άλογα φορτωμένα. 
ΈκεΤ επιασε τόν παππού τό άπόσπασμα, άνυπότακτο, 
καί τόν έπήγε φαντάρο, στήν άνακτορική φρουρά στό 
Τατόι, παρ’ όλο πού είχε περάσει τά τριάντα πέντε. Τό 
γιατί είναι άλλη ιστορία, θά τό πω πιό κάτω. Ά π ’ τό 
Ιδιο χωριό πέρασαν πολύ άργότερα, όταν ό παππούς είχε 
πεθάνει στήν ’Αμερική, ό ’Άρης Βελουχιώτης, ό Περι
κλής, ό Ερμής, ό Σαράφης, πολλοί, πάρα πολλοί α 
ντάρτες, ό Μάρκος μ ’ άλλους άντάρτες στόν Εμφύλιο, 
ό Καπλάνης, ό Γιώτης, άκόμη καί Σλαβομακεδόνες εί
χαν έρθει ως τά μέρη αυτά. Περνούσαν καί οι συμμο
ρίες των μαυροσκούφηδων Βουρλάκηδων καί Σούρληδων 
πού έδερναν τούς άντρες καί κούρευαν τά κορίτσια, άμέ- 
σως μετά τό πρώτο άντάρτικο. ’Άλλαξε πολύ ό τόπος 
κι ό κόσμος τοϋ παππού άπό τότε πού έφυγε. Αύτός 
έζοϋσε στό Άθενς τής Τζώρτζια ώσπου πέθανε άπό 
άνθρακα στό λαιμό, πνιγμένος λένε άπό τό κακό, κι 
ούτε πρόλαβαν νά τόν άνοίξουν, νά πάρει άέρα. Τριάντα 
χρόνια στήν Αμερική, φυγόδικος, καταζητούμενος, κα
ταδικασμένος έρήμην εις θάνατον, λαθρομετανάστης, θά 
τέλειωνε ή έρημοδικία του τό ’4 0 -’41 καί θά μπορούσε 
νά γυρίσει. Δέν πρόλαβε, πέθανε τό 1937. Τριάντα χρό
νια στήν Αμερική δέν μάθαινε τί σιγόβραζε στό άσημο 
βουνίσιο χωριό του όπου, όσο έζησε έκεΤ, ούτε ό Ιδιος 
ούτε οΐ δικοί του ούτε οΐ συγχωριανοί του είχαν χορτά
σει τό ψωμί. Αύτός είχε πάρει άλλο δρομολόγιο ζωής. 
Ά π ’ τά γιούρτια πού έσκαβε καί τά έλατα πού υλοτο
μούσε, άπό φαντάρος τής βασιλικής φρουράς στό Τατόι, 
φονιάς έκεΤ, έχοντας σκοτώσει τόν λοχαγό του άγνω-
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στο γιατί, τό ’σκάσε φυγόδικος καί λαθρεπιβάτης. Βρέ
θηκε στήν ’Αμερική. Δέν έμαθε από κοντά τί έγινε στά 
μέρη του, πώς πόρεψαν οΐ δικοί του ώς τόν Πόλεμο πού 
άλλαξε τό Νεχώρι, τούς Νεχωρίτες, όλους εκείνους 
τούς ορεσίβιους, καί τούς άλλους τούς καμπίσιους, τούς 
Θεσσαλούς, τούς Μακεδόνες, τούς Πελοποννήσιους, τούς 
πρόσφυγες, πού στό μεταξύ ήρθαν στήν Ελλάδα μετά 
τήν Καταστροφή. ’Ό ντας στό ’Άθενς ό παππούς δέν 
έζησε όσα έζησαν οί δικοί του, δέν έζησε τούς Βαλκα
νικούς Πολέμους, τό Διχασμό, τήν ’Άμυνα τοϋ Βενιζέ- 
λου, δέν βρέθηκε τσολιάς στό σύνταγμα τοϋ Πλαστή- 
ρα, όπως πολλοί συντοπίτες του, δέν πολέμησε στό 
Κιλκίς, στό Σόροβιτς, δέν τόν έστειλαν στήν Ουκρανία 
νά σταματήσει τούς μπολσεβίκους, δέν βρέθηκε στή 
Σμύρνη νά παρελάσει γιά τήν Ελλάδα των πέντε θα
λασσών καί πών τριών ηπείρων, δέν είδε τό πρόσωπο 
τής Καταστροφής, άνθρώπινα κοπάδια κυνηγημένα άπ’ 
τούς Τσέτες ώς τή θάλασσα, νά πάρουν τά καράβια, νά 
σωθούν άντίπερα. ’Ε κεί στήν Τζώρτζια δέν είχαν δικτα
τορίες καί προνουντσιαμέντα ούτε έξόριστους στά ξερο
νήσια' άλλα είχαν, όπως τό κράχ τοϋ ’29, ’ίσως νά ’χά 
σε λεφτά καί ό παππούς, όπως έκατομμύρια άλλοι στήν 
’Αμερική καί σ’ όλο τόν κόσμο. Ούτε θά φανταζόταν 
ποτέ ό παππούς τό 1937, όταν άφηνε τήν πνιγμένη άπ’ 
τόν άνθρακα τελευταία του πνοή, ότι ό κόσμος πού είχε 
άφήσει θά πολέμαγε μέ τέτοια δύναμη στά άλβανικά 
βουνά —έδώ τόσοι καί τόσοι ειδικοί δέν τό είχαν φαντα
στεί' θά τό φανταζόταν ένας άγράμματος χωριάτης;—, 
ότι θά έρχονταν μετά οΐ Γερμανοί, οϊ ’Ιταλοί καί θά 
άνάγκαζαν τόν κόσμο νά ξεσηκωθεί στό άντάρτικο, νά 
φτιάξει δικό του στρατό, νά αύτοδιοικηθεί σέ ένα κίνη
μα πού συνεπήρε τούς πάντες σά νά ’τανε φύσημα άέ- 
ρα κι έκανε τούς άλλους, τούς πατροπαράδοτομς τής 
έξουσίας, ν’ άντιδράσουν μέ τέτοια άναλγησία ώστε, 
στόν ’Εμφύλιο, παίρνοντας χρήμα, πολύ χρήμα, όπλα 
καί κουράγιο άπ’ τούς Άγγλοαμερικανούς, νά περάσουν 
διά στόματος μαχαίρας όλον αυτό τόν ξεσηκωμένο κό-
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σμο, νά τόν ταπεινώσουν, νά τόν ξεφτιλίσουν. Δέν τά 
πρόφτασε αυτά ό παππούς. Ε ίχε φύγει λαθραία, φονιάς, 
τό 1910. Τό πώς καί τί έγινε θά τό διηγηθώ σάν πα
ραμύθι, γιατί κι έγώ σάν παραμύθι τήν έμαθα αύτή τήν 
ιστορία τοϋ παππού. Καί δέν ξέρω τί είναι άλήθεια καί 
τί φαντασίες τής γιαγιάς καί των άλλων πού έλεγαν τό 
παραμύθι γιά τόν παππού. "Αλλωστε καί μένα μοΰ τήν 
είπαν τήν ιστορία όταν είχα πιά τελειώσει άπ’ τό στρα
τό, ή μάλλον τήν έψαξα στά μισόλογα·τής γιαγιάς. Πα- 
ραμυθιάστηκα μ ’ αυτή τήν ΐστορία-παραμύθι, όπως στ’ 
άλήθεια παραμυθιασμένοι ήταν καί οί άνθρωποι όλ’ αυτά 
τά χρόνια πού έφτιαξαν κι έζησαν τήν ιστορία τους.

Ανθρωπος γιγαντόκορμος έλεγε ή γιαγιά ότι ήταν ό 
άντρας της, πανύψηλος, χέρια δυνατά, σάν άρπαζε τό 
τσεκούρι ή τό τσαπί στέναζε τό έλατο καί τό χωράφι. 
Στά έρείπια τοϋ σπιτιού τής γιαγιάς, πού παρατημένο 
μισοχάλασε στόν Εμφύλιο, βρέθηκε τό τσεκούρι τού 
παππού. Ε ίχε μέγεθος υπερφυσικό κι άπ’ αυτό έπαλή- 
θευσα ότι ή γιαγιά έλεγε άλήθεια γιά τό μπόι του, για
τί τόσο μεγάλο τσεκούρι δέν θά μπορούσαν νά τό δου
λέψουν συνηθισμένα άντρίκια χέρια. Σίγουρα θά τό είχε 
κάνει παραγγελιά στόν γύφτο, στό παζάρι δέν πούλαγαν 
τόσο μεγάλα τσεκούρια.

Γράμματα δέν ήξερε ό παππούς, έμαθε κάτι λίγα 
όμως μόνος του στό στρατό ή στήν ’Αμερική, ίσα ίσα 
νά όρνιθοσκαλίζει τά στερεότυπα «υγείαν έχω» καί κά
ποιες, έλάχιστες, πληροφορίες τής βιοτής. Δέν σώθηκε 
κανένα άπ’ αύτά τά γράμματα πού έστελνε άριά καί 
πού άπ’ τήν ’Αμερική. Τό πρώτο, λένε, ήρθε μετά τούς 
πολέμους τό 1923 ή ’24. Πού νά τά ’χώσε ή γιαγιά 
ή μήπως τά χρησιμοποίησε γιά προσάναμμα σέ ώρα 
άνάγκης; Ούτε ή ίδια ήξερε νά γράφει καί νά διαβάζει, 
άλλοι τής διάβαζαν τά γράμματα πού λάβαινε, άλλοι 
τής έγραφαν τά δικά της, άλλά μέ τήν αυστηρή δική
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της υπαγόρευση λέξη τή λέξη, τονίζοντας σέ κάθε φρά
ση ένα «σ’ λέου», σάν νά τόν είχε μπροστά της, ένώ 
κοίταζε προσεκτικά στό χαρτί μή γίνει κανένα λάθος κι 
άλλάξουν τά νοήματα. Γ ι’ αυτό κι ό γραμματικός έπρε
πε νά είναι πιό έμπιστος άκόμα κι άπ’ τόν έξομολογη- 
τή-πνευματικό, γιά νά μήν κοινολογεί" τά μυστικά. 
’Άλλο τώρα αν ό ’ίδιος ό γραμματικός έγραφε καί διά
βαζε γιά είκοσι οικογένειες... f

Ό  παππούς γεννήθηκε στό χωριό, άλλά μόνο στό μι
σό ήταν άπ’ τά μέρη μας. Ό  πατέρας του ήταν φερ- 
τικός καί στό χωριό κατέληξε μεροκαματιάρης. Τό σόι' 
δέν συγκράτησε καμιά πληροφορία γιά τήν προηγούμε
νη ζωή του, μόνο ότι είχε έλθει άπ’ τή Στυλίδα. ’Ίσως 
στή Στυλίδα νά είχε καταλήξει έρχόμενος άπ’ τή Μι- 
κρασία. Ούτε συγγενείς του άναφέρονται ούτε κάποιοι 
γνωστοί του άπ’ τήν προηγούμενη ζωή του. Ή ρθε άπό 
τό πουθενά. Ή  μάνα μου πάντως, πού τόν έζησε άρκε- 
τά χρόνια, κι ή γιαγιά ή Μηλιακοϋ, ή νύφη του, λέγα
νε ότι δέν μίλαγε σάν καί μάς τούς Ρουμελιώτες, δέν 
«τά ’κόβε». Πάντως, πολλοί άνθρωποι έκείνα τά χρό
νια γύριζαν χωρίς διαβατήριο άπό κράτος σέ κράτος, 
άπό τόπο σέ τόπο, είτε γιά ν’ άποφύγουν τούς κατα
τρεγμούς είτε κυνηγώντας τό μεροκάματο είτε γιατί τό 
’φερνε ή τύχη.

Στό Νεχώρι πρέπει μάλλον νά ξέμεινε μετά τό 
στρατιωτικό του σ’ αυτά τά μεθοριακά τότε μέρη ή ό
ντας μέλος κάποιας κομπανίας λατόμων, υλοτόμος ή
ταν, κι αυτό πρέπει νά ’γίνε άρκετά πρίν άπό τήν προ
σάρτηση τής Θεσσαλίας, όταν τά σύνορα άπ’ τό χωριό 
ως τό τούρκικο ήταν δέν ήταν τρεις τέσσερις ώρες δρό
μο.

Ή  γιαγιά κι άλλοι παλαιοί πού τόν πρόφτασαν έλε
γαν ότι ήταν πρώτος μάστορας στό ξύλο, έβγαζε πέτα- 
βρα μέ τή λιάτα, πριόνιζε κορμούς γιά νά βγάλει σανί
δια στό τεζιάκι, μέ τό τεράστιο σανιδοπρίονο πού τό 
δούλευαν τρείς, δυό κάτω ένας έπάνω, άκολουθώντας 
ώς οδηγό τό ράμμα μή στραβώσει ή κοψιά. ’Έφτιαχνε ... πάνε γιά τόν στάλο
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τσιατές στά σπίτια, πατώματα, χωρίσματα, ταβάνια. 
Καί ξεστρεμμάτιζε. Μιά ρεματιά τήν έκανε χωράφι. Τή 
λογγά. Καλό χωράφι, χρόνια είκοσι ξεστρεμμάτιζε νά 
βγάλει τά λιανολίθαρα, τίς κοτρόνες, νά ξεριζώσει μέ τόν 
κασμά βράχους καί πλατάνια, νά κουβαλήσει στίς άκρες 
τήν πέτρα χτίζοντας κάτι θεόρατους τοίχους ως καί 
τρία μέτρα ύψος καί τέσσερα πέντε μέτρα πάχος, κα
τά μήκος τής λογγάς πού δίπλα της κύλαγε τά νερά 
του τό Καστανόρεμα. Λίγο τό νερό στό ρέμα, άλλά τό 
χειμώνα άδιάβατο κι ορμητικό. Τό καλοκαίρι δροσερό 
κάτω άπ’ τόν βαθύ ’ίσκιο των πλατανιών καί των κα- 
.ρυδιών, καί κάθε τόσο ένας άμπλας, πηγή πού άνέβλυ- 
ζε τό νερό της στά ριζά ένός βράχου ή άπ’ τόν όχτο.

Ά π ’ τή λογγά πού είχε ξεστρεμματίσει ό προπάπ
πους ζήσανε πολλά χρόνια, ζήσαμε κι έμεΤς στήν Κ α
τοχή, κι άργότερα. Ή τα ν  καλό χωράφι, ως πέντε στρέμ
ματα ποτιστικό κι άλλα τόσα άνυδρα, ζεστό χωράφι. 
’Έκανε καλαμπόκια, σιτάρι ως δυό φορτώματα τό πο
λύ, λίγο κριθάρι, τριφύλλια, φασόλια, λίγο καπνό, ρεβύ- 
θια, κολοκύθες, πατάτες. Τέσσερις θεόρατες καρυδιές 
ίσκιαζαν τίς άκρες τοϋ χωραφιού, δύσκολες στό τίναγ- 
μα, μερικές καστανιές, λίγα πουρκά (όπωρικά), μηλιές, 
άχλαδιές, κορομηλιές, μιά κερασιά, μιά υπέροχη συκιά 
μέ άσπρα σύκα κι ένα μικρό άμπέλι, τό πολύ πενήντα 
οκάδες κρασί. Τά πρόλαβα κι έγώ όλα αύτά, έσταξα κι 
έγώ τόν ιδρώτα μου σ’ αύτό τό χωράφι κάνοντας μι- 
κροδουλειές ώς παιδί, άλλά καί χοντροδουλειές ώς γυ- 
μνασιόπαις τά καλοκαίρια καί στά φοιτητικά μου. Τήν 
ξέρω τή λογγά βήμα τό βήμα. Τώρα, αυτό τό δημιούρ
γημα τοϋ προπάππου, πού έφτιαξε ο ’ίδιος τή γή του, 
παρατημένο χρόνια πολλά, κατάντησε άγνώριστο ρημα
διό. Ξεράθηκαν τά κλήματα καί τά πουρκά, τά νερά 
άτιθάσευτα άνοιξαν χαντάκια καί νεροσυρμές, ό λόγγος 
κατακτά τά δικαιώματά του. Στή λογγά φύτρωσαν βα
λανιδιές, τσαπουρνιές, άγριοκαστανιές, βάτα, ξαναγίνεται 
λόγγος όπως ήταν έναν αιώνα πρίν, όπως ήταν πρίν ό 
προπάππος ξεστρεμματίσει τό ρέμα, πρίν καταφύγει ό
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παππούς στήν ’Αμερική. Ξαναπαίρνει τή μορφή πού 
είχε όταν ή γιαγιά ήταν νέα γυναίκα, μικρομάνα, όταν 
ή μάνα μου, στίς άρχές του αιώνα, μάθαινε δίπλα στήν 
αύλακιά νά άνακατώνεται μέ τά χώματα στήν ίδια ηλι
κία πού μάθαινε νά περπατάει, νά ξεχωρίζει τά φυτά, 
τούς άέρηδες καί τά λογής λογής φερσίματα των ζώων.

Τέλος πάντων, αύτά είναι άλλες ιστορίες πού έρχο
νται στό νοϋ γιατί κι αύτές τίς μολόγαγε ή γιαγιά μα
ζί μέ τό μαράζι γιά τόν άντρα' 'της·. Ό  προπαππούς, ό 
γέρο Μηλιάκης, άγνώστων γονέων καί τόπου καταγω
γής, φερτικός στά μέρη μας άπό ξένο τόπο, ξέμεινε στό 
χωριό περί τό 1865 άς πούμε, ίσως νωρίτερα, καί πα
ντρεύτηκε έκεΤ. Πήρε τή μανιά τήν Ελένη, πού πέθα- 
νε νωρίς άφήνοντας ένα μονάχα παιδί, τόν Δημήτριο 
Μηλιάκη, τόν παππού μου. Τά δίδυμα κορίτσια της πού 
προηγήθηκαν πέθαναν μωρά άπό οστρακιά. Ή  μάνα 
μου, πού γεννήθηκε τό 1906, δέν πρόφτασε τή μανιά 
Λένη, δέν έμεινε άπ’ αύτή τή γυναίκα καμιά άνάμνηση, 
κανένα ίχνος, έκτος ότι γέννησε τόν παππού, τόν 
προπροηγούμενο αιώνα, περί τό 1870, ίσως λίγο μετά.

Δέν έμεινε έπίσης καμιά άνάμνηση άπό τά παιδικά χρό
νια τού παππού, τίποτε πού νά ’γίνε καί νά σημάδεψε 
τήν εφηβεία του κι άργότερα. Οί εικόνες πού μπορεί νά 
σχηματίσει κανείς γ ί  αύτό τό παιδί, πού έχασε μικρός 
τή μάνα του καί μεγάλωνε μέ τόν σώγαμπρο στό χω 
ριό πατέρα του, είναι εικόνες λαογραφικές. Καμωμένες 
εικόνες έξ υστέρου, τής φαντασίας, τού θρύλου, τού μύ
θου, τής νοσταλγίας, τού βιβλίου.

Τό χωριό τότε είχε περίπου 350 πραγματικές ψυχές, 
θεόφτωχο χωριό, λίγη ή γή, κάτι κήποι, λίγες λογγές 
καί παλιοχώραφα, άνυδρα τά περισσότερα, πού τά ’φτια- 
ξαν καίγοντας δάσος καί ξεστρεμματίζοντας, στού διαύ
λου τή μάνα, νά πας δυό τρείς ώρες κι άλλες τόσες νά 
γυρίσεις. Γιδοπρόβατα όμως είχαν όλες οΐ οικογένειες,
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όργωμα

άλλοι περισσότερα xt άλλοι λιγότερα. Τά γίδια τά φύ
λαγαν τσοπάνηδες μέ τή ρόγα. Ή  γιδοβίτσα έφευγε τό 
πρωί γιά τό λόγγο, γύριζε μέ τό βασίλεμα. Κι ήταν ή 
ώρα πού οΐ στράτες καί τά καντούνια τοϋ χωριού 
ζούσαν μιά ζωή πολύβουη, γιατί έρχονταν μαζί καί τά 
γελάδια, κι οί άνθρωποι άπ’ τά χωράφια μέ τά χοντρά 
ζώα φορτωμένα, τά παιδιά έπαιζαν, κυριολεκτικά ένας 
χαμός άπό φωνές ζώων, παιδιών καί άνθρώπων, διανθι
σμένες άπό βλαστήμιες, μουγκανητά, άλυχτίσματα, 
βελάσματα κι έκείνα τά άνεπανάληπτα φωνητικά κα
λέσματα πού χρησιμοποιούσαν οί άνθρωποι καθώς σα- 
λάγαγαν τά ζώα νά σταματήσουν, νά προχωρήσουν, νά 
στρίψουν, νά πάνε κατά τά παχνιά. Καί σφυρίγματα 
όλων των ειδών.

Θυμάμαι μιά τέτοια ώρα, τέλη Σεπτέμβρη 1947, 
στόν Εμφύλιο. Μιά τέτοια ώρα, λοιπόν, μετά τό ήλιο
βασίλεμα, όταν έπέστρεφαν οι δυό γιδοβίτσες στό χω 
ριό, πάνω άπό τετρακόσια γίδια, καθώς γύριζαν τά γε
λάδια καί οί άνθρωποι άπ’ τά χωράφια μέ τά ζώα φορ
τωμένα, τήν ώρα πού οϊ κότες πήγαιναν γιά κούρνια- 
σμα στά κοτέτσια καί τό τελευταίο κοτσύφι έγκατέλει- 
πε τή μουριά μέ τά ξεραμένα μούρα καί τά κλαρωμέ- 
να στά δένδρα άγριοκλήματα, τήν ώρα πού άνθρωποι 
καί ζώα χαλούσαν τόν κόσμο άπό τίς φωνές —βρίσκο
νταν καί καμιά δεκαριά άντάρτες στό χωριό εκείνη τή 
μέρα καί οΐ υπεύθυνοι κανόνιζαν τά καταλύματα— ξαφ
νικά τό πυροβολικό τοϋ Στρατού, πέρα άπ’ τίς Ράχες, 
άρχισε νά ρίχνει. ’Έβρεξε πάνω άπό μισή ώρα οβίδες 
συγκρουοφλεγείς καί έγκαιροφλεγείς, κατακέφαλα σέ 
άνθρώπους, ζώα, δένδρα καί σπίτια. ’Αποτέλεσμα αύτού 
τού χαλασμού: σκοτώθηκε μόνο μιά κότα, ή οβίδα τήν 
έκανε πολτό, καί τραυματίστηκε βαριά μιά γίδα άπό 
θραύσμα. ’Άνθρωπος δέν έπαθε τίποτε, ούτε γρατζουνιά. 
’Αλλά τσακίστηκαν πολλά δένδρα, γκρεμίστηκαν τοίχοι, 
μερικά σπίτια έπαθαν ζημιές, ή κρεβατίνα μπροστά στό 
σπίτι μας, γεμάτη φθινοπωριάτικα σταφύλια πού δέν 
είχαν άκόμη τρυγηθεί, τά υπέροχα κοσμάδια, τήν τσά-



Minima Memorialia 15

κισε μία οβίδα. Φύλλα, κληματσίδες καί σταφύλια, κα
θώς σωριάστηκαν στό δρόμο, δέν άφηναν τόν κόσμο νά 
διαβεί.

Έ γώ , ό αδερφός μου καί δυό ξαδέρφια ήμασταν άπ’ 
τό απομεσήμερο στά Καστανορέματα. «Κολυμπούσαμε» 
σέ μιά μεγάλη γούρνα πού έφτιαχνε τό σμίξιμο δύο ρε
μάτων. Στό βαθύτερο σημείο ή γούρνα θά είχε βάθος 
κάτι παραπάνω άπό μέτρο καί τό μήκος ίσαμε δεκαπέ
ντε μέτρα. Τό διασκεδάζαμε πολύ αύτό τό ποταμίσιο
κολύμπι, αν καί μάς τρόμαζαν κάπως οΐ νεροφίδες, άκα- 
κες μέν, πάντως φίδια. Πιάναμε καί κανένα ψαράκι. 
Καθώς βαρούσαμε τίς ποταμίσιες πέτρες μέ τή βαριά 
κάτι μικρές πεστροφίτσες έβγαιναν καί τίς αρπάζαμε.

Είχαμε, λοιπόν, έκείνο τό άπόγευμα κολυμπήσει, εί
χαμε στεγνώσει, ντυθεί καί μόλις παίρναμε τήν άνηφο- 
ριά γιά τήν έπιστροφή, άρχισε τό πυροβολικό. Ά π ’ τό 
σφύριγμα των οβίδων καταλάβαμε ότι τά βλήματα δέν 
έρχονταν πρός τό μέρος μας, διάβαιναν μακριά κατά τό 
χωριό, εμάς δέν θά μάς πείραζαν. Τό πρόσωπό μας, 
όμως, είχε γίνει μικρό σάν κοκόσια άπ’ τό φόβο. Π έ
σαμε πίσω άπό έναν τοίχο, κι όταν σταμάτησε ό βομ
βαρδισμός μάς έζωσαν τά φίδια γιά τούς δικούς μας στό 
χωριό. Τρέξαμε τήν άνηφοριά τής έπιστροφής. Καί τό
τε άκούσαμε τίς μανάδες άπ’ τήν άκρη τού χωριού νά 
μάς καλούν σκούζοντας γοερά. ’Ήξεραν ότι ήμασταν 
στό ρέμα, δέν ήξεραν όμως τί είχαμε άπογίνει μέ τίς 
τόσες οβίδες. Ούτε έμείς ξέραμε τί είχαν άπογίνει 
έκείνοι. Τρέξαμε, τίς φτάσαμε. Καί πρίν τ ’ άγκαλιάσμα- 
τα, πού ήρθαν μετά, φάγαμε τίς σφαλιάρες τής χρονιάς 
μας. Ά π ’ τόν τρόμο, τήν ταραχή καί τήν άβάσταχτη 
έγνοια οΐ μανάδες ξέσπασαν πάνω μας, πυρώθηκαν τά 
μάγουλα άπ’ τά χαστούκια. Πρώτη καί τελευταία φο
ρά πού ή μάνα μου μ ’ έδειρε.

Γυρνώντας στό χωριό τά είδαμε καί τά μάθαμε όλα. 
Ό  Στρατός είχε πληροφορίες, λέγανε, ότι έκείνο τό 
βράδυ θά έρχονταν χίλιοι άντάρτες στό χωριό καί βάρε
σαν στό ψαχνό. Κι αν κανείς δέν έπαθε τίποτε ήτανε καταράκτης
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γιατί μάς φύλαξε ή Παναγία. ’Ήξεραν όμως, μικροί καί 
μεγάλοι, νά φυλαχτούν. Οί αντάρτες μάς έκαναν συχνά 
μαθήματα άεράμυνας, μάς έδειχναν πώς πρέπει νά κρυ
φτούμε πίσω άπό τοίχους ή κορμούς δένδρων. Μή φο
βάστε, έλεγαν, μήν τρέχετε, δέν σκοτώνουν οί οβίδες καί 
ή άεροπορία. Μόνο τις έγκαιροφλεγείς φοβόμαστε γιατί 
αύτές σκάνε στον άέρα καί τά θραύσματά τους σκορ
πάνε σάν θύσανοι πρός τή γή, σοΰ έρχονται στό κεφά
λι. Ούτε αύτές έκαναν τίποτε έκεΤνο τό βραδάκι. Τύχη. 
'Ό μως άπό τήν άλλη μέρα, λίγο λίγο καί στά κρυφά, 
μερικές οικογένειες έγκατέλειψαν τό χωριό καί κατέφυ
γαν στήν πόλη γιά άσφάλεια. "Ωσπου, τέλη τού Ό κτώ - 
βρη, ήρθε ό Στρατός, ύστερα άπό σφοδρές μάχες στά 
πέριξ, καί μάς κατέβασε όλους στίς στρατοκρατούμενες 
περιοχές. ’Ανταρτόπληκτοι. ’Από τότε τό χωριό, όπως 
όλα τά ορεινά χωριά, δέν τό πήρε έπάνω του, παρά τόν 
έπαναπατρισμό, στό τέλος τού ’Εμφυλίου, τό 1950.

Τέλος πάντων, γυρνάμε πάλι στό χωριό τού παππού. 
Είχαν καί πρόβατα οί χωριάτες. Τό πιό συχνό δέν τά 
φύλαγαν οί ’ίδιοι. Τά έδιναν στούς βλάχους πού νοίκια
ζαν τίς βοσκές τού Βελουχιού, άπό Αγίου Γεωργίου ως 
Άγιου Δημητρίου, καί λάβαιναν τή συμφωνημένη άνα- 
λογία σέ τυρί, μαλλί καί άπογονή, μιά καί οί βλάχοι, 
συνήθως, έπαιρναν μαζί τους στά χειμαδιά καί τά πρό
βατα των χωριανών. Κι αύτά γεννούσαν τόν Γενάρη μέ 
Φλεβάρη. Τό σιτάρι έλάχιστο, ελάχιστο καί τό καθάριο, 
τό σιταρένιο ψωμί. Μέ καλαμποκόψωμο, φασολάδες, 
κατσαμάκι, τραχανάδες, χόρτα καί λίγα τυροκομικά 
χόρταιναν, αν χόρταιναν, οί άνθρωποι τήν πείνα τους. 
Αλλιώτικη ή πείνα αυτή. ’Ό χ ι σάν έκείνη πού έχουμε 
οί άνθρωποι όταν άργήσει νά γίνει τό φαΐ, ούτε ή πεί
να τού λιμού πού σκορπά τό θάνατο, όπως έγινε τό 
1916 μέ τόν άποκλεισμό. ή τό ’41 - ’44, στήν Κατοχή. 
’Άλλη πείνα αυτή, μόνιμη κατάσταση τής φτώχειας καί
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τής ανέχειας, γιατί οΐ άνθρωποι καθημερινά τρώνε πο
λύ κάτω άπό τήν πείνα τους, μ ’ ένα στομάχι όλοχρο- 
νίς μισοαδειανό καί σπάνια γεμάτο, μέ μετρημένο καί τό 
ελάχιστο κουμούτσι τοϋ ψωμιού. Μ ’ αυτή τήν πείνα συ- 
νοδειά μεγάλωσε κι ό παππούς, τό κρέας Χριστούγεννα 
καί Πάσχα, τό φαΐ άλάδιαγο, ποϋ καί ποϋ κανένα 
κυνήγι. ’Ή τανε κυνηγός.

Ε κείνα  τά χρόνια, τή δεκαετία τοϋ 1870, χτίστη
κε καί ή έκκλησιά, ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, μέ λε
φτά πού έδωσαν συντοπίτες πού είχαν καζαντίσει στήν 
Πόλη καί τή Βλαχιά. Ή  ’Αμερική δέν είχε άκόμη 
άνοίξει. "Ως τότε είχαν γιά έκκλησιά τόν "Αι-Θανάση, 
κτισμένη στήν κορυφή τοϋ χωριοϋ. ’Ετούτη ή καινούρ
για θρονιάστηκε καταμεσίς, φρόντισαν μάλιστα καί δια
μόρφωσαν γύρω μιά άρκετά μεγάλη πλατεία, τό χουρ- 
στάσ’, δηλαδή τό χοροστάσιο, ό τόπος τοϋ χοροϋ, στίς 
μεγάλες γιορτές. Ή  παράδοση λέει ότι τό τέμπλο, τά 
στασίδια, τήν τσιατή τά είχαν φτιάξει μαστόροι Βούλ
γαροι. ’Ίσως* ποιος ξέρει ποιούς ονόμαζαν τότε βούλγα- 
ρους.

Σχολείο πρέπει νά φτιάχτηκε κατά τά τέλη τοϋ 
αιώνα καί έκτοτε λειτούργησε κανονικά, χωρίς καμιά 
διακοπή ως τά μέσα τής δεκαετίας τοϋ ’50, ώσπου δέν 
υπήρχαν πλέον παιδιά. ’Ακόμη καί στήν Κατοχή, όταν 
οί δυό δάσκαλοι άπ’ τό χωριό βγήκαν άντάρτες, τό σχο
λείο λειτούργησε κανονικά καί μάς μάθαινε γράμματα, 
μέ δασκάλους πού άλλαζαν κάθε τόσο. Συχνά έκαναν 
τό δάσκαλο νέοι πού είχαν πάει λίγο Γυμνάσιο. Μέθο
δος άλληλοδιδακτικής λέγεται τό σύστημα αυτό, πού 
τήν είχε έφαρμόσει πρώτος ό Καποδίστριας.

Αυτός ήταν ό κόσμος τού παππού, κόσμος χωρίς γε
γονότα. Χειμώνες, καλοκαίρια, χιόνια, λιοπύρια, νεροπο
ντές, σκάψιμο καί πάλι σκάψιμο, έκκλησιά τήν Κυρια
κή, γάμοι, κηδείες, άρρώστιες, τό πανηγύρι τοϋ "Αι- 
Λιά, οΐ έπαναλαμβανόμενες γιορτές εϊτε κινητές είτε 
άκίνητες, τά γεννητούρια τών άνθρώπων καί τών ζώων, 
συμβάντα πού δέν άλλαζαν τήν τάξη τοϋ κόσμου, χω -
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τό Καοτανόρεμα

ρίς ξαφνιάσματα κι ανατροπές. ’Ακόμη κι ό θάνατος δέν 
άλλαζε τίποτε. Υπήρχε όμως κι ό βίαιος θάνατος, πέ
ρα άπ’ τά αιφνίδια άτυχήματα. Ε ίχε ληστές, πολλούς 
ληστές ή περιοχή, πού λυμαίνονταν τόν τόπο. ’Α π’ ό,τι 
έχω άκούσει δέν έμοιαζαν καθόλου μέ τους ήρωικους, 
ΐδαλγικους κι άπόκοτους ληστές των ληστρικών μυθι
στορημάτων ή έτσι όπως τούς περιγράφουν οί ρομαντι
κοί. Δέν ήταν οΐ γενναίοι bandits d ’honneur πού προστά
τευαν τούς φτωχούς κι έπαιρναν έκδίκηση άπ’ τούς 
πλούσιους ληστεύοντάς τους. Καθάρματα μισητά ήταν, 
άνελέητοι. Ή  γιαγιά έλεγε ότι ήταν βλάχοι οί ληστές, 
έρχονταν άπό άλλα μέρη. 'Ό ,τι καί νά ’ταν, ό κόσμος 
ζοϋσε μέσα στό φόβο τής ληστείας, μήν τοϋ αρπάξουν 
τά κορίτσια, μήν τούς υποχρεώσουν σέ άβάσταχτα λύ
τρα, μήν τούς βασανίσουν. Γ ι’ αυτό όλοι κράταγαν κα
νόναν γκρά, κανένα κουμπούρι, γιά νά προστατεύονται. 
Οΐ άνθρωποι ήταν έξοικειωμένοι μέ τή βία, μέ τά όπλα. 
'Όλοι έσφαζαν άρνιά, γίδια, γουρούνια, μαχαίρι καί κου
μπούρα ήταν έξαρτήματα ζωής, τό αίμα εύκολο. Συνη
θισμένος στή βία καί μέ τή βία θά μεγάλωσε κι ό παπ
πούς. Πώς άλλιώς θά είχε τόν άέρα νά σκοτώσει τόν 
λοχαγό του πάνω, λέει, σέ κάποιον καβγά;

’Από μικρός, σίγουρα έμαθε νά πελεκάει πέτρα καί 
ξύλο, έγινε πρώτος πελεκάνος, άλλά μεροκάματο θά 
’βρίσκε στή χάση καί τή φέξη, άμα χτιζόταν κάποιο 
σπίτι, καμιά έκκλησιά. ’Ίσως νά είχε πάει ως τό Καρ
πενήσι, τέσσερις ώρες δρόμο, ίσως όχι. ’Ίσως νά κατέ
βηκε ως τή Λαμία, δυό μέρες δρόμο. ’Αλλά νά κάνει τί 
στήν πόλη; Γιά νά ψωνίσουν τά λίγα πού ψώνιζαν οί 
άνθρωποι κατέβαιναν στά Χάνια, στόν 'Άι-Γιώργη, στήν 
αρχή τοϋ κάμπου τής Λαμίας, ως τρεις ώρες ποδαρό
δρομο μέσα άπό τή ρεματιά. 'Ώ ς έκεί έφτανε ό γνωστός 
κόσμος. "Αλλωστε στό χωριό, όπως σέ όλα τά χωριά, 
είχε μαγαζί όπου τά βράδια οί άντρες έπαιζαν χαρτιά, 
έπιναν κανένα τσίπουρο, τά έλεγαν, μάθαιναν τά νέα καί 
ό κόσμος ψώνιζε τά χρειώδη πού δέν παρήγαγε ό τό
πος: αλάτι, σπίρτα, θειάφι, λάδι, πετρέλαιο, ντρίλια κι
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αλατζάδες, κουμπιά, χαρτιά άλληλογραφίας, πρόκες, 
τσαρουχόπροκες, σόλες. Γιά χρήμα —άπό ποϋ νά βγεΓ 
τό χρήμα;— χρησιμοποιούσαν τό περίσσευμα πού δέν πε
ρίσσευε' κυρίως τό μαλλί καί τό τυρί, κανένα κατσίκι, 
κανένα άρνί, αν έρχόταν χασάπης. Κι όλοι ήτανε χρεω
μένοι, έκτος άπό δυό τρεΤς πού χρέωναν τούς άλλους.

Οί περισσότεροι άνδρες φόραγαν άκόμη φουστανέλες, 
αν κι άρχιζαν νά κάνουν τήν έμφάνισή τους παντελόνια 
καί σακάκιά καμωμένα άπό σκουτιά ή ντρίλια, άλλά σέ 
εύρωπαϊκό σχέδιο. "Ολοι πήγαιναν μάλλινα υφαντά στά 
γειτονικά μαντάνια γιά νά βαρέσουν στόν ειδικό νερόμυ
λο τά σκουτιά άπ’ όπου θά έβγαζαν τίς μπατανίες, τά 
χράμια, τίς βελέτζες, τό σκουτί γιά σακάκια καί πα
ντελόνια. Μέ τέτοια ροϋχα μεγάλωσε κι ό παππούς. Κι 
αυτός, όπως όλοι, ήταν ποδεμένος μέ γουρουνοτσάρου
χα καί τίς καλές φόραγε τσαρούχια μέ φούντα. Οί 
άρβύλες δέν είχαν κάνει άκόμη τήν έμφάνισή τους. Δέν 
φωτογραφίθηκε, ούτε στό στρατό ούτε στήν ’Αμερική 
ούτε κάν γαμπρός. Δέν γνωρίζουμε τό πρόσωπό του.

Ό π ω ς  ήταν ή τάξη των πραγμάτων, μιά μέρα πα
ντρεύτηκε κι ό παππούς. Πότε; Δέν είναι γνωστό. Συν
δυάζοντας πάντως διάφορα γεγονότα, τό συμπέρασμα 
πού βγαίνει είναι ότι πρέπει νά παντρεύτηκε περί τά τέ
λη τοΰ προπερασμένου αιώνα. Ό  σχετικός υπολογισμός 
έχει ώς έξής: Ή  μάνα μου γράφτηκε στό δημοτολόγιο 
ως γεννηθείσα τό 1906. ’Ίσως δέν ήταν τό 1906 άκρι- 
βώς, Γσως έναν χρόνο άργότερα ή νωρίτερα. Ή  άδελφή 
της, ή ’Αμαλία, γεννήθηκε δυό χρόνια νωρίτερα, τό 
1904. Είχανε κι ένα άδελφό, τόν Παντελή, άρκετά πιό 
μεγάλο έλεγαν οί άδελφές. Πόσο πιό μεγάλο; Ό  Π α
ντελής, γιά τόν οποίο οί άδελφές κράτησαν μόνο μιάν 
άμυδρή άνάμνηση, άμυδρά τόν θυμόταν καί ή γιαγιά, 
ύστερα άπό τόσα χρόνια, σκοτώθηκε στή μάχη τοΰ 
Σκρά, τσολιάς στό τάγμα τοΰ Πλαστήρα, τό 1917. Δη-
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λαδή δέν σκοτώθηκε ακριβώς αλλά τραυματίστηκε βα
ριά, άρρώστησε έπιπλέον άπό περιπλευμονία, έλεγαν, καί 
τόν μετέφεραν στό στρατιωτικό νοσοκομείο τής Λά
ρισας. Ε κ ε ί ή κατάστασή του χειροτέρεψε καί πέθανε. 
Ειδοποίησαν τή γιαγιά όταν ήταν στά τελευταία του, 
άλλά δέν τόν πρόφτασε. Στή Λάρισα βρήκε κάποιον 
παπά, έκανε ένα τρισάγιο στόν τάφο του, πού ’ίσως δέν 
ήταν ό δικός του, καί γύρισε στό χωριό μέ ένα παιδί 
λιγότερο. Άφοΰ, λοιπόν, ό Παντελής, ό άδελφός τής 
μάνας μου, τραυματίστηκε στή μάχη τοΰ Σκρά τό 
1917 καί πέθανε λίγο άργότερα, εύλογο είναι νά υπο
θέσουμε ότι πρέπει νά ήτανε είκοσι μέ είκοσι δύο χρό
νων, άρα πρέπει νά είχε γεννηθεί περί τό 1896 μέ 
1897 καί έπομένως ό παππούς παντρεύτηκε περί τό 
1895 μέ 1896. Κάπου έκεί, αν καί σύν πλήν δυό χρό
νια δέν έχουν καμιά σημασία. Είναι άπλώς μιά ένδειξη 
γιά νά τοποθετήσουμε τή ζωή τοΰ παππού στό χρόνο.

Ή  γιαγιά ή ’Ελισάβετ, ή Μηλιακοΰ, τό γένος Μαρ- 
γιώτη, γέννημα θρέμμα τού Νεχωριοϋ, ήταν λίγο μεγα
λύτερη άπ’ τόν άνδρα της, όπως έλεγε ή ίδια. ’Ογδό
ντα χρόνια άργότερα μολογοϋσε ότι όταν ήταν κορίτσι 
«έφυγαν τά σύνορα μέ τό τούρκικο καί πήγαν πέρα στή 
Θεσσαλία». Ξέρουμε ότι ή Θεσσαλία προσαρτήθηκε ορι
στικά στό ρωμέικο τό 1881. Κάνοντας τέτοιους υπο
λογισμούς ή γιαγιά πρέπει νά γεννήθηκε περί τό 1870, 
γιατί γιά νά θυμάται, κορίτσι τότε, τήν προσάρτηση τής 
Θεσσαλίας θά ήταν πάνω κάτω δέκα χρόνων. ’Ά λλω 
στε όταν έλεγαν τότε κορίτσι έννοοϋσαν όχι τό παιδά
κι, άλλά τή νεαρή κοπέλα, στήν εφηβεία, άνω των δέ
κα χρόνων. Πέθανε στή Λάρισα τό 1968, περίπου έκα- 
τό χρόνων, όρθια μέ τό μπαστουνάκι της ως τά τελευ
ταία της.

Μ ’ αύτό τό ίδιο μπαστούνι είχε άπειλήσει, μέ τρόπο 
πού δέν δεχόταν άντίρρηση, τόν καπετάνιο Κωστούλα, 
τό φθινόπωρο τοΰ 1947. Ό  Κωστούλας, ψευδώνυμο τοϋ 
Κώστα Καβρέτζη, ήταν κι αυτός παιδί τού Νεχωριοϋ, 
φοιτητής Νομικής, άπ’ τούς πρώτους άντάρτες τοϋ
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1942, υπασπιστής τοϋ ’Άρη Βελουχιώτη καί μόνιμος 
συνοδός του. Σέ πολλές φωτογραφίες τοϋ ’Άρη μέ τούς 
μαυροσκούφηδές του, όπως καί σέ έκείνη στό λεύκωμα 
τοϋ Σπόρου Μελετζή πού ό Ά ρης μιλάει άπό ένα 
μπαλκόνι στή Λαμία στήν Απελευθέρωση, βρίσκεται 
καί ό Κωστούλας. Ψηλός, μέ τή μαύρη σιάπκα στό κε
φάλι, γένια, όμορφος άντρας, καί στήν πέτσινη έξάρτυ- 
ση χιαστί στό στήθος ή φυσιγγιοθήκη μέ σφαίρες πι
στολιού. Μετά τό πρώτο άντάρτικο, όπως χιλιάδες 
άλλοι άντάρτες, καπεταναίοι καί πολιτικά στελέχη, βρέ
θηκε στό Μποϋλκες τής Γιουγκοσλαβίας. Σάν όλους 
τούς άρειανούς έπεσε κι αύτός σέ κομματική δυσμένεια. 
Λένε πολλοί ότι τόν φάγανε οΐ κομματικοί στόν Γράμ
μο. Αλλά τότε κι άργότερα ή έπίσημη έκδοχή ήταν ότι 
ό Κωστούλας βρέθηκε κρεμασμένος στό άμπρί του, 
αύτόχειρας. Ε ίχε ψυχολογικά προβλήματα, είπαν.

Αυτόν, λοιπόν, τόν σκληρό μαχητή τόν στείλανε άπ’ 
τό Μποϋλκες, μαζί μέ άλλους καπεταναίους, νά οργα
νώσουν τό δεύτερο άντάρτικο στή Ρούμελη, τήν άνοιξη 
τοϋ 1947. "Ετσι τό φθινόπωρο τής ίδιας χρονιάς βρέ
θηκε στό χωριό. Τόν θυμάμαι νά μιλάει στούς χωρια
νούς μέσα στήν έκκλησιά μπροστά στήν ωραία πύλη, 
μετά τή λειτουργία. Δέν μπορώ νά πώ τί έλεγε, άλλά 
θά έλεγε κάτι πολύ σκληρό, άβάσταχτο, τά πρόσωπα 
τών μεγάλων ζάρωναν άπ’ τήν έγνοια. Θυμάμαι όμως 
μιά φράση τής γιαγιάς πού τοϋ ’βγάλε γλώσσα, σηκώ
νοντας τό μπαστούνι της άπειλητικά: «Δέν θά μάς παρ’ς 
τά κουρίτσια, Κουστούλα. Ά ηκσεις;». Κατά λέξη. "Ε
τσι μίλησε ή γιαγιά ή Μηλιακοϋ στόν μεγάλο καπετά
νιο Κωστούλα κι έκείνος ζάρωσε όπως όταν ήτανε παι
δάκι στό ίδιο χωριό, άπ’ τόν κάτω μαχαλά, καί τόν μά
λωναν οΐ μεγάλοι. Κατάλαβε ότι δέν μπορούσε νά πά
ρει τά κορίτσια, τουλάχιστον άπό τό δικό του χωριό.

Άργότερα έμαθα ότι οί άντάρτες τότε έπιστρατεύα- 
νε μέ τό ζόρι κόσμο. Πήρανε καί κορίτσια. Ή  γιαγιά 
θεωρούσε φυσικό πράγμα τήν έπιστράτευση άντρών. ’Έ 
τσι γινόταν πάντα μέ τούς άντρες, τούς έπιστράτευαν,
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έτσι είχε γίνει μέ τόν δικό της άντρα καί τόν έχασε 
γιά πάντα, τά ’ίδια μ,έ τόν γιό της. Οϊ πόλεμοι ήταν 
υπόθεση των άντρων, οί γυναίκες ήταν γιά τίς έγνοιες 
καί τά κλάματα. ’Αλλά τά κορίτσια; Στό μυαλό της 
δέν ήταν πράμα τοΰ κόσμου τούτου νά πάρουν στρα
τιώτες τά κορίτσια. Κι έβαλε τίς φωνές, έδειξε δόντια 
καί νύχια, σάν τή γάτα όταν πλησιάζουν τή φωλιά της 
μέ τά γατάκια. Ή  γιαγιά ήταν άνθρωπος τοΰ παλιού 
κόσμου, που χανόταν πολύ παλιά μέσα στό χρόνο, τήν 
είχε πλάσει ό παλιός χρόνος, άέναα έπαναλαμβανόμενος 
σέ απέραντες διάρκειες. Σ ’ αυτές τίς άπέραντες διάρ
κειες δέν παίρνανε τά κορίτσια στρατιώτες. Τό κατάλα
βε ό Κωστούλας καί έπιστράτευση στό χωριό δέν έγι
νε. Δέν έγινε τότε. Λίγο άργότερα, πάντως, πρίν άπό 
τόν Νοέμβρη τοϋ ’47 πού ό Στρατός κατέλαβε τό χω 
ριό, υστέρα άπό μεγάλες έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, 
επιστρατεύτηκαν άπό τούς άντάρτες καμιά δεκαριά άτο
μα καί προστέθηκαν στούς πέντε έξι πού ήδη είχαν 
βγεί έθελοντικά. ’Ανάμεσα στούς έπιστρατευμένους πέ
ντε νέες κοπέλες. Δυό σκοτώθηκαν μακριά, στόν Γράμ
μο, ή Ελένη ή γειτόνισσά μας σκοτώθηκε στά μέρη 
μας όταν, άνοιξη τοϋ ’49 κι άφοϋ ή μεραρχία τοϋ Δια
μαντή είχε τελειώσει, σήκωσε τά χέρια νά παραδοθεί, 
έφαγε μιά ριπή στά στήθια καί τέλειωσε έπιτόπου. "Ενα 
άλλο κορίτσι άπ’ τ ’ άντάρτικο κατέληξε στήν Τασκέν
δη κι άπό κεί στά Σκόπια. ’Αργότερα καί πρίν άπό τή 
Χούντα, όταν έπαναπατρίστηκαν, τά δυό της άγόρια, 
γεννημένα στά Σκόπια άπό πατέρα άντάρτη, Πόντιο, 
έγιναν διάσημοι ποδοσφαιριστές. Καί οί δυό στήν ’Εθνι
κή 'Ελλάδος. "Ενα άλλο κορίτσι λιποτάκτησε άπό τόν 
Δημοκρατικό Στρατό, σώθηκε καί έζησε τίς μέρες της. 
Δέν έπιασε τελικά ή άπειλή τής γιαγιάς στόν Κωστού- 
λα. Ή  δύναμη τών γεγονότων καί τών καταστάσεων 
ήταν άκατάβλητη, ξεπέρναγε τή δική της παλικαριά.
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Παλικαρού ήτανε ή γιαγιά σ’ όλη της τή ζωή, έτσι τή 
γνωρίσαμε, παλικαρού τή γνώρισαν δλοι. Τελευταίο παι
δί άπό τούς έντεκα Μαργιωταίους, δύο μόνο κορίτσια, 
τά άλλα έννιά άρσενικά. Κι άφοϋ ή γιαγιά γεννήθηκε 
τελευταία, όπως υπολόγισα περί τό 1870, τό πρώτο 
παιδί, ό μεγαλύτερος άδερφός της, θά πρέπει νά γεννή
θηκε καμιά τριανταριά χρόνια νωρίτερα. 'Όσο νά ’ναι, 
γιά νά κάνει ή ’ίδια μάνα έντεκα παιδιά χρειάζεται κά
ποιος χρόνος.

Ά π ’ τ ’ άδέρφια τής γιαγιάς πρόφτασα μόνο τόν 
μπάρμπα-Άχιλλέα, μέ τό φεσάκι του, τήν κοντή φου- 
στανελίτσα, τά άσπρα τσουράπια, άσπρο γενάκι, κρατώ
ντας πάντα μακριά άγκλίτσα. Πέθανε ΰπέργηρος τό ’41 
ή τό ’42. Μιά ζωή χτίστης. 'Όλα τ ’ άδέρφια ήταν χ τ ί
στες, γύριζαν σ’ όλα τά χωριά, κοντινά καί μακρινά, 
χτίζοντας σπίτια καί πελεκώντας άγκωνάρια.

Τή γιαγιά, λοιπόν, όταν ήταν νέα, πρίν παντρευτεί, 
πήγαν ένα βράδυ νά τήν κλέψουν ληστές. ’Ή τα ν βλά- 
χοι, μάς έλεγε, ή τσέτα τ ’ Άρκμάν’ (Άρκουμάνη), σα
ράντα νοματαίοι. Ε ίχε πολλά άδέρφια, θά έδιναν λύτρα 
σοβαρά γιά νά μήν τούς πειράξουν τήν άδερφή. Κύκλω
σαν τό σπίτι νύχτα καί βάλθηκαν νά ρίξουν τήν πόρτα 
μ ’ ένα λοστάρι πού τό πέρασαν άπ’ τό μικρό άνοιγμα 
στό κάτω μέρος τοϋ πορτόφυλλου, πού τό άφηναν γιά 
νά μπαινοβγαίνει ή γάτα. Ή  πόρτα ήταν σφαλισμένη μέ 
χοντρή κλειδαριά καί γερή μπάρα πού έμπαινε άπό 
τοίχο σέ τοίχο. Γιά νά τινάξουν τήν πόρτα κάθησαν 
καβάλα στό λοστάρι τρείς κι έβαζαν τό βάρος τους γιά 
δύναμη στό μοχλό. Οΐ άλλοι άκροβολισμένοι γύρω άπ’ 
τό σπίτι.

Ή  γιαγιά ζοϋσε μέ δυό άπ’ τ ’ άδέρφια της. Τά άλλα 
έμεναν σ’ άλλα σπίτια, καί στόν πάνω καί στόν κάτω 
μαχαλά. 'Όταν οΐ ληστές άρχισαν τό έργο, ο ένας άδερ
φός, άπ’ τήν ’ίδια τρύπα πού είχαν περάσει τό λοστάρι, 
πέρασε τό καριοφύλι ή τόν γκρά κι έριξε μιά μπαταριά. 
Λαβώθηκαν στ’ άχαμνά οί δυό πρώτοι ληστές. Άπομά- 
κρυναν τούς λαβωμένους καί τούς άντικατέστησαν μέ

... με το κυπαριοοί που 
ξεράθηκε
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άλλους. Ή  γιαγιά, ώς νά γεμίσει ό αδερφός τό όπλο, 
έριχνε καυτό λάδι στά κεφάλια των ληστών πού κάθο
νταν ατό λοστάρι, άπό μιά τρύπα πού άφηναν έπί τού
του στό πάτωμα τοϋ μπαλκονιού. Ό  άλλος άδερφός 
ντουφέκαγε τούς άκροβολισμένους ληστές άπ’ τό μικρό 
παραθυράκι, σάν πολεμίστρα, δίπλα στήν μπαλκονόπορ- 
τα. Οΐ ληστές παράτησαν τό λοστάρι άλλά συνέχισαν 
νά ρίχνουν μπαταριές στά παράθυρα. Τ ’ άδέρφια έριχναν 
άπ’ τά παράθυρα. Ή  γιαγιά βγήκε άπ’ τήν κλαβανή 
στήν τσιατή καί χούγιαζε γιά νά ειδοποιηθούν τ ’ άλλα 
άδέρφια. Σέ λίγο πλάκωσαν τ ’ άδέρφια γιά βοήθεια κι 
άλλοι χωριανοί. Σωστή μάχη. Κυνήγησαν τούς ληστές, 
σκότωσαν τρεΤς ή τέσσερις. Οΐ άλλοι, κουβαλώντας 
στήν πλάτη τούς λαβωμένους, τό ’βαλαν στά πόδια γιά 
τό λόγγο. Ό  άρχηγός τών ληστών, ό Άρκουμάνης, βα
ριά λαβωμένος, ξεψύχησε σέ μιά βρύση στήν άπέναντι 
άπ’ τό χωριό δασωμένη πλαγιά, πάνω άπό μισή ώρα 
δρόμο. Ή  βρύση αυτή έχει άπό τότε τ ’ όνομά του: σ τ’ 
Άρκμάν’ τή βρύση. Λένε πώς, καμιά φορά, άν σταθείς 
στή βρύση νά πιεΤς άκοΰς βογγητά πού έρχονται μέσα 
άπ’ τό νερό. Οΐ κυνηγοί, πού περνάνε χαράματα άπό κεΓ 
γιά νά πιάσουν τά καρτέρια, δέν πίνουν νερό άπ’ τ ’ 
Άρκμάν’ τή βρύση.

Νίκησαν τ ’ άδέρφια, γλίτωσε ή άδερφή, κι έτσι τήν 
έδωσαν άργότερα νύφη στόν Δημήτριο Μηλιάκη, τόν 
παππού μου. ’Έκανε πρώτα τόν Παντελή πού σκοτώ
θηκε στή μάχη τού Σκρά, τό 1917, τή θεία ’Αμαλία 
τό 1904 καί τή μάνα μας, τή Σοφία, τό 1906. Ά λλα 
γεγονότα άπ’ αυτά τά χρόνια τού έγγαμου βίου δέν 
γνωρίζουμε. Δέν παραδόθηκε τίποτ’ άλλο άπ’ τά συνη
θισμένα. Ή  άέναη άνακύκλωση τού ’ίδιου, κρύο, ζέστη, 
χιόνια, βροχές, τά χελιδόνια έρχονταν τόν Μάρτη κι 
έφευγαν τόν Σεπτέμβριο, ό ουρανός γέμιζε αύγουστοπού- 
λια τόν Αύγουστο, οΐ καλοκαιριάτικες νύχτες φωτίζο
νταν άπό κωλοφωτιές, οΐ χειμωνιάτικες ξάστερες νύχτες 
είχαν τά πιό λαμπερά άστέρια, τόν Όκτώβρη έρχονταν 
οΐ φάσες, τόν Σεπτέμβριο κίναγε ό μαρκάλος, τόν Γε-
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νάρη τά γεννητούρια των γιδιών, ό λόγγος γυμνός τό 
χειμώνα, αδιάβατα άπ’ τις κατεβασιές τά ρέματα, οί 
θάνατοι, φασκιωμένα τά νεογέννητα στή σαρμανίτσα.

Τό μόνο γεγονός που κάτι άλλαξε, άλλα ή άλλαγή 
φάνηκε άργότερα, ήταν ότι κάπου στίς άρχές τοϋ αιώ
να τό χωριό άπέκτησε κανονικό δάσκαλο, διορισμένο άπ’ 
τό κράτος, Ματθέας τό όνομά του. Κι έπειδή ό μισθός 
πολύ λίγος, οΐ χωριανοί πού είχαν παιδιά στό σχολείο 
συμπλήρωναν τήν πληρωμή του σέ είδος. Τοϋ πήγαιναν 
φαΐ μεσημέρι βράδυ μέ τή σειρά, καί στίς άρχές τοϋ 
χρόνου πέρναγε αύτοπροσώπως άπό σπίτι σέ σπίτι καί 
τοϋ έδιναν τήν κανονισμένη ποσότητα τραχανά, φασό
λια, καλαμπόκι, άλεύρι. Σέ είδος πληρώνονταν καί ό 
άγροφύλακας, οΐ τσοπάνηδες κι ό παπάς. Αύτοί όμως 
έπαιρναν περισσότερα άπ’ τόν δάσκαλο, δέν πλήρωνε γ ι’ 
αύτούς τό κράτος. ’Άλλωστε οΐ χωριανοί έξέλεγαν μέ 
ψήφο καί τόν άγροφύλακα καί τούς τσοπάνηδες, υστέ
ρα άπό ένα είδος μειοδοτικού διαγωνισμού μεταξύ των 
υποψηφίων. Καί τόν παπά έξέλεγαν μέ ψήφο όταν πέ- 
θαινε ή γερνούσε πολύ ό προηγούμενος. 'Όποιος ήθελε 
άπ’ τούς χωριανούς έβαζε υποψηφιότητα, ψήφιζαν 
άνδρες καί γυναίκες. Τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας 
ήταν υποχρεωτικό γιά τόν μητροπολίτη πού χειροτο
νούσε τόν νέο ιερέα, ύστερα άπό μικρή μαθητεία στό ιε
ροδιδασκαλείο γιά νά μάθει τά στοιχειώδη τής ιεροσύ
νης. Καταργήθηκε τό έθιμο τής έκλογής τοϋ παπά στή 
δικτατορία τού Μεταξά, όπως κι όλες οί άλλες έκλο- 
γές, προέδρων, δημάρχων, συνδικαλιστών καί βουλευ
τών, γιά νά ξαναρχίσουν τό ’4 2 -’43, όταν πιά έξέλεγαν 
έπιτροπές άλλου τύπου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαϊκούς 
δικαστές, υπεύθυνους, έθνοσυμβούλους.

Ό  δάσκαλος, ό Ματθέας, ήταν αύστηρός. Τσάκιζε 
τά δάκτυλα τών παιδιών μέ τή βέργα. Δασκάλεψε στό 
ίδιο χωριό ως τόν πόλεμο τής ’Αλβανίας, μόνο τό Ί 2  
έλειψε γιά δυό χρόνια, φαντάρος. Ά π ’ αύτόν έμαθαν τά 
παιδιά, άγόρια καί κορίτσια, γράμματα, άπ’ τά δικά του 
γράμματα ξεκίνησαν μερικοί όλ’ αυτά τά χρόνια κι έγι-
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όργωμα

ναν δάσκαλοι, δικηγόροι, αξιωματικοί, γιατροί κι ό,τι 
άλλο χρειάζεται σάν άρχή τά γράμματα τοϋ Δημοτικού. 
'Όσοι πήγαν στό Σχολαρχείο ή τό Γυμνάσιο, στό Καρ
πενήσι, έφυγαν οριστικά άπ’ τά γίδια καί τά χωράφια, 
έφυγαν άπ’ τό χωριό, έγιναν άστοί, επιασαν δουλειά στό 
Δημόσιο κι έμαθαν νά μιλάνε «πολιτικά» (τής πόλης 
τή γλώσσα). Μερικοί, όταν γύριζαν καμιά φορά στό χω 
ριό, γιά νά δείξουν ότι δέν ήταν πιά χωριάτες, φόραγαν 
γραβάτες, ρεπουμπλικες καί ρώταγαν «τί κλαρί κάνει 
τό ψωμί», άνήξεροι τάχα.

Πολέμους δέν είχαν. Ό  έλληνοτουρκικός πόλεμος 
τοϋ ’97 δέν άφησε καμιάν άνάμνηση, έκτος πού άκρί- 
βυναν πολύ τ ’ αλάτι, τό· σαπούνι, τά σπίρτα καί τό πε
τρέλαιο άπό τό φόρο πού έπέβαλε ό Διεθνής Οικονομι
κός ’Έ λεγχος γιά τά σπασμένα τοϋ πολέμου. Δέν άκου- 
σα ποτέ γιά σκοτωμένο συγχωριανό στόν πόλεμο τοϋ 
’97. ’Ίσως νά μήν ήτανε κανένας τους φαντάρος. Αυτοί 
οϊ βουνίσιοι, όταν κατέφταναν τά άποσπάσματα τής 
στρατολογίας νά πάρουν τούς στρατεύσιμους, κρύβονταν 
στό λόγγο. ’Άντε νά τούς βροϋν. Τό άπόσπασμα τά 
έκανε πλακάκια μέ τίς οικογένειες, τούς τάιζαν καλά 
μερικές μέρες, λάδωναν τόν άποσπασματάρχη καί τελι
κά έφευγαν άπρακτοι, χωρίς τόν άνυπότακτο. Δέν είχαν 
άκόμη οΐ άνθρωποι αυτοί ένστερνισθεΓ τήν άνάγκη δη
μιουργίας έθνικοϋ στρατού πού, στήν υπηρεσία τής Με
γάλης Ιδέας, θά λευτέρωνε τούς άλύτρωτους 'Έλληνες.

Μάλλον γ ι’ αύτό δέν πήγε φαντάρος στήν ώρα του 
ό παππούς. ’Ανυπότακτος, παρ’ όλο πού θά ήταν κο
ντά στά τριάντα πέντε, μέ τρία παιδιά ως τό 1909, 
όταν τό άπόσπασμα τόν έπιασε. ’Άγνωστο κι αύτό πώς, 
ή γιαγιά δέν τό θυμόταν κι ή μάνα ήταν μόλις 3 χρό
νων. ’Ίσω ς παρουσιάστηκε άπό μόνος του γιά νά δώσει 
τέλος στήν έκκρεμότητα. Ποϋ νά ’ξερε ότι σέ λίγο θά 
άρχιζαν οΐ πόλεμοι, δέκα ολόκληρα χρόνια! 'Ό τι θά κα
τέληγε στήν Αμερική, φονιάς τοϋ λοχαγού του, σίγου
ρα δέν τό είχε στό πρόγραμμα. ’Άλλωστε, ξέρουμε, έ- 
κείνη τήν έποχή είχαν σφίξει τά πράγματα γιατί ή κυ-
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βέρνηση ήθελε νά φτιάξει μεγάλο καί άξιόμαχο στρατό. 
Τό κίνημα των Φιλελευθέρων τοΰ Βενιζέλου έπαιρνε τό 
δρόμο του.

"Ή ταν ψηλός ό -παππούς, τόν έκαναν τσολιά στήν άνα- 
κτορική φρουρά, στό Τατόι. Δέν μπορώ τώρα ν’ άρα- 
διάζω ιστορίες καμωμένες άπ’ τό μυαλό, γιά τό τί έβλε
πε ό παππούς καί πώς ζούσε στήν άνακτορική φρουρά, 
πώς πρωτοείδε τή μεγάλη πόλη, κοντά σέ πρίγκιπες 
καί πριγκίπισσες μέ κρινολίνα καί καπελίνα, κοντά στόν 
βασιλιά, τόν καλό κόσμο, τούς κυρίους καί τίς κυρίες 
μέ τούς σφιγμένους λαιμοδέτες καί τούς στενούς κορσέ
δες, γιά τά γυμνάσια καί τίς παρελάσεις μέ τούς τσο
λιάδες καί τά στριμμένα μουστάκια τους.

’Εκείνο πού μαθεύτηκε ήταν ότι ό παππούς, σέ κά
ποιο καβγά, μαζί μ ’ ένα συνάδελφό του έσκότωσαν τόν 
λοχαγό τους. ’Άγνωστο γιατί. Κι έδώ δέν μπορούμε νά 
φτιάξουμε ιστορίες τού νοϋ. ’Αρκεί ότι, αύτό τό ξέρου
με, σέ μιά στιγμή ή ζωή του αιφνίδια, άπρόβλεπτα καί 
δραματικά, μέ αίμα, άλλάζει. ’Α π’ τήν άκινησία τοΰ 
χωριού πέρασε σέ μιά ζωή γεμάτη κίνηση καί γεγονό
τα, άπ’ τό άργόσυρτο περιθώριο έπεσε στήν καρδιά τής 
ιστορίας, ή ζωή του συνυφάνθηκε, ως τό τέλος, μέ τή 
μεγάλη ιστορία.

Τό έσκασαν οΐ δυό αυτουργοί τού φόνου, πήραν τά 
βουνά. Τούς κυνήγησε άπόσπασμα. Στήν Πάρνηθα τούς 
κύκλωσαν, έγινε συμπλοκή. Ό  άλλος σκοτώθηκε, άλλά 
ό παππούς, ελαφρά λαβωμένος, θηρίο άνήμερο, τούς ξέ- 
φυγε. ’Από τόπο σέ τόπο κρύφτηκε στόν Πειραιά, στήν 
ταβέρνα ένός συντοπίτη, γνωστού του άπ’ τή Λαμία. 
Ή τα ν  έπιλογή του πού τράβηξε γιά τόν Πειραιά κι όχι, 
βουνίσιος αυτός, γιά τά βουνά ή κατά κεί τόν έσπρω
ξε ή τύχη καί ή άνάγκη; "Οπως καί νά ’χει, ό ταβερ
νιάρης τόν έκρυψε μέσα στή μεγάλη κάδη πού έφτια
χνε τό κρασί. Πενήντα μέρες έμεινε στήν κάδη. Κι ένας ... ή μέρα σώθηκε
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Θεός ξέρει πώς έστειλαν μήνυμα στή γιαγιά καί στόν 
γέρο πατέρα ότι πρέπει νά φύγει γιά τήν ’Αμερική, νά 
βρουν λεφτά, νά δανειστούν, νά πουλήσουν ό,τι μπο
ρούσαν, νά συνεισφέρουν τ ’ άδέρφια της γιαγιάς, οί Μαρ- 
γιωταΤοι χτίστες. Οΐ περισσότεροι ζοϋσαν άκόμα. Χρειά
ζονταν πολλά γιά νά φύγει στήν ’Αμερική. Έ τσ ι έγινε, 
αν καί δέν είναι σίγουρο πόσο χρήμα ζεστό τού έστει
λαν. Έδωσαν τ ’ άδέρφια, μάζεψαν ό,τι είχαν καί δέν 
είχαν, χρεώθηκαν, καί μέ πρόσωπο έμπιστο, πού βρήκε 
ό προπάππος κατεβαίνοντας έπιτούτου στή Λαμία, έ
στειλαν τά λεφτά στόν ταβερνιάρη. Μ ’ αυτό τό χρήμα 
λαδώθηκε ό λοστρόμος τού υπερωκεάνιου πού θά έφευ
γε γιά τήν ’Αμερική, κι άλλοι ένδιάμεσοι. Ή  ιστορία 
πού ήξερε ή γιαγιά λέει ότι τόν φόρτωσαν μέσα σ’ ένα 
μεγάλο βαρέλι άπ’ αυτά πού κουβαλούσαν τό νερό γιά 
τό καράβι καί μέσα άπό κεΓ άνέπνεε μ ’ ένα καλάμι. Δέν 
τόν βρήκε ό έλεγχος κι όταν τό πλοίο βγήκε στ’ άνοι- 
χτά , έξω άπ’ τίς έλληνικές θάλασσες, τόν βόλεψαν στό 
λεβητοστάσιο, βοηθό θερμαστή, νά ρίχνει μές στή μουν
τζούρα κάρβουνα στή φωτιά, ώσπου έφτασαν στήν 
’Αμερική. Θά πρέπει νά λαδώθηκαν κι άλλοι, έκτος άπ’ 
τόν λοστρόμο καί τόν θερμαστή. Ή  γιαγιά ξεχρέωσε τά 
όσα χρώσταγε, μαζί μέ τόν τόκο, δυό δεκαετίες αργό
τερα.

Έ τσ ι ξέφυγε ό Δημήτριος Μηλιάκης άπ’ τήν πατρί
δα, τήν παλιά ζωή καί τό θάνατο, γιατί στό μεταξύ τόν 
καταδίκασαν έρήμην εις θάνατον. Ή τα ν  πολλοί έκεΤνα 
τά χρόνια άπ’ όλη τήν Ευρώπη, τά Βαλκάνια, τή Μι- 
κρασία πού έφευγαν παράνομα, ρίχνοντας πέτρα πίσω 
τους. Σίγουρα θά πέρασε κι αυτός άπ’ τό περιβόητο 
Έ λλ ις ’Άιλαντ στή Νέα Ύόρκη, όπου οΐ άμερικανικές 
άρχές ξεδιάλεγαν τούς μετανάστες. Πέρασε πάνω άπό 
χρόνος ώσπου νά έλθει στή γιαγιά τό πρώτο μήνυμα, 
ότι βγήκε στήν ’Αμερική, σώος. Τό μήνυμα δέν ήλθε 
μέ γράμμα τού παππού στούς δικούς του, άλλά σέ γράμ
μα συγχωριανού, παλιότερου μετανάστη. Ή  γιαγιά είπε 
δόξα σοι ό Θεός κι άναψε μεγάλη λαμπάδα στήν Π α-
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ναγία. Δέν είπε τίποτε σέ κανένα, μήν μαθευτεί ή από
δραση καί πιάσουν τόν άνδρα της καί τόν στήσουν στά 
έξι μέτρα. Έξεραν ότι είχε καταδικασθεί έρήμην εις 
θάνατον.

'Ύστερα ήρθαν οΐ πόλεμοι, οΐ Βαλκανικοί, ό μεγάλος 
Παγκόσμιος, ή Μικρασία, πολλοί έκαναν καί δέκα χρό
νια στρατιώτες, άλλοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν. Τά 
ταχυδρομεία κόπηκαν, ό παππούς χάθηκε. Κανείς δέν 
ήξερε αν ζοϋσε, ποΰ ήταν, τί έκανε. ’Αγνοούμενος. Μό
νο μέ τήν ελπίδα καί τήν άπαντοχή ζοϋσε ή γιαγιά. 
Καί μέ τούς φόβους, πού τούς ξομολογιότανε στήν Π α
ναγία τοϋ χωριού. Έ τα ν ε  συγχωριανός.

Θεοσεβούμενη ήταν ή γιαγιά, όπως όλος ό κόσμος, 
ιδιαίτερα οΐ γυναίκες. Δέν πέρναγε όμως τόν καιρό της 
μέ γονυκλησίες στήν έκκλησιά κι άνάβοντας τά καντή
λια. Πήρε τά πράγματα στά χέρια της. Ε ίχε έναν γιό, 
έφηβο πιά, δυό μικρά κορίτσια, τόν γέρο πεθερό της πού 
συνέχιζε νά ξεστρεμματίζει τή λογγά μέσα στά γεράμα
τά του. Ε ίχε χρέη, τό σπίτι-προίκα πού τής έχτισαν τ ’ 
άδέρφια πρίν παντρευτεί, τό, μηλιακέικο, πού κάηκε 
στόν ’Εμφύλιο, είχαν ζώα μικρά, κι άπό χοντρά, μιά 
φοράδα κι ένα ζευγάρι γβλάδια. Είχαν καί χωράφια, 
άγονα όλα, έκτος άπ’ τή λογγά πού άκόμα δέν είχε γί
νει χωράφι, ένα γούπατο στήν Καψάλα σέ μεγάλο υψό
μετρο ως τρείς ώρες νά πας, πού έκανε μόνο πατάτες, 
ένα άλλο στά ’Ισιώματα, κάτι σάν οροπέδιο άνάμεσα σέ 
βαλανιδιές καί κέδρα, άνυδρο, τίς λογγές πού έκαναν 
φασόλια, μιά σάρρα καμωμένη άπό καμένο δάσος άπ’ 
τόν πεθερό της όταν πρωτοήλθε στό χωριό, πού έκανε 
τό πολύ εκατό οκάδες σιτάρι κάθε δυό χρόνια, άν καί 
τό περισσότερο φύτρο τό έτρωγαν οΐ λαγοί καί τά γί
δια όταν ξέφευγαν τοϋ τσοπάνη, δυό τρείς πεζοϋλες στ’ 
’Αμπέλια πού έκαναν λίγο κριθάρι κι ως εκατό οκάδες 
κρασί, έναν μικρό κήπο στό χωριό. Αυτά. ’Α π’ αυτά, χποήό. ν:.
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ό λήσταρχος Γιαγκούλας

καί χωρίς άντρα, θά ’πρεπε νά ζήσει ή ίδια καί τά παι
διά της. ’Ήθελαν δουλειά, πολλή καί βαριά δουλειά. Μέ 
τό ζευγάρι τά γελάδια όργωνε δχι μόνο τά δικά της 
άλλά καί ξένα γιά μεροκάματο ή γιά άνταλλαγή δου
λειάς. Θέλει δύναμη τό όργωμα, είναι δύσκολο νά κά
νεις ζάφτι τό ζευγάρι. Ή τα ν  όμως δυνατή γυναίκα ή 
γιαγιά, άντρας στή δύναμη καί τήν άντοχή. Μέ τή φο
ράδα πάλι αλώνιζε ξένα σιτάρια ή έκανε άγώγια. Κι 
άγωγιάτισσα ή γιαγιά. Κατέβαινε μέσα άπ’ τό ρέμα ως 
τά Χάνια καί πάλι πίσω. Μόνη, καμιά φορά μέ τόν γιό 
της, τόν Παντελή. Τά παιδιά πήγαν σχολείο. Ό  Π α
ντελής τό τέλειωσε. Ή  θεία ’Αμαλία ως τήν τρίτη, ή 
μίάνα ως τή δευτέρα, κορίτσια ήτανε. Πάντως έμαθαν 
νά διαβάζουν καί νά κουτσογράφουν ορνιθοσκαλίσματα. 
Ό  γέρο-παππούς δούλευε άσταμάτητα, ξεστρεμμάτιζε, 
έσκαβε, κλάδευε. ’Έκαναν καλό κρασί άπ’ τ ’ ’Αμπέλια, 
κόκκινο, τό πούλαγαν καί κάτι έβγαζαν. Τά κουτσοπό- 
ρευαν χωρίς νά υποταχθούν στή μοίρα, τήν παντοδύνα
μη φύση ή τούς αρπαγές πού παραμόνευαν. Καί περί- 
μεναν χαμπέρια τού Μηλιάκη άπ’ τήν ’Αμερική. Νά 
τόν ΐδοϋνε νά ’ρχεται ούτε λόγος. Ήξεραν καλά ότι ή 
έρημοδικία θά τέλειωνε μετά τριάντα χρόνια, δέν θά τόν 
έβλεπαν νωρίτερα άπ’ τό 1940. Δέν τόν είδαν. Πέθανε 
στό "Αθενς τής Τζώρτζια, τό 1937.

Σ τό  μεταξύ ήρθε ή πείνα τού 1916 μέ τόν άποκλεισμό 
πού είχαν έπιβάλει οΐ Άγγλογάλλοι, μαζί καί ή ισπανι
κή γρίππη. Πέθαναν μερικοί. Κι έμαθαν πολλά τότε 
άπό έκείνα τά παθήματα. ’Έ τσ ι προετοιμάστηκαν γιά 
τά πολύ χειρότερα πού ήρθαν μέ τή γερμανοϊταλική Κα
τοχή.

'Ό ταν τά μολογοϋσε αυτά ή γιαγιά ήταν όλα μπερ
δεμένα, χρόνια, άνθρωποι, καταστάσεις. Τά ονόματα καί 
τά περιστατικά τά είχαν σκεπάσει ’ίσκιοι. Δέν θυμόταν 
ή δέν είχε μάθει ποτέ άν τόν γιό της, πού σκοτώθηκε
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στον πόλεμο, τόν είχαν έπιστρατεύσει ή άν είχε πάει 
έθελοντής ατά τάγματα πού οργάνωναν οί Άμυνίτες 
στη  Θεσσαλονίκη. Πιθανόν άλλωστε, γιατί οΐ περισσό
τεροι στό χωριό ήταν βενιζελικοί. ’Ελάχιστοι, λένε, 
είχαν πάει στό «άνάθεμα» τοϋ Βενιζέλου πού έγινε 
στήν πλατεία. "Ενας συγγενής τής γιαγιάς ήταν φανα
τικός κωνσταντινικός. Ό  Κωνσταντίνος τό 12 τόν είχε 
χαιρετίσει διά χειραψίας, φαντάρο στη  Μακεδονία. Τοϋ 
έκαψε τό χέρι εκείνη ή χειραψία. Τραυματίστηκε στό 
Γκουρνίτσοβο. Στήν Κατοχή ένας του γιός άπό χωρο
φύλακας έγινε ταγματασφαλίτης, ένας άλλος άπό Έ λα- 
σίτης, μετά τό ’45, έγινε μαυροσκουφης στη  συμμορία 
τοϋ Σούρλα, ένώ τόν πιό μεγάλο γιό, στοϋ Βουρλάκη 
τή συμμορία αυτός, τόν έπιασαν οί άντάρτες καί τόν 
σκότωσαν. Βασιλικοί ήταν έπίσης καί όλοι οΐ άνθρωποι 
μιας μεγάλης οικογένειας βλάχων πού είχαν εγκατα
σταθεί στό χωριό έγκαταλείποντας τόν νομαδικό βίο. 
’Έβγαλαν κι έναν γιό άξιωματικό πού στήν Κατοχή 
πήγε στόν ΕΔΕΣ τοϋ Ζέρβα. Βασιλικοί ήταν άκόμη δυό 
πού είχαν κάνει στα  ξένα, ο ένας στήν ’Αμερική ο 
άλλος στήν Πόλη, πού γύρισαν πρίν άπό τούς πολέμους 
μέ κάποιο καζάντι. Ά π ’ αυτούς είχε δανεισθεί χρήμα
τα ή γιαγιά μέ μεγάλο τόκο γιά τό φευγάτισμα τοϋ 
παπποΰ. Στούς βασιλικούς ανήκαν καί οί οικογένειες δυό 
πρώην χωροφυλάκων. Σχεδόν όλοι οί άλλοι ήταν βενι- 
ζελικοί καί στήν Κατοχή άλλαξαν. Τό χωριό, πού έχτι
σε ό stradioto Κοστριάς πρίν άπό τρείς αιώνες, έγινε 
άριστερό.

Δέν ξέρω πώς τά κατάφεραν μέ τά έλάχιστα πού διέ
θεταν, όταν πιά τέλειωσαν οί πόλεμοι, άγόρασαν έναν 
μισοχαλασμένο νερόμυλο στήν άκρη τοϋ χωριοϋ. Ό  γέ- 
ρο-Μηλιάκης έπισκεύασε τήν κάδη, τό μηχανισμό, τήν 
τσιατή καί ό μύλος δούλεψε. Ή  γιαγιά έγινε καί μυ- 
λωνού. Βοήθαγε κι ό γέρο-Μηλιάκης στη  δουλειά, άν τσοπαναραϊοι
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καί τά κουράγια του σώνονταν άπ’ τά γηρατειά. Πέθα- 
νε τό ’26. Βοηθούσαν καί τά κορίτσια. Παράτησαν 
ωστόσο άκαλλιέργητα τά πολύ μακρινά χωράφια, άφοϋ 
πιά τό άλεύρι, σταρένιο καί καλαμποκίσιο, πού χρειαζό
ταν τό σπίτι έβγαινε άπ’ τό ξάι.

Τά παρατημένα χωράφια τά ξαναθυμήθηκαν στήν 
Κατοχή πού καλλιεργήθηκε καί ή τελευταία σπιθαμή 
γης. ’Έ τσ ι ζήσαμε. Θυμάμαι πού έφεραν σπίτι τρία 
φορτώματα πατάτες άπ’ τήν Καψάλα. Πανηγύρι. Θυ
μάμαι τ ’ άλώνισμα τοϋ σιταριού άπ’ τά Στουρνάρια πού, 
παρατημένα άπό χρόνια, τά έσκαψαν καί τά έσπειραν 
τό φθινόπωρο τοϋ ’42 ή μάνα καί ή γιαγιά. Ό  πατέ
ρας έλειπε άποστολή γιά νά στεριώσουν τά άντάρτικα 
καί οί οργανώσεις. Τόν βλέπαμε άραιά καί πού. Στό 
άλώνισμα, πού τό έκαναν βλάχοι μέ τέσσερα άλογα, οί 
μεγάλοι λύχνιζαν όλη νύχτα γιά νά ξεχωρίσει ό καρπός 
άπ’ τ ’ άχερα κι έμεΤς τά παιδιά κοιμηθήκαμε στήν 
άκρη τοϋ άλωνιοΰ, μέσα στά άχερα καί τίς θυμωνιές. 
Σ τ ’ αλώνια έκείνα έλεγαν ότι πέρναγαν νεράιδες. Μι
λούσαν γιά «νεραϊδοκρουσμένους», «νεραϊδοπαρμένους» 
καί «νερα’ϊδογλειμμένους». ’Άν δέν πρόφτανες ν’ αρπά
ξεις τό μαντίλι τής νεράιδας σοϋ ’παιρν^τή φωνή ή σοϋ 
στράβωνε τά τσαούλια. ’Ά ν τά κατάφερνες, όμως, σ’ 
άκολουθοϋσε πειθήνια σ’ όλη σου τή ζωή καί μόνον άν 
τής ξανάδινες τό μαντίλι γύριζε στόν κόσμο της. Γιά 
όσους είχαν πολύ όμορφα παιδιά, άγόρια ή κορίτσια, 
έλεγαν ότι στό σόι τους κάποιος παλιός πρόγονος κα- 
τάφερε ν’ αρπάξει τό μαντίλι τής νεράιδας, τήν παντρεύ
τηκε κι έκανε παιδιά μαζί της. Ά πό έκείνη τή νεράιδα 
κρατούσε ό σύγχρονος πανώριος ή ή πανωραία.

’Εκείνες τίς μέρες, ’Ιούλης 1943, άφοϋ τό σιτάρι 
άπ' τά Στουρνάρια πήγε στό μύλο καί γύρισε σπίτι 
άλεύρι κάτασπρο, φάγαμε ψωμί καθάριο υστέρα άπό 
σχεδόν δυό χρόνια. Ή τα ν  ή μεγάλη πείνα. Ή  μάνα, 
έκτος άπό τό μεγάλο καρβέλι πού ήταν γιά όλη τήν 
οικογένεια, μάς ζύμωσε στά παιδιά άπό ένα ολόκληρο 
στρογγυλό ψωμί, κατάδικό μας, νά τό τρώμε κατά τήν
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όρεξή μας. Νά χορτάσει τό μάτι. Ό  άδερφός μου κι 
έγώ τό φυλάγαμε τό δικό μας καρβέλι, νά μή σωθεί. 
Κόβαμε φέτες άπ’ τής άδερφής. Ή τα ν  μόνο πέντε χρό
νων καί οΐ διαμαρτυρίες της δέν λαμβάνονταν υπόψη.

Στό σπίτι τής γιαγιάς, έκεΤνα τά χρόνια μετά τούς 
πολέμους, όταν γύρισαν οί φαντάροι άπ’ τήν Ουκρανία 
καί τή Μικρασία, όσοι τελοσπάντων γύρισαν, τά πό
ρευαν καλούτσικα. Μέ πολλή δουλειά στά χωράφια καί 
τό μύλο άλλά δέν πεινούσαν πιά. Καί περίμεναν νέα άπ’ 
τήν ’Αμερική.

ώαφνικά ήρθε τό πρώτο γράμμα, θά ήταν τό 1923 ή 
τό ’24. Ζοϋσε. Ή τα ν  καλά. ’Εγκατεστημένος σέ μιά 
πόλη πού τήν έλεγαν ’Άθενς, ’Αθήνα, δούλευε σέ έμπο- 
ρικό κατάστημα. ’Αργότερα άπό συντοπίτες πού έπέ- 
στρεψαν, «άμερικάνοι», έμαθαν ότι τό έμπορικό ήταν δι
κό του, ό Μηλιάκης είχε προκόψει, είχε κάνει λεφτά. 
Καί πραγματικά, άραιά καί πού έρχόταν άπ’ τήν ’Αμε
ρική έπιταγή μέ κάποια δολάρια. Ή  γιαγιά κι οί κόρες 
της, πού γίνονταν τής παντρειάς, ήταν πιά «άμερικά- 
νες». Πώς τά κατάφερε ό φυγόδικος παππούς;

Ξέρουμε τόν γενικό διάκοσμο στόν οποίο έζησε αύτά 
τά χρόνια καί λίγες λεπτομέρειες τής προσωπικής του 
ζωής, άπό τό 1910 πού βγήκε στό περιβόητο ’Έλλις 
’Άιλαντ ώσπου άρχισε νά στέλνει γράμματα καί λίγα 
δολάρια, χαμένος άπ’ τούς δικούς του περίπου δεκαπέ
ντε χρόνια. ’Αγνοούμενος.

Ό  Δημήτριος Μηλιάκης ήταν ένας άπό τούς είκοσι 
πέντε έκατομμύρια μετανάστες πού σωρεύτηκαν στήν 
’Αμερική μεταξύ 1880 καί 1914, ως τότε πού άρχισε 
ό μεγάλος Πόλεμος. Είκοσι πέντε έκατομμύρια ψυχές. 
Μικρασιάτες, Πολωνοί, "Ελληνες, Βαλκάνιοι, Εβραίοι, 
Άρμένηδες, ’Ιταλοί, Γάλλοι, ’Ισπανοί, Γερμανοί, ’Ιρλαν
δοί, Κινέζοι, Γιαπωνέζοι, Μεξικάνοι, Πορτορικανοί, Ρ ώ 
σοι. Ευρωπαίοι οί πιό πολλοί, χωριάτες πού στήν προ-

στό ’Ελλις 'Αιλαντ 
ιατρική εξέταση
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οί σύμμαχοί στους 
Βαλκανικούς., ό Έλληνας, 
ό Σέρβος, ό Βούλγαρος, ό 

Μαυροβούνιος

ηγούμενη ζωή τους δέν είχαν ζήσει τό μεροκάματο, τήν 
έργοστασιακή πειθαρχία, τήν πόλη, τή βιομηχανία, τίς 
μηχανές. Πεινασμένοι οικονομικοί μετανάστες, πήγαν 
στήν ’Αμερική νά καζαντίσουν, νά βρουν τήν τύχη τους 
σ’ αύτή τή γη τής ελευθερίας πού ό καθένας έκανε ό,τι 
ήθελε καί τής έπαγγελίας πού κέρδιζαν εύκολα τά δο
λάρια. Τα έλεγαν αύτά όσοι γύριζαν, τά έγραφαν οί έφη- 
μερίδες, τά έδειχναν οί διαφημίσεις γιά τά υπερωκεάνια 
πού φόρτωναν κόσμο άπ’ τήν Πόλη, τόν Πειραιά, τήν 
Τεργέστη, τή Μασσαλία καί τόν πήγαιναν στήν ’Αμε
ρική. Δέν ήταν όπως οί παλιότεροι μετανάστες αυτοί. 
Οί παλιότεροι, οί Άγγλοσάξονες, οΐ Σκανδιναβοί, οί Γερ
μανοί, οί 'Ολλανδοί, οί Ιρλανδοί ήταν άνθρωποι τής πό
λης, άστοί, έμπορευόμενοι, τεχνίτες καί κατά δεύτερο 
λόγο άγρότες πού έγιναν γρήγορα κτηματίες, θ ί πρώτοι 
δημιούργησαν τήν ’Αμερική τοϋ μεγάλου πλούτου, τοϋ 
πλούτου τοϋ κεφαλαίου. Οί δεύτεροι, προτεστάντες κυ
ρίως, έφτιαξαν τήν ’Ανεξαρτησία, τό κράτος, τό άμερι- 
κανικό έθνος καί καρπώθηκαν τόν πλούτο πού δημιούρ
γησε ή σκληρή δουλειά τής μεγάλης μετανάστευσης 
τοϋ τέλους τοϋ 19 ου αιώνα καί των άρχών τοϋ 20οϋ. 
Πρίν άπό λίγο είχε τελειώσει ό ’Εμφύλιος, οί Βόρειοι 
νίκησαν τούς Νότιους. Ή  άχανής ’Αμερική χρειαζόταν 
έργατικά χέρια, πολλά έργατικά χέρια, γιά νά κινηθεί 
ή μεγάλη βιομηχανία. 'Υπήρχαν κεφάλαια, υπήρχαν 
πρώτες ύλες, μέταλλα, ξυλεία, βαμβάκι, ήλεκτρισμός, 
πετρέλαιο, άπέραντες έκτάσεις γής, μεγάλη ζήτηση, 
άλλά δέν υπήρχαν χέρια νά δουλέψουν. ’Έ τσ ι, άνοιξαν 
τά σύνορα κι άφησαν τόν κόσμο άπ’ τά πέρατα τοϋ κό
σμου νά μπει στήν ’Αμερική. Οί νεοφερμένοι όμως, χω- 
ριάτες στή συντριπτική τους πλειοψηφία, κατέφθαναν 
κατά χιλιάδες στήν ’Αμερική γιά τά χωράφια της. Νό
μιζαν ότι ή γή ήταν έλεύθερη. Δέν ήξεραν άπ’ τήν προ
ηγούμενη ζωή τους τί είναι έργοστάσιο ούτε ήθελαν τό 
κλείσιμο στίς μηχανές. Έρρεαν πρός τή Δύση, άστα
τοι στά εργοστάσια.

Τότε παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι πού μετέτρεψε
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τήν ’Αμερική σέ μεγάλη οικονομική δύναμη. Έ πρεπε 
νά τιθασσεύουν αυτούς τούς αγρότες στά εργοστάσια, 
στά έργοτάξια, στά θεόρατα μπίλντινγκ των πόλεων πού 
χτίζονταν άράδα. Νά τούς τιθασσεύσουν, νά τούς κά
νουν πειθαρχικούς έργάτες μέ κανονικό ωράριο, ώστε τό 
πρωί νά έπιστρέφουν στό ίδιο έργοστάσιο, στό ίδιο έργο, 
στόν ίδιο εργοδότη, στήν ίδια μηχανή πού είχαν άφή- 
σει τό προηγούμενο βράδυ. Νά τούς δέσουν μέ τή μη
χανή. Νά γίνουν έργατική δύναμη στήν υπηρεσία τής 
«Επιστημονικής ’Οργάνωσης τής ’Εργασίας» πού είχε 
επινοήσει καί έφαρμόσει μέ έπιτυχία ο μηχανικός Ταίυ- 
λορ. Ό  ταιυλορισμός ήθελε άπελπισμένους άλλά πειθαρ
χικούς έργαζομένους ώστε νά λειτουργήσει ή αλυσίδα 
τής παραγωγής: «ένας έργαζόμενος-μία θέση έργασίας- 
ένα έργο» ήταν τό δόγμα.

Οί μετανάστες δέν ήξεραν άπό τέτοια. Κι αυθόρμη
τα, άναρχα, άνέπτυξαν ένα γιγαντιαΓο κίνημα, τούς 
Ελεύθερους ’Εργάτες τοϋ Κόσμου, πού έκεΤνα τά 
χρόνια σάρωνε κάθε τόσο τήν ’Αμερική μέ άπρόβλεπτες 
συνέπειες. Ό  πόλεμος, τά μεγάλα μεροκάματα πού πρό- 
σφερε ή. πολεμική βιομηχανία, οΐ έκβιασμοί, οί μαφίες, 
ή κρατική βία δάμασαν τελικά καί διέλυσαν αύτό τό κί
νημα. Τά υπόλοιπα, μετά τόν πόλεμο, τά φρόντισε ή 
ποτοαπαγόρευση. Πολλοί μετανάστες έγιναν ’Αμερικανοί 
πολίτες, στόν πόλεμο πήγαν φαντάροι, ένσωματώθηκαν 
στό έθνος, άμερικανικότεροι των ’Αμερικανών.

Αύτό τό κλίμα γνώρισε ό παππούς όταν έφτασε στήν 
’Αμερική. Αυτός, άπ’ τά έλατα τοϋ Νεχωριοϋ, κυνηγη
μένος, δέν ήξερε άπό τέτοια, ούτε διέθετε τίποτ’ άλλο 
έκτος άπ’ τά δυνατά του χέρια καί τό πάθος του νά 
ζήσει. Δέν ξέρουμε ποϋ δούλεψε στήν άρχή, μέ ποιούς 
σχετίστηκε. ’Ίσως λαντζέρης, ίσως χαμάλης ή σέ για
πί. Κάτι λίγα γνωρίζουμε, πού διηγήθηκαν συντοπίτες. 
’Επαληθεύουμε άλλωστε τήν εικόνα τους άπό τά χολυ- 
γουντιανά φίλμ. Οί εικόνες άναπλάθουν τίς ιστορίες κι 
έτσι ξεπερνιοΰνται κάπως οί άπώλειες των γεγονότων.

Ό  παππούς έπιασε κάποτε δουλειά σέ μιά μεγάλη
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έταιρεία πού έστρωνε σιδηροδρομική γραμμή κάπου πρός 
τήν "Αγρια Δύση, πού ήταν ακόμη άγρια. Δέν υπήρχαν 
πιά ’Ινδιάνοι, τούς είχαν λιανίσει. Ούτε βουβάλια. Δού
λεψε έργάτης σ’ ένα τεράστιο έργοτάξιο μέ χιλιάδες 
άλλους έργάτες, πού έστρωναν τό σιδηρόδρομο κατά τή 
Δύση. Ό  παππούς όμως άπό κάποια στιγμή καί μετά, 
κι άφοϋ είχε τσακίσει πολλή πέτρα κι έκοψε άπειρα δέ
ντρα, έπαψε νά είναι έργάτης. Μαζί μ ’ έναν Μεξικάνο 
άγόρασαν τήν καντίνα πού προχωρούσε μαζί μέ τίς ρά- 
γες καί πουλούσαν στους έργάτες άναψυκτικά, μπίρες, 
«σουβλάκια», λουκάνικα καί διάφορα ψιλοχρειώδη. ’Άν 
είχαν καί κορίτσια, ντυμένα μέ ρόζ ταφτάδες, όπως τά 
’χουμε δεΤ στά έργα, δέν τό ξέρουμε. ’Ίσω ς. Μπορεί 
κανείς νά φανταστεί, άν θέλει, ιστορίες μέ πιστόλια, κα
βγάδες, χαρτοπαιξίες, μεθυσμένους, κορίτσια, σκληρούς 
εργοδηγούς, μηχανικούς μέ κατανόηση καί τόν παππού 
νά τά βγάζει πέρα μέ τίς γροθιές του, θηρίο καθώς 
ήταν. Μπορεί νά τόν φώναζαν γκρήκ ή γκρέκο ή μέ 
άλλο παράνομα. Πάντως σ’ αυτή τή δουλειά, στίς ρά- 
γες πού πήγαιναν πρός τή Δύση, έμεινε πάνω άπό δέ
κα χρόνια. Κι έκανε λεφτά. Μ ’ αυτά τά λεφτά άνοιξε 
τό έμπορικό στήν Τζώρτζια, άπ’ αυτά έστελνε πού καί 
πού στό σπίτι, στίς δικές του «άμερικάνες».

Σ τό  χωριό μαθεύτηκε γρήγορα ότι δ Μηλιάκης έκανε 
λεφτά στήν ’Αμερική. Οί κόρες του, οι κόρες τής Μη- 
λιακούς τής μυλωνούς, έγιναν πολύφερνες. Ή τα ν  πιά 
τής παντρειάς. Τίς ζητούσαν γιά τήν προίκα βέβαια, 
πού θά έδινε ό άμερικάνος πατέρας τους, ό φονιάς. Κι 
ούτε θά μέτραγε ότι ήταν όμορφα κορίτσια, άν κρίνω 
άπό μιά φωτογραφία πού έβγαλαν κατά τό ’25 νά στεί- 
λουν στόν πατέρα τους. Δέν τίς ζητούσαν μόνο μέ τά 
συνηθισμένα προξενιά. Μπήκαν στή μέση καί οί ληστές 
πού ήθελαν νά τίς αρπάξουν. Γιά λύτρα άπ’ τόν άμερι- 
κάνο. Γιατί, μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή, είχαν
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γεμίσει ληστές τά βουνά. ΤΗρθε ή δεύτερη ληστοκρα
τία, όχι τόσο μεγάλη σάν εκείνη τοϋ 19ου αιώνα μετά 
τό ’21, πάντως βγήκαν στό κλαρί πολλοί. Στόχος τους 
κυρίως ήταν νά αρπάξουν λύτρα άπό άμερικάνους, πού 
άρχισαν νά έπιστρέφουν άπ’ τήν ’Αμερική, νά χτίζουν 
ωραία σπίτια στά χωριά, νά παντρεύονται κορίτσια άπ’ 
τόν τόπο τους. Τά δολάρια, όπως πάντα, ήταν περιζή
τητα. 'Υπήρχαν όμως καί άμερικάνοι πού μαγκούφηδες 
φύγανε μαγκούφηδες γύρισαν, άδέκαροι.

'Ένας άπ’ αυτούς, τούς πλούσιους, έδωσε λεφτά καί 
χτίστηκε ένα πολύ ωραίο σχολείο στό χωριό. Πέτρινο, 
μέ μεγάλη αίθουσα, ωραία θρανία, μεγάλα παράθυρα, 
δωμάτιο νά μένει ό δάσκαλος καί γραφείο μαζί, μεγά
λο προαύλιο, έποπτικά όργανα κι όλους τούς ήρωες τοϋ 
’21 κρεμασμένους στόν τοίχο γύρω γύρω. Ε ίχε καί δυό 
κερασιές στό προαύλιο, πού μήνα ’Ιούνιο ωρίμαζαν τά 
υπέροχα πετροκέρασά τους. Τέλειωνε τότε τό σχολείο 
καί τά παιδιά τής 6ης, μόνον αυτά, άνέβαιναν στίς κε
ρασιές καί μάζευαν τά κεράσια μέ τά καλάθια πού άνε- 
βοκατέβαιναν. Τά ρίχναμε όλα σέ μιά κουβέρτα καί ό 
δάσκαλος τά μοίραζε σέ όλους σέ ίσα μερίδια.

Στήν πλάτη τοϋ δασκάλου, πίσω άπό τήν έδρα, υ
πήρχε ένας μεγάλος έγχρωμος γεωφυσικός χάρτης τής 
Εύρώπης. Πόλεις, ποτάμια, κάμποι, βουνά πανύψηλα, 
όρη σημειωμένα μέ λευκό χρώμα, λίμνες, θάλασσες, 
χερσόνησοι, πολύ όμορφα όλα, παραστατικότατα. Τά 
χειμωνιάτικα βράδια μαζεύονταν όλοι οί χωριανοί στό 
σχολείο, μέ τή σόμπα νά καίει, πότε γιά συνεδρίαση μέ 
τούς άντάρτες, πότε γιά νά κουβεντιάσουν τά τής Το
πικής Αυτοδιοίκησης. Στό σχολείο συνεδρίαζε τό Λαϊκό 
Δικαστήριο, έδώ έφερναν καμιά φορά λαβωμένους 
άντάρτες. Τό σπουδαιότερο πού γινόταν στό σχολείο 
ήταν τό διάβασμα τοϋ άνακοινωθέντος. Τό άνακοινωθέν 
ήταν παράθυρο άνοιχτό στόν κόσμο. ’Ερχόταν μέ τό 
μαγνητικό τηλέφωνο ή μέ σύνδεσμο τοϋ ΕΑΜ κι έτσι 
μάθαινε ό κόσμος τί γινόταν στά θέατρα τοϋ πολέμου, 
στή Σικελία, στό ’Ανατολικό Μέτωπο, πόσο προχω- ό Μπελής
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χαμμένο Καρπενήσι (1944)

ροϋσαν οί Σοβιετικοί, ποια ήταν ή γραμμή τοΰ αγώνα. 
Κι έπαιρναν δλοι τό λόγο, μέ τή σειρά, άνδρες καί γυ
ναίκες. Μιά γυναίκα ένα βράδυ σηκώθηκε άπ’ τήν κα
ρέκλα της καί είπε: «Συναγωνιστές καί συναγωνίστριες, 
καλησπέρα σας». Καί κάθησε, δέν ήξερε ή δέν μπο
ρούσε κάτι άλλο νά πεί. Πάντως πήρε τό λόγο. Κι 
αυτό ήταν μιά άπ’ τίς τεράστιες άλλαγές τής έποχής.

Στόν γεωφυσικό χάρτη τής Ευρώπης οί υπεύθυνοι 
σημάδευαν μέ κόκκινες πινέζες τή διάταξη τοΰ Κόκκι
νου Στρατού στό ’Ανατολικό Μέτωπο καί μέ πινέζες 
μαύρες τή διάταξη των Γερμανών. Κάθε έβδομάδα οί 
πινέζες μετατοπίζονταν πιό δυτικά, πιό νότια, ώσπου 
ήλθαν ως τά έλληνικά σύνορα μέ τή Βουλγαρία. Καί 
μείς μαθαίναμε τά όρη, τους ποταμούς, τίς πόλεις, τά 
λιμάνια, τούς στρατηγούς, ονόματα μυθικά όπως Ζού- 
κωφ, Μπουντιένι, Βοροσίλωφ, Μοντγκόμερι, Άιζενχά- 
ουερ, Ντέ Γκώλ, Τίτο, τούς άνταμώναμε στό ήρώο τοΰ 
μυαλοϋ μας μέ τόν Μπότσαρη, τόν Καραϊσκάκη, τόν 
Διάκο, τόν Άντροϋτσο, τή Μαντώ Μαυρογένους πού 
μάς κοίταζαν άρειμάνια άπ’ τά κάδρα τους, προσθέτα
με καί τούς ζωντανούς ήρωες πού τούς βλέπαμε νά κα
ταφθάνουν στό χωριό μέ τά γένια τους καί τά φυσεκλί
κια τους, τόν Περικλή, τόν "Αρη, τόν Μπελή, τόν 
Ερμή. Δέν νομίζω ότι λαθέψαμε στά όσα μάθαμε σ’ 
έκείνο τό σχολείο πού έχτισε ό άμερικάνος. Δέν υπάρ
χει πιά’ δέν υπάρχουν κάν τά άγκωνάρια του, τά πήραν 
γιά χτίσιμο στά γύρω σπίτια, όταν παρατημένο κατέρ- 
ρευσε. Δέν υπάρχουν πιά ούτε οί υπέροχες ρόζ τριαντα
φυλλιές πού κλάρωναν γύρω στά παράθυρα. Οί κερασιές 
γέρασαν, ξεράθηκαν. Στό σχολείο αυτό στίς 14 Σε
πτεμβρίου τοΰ 1944 έγινε ή πρώτη συνδιάσκεψη τοΰ 
ΕΑΜ. Είχαν έρθει έκπρόσωποί του άπ’ όλη τήν Ε λ λ ά 
δα. ’Εγώ  δέν θά μπορούσα νά τό ξέρω ή νά τό θυμάμαι. 
Μοΰ τό είπε όμως στά ’Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
'Ιστορίας ό Άλέκος Παπαναγιώτου, πού είχε έρθει έκ- 
πρόσωπος στή συνδιάσκεψη άπό τή Βέροια! Μετά είδα 
τό γεγονός καί στά χαρτιά.
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Oi ληστές, λοιπόν, ήθελαν ν’ αρπάξουν τίς κόρες τοϋ 
παππού γιά λύτρα. Καπετάνιος τους ήταν ένας Παρού- 
σης όνόματι, καί τά άποσπάσματα δέν μπορούσαν νά 
κάνουν τίποτε. Είχαν συνένοχους καί συνέταιρους κάτι 
καθάρματα ένωμοτάρχες τής Χωροφυλακής. Πάντως 
αυτόν τόν Παρούση, μέ δυό τρεΤς άλλους τούς έπιασαν 
καί τούς έκτέλεσαν κάπου στόν ’Όλυμπο τό 1932 ή 
’33. Τότε τέλειωσε ή δεύτερη ληστοκρατία. ’Ελάχιστοι 
έμειναν στά βουνά καί κρύβονταν. Μερικούς άπ’ αυτούς 
τούς βρήκε ό Στρατής Δούκας, τό 1936, στά βουνά 
των Ίωαννίνων. 'Ό μως όταν κατέρρευσε τό μέτωπο, 
1941-42, ξαναφούντωσαν πάλι μέ ληστές τά βουνά. 
Τούς έλεγαν «κλαρίτες». Τρομεροί. Λήστευαν τόν κό
σμο μέσα στήν πείνα καί τήν Κατοχή. Ό  "Αρης τούς 
άλλαξε τά φώτα: ή στόν ΕΛΑΣ μαχητές ή σάς φάγα- 
με, τούς παρήγγειλε. Πολλοί μπήκαν στόν ΕΛΑΣ, μέ 
τά χαντζάρια τους, τίς γενιάδες τους καί τίς φουστα
νέλες τους. Καί κράτησαν τό λόγο τους, άκατάβλητοι, 
άπόκοτοι πολεμιστές ως τό τέλος, ως τό 1949.

'Όμως οί ληστές τοϋ 1923-30 δέν γνοιάζονταν γιά 
τέτοια. Λύτρα ήθελαν. Τά κορίτσια τής γιαγιάς κινδύ
νεψαν. ’Έμπειρη όμως καί παλικαρού, γιατί ήξερε άπ’ 
τά δικά της όταν ήταν νέα, τά ’βγάλε πέρα, παρ’ όλο 
πού δέν είχε πιά τ ’ άδέρφια της νά τήν υπερασπίσουν 
μέ τά καριοφίλια. Τά κορίτσια τά ’κρυβαν τή νύχτα στό 
σπίτι τοϋ παπά, τή μέρα δέν τ ’ άφηναν νά βγουν άπ’ 
τό χωριό. Ό  Παρούσης μέ τούς δικούς του ήρθε καί 
ξαναήλθε χωρίς έπιτυχία. ’Αλλά φοβέριζε. Κάποιοι σφύ
ριξαν τής γιαγιάς ότι θά έρχονταν οΐ ληστές ένα βρά
δυ. Κι έκείνη, μ ’ έναν άνιψιό της καί κάτι πανάρχαια 
κουμπούρια, τούς περίμενε πίσω άπό μιά μάντρα καί 
τούς έριξε δυό τρεΤς κουμπουριές. Στό βρόντο, άλλά οί 
ληστές έγιναν λαγοί. 'Ύστερα πήγε στό Καρπενήσι, 
φώναξε, φοβέρισε τόν διοικητή καί τούς άλλους τής 
Χωροφυλακής, είχε καί κάτι γνωστούς καί κατάφερε 
νά φέρει απόσπασμα στό χωριό. Τό απόσπασμα πήρε τά 
κορίτσια μαζί μέ τή γιαγιά καί τίς μετέφεραν στή Λα- καμμένο Καρπενήσι (1944)
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μία. Συνοδεία. Άπό κεί στή Λάρισα γιά λίγο καιρό, σέ 
μακρινούς συγγενείς, ώσπου νά περάσει τό κακό. Στή 
Λάρισα έμειναν δύο χρόνια, ή μάνα μου καί ή θεία ή 
’Αμαλία.

Ό  Παρούσης έκτελέστηκε, ό τόπος ηρέμησε. Ή  
θεία ή ’Αμαλία παντρεύτηκε έναν σιδηροδρομικό στή 
Λάρισα, τόν μπάρμπα-Θανάση. Καλός άνθρωπος, τόν 
έφαγε τό τρένο σαράντα χρόνια. Πέθανε φυματικός ή 
άπό καρκίνο τοϋ πνευμονιού, κάπνιζε συνέχεια τό ένα 
τσιγάρο πάνω στ’ άλλο. Ή  θεία ή ’Αμαλία έμεινε άπό 
τότε στή Λάρισα μέ τέσσερα παιδιά, τά πρωτοξάδερφά 
μου. Μέ τόν πόλεμο ήρθαν κι αυτοί στό χωριό κι έσκα
βαν τά παρατημένα χωράφια τους νά ζήσουν. "Υστερα 
παντρεύτηκε κι ή μάνα, μέ δικαστικό απ' τό Καρπενή
σι. Στό Καρπενήσι γεννηθήκαμε, ό άδερφός μου τό 
1934, έγώ τό 1936, ή άδερφή τό 1938.

Ό  παππούς άπ’ τήν ’Αμερική προίκισε όπως έπρε
πε τίς κόρες του, καί πότε πότε έστελνε έμβασμα. Π έ
θανε, ξαφνικά άπό άνθρακα πού τοϋ έπνιξε τό λαιμό, τό 
1937. ’Έβαλαν δικηγόρο οί δικοί μου στήν ’Αμερική γιά 
τήν έκκαθάριση καί τά κληρονομικά. ’Από τά πολλά λε
φτά, πού έλεγαν όλοι οΐ άμερικανοί συντοπίτες ότι είχε, 
ξεκαθάρισαν όλα κι όλα είκοσι χιλιάδες δραχμές. Τά 
τρία τέταρτα ή θεία ’Αμαλία καί ή μάνα μου, τό ένα 
τέταρτο ή γιαγιά, ή Μηλιακοϋ. Αυτά. 'Ένα τίποτε, 
υστέρα άπό τόσα καί τόσα επί μισόν αιώνα. Ό  πατέ
ρας μου ήθελε νά πάρει άδεια άνευ άποδοχών νά πάει 
στήν ’Αμερική, νά έρευνήσει έπιτόπου τά περιουσιακά. 
Δέν τό άποφάσισε.

παώιά τοϋ πολέμου οτά 
βουνά
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
ΑΦΟΓ 0  ΠΑΠΠΟΤΣ,

Ο ΦΟΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΙΑΚΗΣ,
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Μ ιά μέρα κατά τά τέλη τοϋ 1938 κάποιος τραπεζικός 
υπάλληλος, γνωστός τοΰ πατέρα μου, τόν πληροφόρησε 
ότι στό υποκατάστημα τής Τράπεζας τής Ελλάδος, 
στή Λαμία, υπήρχε ένας λογαριασμός, τεσσάρων έκα- 
τομμυρίων δραχμών, στό όνομα τοϋ Δημητρίου Μηλιά - 
κη. Προφανώς ό παππούς κατέθετε τά χρήματα σέ 
προσωπικό λογαριασμό γιά νά τοϋ βρεθούν όταν θά έπέ- 
στρεφε στήν Ελλάδα μετά τήν έρημοδικία. Δέν πρό- 
φτασε, άλλά κι ούτε είχε ειδοποιήσει τούς δικούς του 
γι’ αυτή τήν κατάθεση. Γιά νά τά εϊσπράξουν οΐ κλη
ρονόμοι δέν μπορούσαν νά έπικαλεσθοϋν τή μαρτυρία τοϋ 
υπαλλήλου, θά πήγαινε φυλακή ό άνθρωπος, τραπεζικό 
άπόρρητο κλπ. ’Έστησε, λοιπόν, ό πατέρας μου μιά 
ιστορία γιά άναψηλάφιση τής δίκης πρός άποκατάστα- 
σιν τής μνήμης τεθνεώτος, δέν ξέρω πώς κολάστηκε τό 
ζήτημα νομικά. Μέ συμπαιγνία καί τοϋ φίλου του 
εισαγγελέα, διατάχτηκε έρευνα καί στά περιουσιακά τοϋ 
τεθνεώτος κι έτσι, νομίμους, βρέθηκε ή κατάθεση τών 
τεσσάρων έκατομμυρίων δραχμών. Ποσό μυθικό γιά 
εκείνη τήν έποχή. 'Ώσπου νά τελειώσουν οΐ διαδικασίες 
καί νά εϊσπράξουν τά χρήματα, ένα έκατομμύριο ή για
γιά κι άπό ένάμισυ οΐ άδερφές, έφτασε Σεπτέμβρης, 
άρχές Όκτώβρη τοϋ 1940. Ό  πόλεμος έρχόταν, όλοι 
τόν περίμεναν άπό μέρα σέ μέρα. Τά λεφτά ήταν σάν 
άναμμένα κάρβουνα, έπρεπε νά φύγουν άμέσως άπ’ τά 
χέρια, νά γίνουν γής. Ή  θεία ή ’Αμαλία καί ή γιαγιά 
άγόρασαν ένα σπίτι παλιό στή Λάρισα καί μαζί μ ’ αύτό 
μιά μεγάλη έκταση παραποτάμια στόν Πηνειό, άγονη. 
Κι έτσι άπορρόφησαν τά λεφτά. Τό 1962-63 ή άγονη 
αύτή έκταση μπήκε στή βιομηχανική ζώνη Λαρίσης καί 
άπό τήν άπαλλοτρίωση άποζημιώθηκαν άρκετά καλά. ξυπόλυτο τάγμα
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άντάρτιαοες τοϋ ΑΣΕ

Έ πιασαν τόπο τά λεφτά τοϋ παππού. Δέν ξέρω πόσο, 
αλλά δέν έχει σημασία, δέν πήγαν χαμένα.

Ή  μάνα μου, μέ καμιά πενηνταριά χιλιάδες, τήν τε
λευταία στιγμή σχεδόν, άγόρασε ένα παλιόσπιτο, γιατί 
έμεΤς δέν ε’ίχαμε σπίτι στό χωριό. ’Έβαλαν μαστόρους 
νά τό ξαναχτίσουν, ήρθε όμως ό πόλεμος κι αυτοί έφυ
γαν γιά τό μέτωπο. Τό συνέχισαν κουτσά στραβά γε- 
ρόντοι μαστόροι, έφτιαξαν καί τή στέγη, τήν άνοιξη πιά 
τοϋ ’41. ’Ε κεί ζήσαμε στήν Κατοχή, σέ άφτιαχτο έσω- 
τερικά σπίτι, άλλά λίγο λίγο έφτιαχναν ένα πάτωμα, 
σοβάντιζαν έναν τοίχο. Στόν ’Εμφύλιο έπαθε ζημιές. Τό 
ξεκαινούργωσαν μετά. Τό έχει τώρα ή άδερφή μου.

Τά πολλά λεφτά έμειναν στήν τράπεζα. Ό  πατέρας 
έψαχνε νά άγοράσει στήν ’Αθήνα, δύσκολο όμως, κανείς 
δέν πουλούσε παραμονές πολέμου. Τελικά βρήκε ένα άπό 
έκείνα τ ’ άρχοντικά τής οθωνικής έποχής, στό Γαλά
τσι. Τά συμφώνησαν μέ τόν πωλητή, πήγαν στόν συμ
βολαιογράφο γιά τά συμβόλαια. Διαφώνησαν όμως γιά 
τά συμβολαιογραφικά έξοδα, πού ό πατέρας ήθελε νά τά 
πληρώσουν μισά μισά, άλλά ό πωλητής δέν δεχόταν. Τό 
συμβόλαιο δέν ΰπογράφηκε εκείνη τήν ήμέρα. Συμβιβα
στικός ό συμβολαιογράφος κανόνισε νέα συνάντηση τή 
Δευτέρα, νά τό ξανασκεφτοϋν στό μεταξύ. Στό ραντε
βού τής Δευτέρας ό πωλητής δέν παρουσιάστηκε. Τήν 
Κυριακή τό βράδυ, 28 ’Οκτωβρίου τοϋ 1940, κηρύχτη
κε ό έλληνοϊταλικός πόλεμος. Ό  πωλητής μάλλον θά 
άναψε λαμπάδα. Ό  πατέρας τά δικά του, γιά χρόνια.

Τό μεράδι τής μάνας άπ’ τά λεφτά τού παππού έμει
νε στήν τράπεζα. Ό  πόλεμος, ή Κατοχή, ή πείνα, τά 
άντάρτικα, οΐ διώξεις, καινούργια προβλήματα, καινού
ργια καθήκοντα, άρκεί τό κεφάλι νά ’μενε πάνω στό 
λαιμό. Κανείς δέν σκεφτόταν τά λεφτά στήν τράπεζα, 
παρ’ όλο πού στήν πείνα ξεπούλησαν τά πάντα γιά λί
γο λάδι κι άλεύρι. Ποτέ, ωστόσο, δέν θυμάμαι νά ’γίνε 
κουβέντα στό σπίτι, ούτε τότε ούτε άργότερα.

Στήν ’Απελευθέρωση ο υπουργός Οικονομικών τής 
Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ’Αλέξανδρος Σβώλος,



Minima Memorialia 43

έφτιαξε τό νόμο 18 πού όριζε ότι μιά δραχμή προπολε
μική έξισώνεται μέ μιά δραχμή μεταπολεμική. Τό ένά- 
μισυ έκατομμύριο τής μάνας ήταν πιά ένα τίποτε, τό 
εξανέμισε ό πληθωρισμός. ’Έλεγαν τότε, κι ώς πολύ 
άργότερα, ότι οί κομμουνιστές,' ό υπουργός Άλέξ. Σβώ
λος έν προκειμένω, έφαγαν τά λεφτά τοϋ κοσμάκη.

Δέν ήξερα τίποτε άπ’ όλα αυτά, ούτε γιά τό φόνο πού 
διέπραξε ό παππούς, ούτε όλα όσα ιστόρησα. Ξέραμε 
μόνο ότι υπήρξε κάποιος παππούς πού πέθανε στήν 
’Αμερική. Κατά τό 1962-63 έπέστρεψε οριστικά στό 
Νεοχώρι ένας άμερικάνος, πολύ γνωστός τοϋ παππού, 
είχε ζήσει κι αύτός στήν ’ίδια πόλη. Κι έλεγε διάφορα 
γιά τόν Μηλιάκη. ’Έ τσ ι παρακινήθηκα κι άνοιξα κου
βέντες γιά τόν παππού μέ τή μάνα, τή γιαγιά, τόν πα
τέρα. Κι ήταν σάν νά τούς ένοχλοϋσε αύτή ή κουβέ
ντα, ιδίως τή γιαγιά πού πέρναγε άπό τό ένα στ’ άλλο, 
τά μπέρδευε καί συνεχίζαμε άλλη φορά. Τά κράτησα 
όσα άκουσα, τά άνακάτωσα μέ άλλα λίγο άπόμακρα 
άπό τό βίο τοϋ παπποϋ, πάντως άληθή καί σχετικά, κι 
όλα μαζί τά ιστόρησα έδώ ώς minima memorialia. Ε ί
ναι τά έλάχιστα οΐ ιστορίες αύτές πού ξαναφέρνουν π ί
σω τόν χαμένο χρόνο.

’Από τήν ύπαρξη καί τή ζωή τοϋ παπποϋ έγώ δέν 
έχω παρά δυό ένθυμήματα, έμμεσα καί τά δυό.

Τό ένα: τό υπερφυσικό τσεκούρι του. Αύτό μοϋ έδω
σε τό μέτρο άπ’ τό μπόι του, έλεγε άλήθεια ή γιαγιά.

Τό άλλο: τόν Μάρτη τοϋ 1945, λίγο μετά τή Βάρ
κιζα, ήλθε ό πατέρας άπ’ τή Λαμία. Ό ς  πληρεξούσιος 
τής μάνας πέρασε άπ’ τήν τράπεζα καί εΐσέπραξε 
έκεΤνα τά ξεχασμένα λεφτά τοϋ παπποϋ. ’Έφερε στό 
χωριό ό,τι μπόρεσε ν’ άγοράσει μέ τόν έκχρηματισμένο 
καί ύποτιμημένο βίο τοϋ παπποϋ. Δηλαδή:

•  Μιά κούτα τσιγάρα γιά τόν ίδιο.
•  Μιά καφέ μαντίλα γιά τή μάνα, μέ λουλουδάκια 

πράσινα γύρω γύρω ή κίτρινα, δέν θυμάμαι καλά.
ό Κώστας Καβρέτζης 
(καπετάν Κωστονλας)
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• 'Ένα κουτί καραμέλες άστακοϋ, γεμιστές, γιά μας 
τά παιδιά.

Ή  μάνα δάκρυσε. ’Από τόν πατέρα της, πού δέν τόν 
γνώρισε, ύστερα άπό τόσα καί τόσα δέν είχε άπομείνει 
παρά μιά μαντίλα. Ε μ ε ίς  όμως δέν καταλάβαμε γιατί 
έκλαψε. Ή τα ν  πολύ ωραίες οΐ καραμέλες. ’Έ τρω γα 
καραμέλες γιά πρώτη φορά.

νΑγγελος Έλεφάντης 
Πάσχα 2001

ό στρατηγός Σαράφης, ό Κωστούλας, ό "Αρης, 
πίσω ό Λέων
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

αλατζάς, φτηνό βαμβακερό ύφασμα 
άλογοσύρτης, άλογοκλέφτης
άμπλας, πηγή πού άμβλύζει τό νερό της, άπ’ τή γη πρός τήν έπι- 

φάνεια
γιδοβίτσα, μεγάλο κοπάδι γιδιών 
γούπατο, έδαφικό κοίλωμα 
καθάριο, σιταρένιο ψωμί
κατάλυμα, σπίτι διανυκτέρευσης των άνταρτών. Τό ρύθμιζαν οί 

τοπικές οργανώσεις
κλαβανή, άνοιγμα στό ταβάνι πρός τή στέγη 
κοκόσια, ξερό καρύδι 
κατσαμάκι, ζύμη άπό καλαμποκάλευρο 
λιάτα, τσεκούρι μέ φαρδιά κόψη
μαντάνι, νερόμυλος γιά τήν έπεξεργασία μάλλινων υφαντών 
μαρκάλος, ή όργασμική περίοδος των αιγοπροβάτων, μήνα 

Σεπτέμβρη
ντρίλι, φτηνό βαμβακερό ύφασμα
οβίδες, έγκαιροφλεγεΓς, συγκρουοφλεγεΓς, βλήματα πυροβολικού' οϊ 

πρώτες θραύονται λίγα δευτερόλεπτα πρίν άπό τήν πρόσκρουση 
στό έδαφος, οί δεύτερες μέ τήν κρούση 

ξεστρεμμάτισμα, ξεστρεμματίζω, βαθύ σκάψιμο άγριας γης, πού 
ποτέ δέν έχει καλλιεργηθεί πρίν 

πέταβρα, σανίδια σκιστά, μέ τσεκούρι
ράμμα, τό ίχνος της ευθείας γραμμής πάνω στό κούτσουρο, οδηγός 

γιά τό πριόνι. Σχηματίζεται μέ ένα μάλλινο βαμμένο ράμμα 
ρόγα, άμοιβή τού τσοπάνη σέ είδος γιά μιά ορισμένη περίοδο 

ποίμανσης, συνήθως άπό 'Αγίου Γεωργίου ως 'Αγίου Δημητρίου 
σάρρα, έδαφος έπικλινές, χαλικώδες
σαμαρίνα, καραβάνι μουλαριών καί άλογων γιά μεγάλες διαδρομές 
σαρμανίτσα, ξύλινη κούνια γιά τά μωρά
σιάπκα, μαύρος σκοΰρφος, καυκασιανής προέλευσης, άπό δέρμα μι

κρού άρνιού μέ τό μαλλί στό έξωτερικό του. Τέτοιο σκούφο φο
ρούσαν οί άντάρτες τού "Αρη, γ ί  αύτό ονομάστηκαν «μαυρο- 
σκούφηδες» 

τσαούλια, σαγόνια
τσιατή, ξύλινη στέγη, βάση γιά τά κεραμίδια 
τεζιάκι, ξύλινη βάση παραδοσιακού πριστηρίου, πού πάνω της τοπο

θετούνται οί κορμοί τών δένδρων γιά νά βγάλουν μέ τό σανι- 
δοπρίονο τά σανίδια στην Αλβανία



46 Άγγελος Έλεφάντης

το Βελούχι καί τό Νεχώρι

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΣΗ

Θεώρησα αναγκαίο, νά προσθέσω έδώ, μέ άκρα 
συντομία, μερικές Ιστορικές πληροφορίες.
• Οί stradioti ήταν μισθοφόροι, βαρειά οπλισμέ
νοι καί έφιπποι συνήθως, στήν υπηρεσία των Βε- 
νετσάνων καί έδρασαν στή διάρκεια των Τουρκο- 
βενετσάνικων πολέμων στήν Πελοπόννησο τόν 
15ο ως καί τόν 17ο αιώνα. Συχνά άλλαζαν στρα
τόπεδο κι έμπαιναν στήν υπηρεσία των Τούρκων. 
Ό  Κοστριάς, πού άναφέρεται στό κείμενο ώς 
οικιστής τού χωρίου Κοστριά ή Κοστριάδος (άπ’ 
τή σύζυγό του Μαρία), ήρθε διωκόμενος άπ’ τήν 
Πελοπόννησο στό Καρπενήσι, αρχές Που αιώνα 
καί μπήκε στήν υπηρεσία τοπικού μπέη.

Ή 'Αγία Τριάδα στό Καρπενήσι κτίστηκε τό 
1610.

• Ή εξέλιξη τού πληθυσμού τού Νεχωριού, συνε
χώς σέ κατιούσα μετά τήν ’Επανάσταση, έχει ώς 
έξης: 1879: 354 κάτοικοι, 1889: 294, 1896: 311, 
1907: 303. Τά στοιχεία αυτά άπό τή Γεωγραφι
κή, Διοικητική καί πληθυομιακή έξέλιξη τής 'Ελ
λάδος, 1821-1971, τού Μιχ. Χουλιαράκη, ΕΚΚΕ, 
1974.

Στήν άπογραφή τού 1920 τό Νεοχώριον 
Τυμφρηστού φέρεται μέ 260 κατοίκους, τού 
1928 μέ 259, τού 1940 μέ 287, τού 1951 μέ 
128, τού 1961 μέ 99, τού 1971 μέ 71, τού 1981 
μέ 115 καί τού 1991 έπισήμως έχει 160. Στήν 
πραγματικότητα ό πληθυσμός αυτός είναι.πλα
σματικός. Φτιάχνεται μέ τή γνωστή μεταφορά 
πληθυσμού τήν ήμέρα τής άπογραφής.
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ή Αϋστρο-αμερικάνα, ΰπερωκεάνειο Πείραιάς-Νέα Ύόρκη

• Δεν μπόρεσα νά εξακριβώσω πόσο κόστισε τό 
ταξίδι τοϋ Δημ. Μηλιάκη στήν 'Αμερική. Τό κα
νονικό εισιτήριο περί τό 1910 κόστιζε περίπου 
500 δραχμές. Σίγουρα στήν περίπτωση τοΰ Δημ. 
Μηλιάκη, με τά λαδώματα, θά κόστισε πολύ πε
ρισσότερο. Έπρεπε νά λαδωθούν ναυτιλιακοί 
πράκτορες, άξιωματικοί τοΰ πλοίου καθώς καί ό 
γιατρός πού θά έδινε πιστοποιητικό υγείας, για
τί συνήθως οί μετανάστες περνούσαν, προκατα
βολικά, άπό υγειονομικό έλεγχο.

Τόσο στά άρχεϊα τοϋ Έλλις 'Άϊλαντ τής ’Αμε
ρικής όσο καί στό Ίντερνετ, στό όποιο πέρασαν 
ήδη τά στοιχεία των μεταναστών, δέν υπάρχει 
όνομα Δημήτριος Μηλιάκης. Προφανώς, όντας 
φυγόδικος, πέρασε μέ ψεύτικο όνομα.

Αυτά τά χρόνια πάντως ή μετανάστευση στήν 
'Αμερική έχει ώς έξης: 'Από τό 1880 έως τό 
1914 μετανάστευσαν 291.452 ’Έλληνες έξ Ελλά
δος. Οί έκτος Ελλάδος μετανάστες Έλληνες

(Βαλκάνια, Μικρασία κλπ.), γιά τό ίδιο διάστη
μα, άνέρχονται σέ 370.074. Μέχρι τό 1921, μό
νο άπό τήν Ελλάδα, μεταναστεύουν στήν ’Αμερι
κή συνολικά 397.831. Βέβαια υπήρξε κάποια πα- 
λιννόστηση, ιδίως πρίν καί κατά τούς Βαλκανι
κούς πολέμους. Βλ. Άλέξη Κιτρόεφ «Ή υπερα
τλαντική μετανάστευση» στό έργο Ή ιστορία τής 
Ελλάδας τοϋ 20οϋ αιώνα, τόμ. Α1, σελ. 128, έπι- 
μέλεια Χρ. Χατζηιωσήφ, έκδ. Βιβλιόραμα, 1999.

• Σόροβιτς (καί τό γειτονικό Γκορνίτσοβο) είναι 
τό σημερινό ’Αμύνταιο. Στόν Α' Βαλκανικό πό
λεμο, τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1912, ή 5η μεραρχία 
τοϋ έλληνικοϋ στρατού, καθώς προσπαθούσε νά 
προχωρήσει πρός τό Μοναστήρι, έπαθε μεγάλη 
ζημιά άπό τμήμα τούρκικου πυροβολικού-πολυβό- 
λων, πού είσέδυσε αιφνιδιαστικά στις γραμμές 
της. Ή μεραρχία σχεδόν διαλύθηκε καί άνασυντά- 
χθηκε αργότερα. Βλ. Γιώργου Μαργαρίτη, «Οί



τό τελευταίο ζαρκάδι τοϋ Βελουχιού

πόλεμοι», στό 'Ιστορία τής 'Ελλάδος τόν 20ο αιώ
να, οι απαρχές, έπιμέλεια Χρ. Χατζηιωσήφ, έκδ. 
Βιβλιόραμα.

• Στό Μποΰλκες τής Γιουγκοσλαβίας, στό όποιο 
άρχισε νά οργανώνεται στρατόπεδο ήδη μετά τή 
Βάρκιζα συγκεντρώθηκαν περί τούς 8.000 άντάρ- 
τες, καπεταναΐοι, πολιτικά καί στρατιωτικά στε
λέχη τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, υπεύθυνοι άποκρύψεως 
οπλισμού κλπ. Οί άντάρτες αύτοί πέρασαν προο
δευτικά στίς μονάδες τοϋ Δημοκρατικού Στρα
τού. Πλούσιες οί άφηγήσεις σχετικά μέ τό στρα
τόπεδο αύτό, ιδιαίτερα γιά τή σκληρότητα των 
συνθηκών ζωής, πειθαρχίας καί έκγύμνασης, στήν 
όποια ύποβλήθηκαν οί άντάρτες άπό τήν κομμα
τική ήγεσία (ϋπεύθ. I. Ίωαννίδης) καί γιά έκτρο
πα πού έφτασαν μέχρι τό φόνο πολλών. Διέθετε 
τυπογραφείο καί δικό του «νόμισμα».

• Ό  στρατηγός Μάρκος Βαφειάδης βρέθηκε στήν 
περιοχή Βελουχιού καί Άγράφων μέ τό Γενικό 
’Αρχηγείο των άνταρτών τήν άνοιξη τού 1947. 
Γιά μερικές μέρες έδρα τοϋ άρχηγείου ήταν τό 
άπροσπέλαστο δάσος «Δρομουτσάρα», δυό ώρες 
δρόμο άπό τό Νεχώρι. Τό δάσος αύτό καί τερά
στιες άλλες δασικές έκτάσεις στά πέριξ κάηκαν 
όλοσχερώς τό 1996.

• Οί «άνταρτόπληκτοι» τού Εμφυλίου Πολέμου, 
στήν πραγματικότητα «στρατόπληκτοι», άνέρχο- 
νται σέ 700.000 μέ 800.000 κατοίκους των ορει
νών καί ήμιορεινών περιοχών, πού μέ τή βία υπο
χρεώθηκαν νά μετοικήσουν στά πέριξ τών πό
λεων, τό 1947-48. Βλ. "Αγγέλου Έλεφάντη, «1947, 
’Ανταρτόπληκτοι, 1947: μία μέρα», περιοδικό Άρ- 
χειοτάξιο, ’Ιούνιος 2000.


