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1η ημέρα του πολέμου
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940

Οπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, έχω προβλήματα με το 
πρωι νό ξύπνημα. Ιδιαίτερα όμως σήμερα τα πράγματα εί

ναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί είναι Δευτέρα και χθες ήμασταν 
στο εξοχικό μας στα Βριλήσσια απ’ όπου γυρίσαμε αργά το 
βράδυ. Έτσι, δεν έχω καμιά όρεξη για το σχολειό· και είμαι 
κι αδιάβαστος.

Η Τασία, η κοπέλα που έχουμε στο σπίτι, με κυνηγά να μου 
δώσει να πιω το γάλα και να ετοιμαστώ έγκαιρα για το σχολειό. 
Ο πατέρας μου, στο διπλανό δωμάτιο, δεν έχει ακόμη σηκωθεί. 
Μου φωνάζει να κατεβώ να του φέρω το «Ελεύθερο Βήμα», 
την εφημερίδα που ο εφημεριδοπώλης μάς αφήνει κάθε πρωί. 
«Σήμερα άργησες», ακούω πάλι τη φωνή του πατέρα, «δεν θα 
σου διαβάσω τα νέα».

Κάτι πάω να απαντήσω. Η Τασία με καθηλώνει σε μια καρέκλα 
και προσπαθεί νευριασμένη να μου φορέσει τις κάλτσες και τα 
παπούτσια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας φοβερός ήχος, κάτι 
σαν συνεχής βροντή, ξεσχίζει τ’ αφτιά μου. Κοιτάζω περίτρομος 
γύρω μου. Τι είναι και τούτο πάλι; Η Τασία μπροστά μου, με 
τις κάλτσες στο χέρι, μένει ακίνητη, αποσβολωμένη.

Παρατηρώ αφηρημένα από την ανοικτή πόρτα του δωμα τίου 
μου το μεγάλο ρολόι που είναι στον τοίχο του χολ ακριβώς 
απέναντί μου. Η ώρα είναι επτά. Τινάζομαι από την καρέκλα 
μου καθώς στ’ αφτιά μου αντηχεί η φωνή του πατέρα: «Πόλε
μος!» Κατρακυλώ τρία τρία τα σκαλιά και καθώς φτάνω κάτω 
στην εξώπορτα, αρπάζω την εφημερίδα. Δεν μπορώ ακόμη να 
διαβάσω με μεγάλη άνεση (μόλις έχω πάει στη Β’ Δημοτικού).

Όμως, από τα μεγάλα γράμματα που καλύπτουν όλο το 
πλάτος της πρώτης σελίδας, καταλαβαίνω πως κάποιο μεγάλο 
κακό μάς βρήκε.

Η κραυγή του πατέρα «Πόλεμος!» με κάνει και τρέμω. Δεν 
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καταλαβαίνω, βέβαια, πολλά πράγματα ακόμη, όμως ξέρω πως ο 
πόλεμος σημαίνει σκοτωμούς, καταστροφές, δυστυχία, ερημιά… 
Εδώ κι ένα περίπου χρόνο, κάθε πρωί, ο εφημεριδοπώλης μάς 
φέρνει το «Ελεύθερον Βήμα», που κατεβαίνω, το παίρνω, το 
φέρνω στον πατέρα και, αφού ξαπλώσω πλάι του στο κρεβάτι, 
εκείνος αρχίζει να διαβάζει τα νέα με δυνατή φωνή. Έτσι, έχω 
παρακολουθήσει μέρα με την ημέρα όλη τη φοβερή ανθρωπο
σφαγή που καταστρέφει την Ευρώπη, από την πρώτη στιγμή, 
από τη μοιραία 1η Σεπτεμβρίου του περασμένου χρόνου...

O πατέρας, όπως ήδη το ανέφερα, είναι γιατρός. Αλλά οι 
ταραγμένες εποχές που έζησε τον έχουν κάνει να ενδιαφέρεται 
για τα πολιτικά πράγματα χωρίς ν’ ανακατεύεται και να μετέχει 
σ’ αυτά. Όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ήταν μόλις 24 
ετών. Είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και είχε πάει 
στο Παρίσι για να συνεχίσει την πρακτική εξάσκησή του στο 
μεγάλο και φημισμένο νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας, 
το «L’Ηopital des enfants malades».

Mε την έκρηξη του πολέμου, γύρισε αμέσως στην Ελλάδα 
για να καταταγεί στον στρατό ως έφεδρος ανθυπίατρος. Έτσι, 
βρέθηκε στη δίνη του πολέμου, στην πρώτη γραμμή μάλιστα, 
αφού μεγάλο μέρος της θητείας του πέρασε σε ορεινό χειρουρ
γείο της στρατιάς της Ηπείρου που πολιορκούσε τα Ιωάννινα. 
Ακολούθησε ο Μεγάλος Πόλεμος, η Μικρά Ασία και, τέλος, 
η Καταστροφή που του άφησε βαθιά τα ίχνη της. Μία από τις 
πιο αγαπη μένες διηγήσεις του, όταν με έπαιρνε τα πρωινά στο 
κρεβάτι του, ήταν η θριαμβευτική πορεία του στρατού μας προς 
τον Σαγγάριο, το Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ... «Ήμουν 
εκεί», μου έλεγε, «σε ιατρείο της πρώτης γραμμής και πολλές 
φορές, με την ταχύτατη προέλαση του στρατού μας, χάναμε 
επαφή με τις μάχιμες μονάδες και τύχαινε να φτάσουμε σε μια 
πόλη πριν από αυτές. Οι κάτοικοι μάς υποδέχονταν με τέτοιον 
ενθουσιασμό που δεν μπορώ να σ’ τον περιγράψω, παιδί μου...»

Στο σημείο αυτό η διήγηση του πατέρα σταματούσε πάντα 
απότομα. Κι εγώ, με την παιδική περιέργεια ξαναμμένη στο 
έπακρο, τον ρωτούσα επίμονα κι ανυπόμονα: «Κι ύστερα, ύστερα 
τι έγινε; Πού αλλού φτάσατε για να υψώσετε τη σημαία μας;» 
Μα ο πατέρας δεν απαντούσε. Μία μόνο φορά, θυμάμαι, που 
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επέμεινα πολύ, μου απάντησε με φωνή ραγισμένη, βραχνή: 
«Ύστερα, παιδί μου, ήλθε η διχόνοια και η καταστροφή. Όταν 
με το καλό θα μεγαλώσεις, θα καταλάβεις…» 

 Έτσι, από πολύ μικρός, πριν ακόμη πάω στο σχολειό, είχα 
αρχίσει να παίρνω γεύση από Ιστορία, από Διχασμούς κι από 
Καταστροφές. Γιατί όσο κι αν ο πατέρας δεν είχε καμιά ανάμειξη 
με την ενεργό πο λιτική, δεν ήταν λίγες οι φορές που εκφραζόταν 
με θαυμασμό για τον «Μεγάλο Βενιζέλο» και με απέχθεια για 
τον «Γερμανόφιλο Κωνσταντίνο», που κατέστρεψε την Ελλάδα.

Ο πατέρας, λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι σύγχρονοί του, 
που είχαν δει το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας να γίνεται για 
μια στιγμή πραγματικότητα κι αμέσως μετά να σωριάζεται σε 
καπνούς, θρήνους κι ερείπια, ήταν βενιζελικός. Και δεν έκρυβε 
διόλου την τοποθέτησή του αυτήν, τόσο που καμιά φορά η μητέρα 
μου του έλεγε παρακλητικά πως δεν θα έπρεπε να εκφράζεται 
τόσο απόλυτα αφού, έτσι κι αλλιώς, δεν είχε τίποτα να ωφεληθεί 
απ’ όλες τούτες τις παλαιές ιστορίες...

Ανεβαίνω λαχανιασμένος τα σκαλιά και, κραδαίνοντας την 
εφημερίδα, τρέχω κοντά στον πατέρα που στο μεταξύ έχει ση
κωθεί και έχει ήδη ντυθεί. 

«Την 6ην πρωινήν θα κινηθεί ο Ιταλικός στρατός κατά της 
Ελλάδος. Υπεγράφη την πρωίαν το Διάταγμα της Γενικής Επι
στρατεύσεως», διαβάζει δυνατά με σταθερή και κάπως επίσημη 
φωνή.

Ο αδελφός μου (που είναι δέκα περίπου χρόνια μεγαλύτε
ρός μου) έχει ανοίξει το ραδιόφωνο και οι ήχοι εμβατηρίων 
πλημμυρίζουν το σπίτι. Σε λίγο, μια φωνή βαριά, η φωνή του 
εκφωνητή, αναγγέλλει:

«Αι Ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 
5.30’ σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλ
βανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου 
εδάφους». Είναι το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν του Γενικού 
Επιτελείου του στρατού μας...

Για λίγα λεπτά, η συγκίνηση και η αμηχανία βασιλεύει παντού 
στο σπίτι. Αλλά αμέσως μετά, ο πατέρας παίρνει τη μητέρα κι 

ετοιμά ζονται να κατεβούν. «Θα πάμε στην Τράπεζα να τραβή
ξουμε μερικά χρήματα», τον ακούω να λέει στον αδελφό μου. 
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«Εσύ μείνε στο σπίτι με τα μικρά (εννοώντας την αδελφή μου 
κι εμένα). Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε».

Εκείνη τη στιγμή κτυπά το τηλέφωνο. Είναι η αδελφή της μη
τέρας μου, η Λέλα Μπακάκου, που το σπίτι της είναι λίγα μόλις 
τετράγωνα πιο πέρα από το δικό μας

.
 Είναι πολύ ανήσυχη και 

ζητά να μιλήσει με τη μητέρα μου. Ο πατέρας, όμως, βιάζεται: 
«Γρήγορα», φωνάζει, «οι Τράπεζες θα κλείσουν. Πρέπει να 
προλάβουμε». Καθώς ο πατέρας και η μητέρα κατεβαίνουν τις 
σκάλες βιαστικά, ο αδελφός μου τρέχει από κοντά. «Θα έλθω 
κι εγώ μαζί σας», τον ακούω να λέει.

• • •
Κενό. Για λίγη ώρα δεν θυμάμαι τίποτε... Καμιά εικόνα, καμιά 
θύμηση... Κι ύστερα (θα ’ταν 10 ή 11 το πρωί;), μια συγκίνηση 
πρωτόγνωρη· μια ανατριχίλα που όσο ζω δεν θα την ξεχάσω 
ποτέ: κόσμος πολύς, λαοθάλασσα, έχει συγκεντρωθεί στην οδό 
Αγίου Κωνσταντίνου και ζητωκραυγάζει ξέφρενα τα πράσινα 
τραμ που κατηφορίζουν από την Πλατεία Oμονοίας γεμάτα 
νέα παιδιά, που σπεύδουν να παρουσιαστούν στο Κέντρο Δι
ερχομένων, στον Σταθμό Λαρίσης...

Τρέχω κι εγώ σαν χαμένος ενώ πίσω μου ακολουθεί λαχανια
σμένη η Τασία. «Γρήγορα πάμε πίσω στο σπίτι», μου φωνάζει. 
Μα εγώ ζω τις δικές μου ηρωικές στιγμές με το παιδικό μυαλό 
μου... Δεν ξέρω πώς και γιατί, όμως σκέπτομαι πως ήρθε η 
ώρα να ξεπλύνουμε την ντροπή της καταστροφής για την οποία 
μου μίλησε κάποτε ο πατέρας· εκείνη τη στιγμή περισσότερο 
από τον Μουσολίνι και τους φασίστες του, στο παιδικό μου 
μυαλό έρχονται οι σκηνές των Ιταλών που βοήθησαν στα 1922 
τον Κεμάλ να μας νικήσει. Κάπως έτσι πρέπει να ’γιναν τα 
πράγματα, όπως τουλάχιστον διηγήθηκε κι ο πατέρας... Να 
λοιπόν που ήρθε η ώρα της τιμωρίας... Αφελείς σκέψεις ενός 
οκτάχρονου αγοριού...

Ανηφορίζουμε με την Τασία βιαστικά προς την Ομόνοια. Εδώ 
πια, ο ενθουσιασμός έχει φτάσει τα όρια του παροξυσμού. Κι 
όταν κάποια στιγμή ακούγεται η κραυγή: «Ο βασιλιάς, ο βασι
λιάς» κι ένα αυτoκίνητο περνά αργά-αργά μέσα στο πλήθος, η 
συγκίνηση φτάνει στο κατακόρυφο. Όμως, απ’ όλα τούτα που 
βλέπω, μια εικόνα χαράζεται ανε ξίτηλα στο μυαλό μου: τα δά
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