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[...]

το καταλάβαινε ο αβράμης, από δω και πέρα δυσκό-
λευαν τα πράγματα. Πύκνωναν τις δυνάμεις τους οι
εχθροί, δικά τους χωριά δεν είχανε στις πλαγιές εκείνες,
μόνο στις βουνοκορφές μπορούσαν κάπως να ελπίζουν.
φρόντισε λοιπόν και μάζεψε όσο στάρι και καλαμπόκι
μπορούσε, έφτιαξε κατσαμάκι. Όσο να περάσουν τον Πη-
νειό, να φτάσουνε στον Πλαταμώνα, μ’ αυτά τους κράτη-
σε. οχτώ, δέκα ώρες πορεία, ξαπόσταιναν κάνα μισάωρο
και ξεκινούσαν πάλι. ο εχθρός είχε πάρει καταπόδι την
εμπροσθοφυλακή, δεν τους άφηνε σε χλωρό κλαρί· υπήρ-
χε φόβος να στραφεί από στιγμή σε στιγμή και εναντίον
τους. Με το που ανεβήκανε στα υψώματα του Λιτοχώρου
και μπήκανε για τα καλά στα χιόνια των Πιερίων, οι προ-
μήθειες τελείωσαν – τα τελευταία πρόβατα και γελάδια
τα ’χανε φάει στην Καρίτσα. Έστελνε ο αβράμης τους
βοηθούς του στη γύρω περιοχή, αν μπορούσαν κάτι να συ-
νάξουν, μα γύριζαν συνέχεια μ’ άδεια χέρια.

τα χωριά τα ’χε εκκενώσει ο στρατός, για να μη δίνουν
καμιά βοήθεια στους αντάρτες. τα κοπάδια ακόμη ξεχει-
μώνιαζαν στα χειμαδιά, νέκρα κι ερημιά παντού, στις
στάνες και στα σπίτια· μόνο κάτι παρατημένα σκυλιά,
αδύναμα και σκελετωμένα, που τριγυρνούσαν αδέσποτα
από δω και από κει, ήρθαν και κολλήσανε μαζί τους. από
τυρί, γάλα, αυγά και κατσικίσιο ή μοσχαρίσιο κρέας που
χρειάζονταν δεν υπήρχε τίποτα. ούτε φρούτα, γιατί ήταν
αρχές Μαρτίου – πολύ νωρίς για τις οπώρες της άνοιξης,
πολύ αργά για κείνες του χειμώνα. Έμαθε από κάποιον

τ ο χ ι ονι τ ω ν α γ ρα φ ω ν 119



της περιοχής ότι σ’ ένα χωράφι είχαν ξεμείνει κάτι παλιο-
πατάτες, έβαλε τους βοηθούς του να τις ξεθάψουν και τις
μοίρασε αμέσως στη φάλαγγα. Περπατούσαν και τις τρώ-
γανε ωμές, κριτς κριτς τρίβονταν τα χώματα στο στόμα
τους.  

τρεις μέρες νηστικοί μέσα στα χιόνια. Πείνα και κρύο.
Έσκυβε το κεφάλι ο αβράμης κάθε φορά που κάποιος τον
κοιτούσε. ούτε φωτιά δεν άναβε, δεν είχε τίποτα να βρά-
σει. ο γούσιας, πάλι, έβαζε τους συνδέσμους και μηνού-
σανε στα τμήματα να κάνουνε κουράγιο, δεν θέλανε πολύ
ακόμα για να φτάσουν στα Καλύβια Κόρακα, όπου βρι-
σκόταν το αρχηγείο Πιερίων. οι πιο πολλοί κόβανε και
μασούσανε κάνα κομμάτι απ’ τα ρούχα ή και απ’ τα τσα-
ρούχια τους, βούλιαζαν στη λάσπη και στο χιόνι, απελπί-
ζονταν, ύστερα πείσμωναν και συνεχίζαν. Μερικοί λοξο-
δρομούσαν, κρύβονταν πίσω από δέντρα κι ανάμεσα σε
θάμνους, όταν έβρισκαν ευκαιρία το ’σκαγαν, κι αν δεν
τους πιάναν οι δικοί τους, πήγαιναν στον Κυβερνητικό
στρατό και παραδίνονταν. Κάποιοι άλλοι δεν άντεχαν, πα-
ραπατούσαν κι έπεφταν στο χιόνι, μούδιαζε απ’ το κρύο
και την κούραση το σώμα τους· στο λεπτό η παγωνιά τούς
έκαιγε από πάνω μέχρι κάτω. Έρχονταν στο μυαλό τους
τότε εικόνες απ’ το σπίτι τους όταν κοιμόντουσαν σκεπα-
σμένοι με τη βελέντζα δίπλα στη φωτιά. Ένα χαμόγελο
σχηματιζότανε στο πρόσωπό τους, ήταν ευτυχισμένοι.
τους προσπερνούσαν οι άλλοι κι έφευγαν – ποιον να πρω-
τοσηκώσουν; 
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Παίρνει πρωτοβουλία και μηνάει του αρχηγού, ρωτάει
τι να κάνει. Μπορεί να ξέρει αυτός, αφού σαν αρχηγός όλα
τα ξέρει – ή τουλάχιστον έτσι λέει, ότι τα ξέρει. οπότε
κάτι έξυπνο θα σκαρφιστεί και για το θέμα, όπως ο χρι-
στός στην Κανά και στην τιβεριάδα, που γέμισε τις υδρίες
με κρασί, πολλαπλασίασε τον άρτο και αβγάτυνε τα ψά-
ρια. Κάθεται λοιπόν με προσμονή ο αβράμης και περιμέ-
νει για του αρχηγού το θαύμα· κι αν όχι για το θαύμα,
τουλάχιστον να δώσει εξηγήσεις για ό,τι στην αρχή τους
έταζε, πως θα ’χαν κανονική τροφοδοσία από τα τοπικά
τμήματα του δημοκρατικού στρατού σε όλο το μήκος της
πορείας και, αντ’ αυτού, νεροζούμια, υφάσματα απ’ τα ρού -
χα, δέρματα απ’ τα σχισμένα τσαρούχια, χαλασμένες πα-
τάτες, άγουρα φρούτα, φύλλα και χορτάρια μόνο τρώνε.

δίνει ο άλλος απόκριση σαν αρχηγός που είναι και του
λέει:

«τους πιο έμπιστους στρατιώτες μου σου στέλνω, λα-
γό σου φέρνουν, γδάρ’ τονα, αφαίρεσε το βόλι. στην κα-
τσαρόλα βάλ’ τονα με κόκκινο κρασί για να μουλιάσει και,
αφού μαλακώσει για τα καλά, ρίξ’ τονα στη φωτιά να
 σουβλιστεί – καλοψημένος ξέρεις πως μ’ αρέσει. για τους
άλλους βραστό κρέας σούπα, να στυλωθούν στα πόδια
τους, να λαδώσουνε για λίγο το αντεράκι τους και να ’χου-
νε δυνάμεις ώσπου να κατεβούμε απ’ το βουνό. Και μην
ψάχνεις να το βρεις αλλού, ούτε τους βοηθούς σου να στέλ-
νεις δεξιά κι αριστερά. Μπόλικο το ’χουνε απάνω τους τα
μεταγωγικά μας, στις κοιλιές, στα μεριά, στους λαιμούς
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και στις πλάτες, τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν απ’ τα γε-
λάδια, τους χοίρους, τα ελάφια. το ίδιο κι εκείνα τα άχρη-
στα κοπρόσκυλα, που με τα γαβγίσματά τους δίνουν σή-
μα στους εχθρούς· στη σούβλα πάνω καμιά διαφορά δεν
έχουνε από τα προβατάκια, τα κριάρια και τα μικρά αγριο -
γούρουνα. Μόνο μην ψυλλιαστούν τίποτα οι επίστρατοι,
οι άλλοι στρατιώτες, και κυρίως αυτοί οι αξιωματικοί που
μου φορτώθηκαν, γιατί θα βρούνε μετά λαβή τα αντιδρα-
στικά στοιχεία και οι κατάσκοποι του εχθρού που είναι
ακόμη ανάμεσά μας και δεν χάνουνε ευκαιρία να μας κά-
νουν κριτική, να στήνουν προβοκάτσιες και να μας βάζου-
νε τρικλοποδιές, όπως τότε στα έμπεδα με τους ασύρμα-
τους. Πιο κάτω να γίνει η δουλειά, που ’χει μια χαράδρα·
εκεί να πάτε όλοι μαζί – τα μεταγωγικά, τα σκυλιά, εσύ
και οι πιο έμπιστοί μου στρατιώτες».

Πάει να σκάσει απ’ τη στεναχώρια του ο αβράμης.
Άθελά του θα γίνει υπαίτιος για το κακό των άκακων των
ζωντανών, της Κικίτσας, του Μάρκου και των άλλων,
εκτός βεβαίως από το κανελί άτι του γούσια, που, σύμφω-
να με τη διαταγή του αρχηγού, δεν πρέπει να το πειρά-
ξουν. γιατί γούσιας χωρίς κανελί άτι δεν γίνεται, όμως
του μουλαριού το μπούτι μια χαρά γίνεται χοιρομέρι και
του γαϊδουριού ο λαιμός μια χαρά γίνεται μοσχαρίσια
σπάλα και του σκύλου το ψαχνό μια χαρά γίνεται χοιρινό
παϊδάκι – έτσι κρίνει ο γούσιας. Και ας μη χρειάζεται πο-
λύ μυαλό για να καταλάβει κανείς τη διαφορά στην ξινίλα,
στο πάνιασμα και στη σιχαμάρα. αλλά όλα αυτά δεν πο-
λυκόφτουνε τον γούσια, γιατί ο δικός του ο λαγός θα ’ναι
κανονικός λαγός. 
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σκύβει το κεφάλι ο αβράμης, μπαίνει μπροστά απ’ τα
ζωντανά, τρέχουν ξοπίσω του τα σκυλιά κουνώντας την
ουρά τους. Προχωρούν προς το σημείο της χαράδρας όπου
τον περιμένουνε οι έμπιστοι του γούσια, για να τελέσουνε
όλοι μαζί το θαύμα της Κανά και της τιβεριάδας. το σκο-
τάδι και η παγωνιά των Πιερίων κυκλώνουν τον αβράμη,
σφίγγεται η καρδιά του για τα αθώα ζωντανά, και πιο πο-
λύ για την Κικίτσα. δώδεκα μουλάρια, εννιά γαϊδούρια
και τρεις σκύλοι. Πώς θα τα κουβαλήσουν όλα με τα χέρια
στην ανηφορική πλαγιά; «την Κικίτσα», λέει στους στρα-
τιώτες, «τη σφάζουμε μετά», και της κλείνει συνωμοτικά
το μάτι. Πιάνουν οι άλλοι τα τσεκούρια, βγάζουνε τις μα-
χαίρες, αρχίζουν τα σφαξίματα και τα γδαρσίματα, τεμα-
χίζουν και φορτώνουνε το κρέας. Πάει να λυγίσει η Κικί-
τσα από το βάρος και τον καημό για τους συντρόφους της,
την κρατάει γερά ο αβράμης, την αγκαλιάζει απ’ τον λαι-
μό, κάτι της ψιθυρίζει στο αυτί και παίρνουν ξανά το μο-
νοπάτι προς τα πάνω. 

Βράζει το κρέας στα καζάνια, ζέχνει όλο το βουνό· ούτε
ανάσα δεν μπορούν να πάρουνε απ’ τη βρόμα. Παραδίπλα
καίει η κατσαρόλα με του γούσια το στιφάδο, μόνο που
στη θέση του λαγού επέλεξε ο αβράμης να βάλει τον πιο
ψωραλέο σκύλο και αντί για τα κρεμμύδια έριξε μέσα όλα
τα τσιμπούρια του μαζί με τις δύο καλοθρεμμένες μπάλες
του Μάρκου. Ετοίμασε λοιπόν το γεύμα του αρχηγού·
κοκκινοκρασάτος λαγός με αμελέτητα, ολόδική του συν -
ταγή μήνυσε του στρατιώτη να του πει, η τελευταία που
έμελλε να φτιάξει σαν μάγειρας στην ταξιαρχία αόπλων
ρούμελης. την ίδια νύχτα πήρε τα γκέμια της Κικίτσας,
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χάιδεψε τη χαίτη της και «ντε» ψιθύρισε στο αυτί της.
Έχει ήδη αρχίσει να ξημερώνει. Όλοι στον πρόχειρο

καταυλισμό ξαγρυπνούν και ονειρεύονται βελέντζες, φω-
τιές σπιτιού, και κυρίως κανονικά φαγιά, γιατί απ’ του
γούσια τα γιαλαντζί τα θαύματα τους έπιασε διάρροια και
βογκούσανε απ’ τον κοιλόπονο, όλη τη νύχτα τρέχανε μέ-
σα στα χιόνια με την ψυχή στο στόμα. ο αβράμης κοιτά-
ζει γύρω με παράπονο. από τότε που θυμάται τον εαυτό
του ένα σπίτι, ένα χωριό, μια πατρίδα γύρευε κι αντ’ αυ-
τών έναν φούρνο, μια σβησμένη ανθρακιά και κάτι καπνι-
σμένες πέτρες βρήκε και στο Μεσόβουνο και στη Βράχα
και στο Καλαμάκι και στον Όλυμπο και στα Πιέρια. 
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