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Οήλιος χρύσισε πάνω στις πέτρινες βουνοκορφές, που γρατζουνούσανε τον ου-
ρανό σαν μυτερά μολύβια σε γαλαζωπό χαρτί. Τα Άγραφα ξυπνούσανε κι ανέμι-

ζαν τις καλημέρες τους από τα ανοιχτά παράθυρα.
- Καλή σου μέρα, κυρα-Δέσποινα! Δόξα να έχει ο Πανάγαθος! Ξημέρωσε και σήμερα

το φως.
- Καλή σου μέρα, Δήμαινα! Τι γίνεται; Τι νέα έχεις από τον καπετάνιο μας; Τρέμει η

ψυχή μου, Δήμαινα. Μία εβδομάδα έχει που έφυγε ο Λάμπης μου. Και να τον έδενα, δεν
θα ́ μενε εδώ. «Θα πάω, μάνα, στο βουνό», μου μήνυσε. «Δεν την αντέχω άλλο τη σκλαβιά».

- Έννοια σου, Δέσποινα, κι είναι καλά τα παλικάρια μας. Δεν κινδυνεύει αστόχαστα ο
Δήμος.

Ο Κωνσταντής άνοιξε μονομιάς τα μάτια του. Το όνομα του πατέρα του τον ξύπνησε από-
τομα. Ως να τ΄ ακούσει, μισονύσταζε, χουζούρευε. Είχε γυρίσει χθες αργά απ΄ το σχολειό,
γιατί πηγαίναν με το φεγγαρόφωτο κι ο ήλιος τώρα έγραφε κόκκινες και πορτοκαλιές πε-
ταλουδίτσες πίσω από τα κλειστά του βλέφαρα, μα τις φευγάτισε μεμιάς τινάζοντας το
σκέπασμα απ΄ τους ώμους του. Πετάχθηκε με βιάση απ΄ το κρεβάτι του, φόρεσε τις χοντρές
μάλλινες κάλτσες, τα τσαρούχια του, έδεσε στη μέση το ζωνάρι του. Βιαζότανε.

Όλη τη μέρα χθες η μάνα του μαγείρευε. Έψηνε και κουλούρια και τσουρέκια να τα
πάνε με τη Ρήνα στο λημέρι του πατέρα, πάνω στο βουνό. Οι μυρωδιές απ΄ το χαγιάτι
τρύπαγαν τη μύτη του.

Έτρεξε γρήγορα εκεί.
Η Ρήνα, η μικρή του αδελφή, σκέπαζε ήδη με μια πεντακάθαρη πετσέτα τα ξανθά κου-

λούρια, που μοσχομυρίζανε κανέλα και ανθόμελο.
- Ξύπνησες, Κωνσταντή! τον καλημέρισε η μητέρα του.
- Άργησες! του πέταξε η Ρήνα με ένα ύφος νικητήριο.
- Ξύπνησα, μάνα, κι είμαι εδώ. Πανέτοιμος! φώναξε ο Κωνσταντής κι αναψοκοκκινί-

σανε τα μάγουλα. Δώσε μου τα καλάθια να κινήσουμε.
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- Άντε να πάτε κι όπως είπαμε, ε; Στον δρόμο να προσέχετε να μην σας πάρει μάτι
τούρκικο. Κι αν απαντήσετε κανέναν, να του πείτε ότι πάτε εκδρομή να παίξετε κι η μάνα
σας σάς έφτιαξε κουλούρια και ψωμιά.

- Έγνοια σου, μάνα, και τα ξέρω αυτά. Τόσες φορές δεν πήγα στο βουνό; έκαμε ο Κων-
σταντής.

- Και να προσέχεις τη Ρηνιώ! Να τη φυλάς!
- Έγνοια σου, μάνα. Πότε έπαθε κοντά μου κάτι η Ρηνιώ; ρώτησε παραπονεμένα ο

Κωνσταντής.
Στενοχωριότανε που, ενώ είχε μεγαλώσει πια, τον δασκαλεύανε ακόμη σαν μωρό.
- Μεγάλωσα, μητέρα! φώναξε. Δεν μ΄ εμπιστεύεσαι; Να! Κοίτα το σκάλισμα στο ξύλο!

Πριν ένα μήνα ήταν εκεί. Τώρα είναι δυο σπιθαμές ψηλότερα! είπε και έδειξε το ξύλινο
δοκάρι της σκεπής, όπου κάθε τόσο μέτραγε το μπόι του.

Η Δήμαινα του χαμογέλασε με περηφάνια και στοργή.
- Μεγάλωσες, καμάρι μου! Εσύ είσαι άντρας πια! Και βέβαια σε εμπιστεύομαι! Αν δεν

σε εμπιστευόμουνα θα σε έστελνα με τη Ρηνούλα στο βουνό; Έλα! Ελάτε και οι δυο να
κάνουμε την προσευχή μας και να σύρετε.

Ο Κωνσταντής και η Ρηνιώ σίμωσαν πλάι της, απέναντι απ΄ το αναμμένο καντηλάκι με
το καπνισμένο εικόνισμα της Παναγιάς. Γονάτισαν.

Η Δήμαινα σταύρωσε τα χέρια της επάνω στην καρδιά κι έσκυψε το κεφάλι της ευλα-
βικά.

- Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος..., σταυροκοπήθηκαν κι οι τρεις μαζί.
Είπαν το «Βασιλεύ Ουράνιε», το «Πάτερ ημών», που τα γνώριζαν απ΄ έξω κι ανακατωτά

από τον παπα-Χρήστο στο σχολειό.
Ύστερα η Δήμαινα άρχισε να μιλά στην Παναγιά.
- Καλή μας, Παναγιά, Μητέρα του Θεού και της Ελλάδας μας, φύλαξέ μας και σήμερα.

Φύλαγε τον άντρα μου, τον Δήμο κι όλους τους καπετάνιους και τις καπετάνισσες που
πολεμούνε για τη λευτεριά, είπε, και η φωνή της ράγισε. Δώσε μας γρήγορα τη λευτεριά,
Παντάνασσα! Φύλαξε και τον Κωνσταντή μου και τη Ρήνα μου. Πήγαινε εσύ αντί για με
στον δρόμο τους. Άγγελοι να τους φέρουν πίσω, Παναγία μου. Αμήν!

- Αμήν! επαναλάβανε μαζί ευλαβικά τα δύο παιδιά.
Έκαναν τον σταυρό τους και σηκώθηκαν.
- Άντε, άντε να πάτε. Μεσημέριασε σχεδόν, είπε η Δήμαινα.
Έβαλε το μεγάλο καλάθι στους αγκώνες του Κωνσταντή, το ελαφρύτερο στα χέρια της

Ρηνιώς.
- Άντε στην ευχή του Θεού! είπε και φίλησε τα κεφαλάκια τους.
Στάθηκε στο κατώφλι και τα χαιρετούσε και τα σταύρωνε ώσπου να πάρουν τη

στροφή...
Ο Κωνσταντής τέντωσε το κορμί του πιο ψηλά. Ήταν τώρα αυτός ο αρχηγός, μάνα και

κύρης για την αδελφή του, τη Ρηνιώ. Ακούμπησε το χέρι του το λεύτερο στον ώμο της.
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- Πάμε, Ρηνιώ!
Η Ρήνα άνοιγε τα μικρά της βήματα, να προλαβαίνει τις δικές του δρασκελιές. Περπά-

ταγαν γοργά. Περάσανε τη ρεματιά. Μπαίνανε στο ρουμάνι πια. Ο ήλιος είχε πάρει να
ψηλώνει για καλά μα οι φυλλωσιές ρίχνανε πάνω τους μια δροσερή σκιά. Ήταν όλα τόσα
όμορφα! Κομμάτια ουρανού ξεχώριζαν ανάμεσα στα πλατανόφυλλα σαν χρυσαφένιο
κέντημα. Το αεράκι μοσχομύριζε ρετσίνι και θυμάρι και φρεσκοπλυμένο χώμα, μαλακό,
που βούλιαζε σαν βαμβακένιο στρώμα κάτω απ΄ τις πατούσες τους.

Τα κουκουνάρια, χρυσωμένα από το φως, μοιάζαν με τα πετράδια που στολίζαν το
χριστουγεννιάτικο καράβι στο μεγάλο δώμα τους. 

Τα σπουργιτάκια μπερδεύονταν στα πόδια τους. Πηδούσανε από τα κλαδιά ν΄ αρπά-
ξουν όσα σουσαμάκια ξέφευγαν απ΄ τις πλεκτές θηλιές των καλαθιών κι ύστερα φεύγαν,
αλαφιάζονταν με την πολύτιμη βουκιά στο στόμα τους.

- Αχ, είναι όλα τόσο όμορφα! έκαμε να φωνάξει αυθόρμητα ο Κωνσταντής μα συγκρα-
τήθηκε.

Γύρισε στο μυαλό του ο πατέρας του. Μια τέτοια μέρα ήταν, ένα χρόνο πριν, άνοιξη,
χαρά Θεού, που έφευγε για το βουνό να πολεμήσει για τη λευτεριά.

Τον έβλεπε ψηλό, οι πλάτες του αγγίζανε σχεδόν το τελείωμα της πόρτας, τα μάτια του
πετούσανε φωτιές. «Συμπάθα με, γυναίκα, άλλο δεν βαστώ. Βλέπω τα δέντρα, τα βουνά,
τις λεμονιές στον κήπο μας κι όλα μου μοιάζουν λυπημένα και θαμπά. Θαρρείς και γέ-
ρασε ο τόπος μας, μαράζωσε, κάτω απ΄ τον τούρκικο ζυγό. Θα γίνουν όλα πάλι όμορφα,
όταν θα ΄ρθει η λευτεριά».

Ο Κωνσταντής προσπάθησε να φανταστεί πόσο πιο όμορφος θα ηταν ο τόπος τους,
όταν θα ΄ρχότανε η λευτεριά, μα δεν το μπόρεσε.

- Κωνσταντή, κοίτα! Κοίτα! Ένας σκίουρος! ξεφώνισε η Ρηνιώ κι έφυγε απ΄ τα χέρια του.
Το σκιουράκι έτρεχε σκιαγμένα, με την πυκνή ουρά του να χοροπηδά σαν φούντα σε

σκουφί.
Η Ρηνιώ έτρεχε κι αυτή ξοπίσω του.
- Δες, Κωνσταντή!
- Ρηνιώ, Ρηνούλα, έλα! έκαμε σοβαρά ο αδελφός της. Δεν είναι ώρα για παιχνίδια!

Θα αργήσουμε!
-Αχ, είναι όλα τόσο όμορφα! αναστέναξε η Ρηνιώ.
- Όχι ακόμα, απάντησε συλλογισμένα ο Κωνσταντής. Θυμάσαι τι είπε ο πατέρας; Θα

γίνουν όλα όμορφα, όταν θα ΄ρθει η λευτεριά.
- Ναι, θυμάμαι, είπε η Ρηνιώ. Πότε θα ΄ρθει η λευτεριά, Κωνσταντή;
- Γρήγορα, γρήγορα, Ρηνιώ! είπε ο Κωνσταντής κι έκαμε ακόμη πιο γοργό το βήμα

του. Η Ρηνιώ περπάτησε πιο γρήγορα κι αυτή, θαρρείς για να προλάβουνε τη λευτεριά
που ερχότανε ή μάλλον για να τη φέρουνε πιο γρήγορα αυτοί.

Το κοριτσάκι ξεφυσούσε απ΄ την ανηφοριά. Της ερχότανε να πει «κουράστηκα» μα
ούτε τολμούσε ούτε ήθελε.
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- Να, φτάσαμε! φώναξε ο Κωνσταντής χαρούμενα, δείχνοντας τη σπηλιά αντίκρυ τους.
Ήταν κρυμμένη πίσω απ΄ τα φυλλώματα, ένα σχεδόν μ΄ αυτά.
Εκεί είχε στήσει το λημέρι του ο πατέρας του, ο καπεταν-Δήμος, με τον θείο του, τον

καπεταν-Νικήτα και τον καπεταν-Μάρκο, τον γείτονα κι όλους σχεδόν τους άντρες του
χωριού. Φυλάγανε τον τόπο κι οργανώνανε το σχέδιο, πώς θα λευτέρωναν τ΄  Άγραφα.
Είχαν και όπλα και σπαθιά εκεί.

Τα παλικάρια που φρουρούσανε την είσοδο σηκώσανε τα καραούλια τους μόλις άκου-
σαν ξένα βήματα, μα τα κατέβασαν μεμιάς, σαν είδαν τα παιδιά.

- Καπεταν-Δήμο, φώναξε χαρούμενα ο Τάσος, ήρθανε τα παιδιά σου. Πάλι μας στέλνει
του πουλιού το γάλα η γυναίκα σου.

Ο Δήμος πρόβαλε στο άνοιγμα της σπηλιάς, θεόρατος σαν γίγαντας και τα μουστάκια
του χαμογελάσανε.

- Ήρθατε πάλι βρε; φώναξε με τη βροντερή φωνή του, που έκανε τα παιδιά να σκιά-
ζονται, όμως τα μάτια του λιώναν από την τρυφεράδα της καρδιάς, σαν έπεφταν επάνω
τους.

- Μυαλό δεν έχει η μάνα σας να σας στέλνει κάθε τόσο εδώ μοναχά σας;
Στο μεταξύ ο Τάσος και ο Φώτος έπαιρναν τα καλάθια από τα χέρια των παιδιών, που

λύγιζαν πια κουρασμένα από το βάρος τους.
- Τι έστειλε μωρέ η Δήμαινα; φώναξε ο καπετάνιος έκπληκτος. Τον λόχο του Κολοκο-

τρώνη θα ταΐσει; Είκοσι νοματαίοι είμαστε εδώ. Ακόμα στέκουνε ψωμιά από προχθές.
- Πώς τα σηκώσατε αυτά βρε; ρώτησε κοιτάζοντας το κοριτσάκι που λαχάνιαζε απο-

καμωμένο πια.
Μα ο Κωνσταντής σήκωνε το κορμί του όρθιο κρατώντας τις ανάσες του.
- Ήταν σαν πούπουλο, πατέρα! Σου φέρνω άλλα τόσα άμα θες! Δεν με τηράς; Μεγά-

λωσα! Έβαλα και σημάδι στο δοκάρι της σκεπής κι ήρθε η στιγμή να σου το πω: Είναι η
σειρά μου να με πάρεις στο βουνό! Να πολεμώ κι εγώ! Έγινα άντρας πια! τελείωσε με
απόφαση.

Οι καπετάνιοι γέλασαν καλόκαρδα κι ο Δήμος κοίταξε με αγάπη το αγόρι του.
- Μη βιάζεσαι, Κωνσταντή. Να, δες! Όταν θα φτάσει το σημάδι εδώ –είπε κι έκανε με

το μαχαίρι του μια χαρακιά ψηλά στον τοίχο της σπηλιάς– τότε θ΄ ανέβεις στο βουνό. Έν-
νοια σου κι εγώ δεν σε ξεχνώ.

- Ναι, μα πήρες τον Λάμπη της κυρα-Δέσποινας προχθές, παραπονέθηκε ο Κωνσταντής.
- Ο Λάμπης βρε έπιασε τα δεκάξι του. Έβγαλε γένι το πηγούνι του. Εσύ είσαι ακόμα

άγουρο, αμούστακο. Ούτε τα δώδεκα δεν έφτασες.
- Και δηλαδή όσοι δεν έφτασαν τα δώδεκα δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα; ρώτησε

ο Κωνσταντής και το παράπονο του φούσκωνε το καρύδι στον λαιμό. Τίποτα δεν θα κάνω
εγώ για την πατρίδα μου;

O Δήμος τον αγκάλιασε. Τα μεγάλα χέρια του κρύψαν σχεδόν το σώμα του παιδιού.
- Κάνεις βρε! Πώς δεν κάνεις; Αν δεν ήσουνα εσύ, όλοι εδώ θα ΄μασταν νηστικοί. Για
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