Της ηα έδωζα ηης Παηρίδας και ηα δύο...
Φίινη κνπ εθιεθηνί απηό πνπ ζα δηαβάζεηε είλαη κηα πξαγκαηηθή, απίζαλε ηζηνξία πνπ δελ ηελ
μέραζα από ηόηε πνπ ηελ έδεζα ζηελ Αζήλα κέρξη ζήκεξα θαη όζν δσ ζα ηε ζπκάκαη.
Ξεθπιιίδνληαο ην αξρείν κνπ κε επηζηνιέο ησλ καρεηώλ ηνπ 1940, πνπ άιινη γύξηζαλ θαη άιινη
έκεηλαλ ζην όξνο Διβαζάλ ηεο Αιβαλίαο θαη αιιαρνύ, πνιεκώληαο γηα ηα ηδαληθά ηεο Παηξίδνο
καο θαη όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο, ηελ έθεξα μαλά ζην κπαιό κνπ.
Ήκνπλ ζην Ναπηηθό ηόηε θαη βξηζθόκνπλα ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, όρη όπσο είλαη ζήκεξα. Θα
ήηαλ Ινύληνο κήλαο ην 1952. Οη λεόηεξνη δελ γλσξίδνπλ πάξα πνιιά από ηα παιηά θαη απνξνύλ
όηαλ αθνύλε νξηζκέλα γεγνλόηα ηνπ ηόηε. Δθείλε ηε ζηηγκή έπεθηε ν ήιηνο θαη ζα γλσξίδεηε όηη κε
ηε δύζε ηνπ ειίνπ, γίλεηαη ππνζηνιή ηεο ζεκαίαο. Τόηε ην Υπνπξγείν Ναπηηθνύ ήηαλ εθεί θαη ε
ζεκαία θπκάηηδε αθόκα ζην θηίξην. Σήκεξα είλαη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Ναπηηθνύ.
Τόηε, πάληα θάζε πξσί, ζα ζπκνύληαη νη παιηνί, γηλόηαλ έπαξζε ζεκαίαο θαη ζηακαηνύζαλ ηα
πάληα, όπσο θαη ζηε δύζε ειίνπ γηλόηαλ ε ππνζηνιή. Ήηαλ ζηηγκέο σξαίεο, απίζαλεο πνπ δνύζαλ
ηόηε νη άλζξσπνη. Tν άγεκα λαπηώλ απνδόζεσο ηηκώλ ζην ρώξν ηνπ, θαη αθνύκε ην ζαιπηγθηή λα
δίλεη ην ζύλζεκα γηα ηελ ππνζηνιή ζεκαίαο. Τν άγεκα παξνπζηάδεη όπια. Ο αμησκαηηθόο ραηξεηά
θαη παίδεηαη ν Θνύξηνο. Όινη νη παξεπξηζθόκελνη εθεί θαη νη πεξαζηηθνί, όπσο θη εγώ, ζηαζήθακε
ζε ζέζε πξνζνρήο. Απνδίδεηο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ ηηκή ζην ηεξό καο ζύκβνιν, ζηε γαιαλόιεπθε
ζεκαία. Δθείλε ηε ζηηγκή πνπ ν αξκόδηνο αμησκαηηθόο ραηξεηά, ε καηηά ηνπ πέθηεη ινμά θαη βιέπεη
θάηη παξάμεvν θαη ε ςπρή ηνπ ηαξάδεηαη, γηα απηό πνπ ζα ζαο πσ παξαθάησ. Τειεηώλνληαο ε
δηαδηθαζία ηεο ππνζηνιήο ηεο ζεκαίαο, νη δηαβάηεο ζπλερίδνπλ ην δξόκν ηνπο, ελώ εγώ παξέκεηλα
από ζπλήζεηα ιίγν αθόκα. Τόηε βιέπσ ην λεαξό αμησκαηηθό λα θαηεπζύλεηαη ζπκσκέλνο πξνο έλαλ
γεξνδεκέλν πιαλόδην θαζηαλά. Βιέπεηε ηόηε ε πιαηεία ήηαλ θελή θαη ζηηο γσλίεο ήηαλ πάληα
ζηηιβσηέο (ινύζηξνη) θαη θαζηαλάδεο πνπ καο ιείπνπλ ηώξα. Καη ηνπ είπε: «γηαηί δελ ζεθώζεθεο
όξζηνο γηα λα ηηκήζεη ο ηε ζεκαία καο; Γελ έρεηο θηιόηηκν; θιπ». Ο άλζξσπνο έκεηλε βνπβόο, εγώ
παξαθνινύζεζα έληξνκνο θαη θνβεξά ζπγθινληζκέλνο ην ηη έγηλε. Μεηά, βιέπσ ηνλ θαζηαλά όηη
έγηλε θαηαθόθθηλνο θαη άξρηζε λα ηξέκεη. Ήζειε λα θσλάμεη, αιιά βιέπσ κε έθπιεμε όηη
ζπγθξαηείηαη, ζθύβνληαο ην θεθάιη ηνπ άξρηζε λα θιαίεη θαη ζε ιίγν λα μεζπάεη ζε ιπγκνύο. Όκσο
ζπλέξρεηαη γξήγνξα, ζθνππίδεη ηα δάθξπά ηνπ θαη κε πνιιή δύλακε ησλ ρεξηώλ ηνπ (απηά ήηαλ
γεξά) ζηπιώλεη ην ζώκα ηνπ δπλαηά, ζπξώρλεη ηνλ πάγθν ηνπ κε ηα θάζηαλα κπξνζηά θαη θσλάδεη
κε όιε ηελ ςπρή ηνπ ζην λεαξό αμησκαηηθό, δπλαηά: «Πώς να ζηκωθώ κύριε; Της ηα έδωζα
ηης Παηρίδας και ηα δύο» θαη ζεθώλεη ηα κπαηδάθηα ηνπ παληεινληνύ όπνπ θάλεθαλ δύν πόδηα
θνκκέλα πάλσ από ηα γόλαηα. Καη μαλαξρίδεη λα θιαίεη. Ο θόζκνο όπσο θαη εγώ γύξσ ηνπ θιαίεη
θαη ρεηξνθξνηεί, όκσο πεξηζζόηεξν από όινπο θιαίεη ν λεαξόο αμησκαηηθόο.
Έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ 60 ρξόληα. Πνηνο μέξεη ηη γίλεηαη! Δθείλε ηε ζηηγκή έγηλε θάηη ην
αιεζκόλεην, θνβεξή ζθελή, γηα Όζθαξ. Ο αμησκαηηθόο ζθύβεη θαη αγθαιηάδεη θαη θηιά ηνλ
θαζηαλά, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέθεηαη επζπηελήο κπξνζηά ζηνλ ήξσα θαη θέξλεη ην δεμί ηνπ ρέξη
ζηελ άθξε ηνπ γείζνπ ηνπ πειηθίνπ ηνπ θαη ηνλ ραηξεηά ζηξαηησηηθά. Τνπ απνλέκεη «ηαο
θεθαλνληζκέλαο.ηηκάο» πνπ δελ κπόξεζε εθείλνο ηππηθά λα απνδώζεη ζηε ζεκαία καο, γηαηί ηεο
ράξηζε θαη ηα δύν πόδηα ζηα βνξεηνεπεηξσηηθά βνπλά, γηα λα κπνξεί λα θπκαηίδεη ζήκεξα ςειά ε
θπαλόιεπθε ζεκαία ζε ιεύηεξε παηξίδα. Καη άιινη, νη πνιινί, λα κπνξνύλ λα πεγαίλνπλ κε
γξήγνξν βήκα ζηηο εηξεληθέο απαζρνιήζεηο ηνπο, ρσξίο λα . γλσξίδνπλ όηη πεξλνύλ κπξνζηά από
έλαλ ήξσα ηνπ αιβαληθνύ κεηώπνπ, ηνλ Έιιελα ήξσα πνιεκηζηή, όπνην επάγγεικα θαη λα ‘ρεη.
Άιινη δελ κηινύλ, άιινη όκσο εηξσλεύνληαη.
Γη’ απηό νη λέεο γεληέο πξέπεη λα κάζνπλ, λα δηδαρζνύλ από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην Σρνιείν γηα ην
Έπνο ηνπ 1940. Γηα ην θαιό ηεο Παηξίδαο.
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