Η ζηηγκηαία έκπλεπζε ελόο λεαξνύ Σπιιαίνπ
ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ

Τν ζθεληθό ηεο ηζηνξίαο πνπ αθνινπζεί ηνπνζεηείηαη ζηε Σύιιε ηνπ
Ιθνλίνπ. Ήηαλ Αύγνπζηνο ηνπ 1921. Ο ειιεληθόο ζηξαηόο πξνήιαπλε ζηα
ελδόηεξα ηεο Μηθξάο Αζίαο
ππόδνπινη

νκνγελείο

θαηαδηώθνληαο ηνπο ηζέηεο ηνπ Κεκάι. Οη

πξνεηνηκάδνληαλ

θξπθά

γηα

ηελ

ππνδνρή

ησλ

απειεπζεξσηώλ θαη νη δσεξόηεξνη από απηνύο θηινδνμνύζαλ λα θαηαηαγνύλ
εζεινληηθά ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό, πξάγκα πνπ ήδε είρε γίλεη ζηε Σκύξλε
θαη ηηο άιιεο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο.
Όκσο ν Κεκάι κε ηελ επίλεπζε, ίζσο θαη κεηά από πξόηαζε ηνπ
γλσζηνύ Γεξκαλνύ ζηξαηεγνύ Λίκαλ θνλ Σάληεξο, ζπκβνύινπ ηνπ θαη
νξγαλσηή ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ, δηέηαμε ηελ θαηάηαμε όισλ ησλ Ειιήλσλ
από 16 κέρξη 60 εηώλ ζηα δηαβόεηα ηάγκαηα εξγαζίαο ( ακειέ ηακπνπξνύ ),
πνπ δελ ήηαλ βέβαηα παξά ηάγκαηα εμνληώζεσο θαη αθαληζκνύ ηνπ άξξελνο
ρξηζηηαληθνύ πιεζπζκνύ. Έηζη καηαίσλε ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνειαύλνληνο
ειιεληθνύ ζηξαηνύ από νκνγελείο εζεινληέο θαη ηαπηόρξνλα θαηάθεξλε
ηζρπξό πιήγκα ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο, απνδεθαηίδνληαο θαη μεθιεξίδνληαο
ηηο παξαγσγηθέο

ηνπο ειηθίεο. Είλαη δήηεκα αλ δηαζώζεθε ην 15 % από

απηνύο πνπ ζηξαηνινγήζεθαλ βηαίσο θαη εμνξίζηεθαλ ζηα βάζε ηεο Μηθξάο
Αζίαο.. Οη πεξηζζόηεξνη δελ άληεμαλ ηηο θαθνπρίεο θαη ηα βαζαληζηήξηα θαη
πέζαλαλ πεδνπνξώληαο, πνιύπιαγθηνη, εμαληιεκέλνη θαη ζαθαηεκέλνη από ηηο
ααξξώζηηεο, ή εθηειέζηεθαλ επί ηόπνπ, αλ ηύραηλε θαη δελ κπνξνύζαλ λα
ζπλερίζνπλ ηηο αηέιεησηεο πνξείεο. Η ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία δελ έρεη
ζθύςεη

αθόκε

επάλσ

ζηελ

ελδειερή

έξεπλα

ηεο

γελνθηόλνπ

εγθιεκαηηθήο απηήο πξαθηηθήο, πνπ ζπληζηνύζε εζθεκκέλε
ακάρνπ πιεζπζκνύ.
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θαη

εμνιόζξεπζε

Έλα κεζεκέξη ινηπόλ ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 1921 ν Τνύξθνο δηνηθεηήο
ηνπ Ιθνλίνπ έζηεηιε έλα ζηξαηησηηθό απόζπαζκα ζηε γεηηνληθή Σύιιε κε ηε
ξεηή δηαηαγή λα ζπιιάβεη όινπο ηνπο άλδξεο από 16 κέρξη 60 εηώλ θαη λα
ηνπο

νδεγήζεη

ζπληεηαγκέλνπο

βηαίσο ζηα ηάγκαηα

εξγαζίαο ( δειαδή

ηάγκαηα εμνινζξεύζεσο ). Όζνη κπόξεζαλ θξύθηεθαλ εθεί πνπ λόκηδαλ όηη
δελ ζα ηνπο αλαθαιύςνπλ, αιιά νη πεξηζζόηεξνη ζπλειήθζεζαλ θαη δελ
απέθπγαλ ηε κνίξα ηνπο. Επεηδή όκσο θαη απηνί νη έθεβνη ήηαλ επηθίλδπλνη
θαη ηθαλνί λα θέξνπλ όπια, ζπλέιαβαλ θαη όια ηα παηδηά από 12 εηώλ
θαη επάλσ θαη ηα

ζπγθέληξσζαλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν

εμάιινπ δελ ιεηηνπξγνύζε γηαηί είρε δηαηαρζεί ην θιείζηκό

όισλ ησλ

ειιεληθώλ ζρνιείσλ από ην 1918.
Εθεί ζηελ απιή ηνπ θιεηζηνύ ειιεληθνύ ζρνιείνπ,

θάησ από ηνλ

ζθιεξό απγνπζηηάηηθν ήιην ηνπ κεζεκεξηνύ, κεξηθνί ηνύξθνη ζηξαηηώηεο
μεδηάιεγαλ κε ην κάηη ηνπο λεαξνύο, αλήιηθνπο αθόκα, Έιιελεο. Όζνη ήηαλ
θάπσο πςειόζσκνη

θαη ζρεκαηηζκέλνη κπαίλαλε ζηα δεμηά, νη άιινη νη

κηθξόηεξνη πνπ δελ ζα ήζαλ ηθαλνί λα θέξνπλ όπια ζηα αξηζηεξά.
Σρεκαηίζηεθαλ έηζη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ δπν παξαηάμεηο, ε κηα κε ηα
κεγάια παηδηά θαη ε άιιε κε ηα κηθξά. Κη’ απέλαληη ηνπο ν ηνύξθνο ινρίαο,
ν ηζανύζεο πνπ ηνπο επέβιεπε κε άγξην θαη απζηεξό βιέκκα. Οη ώξεο
πέξλαγαλ θαη ν ήιηνο γηλόηαλε αλππόθνξνο. Τα παηδηά , κηθξά θαη κεγάια,
ζηέθνληαλ όξζηα, αθίλεηα, αλήζπρα θαη θνβηζκέλα, εμαληιεκέλα από ηελ
πνιύσξε νξζνζηαζία θαη ηε δίςα.
Ξαθληθά κηα δεηιή θσλή αθνύζηεθε από ηελ παξάηαμε ησλ κηθξώλ
παηδηώλ :
- Κύξηε ηζανύζε, κπνξώ λα πάσ ζηε βξύζε λα πησ ιίγν λεξό ?
Ο κπζηαθνθόξνο ινρίαο ηαιαληεύηεθε, δίζηαζε κεξηθέο ζηηγκέο θαη
απάληεζε κε κηζή θσλή :
- Άληε λα πηεηο θαη γύξλα γξήγνξα ζηε ζέζε ζνπ.
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Όκσο ε αξρή είρε γίλεη . Ακέζσο ύζηεξα θη’ άιιν παηδί δήηεζε λα
πηεη λεξό λα μεδηςάζεη, ύζηεξα θη’ άιιν, θη’ άιιν. Ο ινρίαο δελ κπνξνύζε
πηα λα αξλεζεί αιιά ηνπο δηέηαμε :
- Έλαο – έλαο λα πεγαίλεηε. Καη λα γπξίδεηε γξήγνξα ζηε ζέζε ζαο !
Κάπνην παηδί όκσο από ηα κεγάια, από απηά πνπ βάξαηλε επάλσ ηνπο
ε ππνςία ( ίζσο θαη ε βεβαηόηεηα ) όηη θάηη θαθό ζα ηνπο ζπλέβαηλε , αθνύ
δήηεζε θη’ απηό ηελ άδεηα λα πηεη λεξό από ηε βξύζε ηνπ ζρνιείνπ, είρε
κηα ζηηγκηαία έκπλεπζε. Αθνύ έζθπςε ιίγν ζηε βξύζε θαη μεδίςαζε, δελ
ζεθώζεθε εληειώο όξζηνο, αιιά παξέκεηλε ιίγν ζθπθηόο θαη θακπνύξεο,
ιύγηζε θαη ιίγν ηα γόλαηά

ηνπ θαη αληί λα γπξίζεη ζηελ παξάηαμε ησλ

κεγάισλ παηδηώλ πήγε θαη θξύθηεθε κέζα ζηα κηθξά παηδηά. Ο άγξηνο
ηζανύζεο δελ θαηάιαβε ηελ ελέξγεηά ηνπ απηή, απνραπλσκέλνο θη’ απηόο
από ηνλ απγνπζηηάηηθν θαύζσλα ή ίζσο απνξξνθεκέλνο από ηελ άθημε
εθείλε αθξηβώο ηελ ώξα ελόο αγγειηνθόξνπ πνπ θάηη ηνπ αλαθνίλσζε.
Ακέζσο κεηά ν ηζανύζεο θώλαμε δπλαηά :
- Τα κηθξά παηδηά πνπ είλαη αξηζηεξά κνπ λα θύγνπλ θαη λα πάλε ζηα
ζπίηηα ηνπο. Τα κεγάια παηδηά λα κπνπλ ζηε ζεηξά δύν – δύν θαη λα κε
αθνινπζήζνπλ.
Καη δηέηαμε ην απόζπαζκα ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ λα νδεγήζεη

ηελ

παξάηαμε ησλ λεαξώλ Ειιήλσλ ζην γεηηνληθό ζηξαηόπεδν, από όπνπ ηελ
άιιε κέξα ελζσκαηώζεθαλ κε ηνπο ελήιηθνπο θαη μεθίλεζαλ γηα ην
άγλσζην. Πνιύ ιίγνη από απηνύο θαηάθεξαλ λα επηδήζνπλ. Δηαλύζαλε πεδνί,
γπκλεηεύνληεο

θαη

ππνζηηηδόκελνη

εθαηνληάδεο

ρηιηόκεηξα,

δνύιεπαλ

δεθαπέληε ώξεο ηελ εκέξα ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα, απνδεθαηίζηεθαλ από
ηηο αξξώζηηεο θαη ηηο θαθνπρίεο θαη

όζνη δελ κπνξνύζαλ από ηελ

εμάληιεζε λα ζπλερίζνπλ εθηειέζηεθαλ επί ηόπνπ.
Ο λεαξόο δεθαεμάρξνλνο Σπιιαίνο πνπ πινπνίεζε ηελ ηνικεξή
ζηηγκηαία έκπλεπζή ηνπ λα θξύςεη ην αλάζηεκά ηνπ δηαζώζεθε. Ήηαλ ν
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παηέξαο απηνύ πνπ γξάθεη απηέο ηηο γξακκέο…. Καη ζ’ απηό ην ζσηήξην
ηέρλαζκα ρξσζηάεη θη’ απηόο ηελ ύπαξμή ηνπ….

Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου
(από ηελ εθεκεξίδα Μικρασιατική
Ηχώ, ηεύρνο Ννεκβξίνπ 2007 )
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