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Αριζηείδης Λαμπρούλης (1930-1999)
Από ημκ Ακδνέα Ν. Αγγειάθε*

"Ν’ αγαπάς τημ ευθύμη και μα λες εγώ,
εγώ μομάχος μου θα σώσω τομ κόσμο.
Αμ χαθεί, εγώ θα υταίω".
Ν. Καζαμτζάκης (1883-1957)

Ο Ανηζηείδεξ Λαμπνμύιεξ ήηακ άκζνςπμξ ηεξ εοζύκεξ θαη ηεξ
πνμζπάζεηαξ, όπςξ παναθηενηζηηθά ηηξ όνηδε μ

Ν. Καδακηδάθεξ. ΄Ηηακ

ζμβανόξ, άκζνςπμξ ηεξ μεζόηεηαξ, όπςξ μνίδεηαη από ημκ Ανηζημηέιε,
εονομαζήξ, αιιά θαη άκζνςπμξ ημο μέιιμκημξ, με όκεηνα, όπςξ πνέπεη κα
είκαη μ ζύγπνμκμξ Πμιηηηθόξ. Σομμεηείπε ζημοξ θμηκςκηθμύξ αγώκεξ μέπνη ημ
ηέιμξ ηεξ δςήξ ημο. Κονίςξ, όμςξ, ζομμεηείπε ζηεκ Γζκηθή Ακηίζηαζε απ’
άθνμο ζε άθνμ ηεξ Γιιάδμξ θαη γη' αοημύξ ημοξ αγώκεξ ημο ηημήζεθε από
εζκηθμύξ θαη δηεζκείξ θμνείξ. Η δνάζε ημο είπε θζάζεη μέπνη ηεκ ηδηαίηενε
Παηνίδα μμο, ηε Βηάκκμ, ζηεκ κμηημακαημιηθή Κνήηε, όπμο ε Ακηίζηαζε ζημοξ
θαηαθηεηέξ είπε θζάζεη ζημ απόγεηό ηεξ.
Από ηόηε πμο γκςνηζηήθαμε, ζηηξ ανπέξ ημο 1991, ζε ζοδεηήζεηξ
ζοπκά-ποθκά ακαθενόηακ ζε ζπεηηθά γεγμκόηα, πνόζςπα θαη ημπμζεζίεξ, ηα
ιεγόμεκα ιεμένηα (δειαδή ηα θνεζθύγεηα ηςκ Ακηανηώκ) ζε δύζβαηεξ
πενημπέξ ηεξ μνμζεηνάξ Δίθηεξ ηςκ Δήμςκ Βηάκκμο θαη Ιενάπεηναξ. Μεηαλύ
ηςκ άιιςκ, είπαμε ζοκακηεζεί ζημ Ηνάθιεημ με ημοξ ζοκαγςκηζηέξ ημο,
αεημκήζημοξ Νίθμ Βαζηιάθε θαη Γηώνγμ Δ. Φνεζηάθε, Δηδαζθάιμοξ. Τμοξ
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άθμογα με εοιάβεηα γηα ανθεηέξ ώνεξ κα δηεγμύκηαη εκδηαθένμοζεξ ηζημνίεξ
ηςκ δύζθμιςκ πνόκςκ ηεξ Ακηίζηαζεξ ζε αοηήκ ηε μανηονηθή πενημπή, αθμύ
θαη μη ηνείξ ημοξ γκώνηδακ ζε βάζμξ ηα γεγμκόηα ηεξ επμπήξ εθείκεξ. Από
αοηέξ ηηξ θμοβέκηεξ ημοξ θαη άιιεξ, πμο ζοκεπίζηεθακ μεηέπεηηα,
ηεθμενίςζα

όηη

παναιήρεηξ

θαη

οπενβμιέξ

μιίγςκ

θηιόδμλςκ

‘’ζοκαγςκηζηώκ’’ ημοξ, μδήγεζακ ζημ Οιμθαύηςμα ηεξ Βηάκκμο-Ιενάπεηναξ,
έκα από ηα μεγαιύηενα θαη εηδεπζέζηενα ζε μιόθιενε ηεκ Γονώπε. Αοηέξ θαη
πμιιέξ άιιεξ μκήμεξ, από ηα παηδηθά μμο πνόκηα, μμύ δεμημύνγεζακ πμιιά
"γιατί", πμο παναμέκμοκ αθόμε ακαπάκηεηα. Δοζηοπώξ, πμιιέξ από ηηξ
απακηήζεηξ ηηξ πήνακ μαδί ημοξ, μη 406 αζώμη θάημηθμη ηεξ πενημπήξ, πμο
εθηειέζηεθακ ζε ηέζζενεηξ ήμενεξ, από ηεκ 13ε έςξ ηεκ 16ε Σεπηεμβνίμο
ημο 1943, από ημοξ θαζίζηεξ θαηαθηεηέξ. Έηζη, αθόμε θαη ζήμενα, μεηά από
76 μιόθιενα πνόκηα, ε εηιηθνηκήξ θαη ακοζηενόβμοιε γκώζε θαη θαηαγναθή
ηεξ ηζημνηθήξ πναγμαηηθόηεηαξ ελαθμιμοζεί κα παναμέκεη δεημύμεκμ.
Σε δομ ή ηνία ηαλίδηα μαξ ζημ ελςηενηθό, άιια θαη ζε ζοκακηήζεηξ μαξ
με λέκμοξ επηζηήμμκεξ-εηδηθμύξ ζε ακηηθείμεκα οδαηηθώκ πόνςκ, ημ
εκδηαθένμκ ημο γηα κέεξ γκώζεηξ ήηακ αηέιεηςημ. Κονίςξ με εκηοπςζίαδε ημ
εκδηαθένμκ ημο γηα ακηηθείμεκα ύδνεοζεξ, δηαπείνηζεξ ζηενεώκ θαη ογνώκ
απμβιήηςκ θαη γεκηθόηενα πενηβάιιμκημξ. Ήηακ έκαξ βαζύξ γκώζηεξ ηςκ
πνμβιεμάηςκ

αιιά

θαη

ηςκ

πνμμπηηθώκ

ηεξ

Γιιεκηθήξ

Τμπηθήξ

Αοημδημίθεζεξ.
Πανάιιεια, όμςξ, εκδηαθένμκηακ γηα ηεκ Ιζημνία μαξ. Ο ίδημξ ήηακ μηα
μιόθιενε Ιζημνία. Μμο έιεγε όηη πμηέ άιιμηε, δεκ ήηακ ηόζμ απαναίηεηε ε
επαθή μαξ με ηα δςμγόκα κάμαηα ηεξ ηζημνίαξ μαξ όζμ ζήμενα. Έιεγε
παναθηενηζηηθά, ακ δεκ γκςνίδεηξ θαιά ημ πζεξ πώξ κα δηαμμνθώζεηξ έκα
ζηένεμ θαη ζύγπνμκμ ζήμενα. Πμιύ πενηζζόηενμ πώξ μπμνείξ κα μκεηνεοηείξ,
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κα πνμβιέρεηξ ή αθόμε κα ζπεδηάζεηξ έκα θαιύηενμ αύνημ ! Υπήνλε έκαξ
ζμθόξ Δάζθαιμξ ηεξ Τμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ.

