








ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Ή ευρεση, η άλλως Τι φαντασία σ'ε τοστες μοu τ'ες 
μιχρ'ες διήΥησες, είναι όλη είς την ραφην της υλης, 
Ή υλη είναι ίστοριΧή, όποίαν την είδα στην χοινωνίαν. 

"'Εμασα χάθε φορα πολUχΡωμα ήθιχολΟΥιχα χομ
μάτια σπαρμένα έδώ-χι'-έχεί στην χοινωνία, τα έπλεξα 
χαι τα έρραΦα άντάμα χαι έχαμα εναν φιλολΟΥιχον τά
πητα, ενα τι μωσαϊΧόν, πότε πολιτιχοσ χαραχτηρος, 
πότε θρησχεuτιχοu, χαι πότε άλλο. 

Ό ίστΟΡΙΟΥράφος μας ήμπορεί μια 'μέρα έν 
άσφαλείC! να ώφεληθfj χαι άπο το μιχρό μοu τοστο 
σuyypαματάxι, έπειδη χαι τοστο είναι ύλη 'βΥαλμένη 
άπο την χοινωνία μας, είναι άπειΧόνιση ήθών, έθίμων 
χαι δοξασιών. 





ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΓΑΪΔΑρογ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΪΔΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ 

'Εγω εγεννήθηκα στο σταυλο ένος Βοuλεuτη, σστις είχε 
μεγάλην επφροην είς την Κuβέρνηση' μολον όπου άθρωπιά 
δεν είχε περσότερην άπο τους γονείς μοu . 

'Εκείνος εκανε κ' εξέκανε Νομάρχας" εκείνος εμετάθετε 
δικαστάς" εκείνος είχε σε θέσες σλοuς τους εδικούς τοu' καΙ 
ώς καΙ ό πατέρας μοΙ,) που στα νηάτα τοΙ,) είχε χρησιμέψει 
ώς Γά"ίδαρος της Κuβερνήσεως, κ' επερνε μισθό, σταν είς τα 
γεράματά τοΙ,) δεν ήμπόρειε πλέον, εξακολούθα πάντα να 
παίρνη σύνταξη. 

<Όταν εγω αξηνα, κ' εγινα καλος για στρώσιμο, ό άφέντης 
μοΙ,) επηγε να με σuστήση στον Πρωθuποuργό. ΚαΙ ό Πρω
θuποuργός, χωρΙς οϋτε ναν τον άφήση να τελειώση, (1) τον 
άντίσκοψε λέγοντάς τοΙ,) στι ό πατέρας μοΙ,) μπορεί τώρα 
να κάθεται να ήσuχάζη με τη σύνταξή τοu, ή όποία θέλει 
του πληρώνεται ταχτικα πάντα (ώς καΙ μετα θάνατον) καΙ 
εγω να λάβω επισήμως τη θέση του πατέρα μοu, με τον 
μισθον της θέσεως, ώς τότε πλέον 'Επίσημος Κuβερνητικος 
Γά"ίδαρος. 

(1) 'Έτσι χάνουμε πάντα οΙ σημερινοι'Έλληνες" 
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·Η προσφορα του xupCou Πρωθuποuργου, ητον βέβαια 
γενναία' αλλα ό αφέντης μοu είχε ανώτερες Ιδέες δια έμέ. 

·0 αφέντης μοu έσκόπεuε να με 'βγάλη απο το βόρβορο του 
σταuλοu, καΙ να με προάξη σ' έπαγγέλματα ανώτερα. 

"'Ητον τότε στον Τόπο μας ενας Γuμνασιάρχης, οστις 
δεν ήθελε να προβιβάση το παιδί του αφ εντός μοu' έπειδ�, 
έ'λεγε, δεν ητον αξιο οόδε κ�ν δια τον βαθμον όπου είχε' τον 
όποΤον απρεπώς ό προκάτοχος Γuμνασιάρχης του εδωσε, 
χαριζόμενος 'ίσως εΙς τον Boυλεuτήν. τουτο εδειχνε μεγάλην 
αόθάδειαν εΙς έκεΤνον τον Γuμνασιάρχην, οστις επρεπε να 
γνωρίζη, οτι μία μόνη λέξη του αφεντός μοu στον Πρωθu
ποuργόν, τον έστερουσε απο τ� θέση τοu. 

Πραγματικώς, μόλις ό Πρωθuποuργος ακοuσε τ�ν 
αγανάχτηση του αφεντός μοu, έδιώρισε να γραφθη ή παuση 
του Γuμνασιάρχη. ΚαΙ ό αφέντης μοu έπρότειν' εόθυς έμε 
στη θέση. 

'Όταν ό Πρωθuποuργος ακοuσε . . .  καΙ έφαντάσθη ΓαΙδαρο 
Γuμνασιάρχη! . . .  μόλλον όπου σuνηθισμένος εΙς παραπλ�σια, 
εμεινε αφωνος. - «Βρέ, βρέ!» μόνον είπε, μα τόπε μέσα τοu. 

·0 αφέντης μοu επερνε πληθος ψήφοuς στ� Βοuλ�. 
·0 αφέντης μοu κάνοντάς με Γuμνασιάρχη, ήθελε με 

τουτο, 10ν να τιμωρ�ση τον αόθάδη Γuμνασιάρχη, που του 
αρν�θηκε τον προβιβασμο του παιδιου τοu' καΙ επειτα να 
δείξη στον Τόπο τοu τ� μεγάλη τοu ήμπόρεση στ�ν Κuβέρ
νηση, τ�ν lcrxuv τοu, σε κάποιον τρόπον την παντοδuναμία 
τοu. ΚαΙ να κάμη τες Άρχες ολες καΙ τες έξοuσίες τοίί Τό
ποu ναν τόνε τρέμοuνε, καΙ ναν τον όπακουνε."Ετσι, οταν ό 
Πρωθuποuργος εμεινε κ' έσκεφτότοuνε. 

«Βρε·Υ ποuργέ, του λέει, τί τα σκέφτεσαι;» 
«Σκέφτομαι, λέει, πώς διάολο 'μπορεΤ να γένη ενα τέτοιο 

πραγμα. »  
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« πως; λέει ό άφέντης μοu, Ιδοu, - �o γά'ιδαρός μοι; 
όνομάζεται Θεόδωρος. Είναι το σνομα που του εδωσα οταν 
έγεννήθηκε' και τον πατέρα ταu, οταν τον άγόρασα, τον 
ώνόμασα'Ιωάννη. Νά, �Υποuργέ μοu, είναι τα όνόματά τοuς 
έκεΤνα. Τώρα, ό Θεόδωρος 'Iωάννοu, δεν ήμπορεΤ να καθέξη 
εδραν Γuμνασιάρχοu; 

<:Εκατάλαβα, είπεν ό Πρωθuποuργός. Μα επειτα; . . .  » 
«'Έπειτα, λέει ό Άφέντης μοu, άφησ' έμέ . . .  Έγω κάνω 

Ο, τι θέλω στον Τόπο μοu, και καν εις δεν τoλμ� να 'μιλήση. 
'Άν θέλης να 'μπορουμε να κάνωμε Ο, τι θέλοuμε στη Βαuλή, 
πρέπει να 'μπορω να κάνω Ο,τι θέλω στον Τόπα μοu.» 

'Έτσι, το ενταλμα έγράφθηκε ευθuς, και όπογράφθηκε άπο 
τον Βασιλέα' κ' έγω έδιορίσθηκα ΓuμνασιάΡΧTjς του Νομου 
μας, κατα προτίμησην έντίμων και ευπαιδεuτων πολιτων 
όπου έζTjταuσανε τη θέση. Μα ό Άφέντης μοι; ηξερε να κάνη 
τα πράμματά τοu' ηξερε να σuμβιβάζn τα άσuμβίβαστα' 
και οταν έπέστρεΦε άπο τας Άθήνας, κομιστης αυτος ό ϊδιος 
του έντάλματος, είπεν οτι δεν ηταν άξιοπρεπες δια έμε να 
χάνω τον καιρό μοι; δίδοντας μαθήματα στο Γuμνάσιον, 
άλλα να στέλνω άλλον άντικατάστατόν μοι; όφηγητήν, τον 
όποΤον αυτος έδιόρισε' και ετσι έγω εμεινα άνενόχλητος 
εΙς το σταυλο μοu, καθ ως ελεγε ό Άφέντης μαu, να σuγ
γράΦω. 

ΈγuμνασιάρχεΦα κατ' αυτον τον τρόπον άρκετον και
ρόν' και ηθελ' έξακολοuθήσω δια παντος ε ίς έκεΤνο το 
έπίδοξο και sine curGe έπάγγελμα, αν ό Πρόεδρος των 
Δικαστηρίων μας δεν ηθελε δuσαρεστήσn με άνοησίες τοι; 
τον άφέντΤ} μοu. �o Πρόεδρος έκεΤνος δεν ηξερε διόλοι; να 
ξεχωρίζη τον ΆφέντΤ} μοι; άπο τοΙΙς άλλοuς σuμπολίτας 
τοu, και ναν τον έχτιμ� πρεπόντως, uπακοuοντάς τον και 
όπηρετωντας τον. 
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Ό Άφέντης μοu είχε διάφορες δίκες είς τα Δικαστήρια· 
καΙ ό Πρόεδρος δεν του εοινε πάντα οίκηο! Σα να ητον 
δuνατον ενας Άφέντης σαν τον Κύριον Βοuλεuτην να εχη 
ποτε αδικο! 

'Έτσι, ό Άφέντης μοu έθύμωσε· έσκuλόβρισε τον Πρόεδρο· 
καΙ άμέσως επειτα εγραψε στονΎποuργείο καΙ ηλθε ή μετά
θεσή τοu με πρωτο άτμόπλοιον · διορίζοντας ένταότψ είς την 
Προεδρείαν τον Θεόδωρον 'Iωάννοu· έπειδη τέτοια ητον ή 
έπιθuμία του Άφεντός μοu, οστις διενοείτο να με άναβιβάση 
άπο βαθμίδα σε βαθμίδα εως είς τες ίιψηλότερες θέσες της 
'Επικρατείας. 

Καμωμένος καΙ τουτος ό διορισμός, ό Άφέντης μοu 
Ικανοποιήθηκε· καΙ είπε στοuς δικαστάς, οτι, του viou Προ
iopou των, λόγ� ίιγιείας, έμποδιζομένοu, ήμπορουσε να 
προεδρεύη ό γεροντότερός τοuς. 

tH μετάθεση έκείνη του npoiopou, καΙ ό προβιβασμος ό 

έδικός μοu, άνάμεσα σε φρόνιμοuς άνθρώποuς, ηθελε χρη
σιμέψει 'σαν ενα καλο καΙ άποτελεσματικο μάθημα στοuς 
λοιποuς δικαστάζ άλλα οΙ ανθρωποι δεν ωφεληθήκανε 
ποτε άπο την πείρα· καΙ 'λίγο επειτα ό Είρηνοδίκης του 
τόποu μας, ετσι για χαρά τοu, ήθέλησε να χολοταράξη κ' 
έκείνος τον Άφέντη μοu, ποu ητανε Βοuλεuτής, καΙ είχε 
ήμπόρεση. 

Ό Είρηνοδίκης έκείνος, σε μίαν ίιπόθεση του Άφεντός μοu, 
είχε μας μηνήσει πως, ναν τόνε σuμπαθήσωμε, μά . . .  πως ή 
δοuλεια ητανε πάρα φανερή . . .  καΙ δεν έτολμουσε να δώση 
αδικο του άντιδίκοu μας. ·0 Άφέντης μοu τότες εχασε την 
ίιπομονή, κ' έμήνησε του Είρηνοδίκη οτι, αν δεν εχη γνώση 
θα πάη αότος ό 'ι'διος την ήμέρα της σuζητήσεως, καβαλαεμ
μένος είς τον Πρόεδρο, στην α'(θοuσα του Είρηνοδικείοu, ναν 
του βάλη γνώση. 
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ιο άφέντης μου τοπε και τΟκαμε. Έπειδη την ήμέρα της 
συζητήσεως μ' έκαβαλίκεΦε, και με ολην την πομπην και 
παράταξην, άκολουθημένος άπο άνθρώπους του, έκινήσαμε 
δια τα Δικαστήρια. 

'Ήτανε με τοίίτον τον τρόπον όποίί έγω έκείνην την ήμέρα 
εκανα πανηγυρικώς το εμβασμά μου εΙς τον Ναον της Θέμι
δος, και επερνα κατοχην εΙς τη νέα μου θέση. 

'Όταν έμπήκαμε, ή κατώγειος έκείνη α'Lθoυσα τοίί 
ΕΙρηνοδικείου, .ητον γεμάτη, στιβασμένη άνθρώπους."Ενας 
κλεισμένος σάπιος άέρας, και μία ζέστα ποίί επερνε την πνο
ήν. "Ήσαν ολοι γυρισμένοι με τα πρόσωπα προς τον δικα
στήν, και πολu προσεκτικοι σ' ο, τι έγενότουνε. 'Έτσι έμεΤς 
έμπαίναμε όπίσωθε άπαρατήρητοι. Μα ή κάψα ή μεγάλη 
εκαμε σ' έμέ, έκεΤνο ποu συνήθως κάνει σ' έμας τοuς γα"(δά
ρους. Τ α πλεμόνια μου έφουσκώσανε. . .  τα ρουθούνια μου 
έδιαπλατώσανε . . .  τα μάτια μου έστρογγυλ ήνανε . . .  και μία 
έσωτερικη ωθηση άκαταμάχητη, μ' εκαμε να βγάλω μία 
'γκαριξια τέτοια, ποu ποτε γά"ίδαρος, εστω και Πρόεδρος, 
δεν εβγαλε ποτε την παρόμοια! .  . .  

ΕΙς το  άπροσδόκητο έκεΤνο, ή α'{θουσα όλόκληρη άνα
στατώθηκε. Κανεις δεν ηξερε τί έσυνέβηκε. Φόβος πανικος 
έκυρίευσε Ολους. 'Άλλοι έφωνάζανε, αλλοι έφεύγανε, αλλοι 
έγκρεμιζόντανε ... και ό ΕΙρηνοδίκης, ολος 'ξαφνιασμένος και 
εντρομος, έπετάχτηκε άπο το παράθυρο, κ' έτσάκισε το πο
δάρι του! ποτε πρόεδρος δεν έπέτυχε τόσο στην παρουσίασή 
του, δεν εκαμε τέτοιο σάλο ή γκαριξιά του. 

ΕΙς το ακουσμα τοίί συμβάντος έκείνου, ό Τόπος δλος 
άγανάχτησε. Έκατηγορούσανε τον Άφέντη μου' και πολλοι 
άπο τοuς έδικούς του τοuς 'ίδιους δεν έτολμούσανε ναν τό
νε δικαιολογοίίνε με ολην έκείνην την ζέση με την όποία 
τον ίιπερασπίζανε πρώτα. Το Δικαστικο ΣωματεΤο τοίί 
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Τ όπου εσυνάχθηκε εις ιδιαι τέραν σuσκεφην, κ' εστείλανε 
στον ΙΥ πουργον της Δ ικαιοσuνης άναφοραν ζ ητωντες πρό
βλεφες. - την τuφλα τους! Κανεις δεν εμαθε ποτε σε τί ό 
ΙΥπουργος εμεταχειρίσθηκε το χαρτι εκείνο. Και ό άφέντης 
μου ώστόσο, ποu ήτανε Βουλευτης και είχε ήμπόρεση, 
εκαβαλίκευ' εμέ, κ' εγuριζε τη χώρα καβαλάρης ιΧπάνου 
μου, δια να εχη ελεγε, την εύχαρίστηση να καβαλικεuση 
τον Πρόεδρο των Δικαστηρίων. 

Τ ι μ έ ς ,  θ ρ ιά μ β ο υ ς ,  ν τ ε μ ε ν έ δ ε ς ,  κα ι  π ρ ο σ κυ ν ιά ,  
τα  ε μ ο ι ρ α ζ ό μ ο υ ν α  ολα μ ε  τον Άφέντη μου. 'Εκείνος 
εστηριζότουνε εις εμέ, κ' εγω επαιρόμουνα εις αύτόν."Οταν μ' 
εκαβαλίκευε, εφαινόμασθε ενα μόνο κομμάτι! Άναντιρρήτως, 
εγω ήμουνα πλασμένος δια αύτόν, και αύτος δια εμέ. 

Άλλα μη νομίσετε οτι ησαν άπλες τιμες και κοuφχοι θρί
αμβοι οί εδικοί μου. Διόλου. Ό Άφέντης μου ήθελε ναχη σ' 
εμε ενα γά·ίδαρο ποu ναν του κάνη τιμή. Και δια τουτο με 
εθρεφε με βρόμι, και με χορτάρι πρώτης ποιότητος. Πολλες 
φορες του εδινε και φωμΙ Άπάνου σ' ολα, σαμάρι δεν εΠ71γε 
ποτε στη ράχη μου. ιο πατέρας μου και ή μάνα μου εβάνανε 
σαμάρι· άλλα εγώ, ώς άπο τον καιρο ποu μ' εστρώσανε μου 
εβάλανε σέλα, και πάντα σέλα εφόρεσα. 

ΙΗ άνάπαφη, το καλο φαΙ, τα χά"ίδια, και ή περιποίησες, μ' 
εκάμανε ενα γά"ίδαρο πρώτης τάξεως- ενα κοντσα γά"ίδαρο με
γαλόσωμον, γεμάτονε, και γεμάτονε ζωηρότητα και δUναμη. 
Κάθε ποu εβγαίναμ' όξου με τον Άφέντη μου, και ό Άφέντης 
μου εβλεπε ναρχεται καποιος ιΧπο τοuς μη εύνο"ίκοuς του, μ' 
εκένταε άποκάτου στη σέλα, κ' εγω τότες ετσοuλωνα τ' αύτιά 
μου, εφuσοuνα με τα ροuθοuνια μου, κ' επέτουνα κλωτσιες εις 
τον άέρα, κατα το μέρος όπου ερχότουνε ό ενάντιός μας. 

'Εγω και ό Άφέντης μου! Στον Τόπο δεν ιΧκουότουν" 
αλλος κανένας! . . .  
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ΈκεΤνες τες ήμέρες είχ' έ'λθει στο νομό μας νέος Δημόσι
ος Μηχανικός, μεταθεμένος άπο άλλον νομον εΙς τον Ιδικόν 
μας έπειδη δεν εύχαριστοίίσε τον έκεΤ Άρχικομματάρχη 
Βουλευτή τους, οστις άπαιτοίίσε τη σuμπραξή του, δια να 
καταδαφίση το σπητι τοίί άντιπάλου του, και να εχη καλή
τερη θεωρία το Ιδικό του. 

Ό Μηχανικος τοίίτος ήτον φρόνιμος άνθρωπος, και οταν 
είδε μία φορα πώς την επαθε, άποφάσισε να μην τη ματαπάθη 
άλλη μία. 'Έτσι, μόλις εφθασε στον Τόπο μας, έρώτησε ποι
ός ήτον ό πλέα 'μπορεζάμενος Βουλευτής, και ήλθ' εύθυς 
κ' έπισκέφθηκε τον άφέντη μου. Τοίί είπε οτι έπιθυμεΤ την 
άγάπη του, και την όπεράσπισή του· κ' ένταυτψ έβανότουνε 
στας διαταγάς του. �o άφέντης μου τον εύχαρίστησε δια 
την τόση του εύγένεια, τοίί είπε οτι έπιθυμεΤ και αύτος 
να παρουσιασθη ή περίσταση ναν τοίί γίνη ώφέλιμος, και 
ένταυτψ τοίί έδιόρισε το σχέδιον ένος δρόμου δια να πηγαί
νωμε στα 'ποσταντικά μας. 

Ό δρόμος τοίίτος όποίί έγενότουν' όλοκλήρως Ύια πιvομή 
μας έμε και τοίί άφεντός μου, έπειδη κανεις άλλος δεν είχε 
διάβα έκετθε, επρεπε να στοιχίση διακόσιες χιλιάδες δραχ
μές. Άλλα το σχέδιον εγινε, έστάλθη, και ένεκρίθη εύθυς 
άπο το Ύ πουργεΤον. ΏραΤος, μεγαλοπρεπης δρόμος, μα δε 
μοίί εμελλε ναν τόνε χαρώ. 

Ύ Φωμένος εΙς σε τιμες τόσες, χαιρετισμένος, χαΟίδεμένος, 
κολακεμμένος άπο ολον τον τόπο, . . .  τα μυαλά μου άρχίσανε 
να φουσκώνουνε. �Ως κ' έμεΤς οί γαΟίδάροι εχουμε κ' έμεΤς τες 
φαντασίες μας, και τες άταξίες μας' 'σαν όποίί ή γαΟίδουρο
σuνη είναι ή φuση μας. �H τυφλη όπακοη στον άφέντη μου 
άρχισε να με βαρένη. Κάθε που έρχότουνε να με βγάνη άπο 
το σταίίλο, έγω έθuμωνα, τοίί έγuριζα τα 'πισινά μου, και 
τον έφοβέριζα. Στο ίίστερο τοίί εδωσα μίαν κλωτσια στο γό-
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να, για την όποία το γόνα τοu έσάπησε, καΙ ό άφέντης μοu 
έπέθανε. 

Ν&θελε το 'ξέρω! .  .. , 'Εκείνη ή κλωτσια που έπέθανε τον 
άφέντη μοu έχαντάκωσ' έμέ! Κλωτσώντας τον άφέντη μοu, 
έκλωτσοίίσα την εuτuχία μοu! Οί κληρονόμοu τοίί άφεντός 
μοu δεν μ' έχρειαζόντανε πλέον καΙ μ' έποuλήσανε τοίί χωρι
άτη τοuτοu, άποκάτοu στον όποίΌν, άγαπητοί μοu σuντροφοι 
γα"ίδάροι, τρώγω περσότερες ξuλιες παρα χόρτα, καΙ ψοφάω 
τση πείνας! Μά, Στερνή μοu γνώση, να σ' εΤχα πρώτα! . . .  



ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΝΕΙΚΕΛΟΥ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ 

'Εγώ, χαθως βλέπετε, είμαι ενα εuμορφο Γυνειχελο φτια
σμένο στη Ρώμη. "Εγεινα δια να χρησιμέΦω 'σαν πρότυπο εις 
άγαλματοποιους χαι ζωγράφους, άλλα έ'λειΦα τον προορισμό 
μου. <Ένας ΓαστρLλαλoς με είδε στο έργαστηρι τοίί μαστόρου 
μου, τοίί αρεσα, έρωτεuτηχε σ' έμέ, μ' έγuρεΦε χαι μ' έπηρε. 

'Ερωτευμένος ό ΓαστρLλαλoς, τες πρώτες ήμέρες όποίί μ' 
έπηρε, μ' έθαuμαζε, μ' έλάτρευε, δεν έβαρενότουνε να μένη 
έχστατιχος έμπρός μου, να με θεωρη, να με χαμαρώνη, λέγον
τας ση τα μάτια του χορταινουν' εόμορφια θεωρώντας με. 
Έγω χ' έχεΤνος έζοuσαμ' εότυχισμένοι χ' έξαχολουθήσαμε να 
ζοίίμε εότυχισμένοι για χάμποσον χαιρον επειτα. 

Άλλα με τον χαιρό, το θέλγητρο της εόμορφιας μου 
αρχισε ναν τοίί γένεται σuνηθες, πολυ σUνηθες . . .  αρχισε να 
έπιθυμη χάτι περισσότερο . . .  τοίί έ'λειπε χάη . . .  τοίί έ'λειπε το 
να 'μπορη να συνομιλη χαι να συσχέπτεται με το συντροφιχό 
του έχεΤνο, το όποΤον έξαχολουθοίίσε να άγαπ�, άλλα δεν 
έγέμιζε πλέον όλόχληρα την χαρδιά του, ivi;> τον νοίίν του 
τον αφινε ξένον χαερημον. 

Έπρόστρεξε τότε σ' εναν άπο τους χαλήτερους μηχανιχους 
της<Ρώμης. Τοίί είπε στι έπιθυμοίίσε, αν ητο δυνατόν, να με 
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κάμη να 'μπορώ και να συνομιλώ μαζί του. 'Επειδή, έ'λεγε, 
είναι άπελπισία να μη 'μπορη καν εις να συνομιλη και να συ
σκέφτεται με το σuντροφό του . Καθως βλέπετε με είχε κά
μει συντρόφισσά του .  

�o μηχανικος είπε στι  ήμπορουσε να με κάμη να ψιττα
κίζω κάποιες λέξεις. Άλλ' στι δι' σσον άπέβλεπε την συνο
μιλίαν και σuσκεψην, άπαιτείτο νους και τα γυνείκελα νουν 
δεν εχουνε. 

�o Γαστρίλαλός μου έπαράθηκε πολu, 'βρίσκοντας τότε 
ση δεν ήμπορουσα ναν του χρησψέψω παρα 'σα θέλγητρο 
δια τας αίσθήσεις του· έδείλιασε, και αρχισε να σκέφτεται. 
- 'Εγώ, έ'λεγε, άγαπώ τουτο μου το Γυνείκελο, ποu είναι 
το ε'ίδωλο της ψυχης μου.  Και να μην ήμπορώ να εχω το 
εuτuχημα της συνομιλίας του, της συμπράξεώς του; . . .  

Να μην ήμπορη αίιτο να έννοη και να έχτιμ� τα φρο
νήματά μου, -τα συμφέροντά μου, τα σχέδιά μου, τα κοινά 
μας συμφέροντα! . . .  Σε περίστασή μου, να μην ήμπορη να 
συσκεφθη κ' έκείνο μαζί μου, και να με βοηθήση με τη συμ
βουλή του! . . .  Να μην ήμπορώ ναν του έξηγηθώ, σαν του 
άνοίξω τα άπόκρυφα της ψυχης μου, να συναισθανθουμε, να 
συμπαθήσωμε!» Κ' έξακολοuθα ετσι με τες σκέψεις του .  (ο 
καϋμένος! Μοκανε πονόκαρδο. 

Ή σκέψη είναι ό μέγας έχθρος του 'Έρωτος. (Η σκέψη 
έκείνη που 'ξετάξει τα πράμματα στην πραγματαήν τους 
όντότητα, τα μετράει, τα κρίνει, και τα έχτιμ� σσο άξίζουνε. 

<Όταν Τι σκέψη έ'λθη να πολεμήση τον 'Έρωτα στα πρώτα 
του βήματα, ό 'Έρωτας νικαται, και ό έραστης σώζεται .  
Άλλ' σταν βραδuνοντας Τι σκέψη ελθη μετα τον θρίαμβον 
τουΈρωτος, τότε φέρνει μαζί της και την άπελπισία. 

'Άν ό γαστρίλαλος ήθελε να σκεφθη σλα τουτα προτου με 
πάρη, βέβαια δεν μ' επαφνε. Άλλα Τι σκέψη του ήλθε επειτα. 
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'Εχρειάσθηκε λοιπον να άρκεσθη σε μία μικρη μηχανη 
ποί) μοί) έβάλθηκε μέσα μου, ή όποία κάθε τόσο μ' εκανε να 
κάνω κάποια κιν�ματα, ωστε να δείχνω uπαρξην ζωης καΙ 
να προσφέρω καΙ κάποιες συλλαβες που έφαινόντανε λέξες 
μονοσύλλαβες. 

'Εν τoσoύτ�, τελειωμένο το εργον του στη ΙΡώμη, ό γα
στρLλαλός μου έμίσεψε δια Φλωρεντίαν, οπου έσκόπευε 
να δώση κ' έκεί γαστριλαλικες παράστασες, καΙ να συνάξη 
κ' έκείθε χρ�ματα. Στη Φλωρεντία αργησε να εuρη σπητι 
κατάλληλο δια το εργον του, καΙ ώς τόσ� έζούσαμε στο 
Ξενοδοχείον. 

'Εκεί έγνωρισθ�καμε με δύο νέους "Ελλ ηνες όποu, άπο 
τες σπουδές τους είς το Παρίσι, έπιστρέψανε στην ΙΕλλάδα· 
κ' έκείνοι άκόμη μ' έθαυμάσανε δια την ώραιότητά μου. 
Τον ενα μάλιστα τον άκουσα νά 'πη με πολυ α'iσθημα, -
Ο'ία κεφαλ�, καΙ έγκέφαλον οόκ εχει! - ιο γαστρLλαλός 
μου τον έπαρακάλεσε ναν τοί) το 'ξηγ�ση κ' έκείνος τοί) το 
έξ�γησε, _ΙΩραιότερο κεφάλι δεν είδα άκόμη! _ΙΟ αλλος 
είπε, - Καλότυχος όποί) είχε μια γυναίκα 'σαν τούτη. -
ΚαΙ ό σύντροφός του τοί) είπε, -"Ηθελ' εχεις ενα εuμορφο 
γυνείκελο. - Ποί) θα πη μ' έπαίνεσε. 

'Εν τoσoύτ�, ευρ�καμε καΙ σπητι κατάλληλο δια το 
εργον μας. Στη νέα μας έκείνη κατοικία, ε'ίχαμε μίαν 
α'ίθουσα πολυ μεγάλη, δια τες παράστασες" καΙ ό γαστρί
λαλός μου με ηθελε πάντα κοντά του, σε μέρος ξεχωριστο 
άπο τους άκροατάς" οπου χάριν τοί) έσωτερικοί) μου μη
χανίσματος εκανα διάφορες μικρες κίνησες, κ' έφαινόμουνα 
άληθιν�, καΙ ένομιζόμουνα γυναίκα 11 φιλονάδα τοί) γαστρι
λάλου, καΙ OL περίεργοι έρχότανε με περισσότερη προθυ
μία.  'Eπειδ�, πρέπει να ξέρετε ο, τι δεν είναι πράγμα ποϊ) 
να θέλ γη καΙ σύρη περισσότερο τους άνθρώπους, άπο την 
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ώραιότητα. Ή εuμορφια εκανε πάντα τα μεγαλήτερα καλά, 
και τα μεγαλήτερα κακα στον κόσμο. 

'Επόθηκε, - Ή ώραιότης είναι μία συναλλαγματικη 
πληρωτέα έπ' ΟΦει. 

fH παράστασές μας έπιτυχαίνανε και περισσότερο άπ' 
ο, τι έλπίζαμε. fH α'ίθουσά μας ητον πάντα γεμάτη κόσμο 
και το πουγγί μας γεμάτο χρήματα. 'Εν ταυτψ εuθuς επειτα 
άπο τες πρωτες παράστασες, ή εuμορφιά μου εγινε δ ιαβό
ητη σ' ολην την Φλωρεντία. Στα καφφενεΤα, στες συνανα
στροφές, στ ες λέσχες, είς τοuς δρόμους, παντοίί στον τόπο 
έφημιζότουνε La bella  Romana, ή ώραία ΙΡωμαία. 

Νέοι πολλοι έρχότανε στο σπητι προς έπίσκεΦίν μου' 
άλλα ό γαστρίλαλός μου ευρισκε φορα πάντα τον τρόπο 
να προφασίση τη μη παρουσία μου, κ' έπέρνα δια ζηλιά
ρης είς τον τόπο. Σερενάδες ε'ίχαμε κάθε νύχτα και ολη νύ
χτα. "Εκανά-furοrί, καθως λέγανε οί Φλωρεντινοί' και τόσ' 
άνδρόγυνα, εμαθα επειτα, έξυλοκοπηθήκανε άνάμεσό τους 
για 'πινομή μου! . . .  'Εσυνέβηκαν' τότε πολλα παρατράγ�δα, 
και τόσο, ποu στο υστερο Τι Άστυνομία έχρειάσθηκε να 
εμπη στη μέση, να κράξη το γαστρίλαλό μου, και ναν τον 
παραχαλέστι να φύγη άπο τον τόπο. 

fO γαστρίλαλός μου πίστρεΦε στο σπίτι σκεφτιχώτατος. 
'Επειδή, έ'λεγε, οταν Τι Άστυνομίες παραχαλοσνε, έμεΤς δεν 
πρέπει ν' άργοϊϊμε να ύπακοσμε. 'Έτσι, εuθuς την αλλη 'μέρα 
μισέΦαμε δια Μιλάνο. 

Στο Μιλάνο ηθελε κάμομε βέβαια δουλιές. Μα έκεΤ, δεν 
ήξέρω τί κρυφο σημεΤο θαν ειδανε στο διαβατηρι μας, κρυφα 
σημειωμένο άπο την Άστυνομία της Φλωρεντίας, και δεν 
μας άδεχθήκανε' ητανε τότες ή έποχη των Δουκων, και Τι 
Άστυνομίες ολες της 'Ιταλίας 11τανε τόσες άδελφάδες, όποϊϊ 
έκάνανε νοήματα άνάμεσό τους, και οποιος δεν τοuς αρεσε 
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τον έδιώχνανε. fQ γαστρίλαλός μοu τότες έθuμωσε, εχασε 
την uπομονή, άγανάχτησε, χαι άποφάσισε ν' άφήση την 
'Ιταλία, χαι να χαταφuγη στο Λονδίνον. 

ΤΟ Λονδίνον είναι το παγχόσμιον χαταφuγιον ολων τών 
έξορίστων· το φιλοξενητήριον ολων τών έξοχοτήτων· ώς 
χαι το slop-basin, ή λεχανίδα, τών άχαθαρσιών, oAou τοί) 
χόσμοu. 

Έδώ πάλε ηθελε μπορέσοuμε να χάμομε δοuλειες χαλές, 
αν ό γαστρίλαλός μοu ηθελε ξέρει να μιλfΊ τα Ιγγλέζιχα. 
Άλλα μόλις έφθάσαμε, ό χαλός μοu έχείνος άνανοήθηχε 
πώς εχαμε πολu άνόητα, 'πιχειρίζοντας ενα ταξίδι μαχρuνό, 
χοπιαστιχό, πολuέξοδο, δια να πάη σ' εναν τόπο, τοί) όποίοu 
χαι τη γλώσσα δεν έγνώριζε με χάποιαν uποφερτότητα, χαι 
τα εθιμα τόσο διαφορετιχά, χαι ό Οuρανός, χαι το χλίμα, 
παραβαλλόμενα με τα 'διχά μας της 'Ιταλίας, ε'{τανε μάλλον 
πληχτιχα χαι αχαρα. Μ' άπάνοu σ' ολα ή γλώσσα! ή 
γλώσσα τοί) έμπόδιζε να χάμη το εργον τοu, άπο το όποίον 
επρεπε να σuντηρείται! Μα πώς έχείνος ό ανθρωπος δεν το 
εβλεπε, δεν το άνανογηότοuνε άπο πρώτα, πώς δεν ηξερε 
άρχετα χαι χαθως πρέπει τη γλώσσα τοί) τόποu; !  'Ά! χαι 
δεν είναι ρωμνοι λογιώτατοι ποu δεν ήξέροuν 'τη γλώσσα 
τοί) 'Έθνοuς τοuς, χαι ομως ζοuνε μέσα στο 'Έθνος τοuς; 
χαι δεν άνανογηώνται πώς δεν την ξέροuνε, χαι οπως ζοuνε 
χαι βασιλεuοuνε; "Ωχ! ό δuστuχος ό γαστρίλαλός μοurΈτσι 
το χε ή Μοίρα τοu! 

Άπελπισμένος χαθως ειτανε, εμεινε χαι μ' έχοίταζε 'σα 
να μοί) γuρεuε σuμβοuλή, 'σα ναθελε χι' άπο 'με ν' ιXxoucryI 
τη γνώμη μοu, για ν' άποφασίση τί δρόμο να πιάση. -Έγω 
δεν ηξερ' αλλο πάρι πως είμ' ώμορφη. -'Έτσι, εβανε χάτω 
τα μάτια τοu, έσuγχέντρωνότοuνε σε μόνο τον έαuτό τοu, χ' 
έσχεφτότοuνε! . . .  
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Να γuρίση πίσω; ΚαΙ ποu να πάη; στο Παρίση; ηθελ' 
'ίσως ευρεθη στα 'ίδια, Τι παραπλήσια. ΚαΙ πάλε, πως να 
'ξακολοuθήση να ζη στο Λονδίνον; (ο άνθρωπος άρχισε ναν 
τα χρειάζεται με την άλήθεια. 'Άρχισε ναν τα σκέφτεται σο
βαρά, να γένεται μελαγχολικός, καΙ ν' άπελπίζεται. 

'Άν εβγαινε εξω να διασκεδάση το πνεuμα τοu, έχανότοuνε 
μέσα σ' ενα δαίδαλο άπο ouo δρόμοuς άγνωστοuς, σε μιλοό
νια άνθρώπινα οντα, τα όποία ησαν άφωνα δι' αότόν, ώς 
αότος ητον άφωνος δια αότα ολα! Έρμια οθεν εξω άπο το 
σπίτι τοu, κ' έρμια περσότερη μέσα! Σ' έμε δεν εuρισκε πλέ
ον σuντροφιά, δεν εuρισκε σuντρόφισσα. (ο γαστρίλαλός μοu 
δεν ε'ίτανε μονοτάρως χοντροειδής' ε'ίτανε κοσμογuρισμέ
νος, καΙ κάποιαν άνθρωπια την εΤχε άπάνοu τοu' ένί;> έγω 
δεν ημοuνα παρα ενα γuνείκελο άνίκανο να παρηγορήσω, 
να ένθαρρόνω, να στάξω βάλσαμο σε δειλιάζοuσα ψuχη cruv-
τρόφοu μοu. 

(ο δuστuχής! Έρχότανε στιγμες όποu τον ένόμιζα παρά
φρονα. Έκάθιζε έμπρός μοu καΙ μοu έμίληε 'σα νάμοuνα μία 
γuναίκα καθως πρέπει, καΙ 'σα νάβλεπε στη μοναξιά τοu, 
στην έγκατάλειψή τοu, τ' άποτελέσματα μιας άπερισκεψίας, 
όποu τον έκαταδίκαζε στη μοναξιαν έκείνη καΙ στην 
έγκατάλειΨη· 

Έστρέφετο επειτα στον έαuτόν τοu κ' έ'λεγε, - «αν άντινα 
ένος ώραίοu γuνείκελοu ηθελ' εχω μία νοήμονα σuζuγο, τώ
ρα στην περίστασή μοu ηθελ' εχω μία μεγάλη παρηγορια σ' 
έδαότη. Σuσκεφτόμενος με αότην περΙ τοu ποιητέοu, ηθελ' 
εχω τη γνώμη της, τη σuμβοuλή της, την έμψόχωσή της, τη 
σόμπραξή της. Ή γuναίκα εχει λεφτο το πνεuμα' καΙ σε δό
σκολες περίστασες δ ίνει κάποτε νόξες, τες όποίες ό σόντρο
φός της άρπάζοντας καΙ βάνοντας εις ένέργειαν, 'βγαίνει άπο 

, �  λ ' , λ ' Κ' ' ξ  λ ' θ 'λ' τες uucrxo ιες και uτρωνει ... » ε ακο ou α να εη ... 
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'ΜπορεΤ ν α  φαντασθητε τ ί  πίκρα ήτανε δια έμε ναν 
τον άκούω να λέη τέτοια πράμματα! "Ω! οΙ  μαστόρω μας 
έκάνανε καλα να 'γνοιάζονται το νοϊ) μας περισσότερο παρα 
την όμορφιά μας. Δεν ήξερα σε τί και πως ήμποροuσα ναν 
τοϊ) είμαι ωφέλιμη. Τί σuμβοuλη ήθελε 'μπορέσω ναν τοϊ) 
δώσω έγω ενα γuνείκελο, έκεινοϊ) άνθΡώποu; !  

Τί ήμποροuσα να 'ξέρω ναν τοϊ) 'πω είς τες δuσκολίες 
τοu; 

'Εγω ενα μόνο ήξερα, πως είμαι ώμορφη. 
Εις το ΛονδΤνον, δύο γείτονες ήμποροuν να ζήσοuν ολη 

τοuς τη ζωή, χω ρις ποτ ε ό ενας να ξέρη τον αλλονε. ΉμπορεΤ 
ομως να σuμβfj και το άνάπαλιν' ν' άπαντήση καν εις το γνώ
ριμό τοu 'ξάφνοu, οποu και οταν οόδε καν τον ίδεαζότοuνα. 
Τοuτο ομως είναι τύχη' και ή καλη τούτη τύχη τοϊ) γαστρί
λαλού μοu, τον εκαμε ν' άπαντηθη μια 'μέρα μ' ενα τοu γνώ
ριμον ιταλον κ' έκεΤνον, είς τον όποΤον έφανέρωσε τη θέση 
τοu, και τοϊ) έζήτησε σuμβοuλήν. 

Ό σuνεθνήτης τοu έκεΤνος τοϊ) είπε: - <:Άν θέλης να 
κερδίζης τόσο μόνον ωστε να ζης, ήμπορεΤς και συ να δίνης 
μαθήματα ίταλικης γλώσσης. Άληθινον οτι είναι βίος έδω 
ίταλοι που παραδίδοuν ιταλικά' μά, μέσα στους πολλούς, 
και συ ενας. Και θα 'βγάνης τα εξοδά σοu. 'Άν ομως θέλης 
και να πλοuτίσης, τότε βάλσοu να κάνης πίλλολες. Να 
'βγάλης Πρόγραμμα τuπωμένο, και μεταφρασμένο σε δι
άφορες γ λωσσες . •  1:1 πίππολές σοu να ίατρεύοuνε ολες τες 
άσθένειες, ολα τα κακά' την κοuφαμάρα, τη στραβομάρα, 
τη βοuβαμάρα, τη διάρροια, τη δuσπεψία, τση γκρεμισι
ές, τση λιποθuμίες, τα κρuολοήματα, τση χιονίστρες, τσου 
κάλοuς . . .  και για να μη σοϊ) πολuλογω περισσότερο, να 
κάμ ης να σοϊ) δοθη άπο εναν ίατρον ό κατάλογος δλων των 
άσθενειων, οσες μαστίζοuν την άνθρωπότητα, και να τες 
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βάλ ης δλες είς το πρόγραμμά σου, ώς ίατρεύσιμες άπο τες 
πίλλολές σου .  

�o γαστρίλαλός μου τότε, μ '  δλη του τη μελαγχολία, 
έγέλασε, καί, - «Λές, λέω, πως δεν θα ίδοίίνε τσαρλατα
νία σ' ενα τέτοιο Πρόγραμμα, και να χασκογελάσουνε μ' 
έμένα;)) 

Διόλου! λέει έκείνος. 'Εξεναντίας, θα τρέξουν δλοι στες 
πίλλολές σου . Θα πλουτίσης, να ζήσης δοξασμένΟς" και με 
το θάνατό σου να γένη συνεισφορα σ' δλο το Λονδίνο, για να 
σοίί κάμουνε μνημεϊο πολυτελέστατο. Σε τοίίτο, λέει, μην 
άμφιβάλης, έπειδη ετσι γίνεται πάντα στο Λονδίνο' μπορείς 
τοίίτο ναν το 'πflς τσαρλατανερία' πές το δπως θέλεις, άλλα 
τοίίτο είναι ποίί 'περνάει σήμερα σε τούτην τη Μεγαλόπο
λη. Σοίί λέω μάλιστα πως οχι μόνον σε τοίίτον τον κλάδο, 
άλλα και σε κάθε άλλο ποτ; έπιχεφίσης, χωρις μίαν κάποια 
δόση τσαρλά-τανερίας, δεν θέλει μπορέσης να έπιτύχης. 

Χρειάζεται άκολούθως για την έπιυχία σου, αν 
άποφασίσης ναν το κάμης, δύο άπαράλειπτα, - 10ν να 
μην παραλείφης είς το Πρόγραμμά σου καμμίαν άπο τες 
άσθένειες, 20ν να μην οίκονομήσης τες άναδημοσίεφες τοίί 
Προγράμματός σου, άλλα κάθε μέρα και νέα δημοσίεφη. 

Και n πίλλολες έκείνες, είπε ό γαστρίλαλός μου, άπο τί 
συνίστανται. 

"Ω! αότο είναι άδιάφορο. Είπε ό άλλος. 
�o καuμένος ό γαστρίλαλός μου, τίμιος άνθρωπος, 

έπροτίμησε το πρώτο. 'Άρχισε να δίνη μαθήματα, κ' 
έκέρδιζε, ωστε να ζοίίμε. 'Εξανάλθε τότε πάλιν είς τα σω
στά του. Μα τότε δεν ητον πλέον ό 'ι'διος δια έμέ! . . .  δεν μ' 
έλάτρευε καθως μ' έλάτρευε πρώτα! . . .  fH 'λίγη του γνώση 
είς το να κάμη σύντροφό του ενα γυνείκελο, ή άκολουθινες 
περιπέτειές του, ή φτώχια, ή άπελπισία, τοίί άνοίξανε τα 
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μάτια στο πρώτό του, άλλα άποτελσματικο σφαλερο βημα. 
'Εν ταύΤ� ή νέα του ενασχόληση δεν τοϊ> αφινε καιΡΟ να 
άφιερώνεται σ' εμε καθως εκανε πρώτα. tO χορτασμός, κ' 
εκείνος είχε κάμη το άναπόφευχτο άποτέλεσμά του ."Ετσι, 
ή καρδιά τοϊ> πρ�ην εραστή μου ητανε πολΙΙ άλλασμένη. 
tH χλιαρότητα άπο 'λίγο σε 'λίγο εδιαδέχθηκε τη ζέση του. 
τα μάτια του, εκείνα τα μάτια ποΙΙ πρώτα εβλέπανε σ' εμε 
μίαν Άφροδίτη, άρχίσανε να βλέπουν' το γυνείκελο . . .  Τέλος 

, ' " , ι! , , Τ  , , , παντων μ εσκεπασε μ ενα σεντονι, και ειπε, - «για να μην 
κουρνιαχτίζεται .»  



ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ 

« 'Ώωωω!.  . .  καλώς ώρίσετε, Πανιερώτατε», έφωνάξανε 
ειρωνικώς οί κολασμένοι, βλέποντες ναν τους παροuσιασθη 
ό Άρχιεπίσκοπος. 

«Κακώς
--
και φuχρώς 'σας εuρηκα,» τους άποκρίθηκε ό 

Άρχιεπίσκοπος, μ' ενα σαρδωνικο χαμόγελο που εδειχνε 
πεϊσμα και άγανάκτηση για την ειρωνεία τοuς. 

«Φέρε σέβας,» του εΊ�πανε, «στον τόπο που ήλθες. 'Εδώ 
είναι το θρησκεuτικο διαμέρισμα της Κολάσεως- και ε'ίμασθε' 
έδώ και Πατριάρχιδες, και 'Άγιοι, και Άγίερ). 

«Νομίσματα κίβδηλα!» 'Επρόσθεσε ό Άρχιεπίσκοπος, 
«και δεν ήθελε θαuμάσω αν ό Διάολος μας έκάρφωνε κ' έμας 
εις το ταβλί τοu». 

«Πρόσεχε, παπα, στα λόγια aou». του έφώναξε μια φω
νή. «�H αυθάδειά σο!) είναι άνuπόφερΤη» . 

«Και ποιά είσαι συ;» λέει ό Άρχιεπίσκοπος, μοuτρωμέ
νος, έπειδη τον είπε παπα. 

«'Εγώ,» είπεν ή γuναϊκα, «είμαι ή Ειρήνη ή Αυτοκράτεφα· 
έμπρος εις την εικόνα της όποίας συ προ όλίγο!) έγονάτιζες 
κ' έπροσκuνοUσες» . 
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Έθαόμασε ό Άρχιεπίσκοπος ακοόοντας πως ή Άγια ΕL ρή
νη είναι στην Κόλαση, κ' εκαμε το σταuρό τοu. Μα τότες 
ενας Διάολος έχοόμηξε τον Άρχιεπισκοπο, καΙ του εμπηξε 
τα δuό τοι.> κέρατα στο στηθι τοu. 

«Παπα», του είπε ή ΕL ρήνη, «έκεΤνα ποτ) έσuνηθοuσαμε 
στον κόσμο, καΙ τα ένομίζαμε ώφέλιμα, έδώ δεν εχοuνε πέ
ραση, καΙ είναι μάλιστα, καθ ως είδες έπικΙνδuνα. ΤΟ σημεΤο 
ποτ) εκαμες, έδώ στην Κόλαση απαγορεόεται. Πρόσεχε μην 
το ματακάμηρ> . 

«Πραγματικώς,» λέει ό Άρχιεπισκοπος, «οί Διαόλοι δεν 
αγαπανε το σημεΤο 'κεΤνο». 

<�Oχι,» λέει ενας άλλος, «δεν είναι οί  Διαόλοι ποτ) το 
'μποδιζοuνε, αλλ' είναι ό Θεος ό 'ίδιος όπου το απαγορεόει, 
έπειδη απαγορεόει έδώ μέσα την ύποκρισία καΙ τα χλεόη. 

'Έτσι, θέλοuμε δε θέλοuμε, ύποχρεόνοuμάσθε να δείχνο
μάσθε, όποΤοι πραγματικώς ε'ίμασθε, καΙ να λέμε καΙ την 
αλήθεια.» 

<:Άς είναι,» λέει ό Άρχιεπίσκοπος, «αλλα καΙ στ) ποΤος 
είσαι; » 

<:Εγώ,» είπε του τος, «είμαι ό πρώην <Άγιος, Προστάτης 
Κεφαλλ ηνΙας» .  

ΚαΙ πάλιν ό Άρχιεπισκοπος έθαόμασε, καΙ σχεδον 
έματάκανε το σταuρό τοu, μα ενθuμήθηκε . . .  κ' έβαστάχθηκε. 
«Μα πώς! ; »  του λέει, « έστ) στην Κόλαση! ΙΥ πομονη δια την 
ΕL ρήνη. ΙΗ ΕL ρήνη, ή καΙ ή Άγία λεγόμενη, φερόμενη απο 
άμετρη φιλαρχία, εκαμε να μαχαφώσοuν τα μάτια του μο
νάκριβοό της uίου μέσα στο κρεββάτι τοu, για να βασιλεόη 
έκεινη, άντινά τοu. Άλλα στ) <Άγιέ μοu, τι κακο εκαμες;» 

«Μου κατηγορεΤται,» «λέει, οτι ασχήμισα εL ς το πρόσω
πό μοι.> την εL κόνα της Θεότητος, καταβιβάζοντας τον έαuτό 
μοι.> εως εL ς τας εξεις τών χτηνών, κατοικώντας εL ς σε τρόπες 
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βοuνων 'σαν τα αγρια θηρία, θρεφόμενος ώς έκείνα, καΙ λαν
θάνοντας ετσι τον εύγενη προορισμον όπου ό Θεος εβαλεν 
είς έμέ, δίδοντάς μοu μορφην καΙ φuχην ανθρώπινην. 'Εδω 
θέλει εuρεις χαΙ αλλοuς έρημίτες ομοιοuς μοu, τους όποίοuς 
ό χόσμος άγίασε, καΙ ό Θεος έχόλασε.» 

ΚαΙ πάλιν ό Άρχιεπίσχοπος έθαuμασε πως έχεί-απάνοu 
χρίνοuνε διαφορετικα τα πράγματα απ' ο, τι τα κρίνοuμ' 
έμείς. - «Μα πέ μοu,» λέει, <;Άγιε, την ί'δια ποινη καΙ συ 
εχεις μ' έχείνη την χαχου ργα; 'Επειδη του το ηθελε μου φανεί 
αδιχο.» 

«Δηλαδή,» λέγει ό αλλος, «έμείς ολοι έδω-μέσα πλητ
τόμεθα απο τη σuνείδησή μας, ό καθένας δια τα καχα που 
εκαμε, Τι τα καλα ποu, δuνάμενος να κάμη, δεν εκαμε. tH 
Είρήνη, χαΙ αλλοι ομοιοί της καχου ργοι χατασπαράττονται 
απο αίματηρους σuνειδελέγχοuς. 'Εμέ, χαΙ αλλοuς ομοιοuς 
μοu έρημίτες,--ή τώρα φωτισμένη σuνείδησή μας μας δειλι
άζει καΙ μας πιχραίνει. tH σuνείδησή σοu κ' έσε θέλ' είναι ή 
μόνη σοu τιμωρήτρια δια οσα επραςες χακά, δια οσα δuνά
μενος δεν επραςες χαλά. 'Άλλην τιμωρίαν αλλοu εϊδοuς δεν 
εχει ή Κόλαση. »  

Κ ,  , - " !:  ' Κ " ' β  « α ι  το πuρ το ε�ωτεpoν; αι τα καχα ια; . . . » 
«'Ά, φίλτατε,» λέει ό <Άγιος, «έκείνα δεν είναι της Κολά

σεως. 'Εκείνα τ' αφήσαμε στους πατσάδες του πΡci> ην Κό
σμοu μας. - Μά, 'πές μας, Άρχιεπίσχοπε, την ίστορία σοu. 
Δεν είναι χρέος, αλλ' είναι σuνήθεια του το, και χαθένας όπου 
ερχεται θα 'πη στους αλλοuς ποιος είναι, χαι θα διηγηθη έν 
σuνόφει τον βίον τοu». 

«Να σας εύχαριστήσω».  Λέει ό Άρχιεπίσκοπος. 
« 'Εγω έγεννήθηκα uίος ένος γεωργου στην tΕλλάδα, 

σ' ενα χωριό, του όπο(οu το ονομα δεν σας ένδιαφέρει. Οί 
γονείς μοu, ανθρωποι δραστήριοι, έχερδίζανε αρχετα ωστε 
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να ζοuμε με κάποιαν άνεσην. Έμε ομως ή φuση δεν μοί) 
εδωσε την '(δια διάθεση.  Έμε μ' άρεσε να 'περνάω τον καφό 
μοu στην ταβέρνα τοί) χωρωu, παίζοντας τα χαρτιά, καΙ πί
νοντας με άλλοuς μοu σuνομήλιχΟUς" και άπο κεΤ, να πηαί
νω στην έκκλησία να σημαίνω, καΙ να πιάνω τοί) παπα να 
σuγUΡίζη· 

τα πανηγuρια μ' έφανατίζανε, καΙ ήτανε τα μεγαλήτερά 
μοu ξεφαντώματα. 

"Ημοuνα μοναχο παιδΙ τοί) γονέωνέ μοu, καΙ μ' ε'{χανε 
Ρεσεμένονε. 'Έκανα Ο, τι ήθελα· καΙ Ο, τι ήθελα έκάναν' 
έκεΤνοι."Ημοuνα δεκοχτω χρονώνε, οταν ό πατέρας μοu, δια 
να με βγάλη άπο τες κακες σuντροφιές, ώφελήθηκε άπο την 
κλίση μοu στα πανηγuρια, καΙ μ' επεισε να φορέσω ράσα. 

Μ' εκαμε άναγνώστη, καΙ τ� οντι ή άλλαγή μοu έκείνη 
τοί) φορέματος έ' λαβεν έπιρροην άπάνοu μοu. Με τα ράσα, 
έντρεπόμοuνα να πηγαίνω στην ταβέρνα· καΙ σχεδον έντρεπό
μοuνα να είμαι με τοuς πp�ην φ(λοuς μοu. Mou έφαινότοuνε 
πως ύΦώθηκα. Πώς εγινα άνώτερός τοuς. Άπομακρuνθηκα 
άκολοuθως άπο την ταβέρνα, καΙ έσίμωσα στην 'Εκκλησία. 
Γενόμενος οικειώτερος στην Έκκλησία, άρχισα να 
ένδιαφέρωμαι καΙ περισσότερο δι' αίιτήν· άρχισα να σuνταu
τίζω την ίίπαρξή μοu με την έδικήν της. �o πατέρας μοu ητον 
ύπερεuχαριστημένος δια τοuτο τοu το κατόρθωμα· το όποΤον 
τον έμΦuχωνε ωστε να άποβλέΦη καΙ σε περσότερο. 'Έτσι, 
επειτ' άπο 'λίγον καφο άρχισε να μοί) 'μιλη καΙ για διάκος. 

Σε κάθε πραμα, καλο η κακό, το πρώτο βημα είναι το 
δUσκολο· τα λοιπα ερχονται άφ' έαuτοu τοuς. �H διακοσu
νη ητον ενας προβιβασμός, καΙ 'σαν προβιβασμός, επρεπε 
να μ' άρέση. Ή είιγενικώτερή μοu ένδuμασία, έπη ρέασεν 
άπάνοu στη φαντασία μοu καΙ μ' εκανε άλαζόνα καΙ φιλόδο
ξον. Έπειδη έσuνέβηκε σ' έμε μία μεταβολή, άλλ' οχι προς 
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το .ηθικώς καλήτερο. τα χοντροειδη μοΙ) ηθη καΙ εθιμα, 
έκεΤνα της ταβέρνας, έλεφτύνανε, άλλα με τοστο δεν εγινα 
.ηθικώς καλήτερος' έξεναντίας, τότε πλέον άπόβλεπα σε 
δόξες, δια τες όποΤες ένομιζόμοuνα αξιος, έπειδη δεν εΤχα 
Ιδέαν τών προσόντων, όποσ πρέπει να προuπάρχοuνε δια 
να δικαιολογοσν τες δόξες. την δε άναξιότητά μοΙ) δεν την 
έγνώριζα. 

'Ήθελα τον βαθμον της διακοσύνης, καΙ ηξερα μολις να 
διαβάζω στη φuλλάδα το - ΕΙς το ονομα τοσ Πατρός, καΙ 
τοσ Yίou, καΙ τοσ ΆγίοΙ) πνεύματος. Άμήν. - Παρέκει δεν 
ηξερα. ΚαΙ ομως έπέτuχα να χειροτονηθώ διάΚΟς" έπειδη ό 
Κύριος τοσ χωριοσ μοΙ) ητανε Βοuλεuτής, καΙ με εΤχε βαφτί
σει, καΙ με άγάποuνε, κ' έκατόρθωνε για τον πατέρα μοΙ) καΙ 
για 'μέ, ο,ΤΙ ηθελε τοΙ) ζητήσοuμε. �ΥποuργοΙ καΙ Σύνοδος 
ηταν' ολοι στο χέρι τοu. 

Θα μοσ �πητε πώς εκανα να έχτελώ χρέη OLάoxou, άφοσ 
καΙ δεν ηξερα, Τι σχεδον δεν ηξερα, γράμματα. Μα 'πέτε μοΙ) 
καλήτερα πώς εκανα επειτα να έχτελώ χρέη ίερέως" έπειδη 
επειτα καΙ ίερέα μ' έκάμανε. Σας λέω, - Εόκολώτατα. 

Έμε ή Φύση μοσ εδωσε μία φρικώδη ένθύμηση. "0, τι 
ακοuα, καθως καΙ ο,ΤΙ εβλεπα, μοσ έχαράττετο στην 
ένθύμηση, καΙ ή μεγάλη μοΙ) πραχτικη τόσων χρόνων εΙς την 
έκκλησίαν, με έκάμανε ίκανον να κάμνω κάθε Ιεροπραξία 
πάντα έν καιρ�, καΙ ναν τα Φάλλω μ' έντέλεια. <Όλα ταξερα 
άπ' εξω, καΙ ολα τα 'θuμόμοuνα, το καθένα καθως επρεπε, 
καΙ στην ωρα τοu. 

Ό τότε άφέντης μοu, καΙ άφέντης τοσ χωριοσ, καΙ 
βοuλεuτης με ήμπόρεση . . .  ητον πολ'; καλος με έμέ, κ' εκανε 
δια έμε πολλα πράμματα' άλλα κ' έγω τον έδούλεuα καΙ 
τον ώφελοσσα άναλόγως. <Όλοι οί φηφοι τοσ χωριοσ ητανε 
δικοί τοu! Άλλα καΙ παρεχτος τούτοu, έγω ήλικίωνα πολλα 
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άνήλLκα δσα ητανε με το κόμμα τοu· καΙ δλα τα παLδLά, άπο 
δεκατεσσάρω XL' άπάνοu, δλα έΦηφίζανε κατα την έΠLθuμία 
του άφέντη μοu. 

MLιX 'μέρα που ήλθε κ' έλεLτοuργήθηκε με την οίκογένειά 
τοu, καΙ μ' είδε να έχτελω με τόση δεξιότητα, μ' έκάλεσε 
να γεuθω μαζί τοuς. 'ΕκεΤ στο σπητί τοu είιρισκόμενος, του 
εξιστόρισα δλα μοu τα τεχνάσματα δια ναν του κάνω κά
θε φορα Φήφοuς. Κ' έκεΤνος εμεινε τόσο γοητεμένος είς την 
άξιότητά μοu, που ήλθε καΙ μου εχτόπησε άπάνω στον ώμο, 
λ ' " 'Ε ' - θ " t  ' δ ' " εγοντας" - cru παπα α ΤΡεC:.nς στα ιον . . . .  

'Εγω εκατάλαβα πως μ '  επαίναε, μα  τόσο μόνον· 
έκεΤνος δμως έκείνην τη στιγμη είδε σ' έμε εναν ανθρωπον 
έπιτήδειον, κ' έσχεδίασ' εuθuς με το νου τοu να 'βγάλη άπο 
έμε την δσο μεγαλήτερην ώφέλειαν. 'Έτσι νεώτατος άκόμη, 
εΦηφίσθηκα κ' εδιορίσθηκα 'Επίσκοπος, καΙ ΆΡΧLεπίσκοπος 
του Ν ομου μας. 

Σας τα λέω πεταχτα δλα τουτα· καΙ θα νομίζετε πως 
έγονόντανε, με την Ι'δια γρηγοράδα, καΙ με την Ι'δια 
άπλότητα, με την όποία σας τα λέω. Άλλα ή ζωή μοu ητανε 
γιομάτη επεισόδια, γιομάτη περιπέτειες, γιομάτη σκοντά
ματα καΙ άνορθώματα, ραδιοuργίες καΙ θριάμβοuς. 

Μα που να σας τα 'πω δλα! .  . .  
'Όταν επρόκειτο να  γένω 'Επίσκοπος, έσuντρέχανε καΙ 

αλλω δόο μαζό μοu. 'ΕκεΤνοι πλοuσΙΟL, κ' εδείχνανε παντου 
τα πλοότη τοuς, στην Σόνοδο καΙ στΟ ·Ι ποuργε1'ον· μα ό 
άφέντης μοu πλοuσιώτερος άπο αuτοuς, καΙ βοuλεuτής, 
έμπόρηε καλήτερά τοuς. Είχε, καθως σας έ.'λεγα, επφροήν, 
καΙ στη Σόνοδο καΙ στΟ·Ι ΠΟUΡγεΤον. 

Βέβαια, καΙ στΟ·Ι ποuργεΤον των Θρησκεuτικων καΙ στη 
Σόνοδο, έβαστουσαν ολοι στο χέρι τοuς τη ζuγαρια της Δι
καιοσόνης. Άλλα φuσικ� τ� λόγ�, κατα που ενας άπο εμας 
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εβανε σε τουτο το καυκί, καΙ αλλος σ' εκεΤνο, ή ζυγιαριες 
εκλίνανε πότε στο ενα μέρος, καΙ πότε στο αλλο. 

Για κάμποσον καφο ή δουλεια επηγ' εμπρος ετσι, χά
ριν ένος ε'ίδους μυστικου πλειστηριασμου, καΙ το Δεσποτίκι 
εμενε άναποφάσιστο. Δεν επαρουσιαζόμασθε εμεΤς οΙ 'ίδιοι· 
άλλα καθένας μας είχε τον Πετρ-ή του, οστις, επι άμωβη βέ
βαια, επήγαινε κάθε 'μέρα άπο το 'ι πουργεΤον εΙς τη Σuνοδο 
καΙ άπο τη Σuνοδο στο Ύ πουργεΤον· ακουε τες προσφορες 
των αλλων καΙ μας εφερνε τες πληροφορίες. 

Κάθε φορα που καποιος άπο εκείνους τοuς ouo άντιπάλους 
μου εβανε το περισσότερο, ό άφέντης μου εστελνε κι' εδήλωνε 
κάτι παραπάνου. 'Έτσι, ή Άρχες εκεΤνες δεν εβιάζοντο να 
κλείσουν τον πλειστηριασμόν, καΙ ή δουλεια επηγ' εμπρος 
για κάμποσες έβδομάδες. Μα τέλος-πάντων οΙ άντίπαλοί 
μου επάΦανε να βάνουν άπάνου, καΙ το Δεσποτίκι εμειν' 
εμέ. 

--

<Όταν ό άφέντης μου μ' εκραξε καΙ μοδωσε τη χαροπωα 
ε'ίδηση, επεσα κι' άγκάλιασα τα ποδάρια του. "Μωρε παπα," 
μου είπ' εκεΤνος, "μου εστοίχισες άκριβά· μα ελπίζω να μην 
επέταξα τσοΤ; παράδες μου" . Έγω του εφίλησα τα γόνατα 
καΙ του είπα, - " Άφέντη μου, καΙ την Φυχήν μου όπερ σου 
θUσω! . . .  " 

Έπηγα τότες εΙς την Πρωτεuουσα του Ν ομου μας, κ' 
επηγα συντροφευμένος άπο τον 'ίδιον τον άφέντη μου, που 
μ' εφερνε με επίδειξη, 'σα ναλεγε "Έγω τον εκαμα Δεσπότη 
σας". 

Μια φορα Δεσπότης, εκαμα μάνες όρφαν'ες(Ι) εΙς τον Νο
μό μας. ΈκοuρσεΦα εκκλησίες καΙ Μοναστήρια, λα"ίκοuς 
καΙ παπάδες, εχθροuς καΙ φίλους- καλόγηρω, καλόγρηες, 

(1) Κούρσεμα μεγάλο. 
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χωριά, χωρες, . . .  ολα έπροστιμηθήκανε, έληστεuθήκανε, 
για να πλοuτίσοuν τον 'Επίσκοπό τοuς- καΙ πραγματικως 
έπλουτησα! . . .  

Μ'  άλλοίμονο! (ο  πλουτος έκείνος άντΙ να με  χορτάση, 
μου εβανε μέσα μοι> δίΦα για περισσότερον πλουτο! <Όσ� 
περσότερο έπλουτενα, τόσο περσότερο ηθελα να πλοuτένω. 

"Επερνα τον όβολόν του φτωχου καΙ της χήρας 'σα να μην 
είχα διόλοι> καρδιά, οuτε α'(σθηση! (ο άσθενής, ό πειναλέος, 
ό καλομαθημένος καΙ ξεπεσμένος, στην Φuχή μοu, τη δίΦα 
του πλοuτοu! (Η άπληστία μοι> δεν είχε Ορια· κ' έκατάντησα 
να πηγαίνω να Lεροuργω στ ες έκκλησίες καΙ στα σπήτια του 
Νομου έπΙ πληρωμη, 'σαν κάθε ανεργον παπα πειναλέον! .  . .  

<Όλας τας Άρχιερατικας πράξεις τας έποuλουσα· καΙ 
το Άρχιεπισκοπείον μοι> είχε καταντήσει Θρησκεuτικον 
Παντοπωλείον."Ετσι το έλέγανε στον Τόπο:Όλα, ολα τα 
έμπορεuόμοuνα, θεμιτα καΙ άθέμιτα. Ευρισκα πάντοτε πα
ρανομίες εις τοΙΙς γάμοuς, ή όποίες ε'(χανε τη διατίμησή 
τοuς καΙ με την πληρωμη έξαλείφοντο. 'Άλλες παρανομί
ες εις τα βαφτίσια, όπου κι' έκείνες ή πληρωμη τες άγίαζε. 
Χειροτονίες Διακόνων καΙ (Ιερέων, διορισμοΙ (Ηγοuμένων, 
έκκλησιαστικα άξιώματα, καΙ αλλα τέτωα, έφέρνανε 
στον Άρχιεπισκοπείον έν άφθoνί� άρνιά, γάλοuς, τuριά, 
μuζηθρες, κuνηγι, Φάρια, . . .  καΙ Ο,τι αλλ ο χώρια άπο χρήμα
τα."Ετρωγα κι' επινα 'σα Δεσπότης- κοιμώνοuνα 'σα Δεσπό
της- έπλουτιζα 'σα Δεσπότης- κ' έχαιρόμοuνα τη ζωή μοι> 
'σα Δεσπότης. Μά! ό Διάολος έφθόνεσε την εύτuχία μοu. 

'Εγω εκανα πάντα το χρέος μοι> με τον Άφέντη μοu, καΙ 
τον έδοuλεuα πιστα εις ολες τοι> τες άπαιτήσες. 'Εξόριζα πα
πάδες, οταν αύτος το έπιθuμουσε· καΙ σ' αλλοuς πάλι εκλεια 
τα μάτια μοu, οταν αύτο το ηθελε. <Όταν σε κάποια μέρη 
του Νομου έχρειάζοντο Δήμαρχοι, OL κομματικοί τοu, δια 
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της ένεργείας μου έκάναν' πάντα την πρώτη. ΚαΙ πάντα με 
τοuς παπάδες μου εκανα στο Νομό μας Ο,τι ηθελε ό Άφέντης 
μου. 

Άλλ' loou παρουσιάσθη ή περίσταση να 'ξανασυντρέξη 
καΙ αυτος ό Ι 'δως ώς βουλευτής, καί, έπαναπαυόμενος εΙς 
έμέ, ητον βέβαιος ό δυστυχης οτι εμελλε να θριαμβέΨη. 'Εγω 
πάλε, ημουνα πλέον παρα ποτ ε άποφασισμένος να κάμω δι' 
αυτον τες μεγαλ ήτερές μου προσπάθειες. Μα καθως είπα, ό 
Διάολος όπου έφθόνα την ευτυχία μου, μοστησε παγίδα καΙ 
με άφάνισε. 

'Ήτανε νόχτα, κ' έτοιμαζόμουνα να πάω στο κρεββάτι, 
οταν ηλθανε καΙ μου εϊπανε οτι ενας Κόριος είχε μεγάλη 
χρεία να μου όμιλήση. " 'Άς εμπη" είπα καΙ loou μου παρου
σιάζεται ό άνταγωνιστης του Άφεντός μου. 

"Πανιερώτατε," μου λέει, "γνωρίζεις βέβαια οτι συντρέ
χω δια Boυλ-έuτής- θέλω δε να λάβω βοηθον τον Θεον καΙ 
την 'Εκκλησίαν είς την περίστασή μου. Θέλω να κάμω κάτι 
δια την 'Εκκλησίαν, καΙ loou βάνω εΙς την δ ιάθεσην της Πα
νιερότητός σου έκατσ ναπολεόνια χρυσα, τα όποΤα ή πανιε
ρότης σου θέλει τα διαθέσεις οπως νομίζεις καλήτερα." ΚαΙ 
λέγοντας τουτο, αδειασε άπάνου στο ταβλί μου ενα πουγγΙ 
χρυσα καΙ έπρόσθεσε, - "Του το δια την ωρα. Άλλ' αν ή 
Πανιερότης σου με κάμη να μείνω, διπλάσια τοότων θέλει 
βάλω στας διαταγάς σας." 

Έγω εμεινα εχπληχτος καΙ βουβός! Τόσο χρυσάφι 
ολο με μίας! . . .  Δεν έμπόρηα να ξεκολλήσω τα μάτια μου 
άπο τον σωρσν έκεΤνον· καΙ μηχανικώς πως τα χέρια μου 
έκινηθήκανε κ' έτράβηξα το χρυσάφι. 

"ΚαΙ λές," του είπα, "πώς καΙ αλλα . . .  " 
"Διπλάσια, Πανιερώτατε," λέει έκεΤνος, "φθάνει μόνον 

να μείνω." 
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"Μένεις," του εΤπα έγώ, "μένεις". Κ' έπρόδωσα τον 
άφένΤTj μοu, τον εόεργέΤTj μοu! .  .. Μα ητον έκείνTj μια παγίδα 
σΤTjμένTj άπο τον διάβολον.»  

«Παπα, » του εΤπε μια φωνή, «την παγίδα σου την εσΤTjσε 
� φιλαργuρία crou.» 

«Γνωρίζω,» εΤπεν ό Άρχιεπίσκοπος, «γνωρίζω τη φωνή crou, 
, , Κ " λ " λ β fO " επικαταρατε.» αι πα ιν επανε α ε. -« εuεργετης μοι> 
έκείνος, λαβων επειτα 'ξάφνοι> την ε'ι'δTjσιν της άπoτuχίας τοι> 
καΙ της προδοσίας μοu . .. τα εξαφνα καΙ άπροσδόΚTjτα έκείνα 
του έκάμανε τόσ7j ένΤύπωσ7j, τον έρρίξανε σε τόσ7j μελαγχο
λία, που 'λίγον καφον επειτα, καταλUΠTjμένος! εσκασε!. . .  

Άπέθαν' έκείνος, μα έμείνανε τα παιδιά τοu, που έπνέαν' 
lrOCXTjcrtv έναντίον μοu. Έκαφοφuλαχτοuσανε, καΙ οταν 
εΤδαν όΦονόμενTj μίαν κομματικη θυελλα έναντίον του 
'ι ποuργοu που μου έποuλTjσε τη Μίτρα, τον έκαΤTjγορήσανε 
τάχα καΙ δια τοίίτο· άλλα ό σκοπός τοuς ητον να χαντακώ
crouv έμέ. ΚαΙ πραγματικώς μ' έχαντακώσανε· έπειδή, crup
μένος κ' έγω στα Δικαστήρια μαζυ με αότόν, καΙ καΤTjγο
ΡTjμένος ώς σιμωνιακός, εχασα την εδρα μοu, έφανίσθTjκα, 
κ' εσκασα κ' έγώ, σαν τον εuεργέΤTjν που έπρόδωσα. Άλλα 
έπόθTjκε έν ά'λλοις πτα{ομεν, χαι έν ά'λλοις άπολαμβάΙίομεν. 

Οί παληανθρώποι έκείνοι ποu μας έκάμανε τα θελήμα
τα, σuγκαΤTjγοροuμενοι κ' έκείνοι έπαίξανε στα δικαστή
ρια το άχαταλόΥιστος, καΙ άθωωθήκανε ( ! ) . Άκολουθως δέ, 
έλάβανε καΙ θέσεις εντιμες καΙ παράσTjμα! . . .  

Έγω εφταιγα βέβαια δια την προδοσία μοu· άλλα 
δεν ημοuν' άξιόποινος δια την σιμωνίαν, δια την όποίαν 
έτιμωρήθTjκα. fH σιμωνία στην Έλλάδα δεν εΤναι άδίΚTjμα, 
ωστε να μου επρεπε ποινή δι' αότήν. fH σιμωνία στην 
Έλλάδα εΤναι εθιμο καθιερωμένο μεταξu τών λοιπών ηθών 
καΙ έθίμων της κοινωνίας. 
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Κανεις ποτε στην Έλλάδα δεν εγινε 'Επίσχοπος δωρεανΙ 1) 
οϋτε θέλει γένει. ΟΙ 'ίδιοι χατήγοροί μοu, χαι διχασταί μοu, 
αν αϋριο είναι ty ποuργοί, η Σuνοδιχοί, θα ποuλοuν χ' έχεΤνοι 
τα Δεσποτίχια, χαθως τα έποuλήσανε πάντα χαι οΙ  προ
χάτοχοί ΤΟUς" χαι θέλει τ' άγοράζοuνε οσοι τα έπιθuμοuνε, 
χαθως το άγόρασα χ' έγω με χαλα 'χρήματα τοί) άφεντός 
μοu. Άλλά, έχείνη ητανε πολιτιχη θύελλα που μ' έπηρε 
σβάρνα· έπειδή, το ξαναλέω. - Έν άλλοις πτα{ομεν, χαι έν 
άλλοις άπολαμβάνομεν. » 

( 1 ) Ή έξαίρεση δεν χαλάει τον κανόνα. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Α ΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 

ΣΕ ΜΙΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΣΚΑ 

Έγω ε.γεννήθηκα σε μίαν εϋπορην και εντιμην οίκογένειαν 
'ψηλα στον Άρχάγγελο. ΟΙ γονείς μοu εχοντες τα μέσα με 
άναθρέψανε με πολλες άνάπαuσες και χά"ίδια, κάνοντες ετσι 
σ' ε.με ενα τρuφερο άρχοντόποuλο. Δεν άμελήσανε ομως την 
καλην άναθροφή μοu' και άφο;; ε.τέλειωσα τα μαθήματά μοu 
είς το Γuμνάσιον, μ' ε.στείλανε και στο Πανεπιστήμιον είς 
την Πετροόπολην, να τελειοποιηθώ στη Φιλοσοφία. 

Είς το Πανεπιστήμιον εκαμα πολλες γνωριμιες με 
αλλοuς νέοuς άπάνοu-κάτοu σuνομήλικοuς μοu, οΙ όποίοι δεν 
ε.λείΨανε άπο 'λίγο-σε λίγο να μο;; ε.μπνεUσοuνε μίσος για το 
κuβερνητιχο σόστημα της Αυτοκρατορίας, και να με κάμοuνε 
κ' ε.με Μηδενιστή, 'σαν ε.κείνοuς. Έσποuδάζαμε μαζυ τα μα
θήματά μας, και περισσότερη άκόμη μαζυ ε.μηχανεuόμασθε 
την καταστροφη της Αυτοκρατορικης οίκογενείας. fO 
Μηδενισμος εuρηκε μέσα στην ψuχή μοu γη πρόσφορη, κ' 
ε.ρρίζωσε, κ' ε.γίνηκα κ' ε.γω ενας άπο τους μηδενιστας τους 
πλέον λuσσιασμένοuς. 

"Ημοuνα τότε μόλις ε.νήλικος, οταν ό'Άγγελος τοu'Ωλέθροu, 
ή άνθρωποφόνα στρατολογία, μ' ε.θuμήθηχε κ' ε.μέ, και μ' 
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έσήκωσε άπο τες σπουδές μου, δ�α να με ρίΦη στο στρατώνα, 
καΙ άπο έκεΤ στον πόλεμο. 

Άμάθητος καθως ημουνα στην κακoπάθε�α, καΙ στη με
ταχείρ�ση τών οπλων, εγ�να πολu κακος στρατ�ώτης. 

'Όλον οσον καφον εζησα στον στρατώνα άσθενοίίσα πάν
τοτε. ΚαΙ στην πρώτη μάχη ποu μ' έπήγανε έσκοτώθηκα, 
χωρΙς να σκοτώσω κανένανε. 

ΤΟ σώμά μοu μαζu με άλλα δ�άφoρα εμε�νε άταφο, 
άπάνω στο πεδίον της μάχης, θροφη τών σκοuλ�κ�ών καΙ 
τών κοράκων. 

ΤρεΤς χρόνοuς επε�τα, οταν έγω καΙ οι λοιποί μοu cru
νάδελφo� ημασθε καταντημένo� γuμνα κοόκκαλα, ηλθ' έκεΤ 
καΙ μας έπ�σκέφθηκε ενας καλόγηρος ζητώντας κόκκαλα. 
ΕΤχε ηδη γεμάτο ενα δισάκκι τοu άπο δ�άφoρα τέτo�α, κ' 
έπάσχ�σε να κόΦη την κεφάλη άπο ενα κoντακ�ανό μοu σκέ
λεθρο, οταν άπείκασε oτ� έγω ημοuν ηδη χωρ�σμένη άπο το 
σώμα μου· καΙ άφησ' έκείνην κ' έπηρ' έμε στο δισάκκι τοu. 
'ΕκεΤ μέσα έλεεινο κ' έγω λείΦανο, εδρέθηκα με σuντροφ�α 
έλεε�νών άλλων λε�Φάνων, άφαν�σμoς έκεΤνος διαφόρων 
έντίμων οίκογενειών. 

Στο Moναστηρ� ποu μας έπηγε, μας εβαλ' εuθuς καΙ μας 
επλυνε, καΙ μας έπάστρεΦε. 'Έπε�τα μας εβρασε μέσα σ' ενα 
κακάβ�, με πρόκες γαροόφαλο κoπαν�σμένo, το όποΤο μας 
εδωσε κάποιαν εόωδίαν, την όποίαν αότον έ'λεγεν εuωδ{αv 
άΥεότητοι;, καΙ χρώμα μελανωπόν, ώς εTνα� τα λεγόμενα 
αΥεα λε{Φανα. 

'Όταν μας εβγαλε άπο το κακάβι καΙ μας έστέγνωσε, 
μας εδωσε όλωνών όνόματα· κ' έμε με ώνόμασε Κάρα 
του Jιy{oυ 1ωάννου του Βαπτεστου. 'Εγω ηθελ' αίσθανθώ 
εόγνωμοσόνην προς τον καλόγηρο δια την τ�μην όποίί μοίί 
εκανε, αν δεν ητανε ποu μοίί έφαινότοuνε 'σα ν' άρνOίίμα� 
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την ο Ικογένειά μοu, εuχαριστοuμενος εΙς την άλλαγην της 
προσωπικότητός μοu. Χρεωστώ ομως να ε'ίπω οτι ό κα
λόγηρος μ' έπεριπoι�θηκε με μεγάλην φιλοξένεια' έπειδ�, 
έχτος όποϊ> μ' έπάστρεψε, μ' έθuλ�κωσε σε κομμάτι ράσο, 
και μ' έφuλαξε με πολλην έπιμέλειαν εΙς το Ιερον της 
έκκλησιας τοu. 

'ΕκεΤ πάλιν εμεινα μακαριζομένη και άγιαζομένη εξ 
μηνεζ οταν άκοuστηκε στο Μοναστηρι πώς ή Αότοκράτεφα 
της Ρωσ(ας άγοράζει και άκριβοπληρώνει λε(ψανα Άγ(ων. 
Τότε ό Καλόγηρος μ' εβγαλ' εξω' μ' έθuλ�κωσε εΙς αλλο 
Ιερον έπιτραχ�λιoν' μ' εβαλε μέσα σ' ενα ευμορφο κιβώτιον 
έπιταuτοu φτιασμένο δια έμέ, και σuνοδεuόμενος άπο αλλον 
σuγκαλόγηρόν τοu, μ' έφέρανε στη Μόσκα, οποΙ) έκεΤνες τες 
ήμέρες εδρ(σκετο ή Αότοκράτεφα. 

<Όταν μ' έξεσπέπασε, εδρέθηκα σε μίαν μεγάλην α'ίθοuσαν 
στο Κρεμλ(νο, έμπρος εΙς την Αότοκράτεφα. tH Αότοκράτεφα 
έγονάτισ' εόθυς έμπρός μοu' έσταuρωσε τα χέρια της, εκλινε 
το κεφάλι τηζ έσταuροκοπ�θηκε, και μ' έπροσκUνησε! . . .  

Τ(  ώραία θέα για 'μέ! Ή Αότοκράτεφα της Ρωσ(ας γο
νατισμένη έμπρος εΙς την Κάρα ένος Μηδενιστη, ναν τον 
προσκuνάn! 

tH ταπείνωση έκείνη της Αότοκράτεφας ένώπιόν μοu, 
μοίί έφάνηκε 'σαν Ικανοποίηση δια την αδικη σφαγ� μοu:Άν 
ό Τσάρος εΙς το μακελιο τοίί πολέμοΙ) μοίί έσ�κωσε τη ζω�, 
άλλα κ' έγω έκείνην τη στιγμη είχα την Τσάρισσα uπόδοuλ� 
μοΙ) και μ' έπροσκuνοuσε, κ' έγω την έλεεινολογΟίίσα δ ια την 
άπάτην της. 

Σ' έκείνην την στιγμην ενα είδος δπερηφανείας έμπηκε 
μέσ' στο κεφάλι μοu. 'Επειδη ή δπερηφάνεια 'μπαίνει εϋκολα 
μέσ' στα κοuφια κοUκκαλα. Άλλ' εόθυς επειτα έχρειάσθηκα 
κ' έγω να ταπεινωθώ, και να δειλιάσω, οταν είδα να ποuληώ-
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μαι ' σαν άπλ η πραμμάτεια, καΙ ό καλόγηρος να ποuσναρώνη 
τα χρήματα της όποθεμένης άξίας μοu. 

Άλλ' ιδου ή Αότοκράτεφα κράζει τότε τον Άρχιδιάκο τοί) 
Παλατίοu, τοί) σuσταίνει έμε την ίιΥ(αv KrXpav 1ωάvvοu του 
Προδρόμου, καΙ τοί) διορίζει να με θέση εις την α'(θοuσαν των 
Άγίων Λειψάνων. Είπε, καΙ ό Άρχιδιάκος κλίνας κεφαλην 
καΙ όφθαλμους προς την Αότοκράτεφα, έσταuροκοπήθη 
επειτα έννέα φορες ένώπιόν μοu, με εβαλε στας άγκάλας 
τοu μοuρμοuρίζοντας πατερμα καΙ κuριελέ"ίσα, καΙ μ' έπηγε 
σε αλλ ην α'(θοuσα γεμάτην τόσο άπο κοόκκαλα κάθε ε'ίδοuς, 
όποί) έφαινότοuνε Κοuκκαλαποθήκη Κοιμητηρίοu μάλλον, 
παρα Βασιλικη Α'(θοuσα. 

Έκεί δεν ήσαν μόνον άνθρώπινα κοόκκαλα. Έκεί ήσαν 
καΙ χτηνων αγια τέτοια. Έκεί τέσσαρα πόδια γαΟίδάροu, 
άποδιδόμενα εις τον γά'ίδαρον όποί) έκαβαλίκεψε ό Χρι
στός, οταν--εμβηκε στα Ίεροσόλuμα μετα βαΙων καΙ κλά
δων. Έκεί ή μότη τοί) κοκόροu που έλάλησε οταν ό Πέτρος 
άρνήθηκε το Χριστό μας. Έκεί το δόντι τοί) roupouvιou 
ποί) uπεραγαποuσεν ό <Άγιος Άντώνιος. Έκεί κάρες αλλες 
άνθρώπινες. Έκεί χέρια, έκεί πόδια. Έκεί καπνια ξuσμένη 
άπο το κακάβι οποu ψηνόμενOL η βραζόμενοι έτραγοuδοuσαν 
κ' έχόρεβαν οι έφτα παίδες. (Ι)Έκεί ενα φτερο άπο τη φτεροό
γα τοί) Άγγέλοu, ποί) έστάλθηκε να 'πη το χαίρε της Πα
ναγίας . . .  Έκείνο τέλος πάντων ηθελε 'πεί καν εΙς ήτον ενα 
Άρχαιολογικον Μοuσείοv Χριστιανικης Μuθολογίας. 

Μια 'μέρα ποί) ή Αότοκράτεφα γοvuπετης έπροσεόχετο 
εις το κοόκκαλο της κνήμης ένος Άγίοu, ό Άρχιδιάκος 'περ
νώντας άπ' έμπρός μοu, εντεσε ή μανηκα τοu στο κατακλείδι 

(1) Οί δυσπιστοuντες είς το θαuμα τοuτο, λέγουν ΟΤΙ έχείνο δεν ηταν 
χορός, άλλα πηδήματα, έξαιτίας όποί) ή φωτια τοΙΙς εχαιε τση πατοuσεςο 
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μου, και μ' ερριξε κάτου και μοσπασε ενα 'λίγο το xoux
καλο. ΙΗ Αότοκράτεφα τότες ολη εντρομη δια το δυστύχη
μα, σχεδον όλιγοθυμοuσε! Έσταυροκοπήθηκε πολλες φορές, 
εκλαψε, κ' έκαταδίκασε τον Άρχιδιάκο σε τριάντα 'μέρες νη
στεία και προσευχή, και τριακόσια κυριελέί"σα ένώπιόν μου 
την κάθε 'μέρα. 

ιο δυστυχης ό Άρχιδιάκος έχτελοuσεν άκριβώς την κα
ταδίκην του καθημερινώς ένώπιόν μου με τα τριακόσια του 
κυρ ι ελέίσα, και με αλλες τόσες μετάvοιες. Μα μίαν ήμέρα 
εχασε την όπομονή, και μέσα στα κυριελέί"σα, μοϊ> 'ξαμόνει 
ενα τέτοιο φάσκελο, με τόση δuναμη, και με τόση μάνητα, 
ποί> το δάχτυλό του το χοντρο έμπηκε ολο μέσα στο κοuφιο 
μάτι μου, και με σήκωσε ψηλά, και μ' έξαναγuρισε άπάνου 
στο ταυλι ποί> εόρισκόμουνα! 

Άσέβεια! θα 'πητε. Μα οΙ παπάδες δεν πιστεuουν τίποτα. 
ΟΙ καuμένοι, εχουνε τα δίκηα τους . . .  

Έγω έπικράθηκα δια την χυδαίαν έκείνην προσβολην όποϊ> 
μοϊ> εκαμε ό ΆρχιδιάΚΟς" και εΤδα δειλίαν εΙς τον χοντροειδη 
έκεΤνον έξυβριστήν, όποϊ> εβριζε αψυχα άνθρώπινα λείψανα. 
Έπάσχιζα δε να διασκεδάζω με τα αλλ α συντροφικά μου 
κοuκκαλα γνωριζόμενος με αότά, και διηγοuμενοι καθένας 
τες Ιστορίες μας. 

ΈκεΤ σιμά μου εΤχα γειτόνισσα μίαν αλλην κάρα, την 
όποίαν ή Αότοκράτεφα έλάτρευε ώς KcXpav της ί1 γ(ας και με
γαλομάρτυρος Παρασκευης. - Άγία μου, της εΤπα, συστέλλο
μαι να εόρίσκωμαι τόσον άναξίως θεμένος έγω ό μηδαμινός, 
είς τας Ιδίας τιμας με την άγιωσuνην σου. 

Βρέ, λέει, γκιαοuρη, έγω δεν εΤμαι Άγία. Έγω εΤμαι ό 
Μόρος, όποϊ> έσκότωσε το Μάρκο-Μπότσαρη. 

Έγώ, στη στιγμή, έσάστισα! Μα επειτα σκεφτόμενος, 
πώς, ώς κ' έγώ έκεΤ μέσα επαιζα το πρόσωπο του Άγίου 
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'Ιωάννου, είδα οτι ολο έκείνο ήτανε μία κωμ�δία, μία μπα ι
γνωκωμ�δία, ποu έδιασκέδαζε ϊσια-ϊσια με τη μπαιγνι
ocruVTJ της. Το πραγμα μοu έφάνηκε παράξενο και νόστι
μο· κ' έβάλθηκα να ρωτήσω τα τέσσερα γα"ίδουρόποδα, αν 
πραγματικως ήτανε και τα τέσσερα στον γά"ίδαρον έκείνον 
όποu έκαβαλίκεφε ό Χριστός- έπειδή, μετα τα προηγοuμε
να, άρχισα να uποφτεuομαι σε Ολα. 

οστε τα τέσσερα οστε κανένα άπο έμας. Είπαν τα γα"ίδου
ρόποδα.Έμείς άνήκουμε σε τέσσαρους χωριστοuς γα"ίδάρους, 
άπο τοuς όποίους καν εις δεν ε'λαχε την τιμη να καβαλικευθη 
άπο τον Χριστόν· άλλα δεν είναι δια τοuτο ποu ήθελε 
θεωρηθοuμε ώς άναξωτψότερα άπο τα άλλα οσα έδω-μέσα 
άνθρώπινα κοUκκαλα. Έμείς έδουλέφαμε ολη μας τη ζωή, 
και με τον ίδρωτα τοu προσωπου μας έφάγαμε το άχυρό μας, 
δια να ήμασθε χρήσψω στον κόσμον, οπου έγεννηθήκαμε. 
Έν� σείς άλαζόνες, κοuφω, και κακόπωοι άνθρωποι, ζητε 
με τοuς κόπους μας, άχαριστείτε είς ήμας τοuς εύεργέτας 
σας, και τα πράγματα δια τα όποία έπαίρεσθε είναι ώς έπι 
το πλείστον άνόσια. Κορυφόνετε δε την άναισχυντίαν σας 
σταν, άποθνήσκοντες, αύτοχεφοτονείσθε ήμίθεω, και λα
τρεuεσθε άνάμεσό σας! .  . .  

'Μιλείτε ετσι, τοuς είπε μία σιμοτινη Άγία Σιαγόνα, 
έπειδη δεν είσθε τα άληθινα πόδια τοu Άγίου έκείνου 'Όνου, 
τον όποίον ό Κuρως ήμων'Iησοuς Χριστος έκαβαλίκεφε. τα 
άληθινα έκείνα αγια πόδια, τα όποία έγω πάντοτε έφuλαξα 
είς την έκκλησία μου, ήθελε 'μιλήσει πολu διαφορετικά· 
έπειδη τ� οντι αγια έκείνα, και θαuματα έκάμανε οχι όλίγα, 
και ίατρείες είς άλλα πόδια ζώων και άνθρώπων έκάμανε. 
Άλλα σείς δεν γνωρίζετε . . .  

Μπά, Δέσποτά μου, ποu δ ε  γνωρίζουμε. Tou είπεν ενα 
άπο έκείνα. Έγω την άγιωσuνη σου σε γνωρίζω και πολu 
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χαλά' έπε�δη έγω είμα� το 'π�σ�νo πόδ� έχείνοu που μ�α φορα 
ητανε γαΙδαρός crou. ΚαΙ 'θuμωμα� ποίί μ' εχοψες άπο το 
γά"ίδαρό crou, οταν έψόφησε' χαΙ μ' έξήρανες, χαΙ μ' εβαλες 
είς το θuσ�αστήρLO της έχχλ ησ�ας crou, με κερ�α άναμμένα, 
με θuμ�άματα, με χαντήλ�α . . .  καΙ είχες έμπόΡLOν άπο πό
δ�α γα"ίδοuρίσ�α, ποίί τα εχοβες τη νuχτα άπο τους ψόφ�
οuς γαϊδάροuς τοίί χωΡLOϊϊ, χαΙ επε�τα τα έποuληες είς τον 
εξω κόσμο, γ�α πόδια τοίί Άγίοu "Ovou . . .  καΙ μας εφερνες 
στα σπίτ�α τοίί χωΡLOϊϊ, χαΙ μας φ�λοuσανε n χωρ�άτισες, χ' 
έσταuροχοπηώντανε ένώπιόν μας . . .  χαΙ σοίί έδίνανε λάδ� για 
το καντηλ� μας, χαί, χαί, χαΙ . .  

Μα  τότες ή Άγία Σιαγόνα ετριξε τα  δόντια της, χαί, 
- Άχάριστε, τοίί λέε�, γαϊδοuρόποδα! ΚαΙ εΤν' ετσι ποίί 

μοϊϊ πληρώνεις την εuγνωμοσuνη ποίί μοϊϊ χρωστ�ς; ! Άλλα 
βλέπω οτι εδωσα τους μαργαρίτας μοu είς τους χοίροuς, πα
σχίζοντας να σας uψώσω είς Άγιον ''Ovov, καΙ να σας κάμω 
να χατοιχεΤτε Αίιτοκρατοριχα Άνάχτορα. 

'Έχε, λέ' uπομονη δέσποτά μοu, έπειδη οΙ  πεθαμένοι τα 
λένε ολα χαθως έσταθήχανε, χωρΙς φόβο, χω ρΙς πάθος. 

Μα έκεΤνες τες ήμέρες μας έπλησ�άζανε οΙ Γάλλo�' καΙ οΙ 
Μοσχοβίτες ε'ίχανε σχεδ�άσε� να χάψοuν τη Μόσχα! Χρεία 
λo�πoν τα πολuτψότερα πράγματα να εβγοuνε άπο το Κρεμ
λίνο, να κρuφθοuνε, ν' άφανισθοϊϊνε μέσα σε uπόγε�α' χαΙ τα 
πολuτ�μότερα πράγματα της Αίιτοχρατορίας τα πολuτψό
τατα ημαστε έμεΤς τα 'Άγ�α Λείψανα. 'Έτσ�, ό Άρχ�διάκoς 
έ'λαβε διαταγη να έπιστατήση στη μετακόμισήν μας. 

Ή διαταγη έκείνη ήλθε 'ξάφνοu, χαΙ επρεπε να έχτελεσθη 
άμέσως. 

Μία τέτοια έπιφόρτιση, μία τέτοια έργολαβία, ητανε με
γάλη τuχη δια τον Άρχιδιάκο.tΗ Καλιφορνία τοίί άνοιγότοuνε 
διάπλατη, χ' έβανότοuνε στη διάθεσή τοu. Στην άναστάτωση 
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έκείνη και στη σκοτοuρα, ήμποροuσε να ώφεληθη πολλα έν 
ασφαλεί� τοu· και εβλεπε τον έαuτό ΤΟ!.) 'σαν Πρωθuποuργο 
της rΕλλάδος σε προετοιμασία πολέμοu, με πίστωση να 
δανεισθη έκατομμόρια! .  . .  

Λύτος ηδη με  είχε κρuφα πραγματεuμένη και σuβασμέ
νη με μίαν Κuρίαν της Λύλης, με την όποίαν είχε σuμφω
νήσει να με κλέΦη, και να με ποuλήση εις αύτήν. "Ωστε ή 
αναστάτωση της μετακομίσεως, τοί) ηρχετο πολΙΙ πρόσφο
ρη. Και ομως το Πεπρωμένο, δι' οσο τούλάχιστον απέβλεπε 
έμέ, είχε διατάξει αλλοιως τα πράμματα. 

ro αχθοφόρως όποί) μαζΙΙ με αλλ α εφερνε κ' έμε στο κρuφο 
όπόγειον, είχε ενα παιδάκι ποί) εδινε μεγάλην ένόχληση 
στην οικογένεια με τα κλάυματά τοu, και με τες φωνές τοu. 
Έστοχάσθηκε λοιπον να κλέΦη μία απο έκεΤνες τες κωφά
λες, δια να σκιάζη το παιδί τοu, και εκλεΦε έμέ. 'Όταν μ' 
έπηγε σπητt- τοu, ή γuναΤκα ΤΟ!.) εύχαριστημένη πολΙΙ δια 
το σχιάχτρο, μ' έπαροuσίασ' εύθΙΙς εις το παιδάκι της. -
τη βλέπεις; τοί) είπε."Οντις κλαΤς, σε τρώει. - Το παιδά
κι εμεινε εντρομο και αφωνο, εκλεισε τα ματάκια τοu, τα 
έσφάλισε καλα με τοΙΙς δuό το!.) μικροΙΙς γρόθοuς κ' έγόρισε 
κ' έκοιμήθηκε. 

Για κάμποσον καιρον έξακολοόθησα να ήσuχάζω 
και ν' αποκοιμάω το παιδάκι τρομάζοντάς το. Άλλα ή 
έξακολοuθινη ένέργεια τοί) σκιάχτρο!.) απάνο!.) στη φαντα
σία και στα νεuρα τοί) νήπιο!.) έκείνοu, εφερε τέλος πάντων 
και το αναπόφεuχτο αποτέλεσμά τηζ αφοί) το αλάλιασε 
και το ανάγκεΦε, στο uστερο το έσκότωσε, κάνοντάς το 
να 'πεθάνη με σπασμοΙΙς και σκληρο θάνατο. Οϋτε ποί) 
ηθελ' είν' έπιθuμητο να ζήση, έπειδη ηθελε αξήνει βλάκας. 
'Άν ή μητέρες ε'(χανε vou, ώφελοuντο απο τοuτο μο!.) το 
ανέγδοτο. 
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'Εντοσοuτ� ό Άρχιδιάκος, άφοu δεν ηίίρε πλέον την κάραν 
του ί1Υ{ΟU 1ωάvvοu, δεν ταχασε."ΕκλεΨε και αuτός, αλλην, 
λατρευομένην εΙς το Κρεμλίνον ώς Κάρα της ί1Υ{ας χαΊ. με
ΥαλομάΡτuρος Μαρ{νης· άλλα πραγματικως ένος φίλου μου 
φαναηκοu Μηδενιστη, ποu είχε πεφαθεί να δολοφονήση τον 
Αυτοκράτορα. Τοuτης έξεκόλλησε την έπιγραφή, και εβαλε 
Κάρα 1ωάvvοu του άποχεφαλιστου. 

την κάραν τοuτην πουλημένην εΙς την Κυρίαν της Αuλης, 
ή Κυρία έκείνη την έπλήρωσε εΙς τον Άρχιδιάκο, μέρος με 
πολuημους άδάμαντας, και μέρος με χρήματα."Εδωσαν δε 
άμοιβαίαν όπόσχεσην και ορκον, να βαστάξουν μυστικην 
την έν λόγ� όπόθεσην, εΙς την όποίαν συνενοχοUντο. Άλλα, 
οuδέν έστι κεκαλυμμένον, δ oux άποκαλυφθήσεται, και κρυ
πτόν, δ οί> γνωσθήσεται. 

Ή γυναίκα τοu άχθοφόρου, άφοu άπέθανε το παιδάκι 
της, δεν μ' έχρειαζότουνα πλέον, και μ' ερριξε άπάνου σε 
μια λιθια στο προαuλω τοu σπητωu της! 'Εκεί εμεινα κά
ποσον καφό, οταν μίαν αuγη χάραμμα ήλθε μία Κίσσα, μ' 
έσήκωσε στα πόδια της, και μ' έπηγε και με άπίθωσε άπάνου 
στο καμπαναριο της Μητροπόλεως ΆνάληΨης. 

'Εγω έξακολουθοuσα να φέρνω στο κράνιό μου την 
έπιγραφη που είχε μοu βάλουνε στο Κρεμλίνο. 'Έτσι, σταν ό 
κωδωνοκροuστης ήλθε και με ηίίρε έκεί-άπάνου, βλέποντας 
την έπιγραφή, εμεινε εχπληκτος! Δεν έτόλμησε να μ' έγγίξη· 
έκατέβηκε τρε χάτος τη σκάλα τοu κωδωνοστασίου, έφώναξε 
'σαν εξω τοu έαυτοu του στους Ιερείς το θαuμα, και οΙ Ιερείς 
έκείνοι, βαλόντες τα έπιτραχήλιά τους, και τα φελόνια τους, 
και με τα θυμιατα στο χέρι, ηλθανε και μ' έπήρανε, και μ' 
έκατεβάσανε ψάλλοντες και θυμιατίζοντές με. 

Ή τψη έκείνη, επειτ' άπο τη δειλίαση ποu όπόφερα στο 
σπητι έκείνης της χυδαίας, έστάθηκε 'σαν ενα βάλσαμον είς 
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τα παθήματά μοu ίκανοποιοόμενος ετσι, καΙ 'ξαναβρισκόμε
νος εΙς τες πρωτες μοu δόξες! 

Μη δε με κατηγορήσετε δ ια τοUτο. llpocrxuvιX καΙ δόξες 
καΙ λιβάνια καΙ κολακείες κ' εγκώμια ριμμένα καταπρόσω
πον, είναι πράματα επιταuτοu εφεuρεμένα δια ολες τες κοό
φιες Κάρες" καΙ οταν μας λείψοuνε, μας λείπει το μόνο μας 
φuσικο παραγιόμισμα. 

Περνωντες άνάμεσα στο σuναγμένo πλ ηθος όποί) γονuπετεί'ς 
εσταuροκοποuντο, κ' εδέοντο σ' εμε ώς εις τον Θεόν, μ' εφέρανε 
με παράταξη μεγάλη, καΙ μ' εθέσανε άπάνοu στην Άγία-Τρά
πεζα, περιβάλλοντές με λαμπάδες καΙ εόωδικα θuμιάματα. 

Ώστόσο 'διεδόθη με ήλεχτρικην ταχότητα σ' ολην εκείνην 
τη Μεγαλόπολην οτι ό<Άγιος, οστις δια πνεuματικας βέβαια 
αιτίας άνελήφθη, επέστρεψεν ηδη αόθορμήτως, καΙ ήλθεν εις 
την Μ ητροπολι τικην Έκκλ ησίαν. 

Ή άναστάτωση τότε των κατοίκων ήτον άπερίγραπτη, 
καΙ � Μητροπολικη εκείνη εκκλησία δεν εχωροuσε πλέ
ον το στιβασμένο πληθος. <1:1 καμπάνες ολες της Μόσκας 
εσημαίναν άδιακόπως μηνόοντας χαρα καΙ άγαλλίαση· καΙ 
� Κuβέρνηση άπέναντι τοιοuτοu θαόματος, εδιόρισε παρά
κλησες εΙς ολες τες εκκλησίες. 

Ό τόπος ολος εχαίρετο δια την 'ξαναπόχτησην της ί1Υ{ας 
Κάρας· οταν � Κuρία εκείνη, ποτ) με διαμαντικα καΙ με χρή
ματά της είχε άγοράσει την αλλη Κάρα τοί) Ιδίοu Άγίοu, 
εκραξε στο σπητι της τον <Άγιον Άρχιδιάκο ναν της εξηγήση 
τη σuνόπαρςη των δόο καρων τοί) αότοί) Ά γίοu. 

'Ή � μία, ελεγε, Τι � αλλη, θαν είναι Ψεότικη· καΙ κά
ποιος καλόγηρος Τι παπας αλλος θαν εκαμε το άνοσιοόργη
μα νά! . . .  

'Ά, Κuρία μοu, λέγει ό Άρχιδιάκος δι' άγάπην Θεοί) μη 
γινόμεθα ίεροκατήγοροι ·  μη μεμφόμεθα ίερωμένα πρόσω-
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πα. ( 1 )  Οί ίεροκατήγοροι δuστuχως πλημμuρίζοuμε σήμερα 
την κοινωνία μας, καΙ ζητοuν να άνατρέψοuν την άγίαν Θρη
σκείαν μας, την όποίαν μόνη ή τuφλη πίστη τωνΌρθοδόξων 
Χριστιανων δύναται να σΨση. 

Ό Θεος να με φuλάξη, είπεν ή Kuprιx, άπο τοί) να γένω 
ίεροκατήγορη, καΙ να μεμφθω άδίκως ίερωμένα πρόσωπα. 
ΚαΙ μόνον έρωτω την άγιωσύνη crou, -Ό<Άγιος 'Ιωάννης, 
είχε δύο κεφάλες; -

<Όταν έζοuσε είχε μία. Άλλ' οταν άπέθανε, κατα θείαν 
παραχώρησιν, έ'λαβε δ ιάφορες. ΚαΙ τοuτο, Kuprιx μοu, είναι 
ίστορικη άλ ήθεια. 

Δεν έννοω! 
'Ιδού . Άποθαμένος ό <Άγιος, εγινε μεγάλη, καΙ παγκόσμια 

ζήτηση δια τα όστά τοu. Και μολον όποί) ό έπικατάρατος 
'Iοuλιανος έξέθαψε το λείψανο τοί) Άγίοu, το εκαuσε, καΙ 
έσκόρπισε την σκόνην εΙς τον άέρα· μολον τοuτο, θεί� πα
ραχωρήσει, n σκόνες έκείνες σuνηλθαν πάλιν εΙς το αίιτό, 
καΙ έσχημάτισαν τότε δ ιάφορα ζεύγη όστέων, καΙ μάλιστα 
Καρων, δέκα Τι δώδεκα τον άριθμόν, μία άπο τας όποίας . . .  

Κ '  έκείνη ποιι μοί) έπούλησες; 
Βεβαίως. 
Τότε παρακαλω, αγιε Άρχιδιάκο, να έ'λθης μαζί μοu 

στην άλλη κάμαρα. 

(1) Κάθε ρασοφόρος, παπας Τι χαλόγηρος, Τι o;n αλλ ο λέγε
ται ίερωμένο πρόσωπο. Και χαθο ίερωμένο πρόσωπο, του έπιτρέπεται 
σιωπηλώς να άνοσιουργΏ! Άπαγορεύεται δε. πασα μομφη χατ' αύτου, εστω 
χαι πασιγνώστως ό πλέον διεφθαρμένος της χοινωνίας! Ή μπαιγνιοσύνη 
τούτη του ποιμνίοΙ) βασίζεται είς την ριζιχην αλλη 'μπαιγνιοσύνη, του οτι 
πρέπει να χρύβωμε τη διαφθορα του ίεΡατείοΙ) μας, δια να μη μας περιγελουν 
χα'ι καταφρονουν οί άλλόθρησκοι! πραγμα τουτο ποιι χαλώς γνωρίζοντές το 
οί άλλόθρησχοι, μας περιγελουν χαι χαταφρονουν, ώς χαι δια τουτο. 
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Στην αλλη κάμαρα τον έπροσμένανε τα δuο άδέλφια της 
Κυρίας έκείνης- παιδια δυναμόχερα, κ' έλεuθερα άπο δει
σιδαιμονίες καΙ προλήΦες. τουτα ηδη είχε ειπουν εις την 
άδελφήν τους, ση την άπατουσε ό άσυνείδητος Άρχιδιάκος, 
πουλωντας της άντΙ πολυτίμων λίθων καΙ χρημάτων, xoux
καλα καμμιας άξίας- άλλα ή άδελφή τους δεν εδωσε άκρόασην 
εις τα λόγια τους. 'Έτσι έκείνοι έζητουσαν την περίσταση να 
έγδικηθουνε τιμωρωντες τοuλάχιστον τον Άρχιδιάκο. 'Έτσι, 
σταν είδαν την άδελφή τους άνανοημένη καΙ πρόθυμη ναν 
τους παραδώση τον Άρχιδιάκο, καΙ ηδη τους τον εφερνε στα 
χέρια τους, τον έδεχθήκανε μ' ενα τέτοω γροθοκόπημα στο 
[ερωμένο πρόσωπο, που δεν εβλεπε την πόρτα να εβγη. την 
ευρηκε σμως, καΙ φεuγοντας τρεχάτος, ό Άγιος Άρχιδιάχος 
τους έξάμωσ' ενα γενναίο φάσκελο καΙ άνελήφθηκε! . . .  

Άλλά, ένω ή συνάδελφή μου Κάρα, στο σπηη της Κυ
ρίας έκείνης -επεφτε σε άναποληΦίαν, ή φήμη ή 'δική μου 
έξεναντίας εις την Μητρόπολιν της Μόσκας δΦωνότουνε 
στα Οuράνια:Η έκκλησία γεμάτη πάντα προσκυνητάς μου! 
Λαμπρα καντήλια καΙ τορτσόνια καΙ θυμιάματα όλόγυρά 
μου! Ίερείς τόσω που ένδυμένω τες ίερες στολές τους έν 
πλ ήρει παρατάξει με έλατρεuανε! '1:1 καμπάνες της Μόσκας 
σλης να σημαίνουν χαρμόσυνα προς τιμήν μου! '1:1 παράκλη
σες όπου μου έγενόντανε στη Μητρόπολη, καΙ στες αλλες 
έκκλησίες του τόπου για να διώξω τους Γάλλους! . . .  

'Όλες τουτες ή δόξες όπου μ '  έθεοποωuσανε, ένεργοuσανε 
τόσο δυνατα στη φαντασία μου, που αρχισα να πιστεuω 
πως τι{) οντι μου έπρέπανε' καΙ να θεωρουμαι 'σαν κάτι τι 
πραγματικως δπεράθρωπο. 

'1:1 φαντασίες 'μπαίνουν ευκολα στα κοuφια κράνια' 
έπειδη στην ε'{σοδο δεν είναι νους θυρωρός- καΙ μέσα 'βρί
σκουν' εUρυχωρία. 
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Μ' άλλοίμονο! Δεν μου ήτον πεπρωμένο να χαρώ δια 
πολΙΙν καφον την άποθέωσή μου! Οί κακηωρισμένοι Γάλ
λοι, οί άσεβεΤς εκεΤνοι περιπαΤχται τών Καρών, 'λίγο επειτα 
'μπασμένοι στη Μόσκα, επεριχειλήσανε σ' ολα τα μέρη, κ' 
εφέρανε παντου την άναστάτωση και την ίεροσυλία. 

'Όταν μέσα στη Μητρόπολη με είδαν εμε βαλμένη σε 
τόσες δόξες, εκάμανε φρικώδη χασμόγελα! 'Εβάλανε χέ
ρια ίερόσυλα άπάνου μου' ενας με εχά'ίδευε περιπαιχτικά' 
αλλος μου εφύσα τον καπνο του τσιγάρου του, κ' εγέλα' 
αλλος μ' ερώτα τί κάνει ό άναδεξιμιός μου ό Χριστός' αλλος 
μ' εσυχαφότουνε για την κουμπαριά μου με τον Θεόν, και 
αλλος αλλα. Στο υστερο μ' επήρανε και μ' εστήσανε στη 
μέση της 'Εκκλησιας, άπάνου σ' ενα τετράποδο, κ' εφέραν' 
εν αν άργιλέ, και μου εβάλανε το μποκίνο στο στόμα μου, 
κ' εφαινόμουνα 'σα να καπνίζω τον άργιλέ μου. Με τουτο, 
χαμογελώντες εφύγανε. 

Άλλα μου επέπρωντο και αλλα. 'Επειδή, εuθuς επειτα 
ήλθαν αλλοι στρατιώτες Γάλλοι '  οί όποΤοι βλέποντές με σ' 
εκείνην τη γελοία θέση, με τον άργιλέ μου στη μέση της 
'Εκκλησίας, ενομίσανε πως οί Ρουσοι τιμουν τοΙΙς Άγίους 
τους σ' εκεΤνον τον τρόπο! Και ή εχπληξή τους δια τη νομι
ζομένη χτηνωδία τών Ρώσων δεν είχε Ορια.'Έφεραν εuθuς 
και μ' εφωτογραφίσανε καθως ευρισκόμουνα με τον άργιλέ 
μου' και τες φωτογραφίες εκεΤνες τες στείλανε στη Γαλλία' 
γράφοντες οτι - οί Γάλλοι στο εμβασμά τους εΙς τη Μό
σκα, ευρήκανε τες εκκλησίες και τη θρησκεία σ' εκείνην τη 
χτηνώδη κατάσταση! . . .  

Και πάλιν επειτ' άπο τούτους ήλθαν αλλοι, οί όποΤοι 
άφου εχασμογελάσαν' κ' εκεΤνοι, μ' εσηκώσανε με ολο το 
τετράποδο, και μ' εβγάλαν' εξω να με γυρίσουνε στη χώ
ρα εΙς είδος παρ�δικης λιτανείας. Άλλα μόλις εφθασαν εξω 
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άπα την πόρτα της έκκλησίας έγω έκόλησα κ' επεσα.Έκε'ίνΟL 
ομως, είς τη μέθη της άταξίας τοuς, δεν άνανοηθήκανε πως 
επεσα, κ' έξακολοuθήσαν' την πεΡLπαLΧΤLκή τοuς λLτανεία, 
τρέχοντες καΙ φωνάζοντες έν θΡLάμβ� νομίζοντες να μ' 
εχοuν είς τα τετράποδο. 

Έμε ώστόσο, μόλLς πεσομένη, με αρπαξε ό σκόλος σας, 
καΙ μ' εφερ' έδώ σ' έσας, οποu, προ ωρας, παuεL ή Ιστορία 
μοu. 



ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Μα δεν ητανε και τόσο περίεργο, έπειδη άποβραδις 
έδιάβαζα στες έφημερίδες το άντικείμενο τοσ ονειροό μου . 

Με το πνεσμά μου γεμάτο άπο τες γυναικείες άπαίτησες 
τοσ να ψηφοφοροσνε και αuτές, και να εχουνε και αλλα πολι
τικά δικαιώματα, οσα και οί ανδρες, μολις εγυρα στο κρεβ
βάτι μ' έπηρ' ό uπνος, κ' εόρέθηκα στη Βουλ η στας Άθήνας. 
Έκεί άπουκάτουθέ μου, εβλεπα Βουλευτάδες και Βουλευ
τάδισες άνάκατα, και ακουα μεγάλο θόρυβο άπο κουβέντες 
γυναικων μεταξύ τους, και με τους ανδρες. 

Προέδρισα της Βουλης έκέινης ητον ή όπηρέτριά μου· 
ή όποία εΤχε θέσει και αuτη στον Βουλευτικον άγωνα την 
Κάλπην της, και εΤχε λάβει τας ψήφους ολων των συν
δοόλων της και της Άγορας Ολης. Έσήμαινε το καμπανέ
λι και ένταυτί;> έφώναζε - σκασμός! σκασμός! -, άλλα 
άνωφελως έσήμαινε, και άνωφελως έφώναζε, έπειδη οί 
κόριοι Βουλευτάδες, με τες κυρίες Βουλευτάδισες, ε'{χανε 
στρωμένες ένδιαφέρουσες πραγματείες περι των μεγάλων 
συμφερόντων της Έπικρατείας" περι τοσ πως γρηγορώτερα 
και άρμοδιώτερα ηθελε αuξηνθη ό πληθυσμος τοσ χαίνοντος 
τόπου, και αλλα. 

fH όπηρέτριά μου εΤχε ψηφισθη Προέδρισα της Βουλης 
έκείνης, έπειδη ή πλέον γλωσσοσ άπο ολες οσες ητανε στη 
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Βουλή' έθεωρείτο οθεν ώς ή πλέον ευγλωττη, ή πραγματικώ
τερη Speaker, καΙ άκολοόθως ή άρμοδιώτερη Προέδρισα. 

Μέρος άπα έκείνες τες κυρίες Βουλευτάδισες, ή όποίες ώς 
φαίνεται, ε'ίχανε διαβάσει Μυθιστορήματα περΙ Άμαζόνων, 
έζητοόσανε καΙ τη στρατολογία δια τες γυναίκες. 

Ήθέλανε τάγματα και συντάγματα γυναικών με 
άξιωματικες έδικές τουζ με στρατώνες ξεχωριστοΙΙς έδικοός 
τους" με στολες a la Bloumer, με σπαλάρα καΙ με σπιροό
νια! .  .. Είς τες άλλες, τι όποίες τοΙΙς ένθόμιζαν τα ένδεχόμενα 
της έγκυμοσόνης, καΙ άλλα τέτοια . . .  έκείνες άπέδιδαν 
άνανδρίαν, καΙ τες έφώναζαν άνάξιες δια τα πολιτικα δικαι
ώματα που ηδη τοΙΙς έδοθήκανε. 

Άλλα καΙ άπα τοΙΙς άνδρες Βουλευτάδες, πολλοΙ που 
έπιθυμοόσανε να ίδουν τες γυναϊκές τους με σπαθΙ στη ζώση, 
uποστηρίζανε κι' αυτοι τες άρειμάνιες έκείνες άμαζονόφρονες, 
καΙ ή πρόταση έκινδόνευε να περάση, οταν ό Παρνης άνέβηκε 
τα Βημα καΙ είπε: 

«Κυρίες, -'Εμείς ε'ίμασθε καΙ πολΙΙ ευγνώμονες είς έσας 
δια τα γενναίά σας φρονήματα' άλλα πρέπει να γνωρίζετε οτι 
έντας όλίγου θα κηρόξωμεν πόλεμον είς τοΙΙς Τοόρκους, δια να 
πάρουμε τα Γιάννινα. Πρέπει δε να σκεφθητε οτι οί τουρκοι 
είναι τρομεροΙ άνθρωποι, καί, στην περίσταση, δεν φέρονται 
διόλου ίπποτικα με τες γυναίκες. Μη νομίσετε οτι πιασμένες 
αίχμάλωτες άπα αυτοός, ηθελε την περάσετε με μόνον όλίγες 
χεροκωλιές( 1 ) ,  ώς άλλοτε έπΙ 'Εθνικο-Χριστιανικου πολέμου, 
ή Άγίες μας την έπεράσανε με τοΙΙς ευγενείς έκείνους, καΙ 
άληθώς ίπποτικοΙΙς στρατιώτας του Διός. Άλλα . . .  » 

Μα έδώ ταν άντίσκοφε μία ραγδαία βροχη άπα βρι
σιές. '1:1 γυναίκες έκείνες προσβεβλημένες είς τα φιλότιμό 

( 1 )  "Ιδε. I>army. La guerre des I ) ie u x. 
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τοuς τον έπεράσανε άπο παληόφραγχο σε παληόφραγχο. 
Και άντιπαρατάττοντας είς τες μορφές τοΙ) το θάρρος τοuς, 
έφώναξανε Όλες σύσσωμες: « 'Ομπρός! στην Κούτρα! Στην 
Κούτρα! . . .  » 

fH Προέδρισα, ύπηρέτριά μοu, τότες έσήμανε το χαμπα-
'λ " δ ' , Σ ' , " ξ 'Ε ' δ' νε ι, χ ε ιορισε σιωπην. « χασμος.» εφωνα ε. « γω εν 

έμCΛησα εως τώρα, έπειδη τα Γιάννινα δεν μ' ένδιαφέροuνε 
οuτε πολυ οuτε λίγο' χαι Τι στρατολογίες σας ώς χ' έχεϊνες 
μοί) είναι άδιάφορες. 'Άν ερτη ωρα να πάρω χ' έγω τη λόγ
χη, 'ξέρω ποιους να σχοτώσω' χαι τ' άφεντιχά μοΙ) θαν είναι 
οί πρώτοι. 'Επειδή, βέβαια, βέβαια σας λέγω Ότι ό άφέvτης 
δεv εχει μεΥαλήτεΡΟV iχθΡΌv άπΌ τΌ δουλό τοu! Για την ωρα 
εχω τα νύχια μοu. fΩστόσο, Κύριοι χαι Κuρίες μοu, άπαιτώ 
άπο την άφεντιά σας να ησθενε γενναιότεροι, με έμας τες 
ύπηρέτριές σας χαι διχαιότεροι. 'Εμείς δεν σας χρεωστοuμε 
ύπηρεσίαν παρα την ήμέρα μόνον' τη νύχτα πρέπει ναν 
την εχοuμ' έλεύθερην ναν την έξοδεύοuμε Όπως χαλήτερα 
εUχαριστούμεθα. fH άντισuνταγματιχη έχείνη σuνήθεια ποί) 
εχοuνε πολλοι άπο τους Κuρίοuς της Πρωτεuούσης, να χλει
δώνοuν άποβραδις την πόρτα τοί) σπητιοί) τοuς, χαι να μένη 
όληνύχτα χλεισμένη, είναι εν ας φραγμος δια την έλεuθερίαν 
μας είναι μία τuραννία' ενα πραξιχόπημα χατα της έλεuθερίας 
τών έλληνίδων ύπηρετριών. - Προτείνω Όθεν . . .  » 

Μα τότε, Κύριοι χαι Κuρίες άποστομώσανε την Προέδρι
σά τοuς, με φωνες μεγάλες. Δuστuχώς Όμως έχεί-μέσα δεν 
ήτο μόνη ή Προέδρισα ύπηρέτρια, άλλα χαι πολλες αλλες 
ύπηρέτριες Βοuλεuτάδισες, Τι όποίες Όλες έπήρανε το μέρος 
της σuνδούλ ης τοuς Προέδρισας, χ' έπέσανε άπάνοΙ) στες Ku
ρίες ναν τες φανε! . . .  fY πηρέτριες χαι Κuρίες έπιασθήχανε άπο 
τα μαλιά' έπέσανε χοuβάρι στο πάτωμα' έμαθιστήχανε' χ' 
έχρειάσθηχε ναμποuνε οί χωροφύλαχες ναν τες χωρίσοuνε . . .  
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Στην τσακωμάρα έκείνην ητον χαρακτηριστικη ή άμεΡΟ
ληψία των Κυρίων, οι όποίΌι, καθως εμαθα επειτα, εϊχανε 
παρόμοια συμπάθεια και δ ια τα δύο μέρη! .  . .  

Οι Κλητηρες ίιπηρέτες της Βουλης, έφωνάζανε: «<Όποιος 
θέλει ναρχεται να βλέΠΌ θα πληρώνη ενα φράνκο.» 

Τ' ονειρο του Σολωμου, σ' ενα του καποιο μέρος, 
Τρέχει ώς κ' έκειο και 'μπαίνει 
Μέσα στη Φανερωμένη. 

'Έτσι τώρα και το 'δικό μου ετρεξε κ' έμπηκε στο 
rT πουργείον της Πρωθυπούργισας. 

Μοφαινότουνε πως είχα μίαν ίιπόθεση πολΙΙ σπουδαί
αν, δια την όποίαν μοu έχρειαζότουνε να lδω πάραυτα την 
Κυρία Πρωθυπούργισα. Άλλα στο rT πουργείΌν της έκείνην 
την στιγμην ητανε μεγάλη σκοτοuρα, μεγάλη άνακάτωση. 
ΟΙ ίιπάλλ ηλοι ολοι, άφιμένην την συνήθη έργασίαν τους, 
έτρέχανε ανω-κάτω, άλλάζανε λόγια μυστικα μεταξύ τους, 
έσuνεννοuντο με νοήματα, και δεν έδίνανε κανενος άκρόαση· 
σαν πως να ετρεχε κάτι τί άπαίσιο . 

Έρώτησα εναν άπο τοΙΙς παρευρισκομένους, και ώς κι' 
αύτος με μεγάλη μυστικότητα . . . δε μοu είπε, άλλα μάλλον 
με εκαμε να καταλάβω, οτι ή Δεσποινις Πρωθυπούργισα 
είχεν αλλην σπουδαιοτέραν συνέντευξην με την μαμά της, 
περι προώρου τινος καΙ αlφνιδίοu συμβάντος. 

Άδύνατον! Είπα έγώ. rH ΔεσποινΙς έκείνη είναι 'βγαλ
μένη άπο τό, . . .  οπου ή κοπέλες έκεΤνες, άνατρεφόμενες δια 
ίιπηρέτριες, πρέπει βέβαια να είναι διδαγμένες αυστηρην 
ήθικότητα, και φρόνηση, καΙ συνηθισμένες εlς τη λιτότητα. 
Άκολούθως δύσκολα θαν ίιποπίπτουν εlς λάθη τέτοια, όποΤα 
με κάμνεις να έννοήσω. 
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Κάθε άλλο! Μου έΦιθύρισ' έκείνος. Κάθε άλλο! Είν' 
έκείνες κοπέλες, όπου άναθρέφονται σε σχεηκην καλοπά
θεια· καΙ τοuς έμπνέονται άπαίτησες τέτοιες όπου επειτα 
κανεΙς δεν ημπορεί ναν τες πάρη στη δούλεΦή του. Μένουνε 
άργές, καΙ στο uστερο, στενοχωρημένες καταπέφτουνε στη 
διαφθορά. 

Μα τότε λοιπόν, είπα έγώ, το Κατάστημα έκείνο είναι 
μάλλον . . .  

<Ένα Φυτώρων, με άντίσκοΦ' έκείνος, ·Ιερισσων της 
Άφροδίτης. 

'Ενθυμήθηκα τότε την όμιλίαν όπου, σταν ημουν είς τας 
Άθήνας, μου είχε κάμει κάπο ως φίλος μου. « 'Εδω, φίλε Λα
σκαράτε, »  μου είπε, «όπηρέτες καΙ όπηρέτριες εχουνε διπλουν 
εργον. οι μεν όπηρέτες όπηρετουν το σπητι στ' άφεντιχά 
τους, καΙ ένταυτ� άκουν καΙ τα μαθήματα στο Πανεπιστή
μων. <Ώστε, επειτ' άπο καφό, επειτ' άπο 'λίγους χρόνους 
όπηρεσίαν, 'βγαίνουν' άπο του άφεντικου τους, διδάχτοτες 
άμφοτέρων των έπιστημων, Πανεπιστημίου καΙ Ο'ίκου. Μα 
τότε, καθο έπιστήμονες καΙ διδάχτορες, δεν τοuς πρέπει πλέ
ον να παστρεύουνε τα παπούτσια του άφεντιχου τους, καΙ να 
σαρώνουν το σπητι. Άλλ' έχ του άλλου, άποροι, καΙ μη δυνά
μενοι να φάνε αν δεν έργασθουνε, . . .  άνάγκη πάσα να πουλή
σουν τον ετσι λεγόμενον κάλαμόν τους είς τες άπεφάριθμες 
έφημερίδες της Πρωτευούσης' ν' άνηπολιτευθουνε λυσσαλέ
ως καΙ άσυνειδήτως την Κυβέρνησην, Τι ναν την κολακέΦου
νε δειλα καΙ αίσχρά, εως στου ναν την καταφέρουνε ναν τοuς 
δώση μία θέση όποιαδήποτε, Τι όποωνδήποτε άλλο μέσον 
προς άνακούφισην της έπιστήμονος πειναλεότητός των. 

Είναι δε τότε που ή Κυβέρνηση τοuς στέλνει στ ες έπαρχίες 
τελώνας, δικαστάδες γραμματείς . . .  Άλλοίμονο! 

ΚαΙ ή όπηρέτριες; Είπα έγώ. 
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'Ι:Ι ύΠ1jρέτριες, είπε ό φίλος, εχοuνε κ' έκιες διπλο το εργον 
τοuς. την ήμέρα, ύΠ1jρετοuν το σπητι στ' αφεντικά ΤΟUς" τη 
νύχτα ύΠ1jρετοuν τοΙΙς πολίτας. 

πως; είπα έγώ. Π1jγαίνοuν καΙ ύΠ1jρετοuν εΙς τα σπήτια 
των πολιτων την νύχτα; 

'Όχι. Mou εΤπ' έκεΤνος. Οί πολίτες ερχονται εΙς τα έδικά 
μας . . .  

Έκατάλαβα. Είπα έγώ. Μα τοuτο θα  σuμβαίνn χωρΙς 
ναν το γνωρίζετε, σεΤς οί νοικοκuρέοι .  

Φίλε μοu, εΤπ' έκεΤνος, το γνωρίζοuμε. ΚαΙ πολΙΙ 
καλα το γνωρίζοuμε. Άλλ' εΊ�μασθε ύποχρεωμένοι ναν το 
ύποφέρωμε. 'Άλλως, καμμία ύΠ1jρέτρια δεν εόχαριστεΤται 
να μας ύΠ1jρετήσn, αν τη νύχτα κλείσωμε την πόρτα μας. 
ΚαΙ μόνον εχοuμε την πρόνοια κάθε ποί) αλλάζοuμε σπητι, 
να εχη το νέο σπητι, κάτοι) στο Ισόγειον, κοιτωνα δι' αότές, 
δια να μην ανεβάζοuν απάνοι) τοΙΙς σuχναστάς τοuς. 

ΏραΤα! εΤπα έγώ. Μα τοuτα είναι τα Μυστήρια των 
Άθηνων! 

'Άι! είπ' έκεΤνος. τα Μuστήρια των Άθ1jνων είναι αλλα
κι-αλλα . . .  αλλα δια έκεΤνα έχρειαζότοuνε ό Sue. 

Μα τότε τ' σνειρο έματαπήδ1jσε. Εύρέθ1jκα μέσα στην κά
μαρά μοι) με τη σΠ1jτονοικορuρά μοu, καΙ της έδΙ1jγόμοuνα 
δλα τοuτα, αβέβαιος αν της δΙ1jγοuμαι σνειρο, 11 πραγματι
κόΤ1jτα. 

Τοuτα εΤπεν ή σΠ1jτονuκοκοιρά μοu, είναι απάνοu-κά
τοι) έκεΤνα ποί) σuμβαίνοuνε σήμερα στο μεγάλον κόσμον, 
στην ΕUρώΠ1j. 'Ι:Ι γuναΤκες θέλοuνε πολιτικα δικαιώματα· 
αλλ' ώς καΙ στην ΕuρώΠ1j την 'ίδια, δεν εΤναι σ' δλες γενικη 
ή έπιθuμία των πολιτικων δικαιωμάτων. ΕΤναι πολλες 
μεταξΙΙ των κuριων, ή όποΤες αντιφρονοuν, καΙ σuγγράφοuν 
κατα των γuναικείων έκείνων απαιτήσεων. ΚαΙ δείχνοuν με 
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πολλην σωστότητα κρίσεως ση, αν ή γuναΤκες έδίδοντο στα 
πολιτικα, επρεπε άναγκαίως να παραιτήσουν 11 τούλάχιστον 
να λείΦοuν άπο τα οΙκιακά τους χρέη. ΙΗ οΙκογένεια τότε να 
υποφέρη· και ή κοινωνία να δuστυχήση, εΙς το δuστuχμα της 
οΙκογενείας. 

<Ένα τέτοιο δικαίωμα, είπε, ηθελ' είναι το δικαίωμα τοί) 
να πραγνωρίσουμε τη φuση μας, την άδuνατη φuση μας, 
έχθετόμενες σε πράγματα ποί) δεν μας άρμόζοuν. τα πολι
τικά, τα δικανικά, τα στρατιωτικά, τα άγροηκά, και κάθε 
αλλο σμοιον εξω τοί) σπητιοu, σποu να χρειάζεται άνδρικη 
παροuσία, δεν είν' έπιχείρησες άρμόδιες εΙς το άδύνατο και 
εύπρόσβλητο γένος μας."Ηθελε γένοuμε γελοΤες εΙς τα μά
τια μας τα 'ίδια παροuσιαζόμενες ώς Βοuλεύτριες, ώς στρα
τιώησες, κλ. κλ. σμοια. 

<Όσον δε δια την σπάνην και διαφθοραν των ύπηρετριων, 
- θαλθη 'ίσως μια 'μέρα και 'ίσως να μην είναι μακράν, σταν 
ή Κuρίες θα uποχρεωθοuν να ζοuν χω ρις ξένην υπηρεσίαν· 
άλλα την υπηρεσίαν τοuς ναν την κάμνοuν αύτες ή 'ίδιες. 
Πρέπει σθεν να έτοιμαζώμασθε άπο τώρα. Πρέπει να πα
σχίζωμε, σσο το δuνατόν, να άπλοποιοuμε τη ζωή μας" να 
'λιγοστεύω με τες χρεΤες μας, και να εύκολύνωμε και να 
έξευγενίζωμε τα μέσα τα άπαιτούμενα δια την έχπλήρωσήν 
τους. 

Φοuρνοι δημόσιοι στοuς όποίοuς να μποροuμε να στέλ
νωμε κάθε μας φαγητόν, ηθελε μας είναι μεγάλο βοήθη
μα. Καλα σuστημένα τα μαγεριά μας εΙς τα σπήτια μας, 
με πασαν εύκολίαν και εύπρέπειαν εΙς την μαγεφικήν, δια 
το 'λίγο ποί) ηθελε μας γένοuνε άρκετα εύπρόσιτα. Και θέ
λει έλεuθερωθοuμε και παστρευθοuμε άπο τον βόρβορον 
έκεΤνον, υλικον και ηθικόν, των ύπηρετριων, ή όποΤες μας 
καταβιβάζοuν εως εΙς τη λάσπη τοuς. 
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Τοίίτο θα μας φαίνεται τώρα βαρu καΙ άκατόρθωτο· 
άλλα δεν θα φαίνεται τόσο βαρό, οταν θέλουμε δε θέλουμε 
θα όποχρεωθοίίμε να υΠl1ρετοίίμε έμεΤς τον έαυτό μας χωρΙς 
όΠl1ρέτριαν. 

Κάθε πραμα συνήθειο. ΚαΙ ή αυτοβοήθεια είναι το 
ώφελιμώτερον άπο τα συνήθεια. 



Ο ΠΑΡΑ-ΔΙΑΟΛΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 

'Εκείνος όποί> μ' εζωγράφισε ητον ενας τεχνιτης μαλλον 
ατεχνος. Μ' εκαμε καθισμένη με το παιδί μοu στα γόνατά 
μοu' και τοί> παιδιοί> μοu τοί> εφόρεσε παποuτσια κόκκινα . . .  
μα τοuτα δεν ενδιαφέροuνε. 

'Κονεμένη άπο πολλοuς χρόνοuς πρώτα, στο σπητι ένος 
χωριάτη, ημοuνα εκεί πολu ευχαριστημένη' επειδη και το 
καντηλι μοu είχα πάντα άναμμένο, και το λιβάνισμά μοu 
κάθε Σαββάτο ελάβενα, και ό μεγάλος άγιασμος κάθε τόσο 
άπο τον εφημέριο τοί> χωριοί> δεν μοί> έ'λειπε. 

Στην οίκογένειαν εκείνην, εχτος ένος μόνοu, ησαν ολοι 
φοβόθεοι και καλοι ανθρωποι .  Ένος μόνοu, λέγω, επειδη ό 
πρωτότοκος utος τοί> χωριάτη ητον είς το ακρον δ ιεφθαρ
μένος. 

�o νέος εκείνος, ανθρωπος, τότε πλέον 35 χρόνων 
ήλικίας, άφοί> έ'λαβε διάφορες φuλάκισες δια κλεψιές, και 
διαπληχτισμοuς είς την ταβέρνα, χαρτοπαίζοντας και 
μεθοκοπώντας, και άνίκανος δια πασαν εργασίαν' εσχεδίασε 
να γένη παπας εννοείται δε οτι ό Δεσπότης μας τον 
ευλόγησε, και τοί> εδωσε την αδεια να καταχραται τα θεία, 
καθως εκαταχράσθηκε και τ' άνθρώπινα. 
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Μια φορα παπας, τοί) έχρειαζότοuνε κ' ένορία· άλλοιως, 
ηθελ' είναι ασκοπη ή παπαδωσόνη τοί) Παπα Διαόλοu 
('Έτσι τον ε'ίπανε οΙ φίλοι τοu στο χωριό, οταν τον ε'ίδανε 
ρασοφόρο) . Άλλα ή ένορία, δια πνεuματικας αίτίας, ητον 
δόσκολη δι' αυτόν. Ποιός τον ηθελε σπητι τοu! . . .  

Μια 'μέρα που άπελπισμένος εστεκε κ '  έσκεφτότοuνε αν 
τον έσόμφερνε να ρίξη τα ράσα, και ν' άνοίξη μακελιο στο 
χωριό μας, έκοίταξε σ' έμέ, και με φρίκη μοu τον ακοuσα να 
μοuρμοuρίσn. «Και σό, Παναγία, ποuκαψες τόσο λάδι τοί) 
σπητιοί) μοu, χω ρις ποτε να ίδοuμε άπο σε καμμίαν ωφέλεια, 
δεν εκανες, κάνε τώρα το θαuμα να μοβρης έκκλ ησια και διά
φορο;» 

'Έμειν' επειτα τόσην ωρα και μ' έκοίταζε ασειστος μ' 
ενα βλέμμα άποτρόπαιο, και 'σα να έσχεδίαζε κακο στο 
νοί) τοu! Ευθυς επειτα 'σα να άποφάσισε το κακοόργημά 
τοu, έσηκώθηκε, μ' έξεκρέμασε άπο το καρφί μοu, μ' εβαλε 
άποuκάτοu στα ράσα τοu, έπηρε και την κοuπα τοί) καντηλιοί) 
μαζί τοu κρuφα κ' έκείνη, μας έπηγε σ' ενα τοu χωράφι, κοντα 
στο σπητι τοu, μ' εβαλε έμε μέσα σ' ενα βάτο, και μοί) αναψε το 
καντηλι έκείνο· το όποίο κρuφα έγνοιαζότοuνε, και άκολοόθως 
δια πολλα ήμερόνuχτα έκαιότοuνε πάντα έμπρός μοu. 

<Όταν ή γραία μάνα τοu άποζ �τησε την Παναγία της, τη 
σuντρόφισσα της ολ ης ζωης της, ό παπας έκαμώθηκε πως 
δεν ηξερε τίποτα! και μόνον έλεγε «ή Παναγία μας εφuγε!» 

Έπέρασα κάμποσα ήμερόνuχτα σ' έκείνην την εχθεση, 
οποu έλαβα έπίσκεψες πολλές, άπο σαλαβρίχια, άπο σακοuδες 
και άπο άλλα ζοόπαστρα. Μα τέλος πάντων οί χωριανοι 
άπεικάσανε το φως τοί) βάτοu και οΙ μπιστικοί, περίεργοι να 
ίδοuνε τί ητανε, ηλθανε μια νuχτια είς το φως μοu. 

Ό θαuμασμος και ό τρόμος των άπλο"ίκων έκείνων άν
θρώπων μοu εκαμε πονόκαρδο. ΟΙ δuστuχοι! ένομίσανε 
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να βλέπουνε θαuμα! Έτραβηχθήκανε εντρομοι, κ' ετρέξανε 
στοί) παπα το σπητι, νομίζοντες πως ό παπας δεν ηξερε τί
ποτε. Πραγματικώς, ό Παπα-Διάολος εκαμώθηκε να μην 
ξέρη τίποτε. Ήλθ' είιθυς επι τόπου, ειδε τάχα το θαuμα, το 
καλuμαuχι του, εγονάτισε με μεγάλην ύποκρισίαν , και ειπε 
- «tH κυρά μου που εφυγε άπο το πατρικό μου σπητι, και 
ηλθ' έδώ φέρουσα και το καντηλι της μαζί της, δηλοί με 
τοuτο έμφανέστατα οτι θέλει έκκλ ησια εδεπα. Χριστιανοί, 
να γένη το θέλημα της Θεοτόκου». 

Έκεί τότ' επόθηκε να με σηκώσουνε, και να με 'πανε στην 
εκκλησια τοί) χωριοί) εως στου να γένη ενα ερμοκκλησι, 
προσκυνητηρι μου. 

tO παπας εφάνηκε να έσυγκατένευε στην έκφρασμένη 
γνώμη τών χωρικών, και ηλθε μάλιστα κ' επιασε άπο το 
ενα μέρος, έν� άπο το αλλο, αλλος χωρικος ειχε πιάσει δια 
να με σηκώσουνε. Άλλ' ω τοί) θαuματος! δεν εσηκωνόμουνα! 

'Ήμουνα για το χωριάτη 'σαν καρφωμένη στο κάθισμά μου. 
tO χωριάτης δεν ήμπόρηε να με σηκώση! - «Θαuμα!)) 
έφώναξε ό παπας, «θαuμα!)) όποί) άντι να με σηκώνη, μ' 
εστίβαζ' έξεναντίας κρυφα με σλ η του τη δuναμ η, δια να μ η 
μπορYl ό χωριάτης να με σηκώση. 

ΕΙς τη φανέρωση τοί) θαuματος τοuτοu, οί 'μπιστικοί, 
και οσοι αλλοι εκεί παρόντες, έγονατίσαν έμπρός μου, κι' 
έπροσκυνήσανε. την άκόλουθην αίιγη το θαuμα ητον ή όμιλία 
τοί) χωριοί) σλου, και οί χωρικοι έφανατίζοντο ύπερ της εΙκόνος, 
της όποίας τότε πλέον επρεπε να γένη έρμοκλησι εδεκει, δια 
να γένη το νομιζόμενο θέλημά μου, επειδη μοί) εβλέπανε 
θαυματουργικην ήμπόρεσην, και μ' έλέγανε Ισοδuναμην με 
αλλες Παναγίες πολυ θαυματουργες και μεγαλοδUναμες. 

Μα ενα ερμοκκλησι καθως το εννοοuσανε οί χωριανοί, 
για μόνο προσκυνητηρι, δεν εμπαινε στην Ιδέα τοί) παπα μου, 
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ό όποίος είχε σχεδιάσει με το νοϊ> του έκκλησια μεγάλη, με 
συχναστάς, με θαύματα, με πανηγύρια, και με ώφέλειες. �o 
παπας ηθελ' έμπόριο, ηθελε μαγαζί, εΙς το όποίο να πουλ η 
λάδι άπο το καντηλι μου, και προστασία Ιδιαίτερη 'δική μου 
στοuς ξενητεμένους, και στοuς άρρώστους τοϊ> γυναικούλω
νε. Tou παπα τοϊ> έχρειζότουνε ενα είδος Κεχριωνίτισας, 
Δραπανιώτισας, Παλαιόχτιστης, Τηνιώτισας- ενα τέτοιο 
τοϊ> έχρειαζότουνε τοϊ> παπα-Διαόλου. 

Για ενα τέτοιο, βέβαια, το χωριο δεν εφτανε για τα 
εξοδα: και επρεπε και ή κοντακιανη χώρα να φορολογηθη κ' 
έκείνη. 'Έτσι, άνάγκη πασα ναν το μάθη και ή χώρα, και να 
φανατισθοuν ή γυναικοuλες της χώρας. 

Ό παπα-Διάολος ηξερε τον τρόπο. Ό φανατισμος είναι 
κολλητικός' κ' εφθασε δια να διαδοθη και στη χώρα, να 
κατεβοuνε κάτου ή χωριάτισσες ή πλέα φανατικές, να 'πανε 
ναυρουν τες γυναικοuλες εΙς τ' άρχοντόσπητα, να τοuς 
διηγηθοuν τα θαυμάσια, και ναν τοuς έμπνεύσουνε το φα
νατισμό τους. 

Πραγματικως, γενομένο τοuτο, τα βρακια άκολουθήσανε 
τα βελέσια, και έτρέχανε στο χωριό με προσφορες και με 
τάμματα διάφορα, κερί, λάδι, βεριέτες, βέρες, δαχτυλίδια, 
και τα παρόμοια. 

Μα τότες οΙ χωριανοι βλέποντες την δημόσιαν ευλάβειαν 
τόσο προσοδοφόραν, και γνωρίζοντες τη διαγωγη τοϊ> παπα
Διαόλου μαλλον ϋποπτην, έζητήσανε άπο αύτον την πα
ρακατάθεσην τοϊ> πλούτου έκείνου στα χέρια τους. Άλλ' 
αύτος έξεγέρθη έναντίον τους, λέγοντας στι ή Παναγία ή 
θαυματουργη είναι χτήμα τοu, είναι πραμα 'δικό του, και 
στι άκολούθως 'δικοί του είναι και οΙ καρποι τοϊ> χτήματός 
του έκείνου!  �o παπα-Διάολος συντροφεύοντας τες νόμιμες 
τοuτες άξιώσές του με γροθιες άνδρίστικες έκατόρθωσε ν' 
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άναγνωρισθη το δικαίωμά του, καΙ να μείνη αuτος μόνος 
κύρως του παναγιακου πλούτου. 

'Eντoσoύτ� ή φήμη του, ποιι είχε διασπαρεί στην 
επαρχίαν ολην, καΙ ή φήμη του παπα ιδωχτήτη μου ποιι 
εμεγάλωνε μαζl με την εδική μου, ώς άκόμη καΙ κάποι
ες πολιτικες λεγόμενες ραδιουργίες, επαρακινήσανε τον 
Άρχιερέα του Νομου, καίτοι γνωρίζοντος τη διαγωγη του 
παπα μου, να τον ύΦώση εΙς Άρχψανδρίτην της 'Εκκλησίας, 
καΙ πνευματικον πατέρα του ποιμνίου . Ό καuμένος! Δεν 
εφθασε να χαρη ουτε το ενα ουτε το αλλο. Μία λογομαχία 
στην ταβέρνα μ' ενα παιδΙ ποιι του εκατηγορουσε άθέμιτες 
σχέσεις με τες γειτόνισες, ετέλειωσε με δύο μαχαφιες όπου 
ό δέσποτας εδωσε του παιδωυ στην κοιλιά, καΙ το αφησε 
λείΦανο. 

Οί χωριανοΙ τότες επιάσανε τον παπα, τον εδέσανε, τον 
εκατεβάσανε στη χώρα, τον επαραδόσανε στα χέρια της 
Δικαωσύνης, καΙ ό παπας μου εκαταδικάσθηκε δεκαπέντε 
χρόνους φυλάκιση. 

Με το δυστύχημα του παπα μου εγω εμενα διαθέσι
μη. Οί χωριανοΙ εκάμανε συμβούλων, καΙ άποφασίσθηκε 
να με πάροuνε στην εκκλησια του χωρωυ."Ηλθανε λοιπον 
μετα φανών καΙ λαμπάδων, καί, εν πλήρει εκκλησιαστικη 
παρατάξει, μ' επήρανε καΙ μ' εφέρανε στην εκκλησία καΙ μ' 
εθέσανε σ' ενα θρόνο επιταυτου φτιασμένονε για Παναγίες. 

Τ ο όμολογώ - Βαλμένη σε θρόνο, καΙ ύΦωμένη εΙς 
Θεότητα, αρχισα να άλαζονεύομαι. Άλλ' οταν εθυμόμουνα 
πώς ημουνα ενταυτι{) καΙ ίδιοχτησία. . .  το φρόνημά μου 
εκατάπεφτε, κ' εματαγενόμουνα χρώματα και ταυ λα . . .  

'Εκεί τότες άρχίσανε τα θαύματά μου μ ε  ταχτικό, 
κανονικο βάδισμα. <Όποιας μάνας εγιατρεuότοuνε το παιδί 
της, ό γιατρος το εσκότωνε."Ετσι, το εργον μο!) καθως βλέ-
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πετε έγενοτοuνε έν ασφαλεί�, και χωρις φόβον χρεωκοπίας: 
έπειδη οί γιατροι εϊχανε τους χαμοuς, κ' έγω τα κέρδη. 

(ο νέος μοu ίδωχτήτης, ό έφημέρως της έκκλησίας έκείνης, 
με εζωσε με μία ζώνη μεταξωτή, � όποία δεν αργησε να 
γωμίση απο τα λεγόμενα θροπάρια' δηλαδη φuλλα ασημένια, 
και κάποτε και χρuσα, με απάνοu τοuς ίστορισμένο το μέρος 
τοίί σώματος τοίί παιδωίί ποίί έλέγανε πως έγιάτρεΦα. 

'Έκανα και αλλα θαuματα ακόμη' ποίί πρέπει ναν το πι
στέΦω πως τα εκανα, έπειδη ολοι το έλέγανε. Βέβαια, δεν 
εφερνα σκλάβοuς απο τη Μπαρμπαριά, καθως τους εφερνε 
� Κεχριωνίτισα' δεν ϊδρωνα, καθως ϊδρωνε ή Παλαιόχτι
στη' δεν ερριχνα σμπάρα, καθως τα ρίχνει ή Δραπανιώτισα' 
μα ολοι το λένε πως το λάδι τοίί καντηλωίί μοu έπροφuλαε 
τους πιστους απο πολλα ένάντια, και τους γιάτρεuε πολλες 
αρρώστιες. Και αν είναι αλήθεια πως τους έλuτρωνα τους 
ανδρες τοuς απο κάθε κίνδuνο, μα την αλήθεια ποίί δεν 
εκανα 'λίγο. 

Έχρειαζότοuν ομως να κανονισθοίίν και ή ταχτικές 
ωφέλειες όποίί επρεπε να δίνω στην εκκλησία' έπειδη «ολοι 
οί σκuλοι μια γενιά», και με το ν' αλλάξω ίδωχτητες, δεν 
αλλαζα διόλοu πράματα. Άκολοuθως αποφασίσθηκε, οτι 
καθέχρονα ηθελε γίνεται πανηγuρι, δια να πανηγuρίζονται 
τα χρονοστρόφια της ευρέσεώς μοu στο βάτο. ΤΟ πανηγu
ρι να προηγείται απο μοληνuχτι' 'σαν όποίί τα μοληνuχτια 
τραβοίίνε κόσμο, και φέρνοuνε διάφορο. Να γένεται και 
αλλο σχεδον - πανηγuρι είς ανάμνησιν της μετακομίσεώς 
μοu είς την έκκλησίαν. 

Άλλα και το ενα και το αλλο δεν έδικοuσανε: και ή cru
σταση μιας ταχτικης χασελέτας ευρέθηκε ωφέλιμη. Μία κα
σελέτα � όποία να γuρίζη χωρες και χωρια ακολοuθημένη 
απο δεuτερον αλλον ανθρωπον οστις ηθελε βαστ� λάτινον 
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άγγεϊον δια λάδι, καΙ σακκΙ δια βαμπάκι' το ολον, δια την 
ΠαναΥ{αν τοσ Βάτοu. 'Έτσι με όνομάσανε. 

Τοίίτα καΙ αλλα τέτοια έγινήκανε' δια τα όποΤα ολα ή 
δοuλειές μας έπροοδέψανε κ' εuτuχοuσανε τόσο, ποίί, ή εως 
τότε αλλες φημισμένες θαuματοuργες Παναγίες άρχίσανε 
να ξεπέφτοuνε καΙ να με ζηλεUοuνε. της Κεχρωνίτισας 
της όλιγοστέψαν' οΙ σuχνασταί της" στη Δραπανιώτισα δεν 
έπηένανε πλέον παρα ή γuναικοίίλες άπο το Ληξουρι. ΚαΙ ή 
Παλαιόχτιστη, έξακολοuθοίίσε πάντα να Ιδρώνη, μα ΙΙδρωνε 
του xcixou' καν εΙς δεν τον εγνοιαζε για τον ί'δρωτά της. Έγω 
τότε είχα ολην την τράβηξη! .  . .  

ΈντοσοuτC{) έσιμώσανε καΙ τα χρονοστρόφια της είιρέσεώς 
μοu στο Βάτο. Δεκαπέντε 'μέρες πρωτήτερα, 

Ί:Ι χαμπάνες μανιωμένες 
'Έχαναν ' σα λuσσιασμένες, 

δίνοντας ετσι δεξια-ζερβια καΙ όλουθε, την άγγελία της 
έορτης μοu. 

fI:I καμπάνες έσταθήκακεν πάντα, για τοuς παπάδες, 
εκεινο που για τοuς άγνώριστοuς σuγγραφεΤς είναι τα 
reclames στες έφημερίδες" για τα βρωμόπαιδα τοίί δρόμοu, 
ή μεγαλήτερή τοuς διασκέδαση' για την κοινωνία, το φρικω
δέστερό της μαρτUριο. 

Μα ήλθε τέλος πάντων καΙ ή παραμονή' κ' έκείνην την 
νuχτια είχα ενα άπο τα λαμπρότερα μοληνUχτια. ΠολλοΙ 
άπο τοuς προσκuνητάδες μοu έτρέχανε στοuς σιμωτινοuς 
κάμποuς κοuρσεuοντες καΙ λεηλατουντες. Πεπονόκηποuς, 
χειμωνικόκηποuς, σuκές, καΙ ο, τι αλλο, τα θuσιάζαν' ολα 
στο πανηγuρι μοu' καΙ μ' έτιμοuσανε κρεμνίζοντες λιθιές, 
καΙ τσακίζοντες κλάδοuς. 
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'Έξω πάλι στο προάβλιό μου, πληθος αλλοι προσκυνητάδες, 
όπου έρρίχνανε το λιθάρι, έπαίζαν' τσ' αμάδες, έτραγουδούσανε, 
έπίνανε· αγοράζοντες απο τα έκεί στημένα τραπέζια. 

Μέσα � πλατεία της έκκλησιας ολη γιομάτη φιλακόλουθες 
γυναιχουλες κάθε ε'ι'Οους αλλες καθισμένες είς τα στασίδια, 
αλλ ες γερμένες απάνου σε παπλώματα, αλλες ακουμπησμένες 
σε μαξιλάρια, καΙ αλλες να δροσίζονται απο καιρο σε καιρο με 
λεμονάδες, όρτσάδες, χειμωνιάτικα, πεπόνια, καφφέδες, μυ
στοκούλουρα, στραγάλια . . .  καΙ λοιπα Ομοια. 

Έκεί γερόντισες όπου μου έδεόντανε να σωφρονίσω τες 
νυφάδες τους. Νυφάδες όμου μου έδεόντανε να σκάσω τες 
πεθερές του. Κοπέλες όπου ήθέλανε ναν τες βοηθήσω να 
λάβουν' ανδρα· καΙ νέοι που ήθέλανε να τοΙΙς βοηθήσω να 
απατήσουν κοπέλες! . . .  

(1:1 κουβέντες τους καΙ τα  κρυφόγελά τους ητον ο, τ ι  θελ
κτικώτερο. τα έρωτικα σημεία μεταξΙΙ συνεννοουμένων· ή 
τσιμπιές ή ψεύτικες κακοφάνιες- τα στριφογκονόματα· τα 
πεταχτα φιλιά· � σκάση του γριώνε. . .  ητον ενα πραμμα 
νεοφανες δια έμε καΙ διασκεδαστιχώτατο, καΙ μ' ένοχλουσεν 
έξολοκληρου, ωστε δεν έπρόσεχα διόλου σ' έκείνα που μου 
έλέγανε οΙ ψαλτάδες καΙ οΙ παπάδες. 'Ήτανε � πρώτη φορα 
που ευρισκόμουνα σε μοληνύχτι μου. 

"'Ηταν επειτ' απο τα μεσάνυχτα, που ό πρωτοψάλτης 
έγύρεψε καφέ. τουτο βέβαια είναι το ταχτικό. Μα οταν ό 
γαστάλδος του τα έπηε, ό πρωτοψάλτης ηθελε ναν του πανε 
καΙ κουταλάκι. Μά, γύρευ' έκείνην την ωρα κουταλάκια! .  . .  ό 
γαστάλδος εβγαλε το φαρτσέτι του· καΙ ό πρωτοψάλτης δεν 
το έκαταδέχτηκε. (ο καuμένος ό γαστάλδος έπρόσφερε τότε 
το δάχτυλό του . . .  ( ι )  καΙ ό πρωτοψάλτης έθύμωσε . . .  

( 1 )  Ίστοριχο τουτο. 
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την άκόλουθην ήμέρα είχα το πανηγuρι μου, εΙς δλην 
την άνάπτυξ1jν της λαμπρόΤ1jτός του. Γυναικουλες και 
άθρωπάκιδες άπο τη χώρα, και άλλες άπο τα σιμωτινα χω
ριά, ηλθανε, άλλες, για τάμμα, ξεπόλητες, να με προσκυνή
σουνε! . . .  

Και δεν ηλθανε με  τα  χέρια άδειανά. Ή στρώση του θρό
νου μου έφόρτωσε κερΙ-λαμπάδες. Το πλιθάρι του παπα μέ
σα στο 'Άγιο-Βημα έγιόμισε λάδι. Ή ζώνη μου έγέμισε και 
έκε(ν1j θροπάρια' και μια νειόνυφη μου εφερε τάμμα τη βέστα 
της τη μεταξωτη τη νυφικάΤ1j, και μου την έκρέμασε όπ(σω 
στο θρόνο μου! . . .  "Ελεγε πως της λuτρωσα τον άνδρα της 
που επεσε άπο τη σκάλα' και πρέπει ναναι άλήθεια, γιατι 
δλοι το έλέγανε. Άπάνου σ' δλα, έκεΤνο που περσότερο μ' 
είιχαρ(στα, ητανε τα σταυροκοπήματα και ή μετάνοιες όπου 
γυναικουλες και άνθρωπάκιδες έκάνανε έμπρός μου . 

'Βγαλμέν1j άπο ενα σπητι φτωχικο χωριάτικο, με μίας 
βαλμένη άπάνου σ' ενα θρόνο, και προσκυν1jμένη άπο τόσον 
κόσμον, έφοuσκωσε κ' έμε ή φαντασ(α μου, κ' έπηγα νάβγω 
άπο τα σωστά μου. την επαθα κ' έγω καθως την παθαίνουνε 
οί πρόστυχοι, δταν δλο με μ(ας πλουτ(σουνε. Το όμολογω, 
έκε(ν1jν τη στιγμή, ημουνα μία άληθινη parvenue! 

'Άρχισε ή άκολουθ(α. τ( ώραΤο πραμα! 'Ε κ εΤν ο ι οί 
ψαλτάδες τση χώρας! τί τέχν1j! τ( φωνές! τ( μελ�δί�! οί 
χωριανοι τριγuρω τους να τους βαστουνε το 'ίσο! τί λιβά
νια! τί φελόνια! τ( πολυκάνΤ1jλα! τ( σταυροκοπήματα κά
θε που έμελετοόσανε τ' ονομά μου! τ( τιμές! τ( δόξα! τί 
είιχαρ(σΤ1jση! 'Εβάσταξε ouo ώρες ή άκολουθία, και δε μου 
έφάν1jκε να έπέρασε ωρα. 

το πανηγuρι επειτα έτέλειωσε μ' ενα πλοuσιο γευμα, 
που οί έπ(τροποι της έκκλ1jσίας είχ' έτοιμάσουνε δια τους 
ψάλ τες της χώρας, και άλλους καλεσμένους παπάδες. Μα 
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τοίίτοι οΙ χωραΙτες, οταν τοuς καλένουμε στα χωριά μας, 
ερχονται πεινασμένοι, και πέφτουν άπάνου στα φαγιά μας 
'σα λύκοι. 'Έτσι και τότες, έφάγανε σχεδον μόνοι τους ενα 
μεγάλο γουρουνόπουλο γιομισμένο πρέντσα, χώρια άπο κο
φ(σι, μπακαλάους, άλιάδα, και μ(αν πλάτη γ(δας καβουρδι
σμένη με κρεμμύδια. Κ' επιαν τόσο κρασ(, που παπάδες και 
ψάλτες, δεν εδρίσκαν' επειτα την πόρτα να εβγουνε . 

.... Ηταν ετσι τα πράματα, οταν κάπως έπόθηκε να με 
'βγάλουν εξω σε λιτανε(α. ΟΙ  παπάδες το άκούσανε μ' 
εuχαρίστησή τους, κ' έτρέξανε στην έκκλησια να 'ντυθοίίνε, 
και οΙ άλλοι τοuς άκολουθήσανε. ΈκεΤ ώστόσο έψαλθήκανε 
θροπάρια ξένα δ ια την περ(σταση, και μαλλον σχετιζό
μενα με το συμπόσιο . 'Έπειτ' άπο τα όποΤα, παπάδες και 
ψαλ τάδες, τονίζοντες οσα τοuς έρχόντανε πουλιο πρόχει
ρα, έβγηκαν' εξω κ' έκάναν τη λιτανεία. Έμε . . .  ποιος το 
πιστεύει; μ' έλησμονήσανε στην έκκλησία, και μόνον οταν 
ητανε στην ήμισια της περιοδείας τους άνανοηθήκανε 
πώς δεν μ' εϊχανε, κ' έγυρίσανε και μ' έπήρανε! . . .  Μα ή 
μεθυστοδουλεια έκείνη δεν έζημίωσε διόλου τη φήμη μου 
κ' έγω έξακολούθησα να κάνω θαύματα ολο το '(διο, και να 
δίνω μεγάλες ωφέλειες. 

Ό πρώτος μου παπας τ' ακουε ολα ταίίτα στη φυλακή 
του κ' έλύσσιαζε. 'Εκειος να κάμη τόσα για να με κάμη ναν 
τοίί ξεδουλεύω, κι' άφοίί αρχισα να ξεδουλεύω, ναν τα χαί
ρεται αλλος τα ξεδούλια μου, . . .  τα ξεδούλια της Παναγί
ας τοίί σπητιοίί του,! . . .  τα προ'ίόντα της ιδιοχτησίας του! . . .  
Άνυπόφερτο. 

Έστοχάσθηκε να 'μιλήση με το Βουλευτη της περιοχης 
του ."Εστειλε και τον εκραξε. Και - ΣεΤς, λέει, οΙ Βουλευ
-:άδες, οπου γένεσθε Βουλευτάδες με την ψηφο μας, πρέπει 
κηόλας να μας ηστενε και κάπως ωφέλιμοι στη περίστασή 
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μας' άλλοιως, τί σας θέλουμε! 'Εσυ τώρα είσαι Βουλευτής. 
Ό �y πουργος δε μπορεί να σοί) πη το Οχι. Να μοί) 'πιτuχης 
τη χάρη. 

Παπα μου, τοί) λέει ό Βουλευτής, δεν καταλαβαίνεις πως 
σέρνω ψήφους; 

Σε τοuτο ό Βουλευτης άκοuμπησε το μέτωπό του στην 
παλάμη του, εσκέφθηκε, καί . .  . 'Άσε, λέει και βλέπουμε. 'Εγω 
θα πάω τώρα γρήγορα στας Άθήνας . . .  Θα 'μιλήσω με τον 
'Υπουργό . . .  καί, ησουνε βέβαιος όπως, άπ' Ο,τι 'μπορω δεν 
θέλει σοί) λείψω . . .  

Πραγματικως, - 'Εκείνες τες ήμέρες εσυγκαλείτο ή 
Βουλη να συσκεφθfι και ν' άποφασίση περι των μεγάλων 
συμφερόντων τοί) 'Έθνους. (άλλοίμονο!) 

'Έτσι, ό Βουλευτής μας μόλις εφτασε στας Άθήνας, ετρεξ' 
ευθυς είς τον 'Υ πουργον της Δικαιοσuνης, και - «Πρέ
πει, » λέει, «να γνωρίζης, Κε 'Υπουργέ, στι στα Δεσμωτή
ρια της Κεφαλλονιας άδίκως και άναξιοπρεπως τήκεται 
Ιερωμένο πρόσωπον άγίου άνθρώπου, ψευδως κατηγορη
θέντος επι άνθρωπoχτoνί�, και δια ψευδομαρτuρων εχθρων 
του καταδικασθέντος είς δεκαπενταετη δεσμά! Ό αγιος 
εκείνος ανθρωπος δεν παραπονείται δια τοUτο. Άλλ' εγω 
αυθορμήτως ερχομαι στην Κυβέρνησιν τοί) Βασιλέως μας, 
ζητωντας να γένη τουλάχιστον χάρις είς τον άθ�oν εκείνον . 
Μη λησμονήσω μεν δέ, κ. 'Υπουργέ, στι είναι και ιερωμένο 

, ' δ " ' " ' ''Ι: ι 
προσωπο· και εν πρεπει ν ακουεται στον ει,ω κοσμον 
ση ίερωμένα πρόσωπα κρατοuνται στα Δεσμωτήρια επι 
άνθρωπoχτoνί�. » 

�o 'Υ πουργος εκείνος, πεπεφασμένος είς τα παρόμοια, 
αξιος δε συνάδελφος τοί) Βουλευτοί) και τοί) Ιερωμένου 
προσώπου, εκατάλαβ' ευθυς άπάνου-κάτου τί ετρεχε, και 
--'Ω Βουλευτη μου, τοί) είπε - Καταμέρος ή προσποίη-
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ση, τα ίερωμένα μας πρόσωπα είναι γνωστα εις ολοuς μας 
καΙ για 'ντροπες χεφότερες άπο άνθρωποχτονΙες. ΚαΙ 
ομως έμεΤς τα 'μπάζοuμε στα σπήτια μας δασκάλοuς τών 
παιδιών μας! . . .  ΚαΙ άναστατώνοuμάσθε όπερ αότών οταν 
ή Κuβέρνηση τα καταδιώκη! . . .  "Ετσι κ' έμεΤς τώρα δεν θαν 
έσκανδαλιζαμε την κωνωνιαν αν της άπολuαμε τον παπα
Διάολο. Θα σκεφτώ. 

Με τουτο έμισοϋποσχέθηκε· άλλα έσχημάτισ' εuθuς την 
ιδέα να ώφεληθη αύτος άπο τη χάρη που ηθελε γένει στον 
παπα-Διάολο. την ώφέλεια που ηθελε λάβει ό Βοuλεuτής, 
ναν τη λάβη ό 'Υποuργός."Ετσι, εγραΦ' εuθuς να στείλοuνε 
τον κατάδικο παπα-Διάολο στας Άθήνας- καΙ ό παπα-Διάο
λος έστάλθηκε με το πρώτο άτμόπλοιο. 

<Όταν ό Ύ ποuργος ακοuσε τον παπα-Διάολο στα Δε
σμωτήρια στας Άθήνας, έπηγ' εuθuς καΙ τον εUρηκε. «Παπα 
μοu,» λέει, «έσΙ; τόσο δραστήριος ανθρωπος πρέπει να βαρέ
νεσαι πάρα πολΙ; κλεισμένος εις τα Δεσμωτήρια.» 

Άφέντη, λέει ό παπας, καλα το είπες. Πάρα πολΙ; βα
ρένοuμαι καΙ άηδιάζω. 'Βγάλε με άπο τοuτην την Κόλα
ση, κ' έγω να γένω αθρωπός crou. Να με προστάζης, καΙ να 
έχτελώ. 

'Ξέρω, λέει, πως είσαι πολΙ; έπιτήδειος εις το χέρι .  
Άφέντη, λέει ό παπας, το χέρι μοu στας διαταγάς crou. 
Θέλεις λοιπον να έπιστρέΦης έλεuθερος εις τον τόπο 

crou; 
Το θέλω, άφέντη, και . . .  
ΠολΙ; καλά. τη χάρη τοuτη θέλει τη  λάβεις. Μα θέλω κ' 

έγω αλλη μια άπο έσέ. - ΈκεΤ στον τόπο crou είναι ό Χ . . . 
που άπο καφο σε καφο μας φωνάζει πράματα πολΙ; δuσάρε
στα . . . Δuο μαχαφιες καΙ γι' αότόνε . . .  α'ί, τι λες Δέσποτα; 

Τέσσαρες, άφέντη. 
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'Έτσι σuβασμένα ολα μεταξi> παπα-Διαόλοu καΙ ΙΥ ποuργοu 
- Μιαν αυγη βλέπω 'ξάφνοu έμπρός μοu τον παπα-Διάολο. 

τη φρίκη μοu έμπρος σ' έκείνο το άπα ίσιο φάντασμα, δεν 
ήμπορω να την περιγράψω. την άλλη 'μέρα έξημερώθηκα 
ξuσμένη, καΙ όλοτελως έξαλειμμένη άπο την ταuλα μοu. Οί 
καυμένοι οί χωρικοΙ ένομίσανε να βλέποuνε θαuμα σ' έκείνη 
μοu την έξάλειΨη· οτι τάχα δεν ήθελα να 'ξαναπέσω στα 
χέρια τοί> παπα-Διαόλοu. Μα ή άλήθεια είναι οτι, ό άλλος 
παπας όποί> μ' έχαφότοuνε εως τότε, βλέποντας τον παπα
Διάολο πάλε στο χωριό, άπο τη σκάση τοu, καΙ για να μη 
με ματαπάρη ό παπα-Διάολος, τη νύχτα έκείνη μ' εξuσε με 
το μαχαίρι καΙ μ' έξάλειΨε. 



Ij ΔΥΟ ΤΣΑΒΑΤΕΣ 

ΙΣΟΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Α ΥΤΑΣ ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ 

'Εμείς ειμασθε ouo τσα βάτες χονδροειδείς μαλλον, άλλα 
ζεστές, καΙ θαραπεuτικές, έπειδη φοδράδες με γοuνερο μέσα
θε' καΙ οζοuθε, καθως βλέπετε, σκεπασμένες με πάνο, ζεστο 
κ' έκείνο. τα γερόντικα πόδια που μας φοροuνε θαραπεuονται 
καΙ δίνοuν εuχες άκατάπαuστα έκεινοu ποu μας εφτιασε. 

Μας είχε φέρει άπο την 'Ιταλία μια φορα για τη γραία 
μάνα τοu ενας νέος έκεί σποuδαστής. Μα ό καuμένος ε'λεψε 
το σκοπό τοu, έπειδή, έρχόμενος εις την Κεφαλλονιά, εuρηκε 
τη μάνα τοu 'πεθαμένη. 

Ό θάνατος της μακαρίτισας εγινε 'ίσως αιτία, 11 τοuλά
χιστον έσuμβαλε, εις το να λάβω μ' έμείς μίαν ίστορίαν, το 
ένδιαφέρον της όποίας θέλ' ιδητε, αν λάβετε την δπομονη ν' 
άκοuσετε την άκόλοuθη διήγηση. Άρχίζοuμε άπο την άρχή. 

Ό νέος έκείνος γνωρίζοντας πως ηθελε τοu ζητηθη στο 
Τελωνείον της Κεφαλλονιας να πληρώση δια έμας δασμόν, 
οσο δεν έπλήρωσε δια να μας άγοράση, μας είχε φορέσει μια 
'μέρα πρΙν μισέψη άπο τη Φλωρεντία, κ' έπάτησε κάπως καΙ 
σε χωμα, δια να φαίνεται πως ημασθε φορεμένες. 

'Όταν οί δασμοΙ είναι δπερβολικοΙ πνιχτικοί, ληστρικοί, 
καθως είναι σήμερα στον Τόπο μας, δια να προμηθεuοuνε τα 
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μέσα εις τες άνοησίες και παρεχτροπες των κυβερνουντων, 
οί πολίτες τότε είναι δικαωλογημένο, αν πασχίζουνε με 
κάθε τρόπο, εστω και λαθρεμπόρως, ν' άποφεύγουνε την 
κυβερνητικη ληστεία. 

Ό Τελώνης σμως μας είδε καινόριες κ' έγύρεψε του 
άφεντός μας δεκαφτα δραχμες δασμό! .  . .  

Ό άφέντης μας όπου δεν είχε 'ξοδέψει ουδε το  ημισυ δια να 
μας άγοράση, του έβαρυφάνηκε τόσο ή άπαίτηση, ή άδιακρισία 
του Τελώνη, όπου, μην εχοντας χρεία δια έμας, επειτ' άπο το 
θάνατο της μητρός του, άρνήθηκε να πληρώση το uπέρογκον 
έκείνο ποσόν, μας αφησε στο Τελεωνείον, και εγραψε στον 
άρμόδωνΙΥπουργό, ζητωντας άπο αίιτον δικαωσύνη. 

'Έγραψε σε χαρτι λαμπρο και πολυτελές, 'σαν όπου εγραφε 
ειςΙΥ πουργον Βασιλέως, και ηθελε σταλθη ή α'ίτησή του έκείνη 
με το μέσον του Νομάρχη· άλλα στο Νομαρχείον του έπόθηκε 
στι ή Ρωμια Κυβέρνηση δεν τα γνωρίζει τουτα τα φράΥΥΙ
χα, και πρoτιμ� τα λεφτάκια. <Ότι άκολούθως έχρειάζετο 
άναφορά, με χαρτόσημο άπο πενηντα λεφτα το φύλλο. 

Έπηγε λοιπον εις το Βασιλικον Ταμείον σπου έπουληό
τουνε το χαρτόσημο· έζήτησε ενα φύλλο άπο πενηντα λε
φτά, του το έδώσανε, άλλα του έζητήσανε πενηντα-εξη! 
του άφεντός μας του έπαραξοφάνηκε ναν του ζητήσουν 
περσότερο άπ' σσο εφερνε το χαρτι το 'ίδω εις τη σφραγί
δα του· έπειδη στη σφραγίδα έκείνη ητον τυπωμένο με κε
φαλαιώδη γράμματα, «Χαρτόσημον τάξεως λεπτ. 50»· και 
σμως uποχρεώθηκε να δώση πενηντα-εξη, έπειδη τέτοια 
πραγματικως ητον ή διαταγη της Κυβερνήσεως. 

'Έγραψε στο χαρτόσημον έκείνο την άναφορά του, και 
την εστειλε στο ΙΥ πουργείον. Εις την άναφορά του, παρεχτος 
του έδικου του άνάφερνε και αλλα πολλά, με τα όποία 
εδειχνε ση τα Τελωνεία μας έκαταντήσανε τώρα πλέον 
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ληστρικα σπήλαια' οποu οί έπιτετραμμένοι την ληστείαν 
Κuβερνητικοι 'Υ πάλληλοι σταματουν τα εϊδη οσα πέφτοu
νε στα χέρια τοuς, και τα 'ξαναποuλουν είς τους ίδιοχτητες 
τοuς εuθυς επειτα: και πολυ cruxvιx σε τιμην άνώτερην άπο 
έκείνην όπου τους έστοίχισε ή άγορά τοuς. 

Ποιός ηθελε το πιστέΦει! Μετα καιρόν, το Ύ ποuργείον 
του έπίστρεΦε την άναφορά τοu ώς άπαράδεχτην, έπειδη το 
χαρτι δεν ητανε διπλωμένο στη μέση! ! !  . . .  

Και πάλι τότες ό άφέντης μας έπαραξοφάνηκε το  οτι ή 
Κuβέρνηση του Βασιλέως άρνείται να λαμβάνη υπ' οΦιν τα 
παράπονα των πολιτων, και τους έμποδίζει την καταφuγήν 
τοuς είς τον Βασιλέα τοuς, δια το δίπλωμα του χαρτιου της 
άναφορας τοuς. Και έ'λεγε στη δίκαιη παραφορά τοu, οτι ή 
Ρωμαί"ίκη Κuβέρνηση, ή τόσο κομπορρημονουσα δια την 
έλληνικότητά της, σχολαστικίζει και λογιωτατίζει κ' έκείνη 
'σαν το Πανεπιστήμιόν της, και δείχνεται ολως άναξία 
άπόγονος του παλαιου ΈλληνισμοU. Άλλα τον έκάμανε να 
ίδη οτι σφάλλει' οτι το έπιβαλλόμενο δίπλωμα του χαρτιου 
στη μέση δεν ητον διόλοu σχολαστικισμος και λογιωτατι
σμός' άλλα μάλιστα εuφu"tα Κuβερνητικη Ρωμαί"ίκη, δια της 
όποίας ή εuφuης Κuβέρνησή μας, άπαιτουσα να διπλώνεται 
το χαρτι στη μέση, και να μη γράφεται παρα ενα μισάδι, 
έδιπλασίαζ' ετσι τον νομοθετημένον δασμον έπι τοϊ> χαρτο
σήμοu χωρις πάταγον, χωρις σκάνδαλον, και χωρις να φαί
νεται οτι παραβαίνει τον νόμον. 

'Εμείς, καίτοι τσαβάτες, και μαλλον άρμόδιες να κρίνω
με δια τα πόδια των Ύ ποuργων παρα δια τα κεφάλια τοuς, 
μας έφάνηκε ομως άντιπολιτικο το πραμα. Μας έφάνηκε να 
ε'{δαμε οτι ή Κuβέρνηση μεταχειριζόμενη την πονηρίαν είς 
βάρος των πολιτων και είς Όφελός της, εδινε παράδειγμα 
κακο στους πολίτας, οί όποίοι, βλέποντες είς του το και είς 
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αλλα σμοια, Κuβέρνησην άφιλότεκνην καΙ κατεργάρα, ήθελε 
βαλθουνε να μεταχειρίζονται παρόμοια πονηρία καΙ άπάτες 
είς οφελός τοuς, καΙ προς βλάβην της Κuβερνήσεως. 

τουτο δε φuσιχ� τ� λόγψ θα σuμβαίνη· ώς αν είς δεδο
μένων οίκογένειαν, οί γονείς μεταχειριζόμενοι την άπάτην 
είς την κuβέρνησην της οίκογένειας, ήθελε OLOouv το κακο 
παράδειγμα στα παιδιά τοuς να μεταχειρίζονται καΙ αύτα 
την άπάτην, προς άποφuγην των οίκογενειακων χρεων τοuς. 

Δεν έλείΦαμε μάλιστα να καθuποβάλωμε τες σκέΦεις 
μας είς τον άφέντη μας" έλπίζοντας ναν τον εuρωμε καΙ 
τώρα όποίον τον έγνωρίζαμε φιλοπρόοδον, καΙ άκολοόθως 
σόμφωνον με έμας. Άλλα αύτος μας είπε στ ι, γενόμενος τώ
ρα πλέον γνωστικότερος, άποφάσισε να πιάση καΙ αύτος το 
ρευμα, την φοραν των πραγμάτων, να σuμμορφωθfl με τα 
ήθη καΙ τα εθιμα του Τόποu, καΙ να κάνη καθως κάνοuν 
οί αλλοι, δια να ζήση έν άνέσει τη ζωή τοu, χωρΙς ναν τόνε 
'γνοιάζη για τα στραβα καΙ άσύμφερα της άνθρωπότητος. 
ΚαΙ είπεν, στι θα κάμη άρχήν τοu το - «σ,τι κλεί ή πόρτα 
μοu)) τα λοιπα ξένα καΙ άδιάφορα. 

'Εμείς έμείναμε με το στόμα άνοιχτό, κ' έχάσκαμε σλη 
νύχτα! 

'Έτσι ή άναφορα εγινε με το χαρτΙ διπλωμένο στη μέση, 
καΙ γραμμένο το μισο μόνον.ΌtΥποuργΟς τότε την έδέχθηκε, 
καί, γνωρίζοντας εως άπο πρωτα περΙ τίνος έπρόκειτο, την 
εσχισε σε δύο, καΙ την ερριΦε σ' ενα καλάθι με αλλα ξεσκλό
χαρτα. 'Επειδη δε άπάντηση δεν έρχότοuνε, ό άφέντης μας 
έσuμβιβάσθηκε με τον κ. Τελώνη, έμοιράσανε άνάμεσό 
τοuς το διαφιλονικούμενο ποσόν, καΙ μας έπηρε άπο το 
Τελωνείον. 

'Εκείνες μάλιστα τες ήμέρες ό άφέντης μας είχε λά
βει γράμμα άπο ενα φίλο τοu εμπορο στη Ρωσία, καΙ του 
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εγραφε στι έτοίμαζε ναν τοί) στείλη όλίγο χαuγιάρι. ΚαΙ ό 
αφέντης μας του εγραψ' εύθυς να μην του το στείλη' έπειδή, 
έλεγε δεν είν' έμε που το χαρίζεις, αλλα της Κuβερνήσεως 
ή όποία επειτα μου το πωλεί έμε σε τιμην ανώτερην απ' σσο 
το 'βρίσκω στα μαγαζιά μας. 

(ο αφέντης μας τότες ητανε νέος τοί) αρέσανε ή σuντροφιες 
των σuνομηλίκων τοu ' Ιατρος το έπάγγελμα, εβαλε μεγάλον 
γενικον κανόνα της έπιστήμης τοΙ) ση, ή σποuδή, ή μελέτη, 
ό κόπος, αφανίζοuνε την όγεία' καΙ στι το μέγα μuστιχο δ ια 
να ίιγιαίνη καν εΙς είναι να χαίρεται τη ζωή τοΙ) με φίλοuς, 
εΙς σε σuμπόσια, καΙ σε σερενάδες. "Ετσι, σε 'λίγοuς μηνες 
απόχτησε φίλοuς σλην την ψηφοφόρα μιλορδία του τόποu' 
ακολοuθως έλαβε καΙ την Ιδέα να σuντρέξη για βοuλεuτής. 

'Εχρειάσθηκε βέβαια δια τουτο να σuνδuασθfΊ με αλλοuς 
uποψηφίοuς καΙ κομματάρχας του οχλοΙ) άμαξάριδες, τα
βερναρέοuς, μπακάλιδες, καΙ μαγγελαρέοuς, οί όπο1Όι σμως 
τον έβοηθήσανε κ' εγινε κ' έκειος Βοuλεuτής τοuς. 

Χαρες μεγάλες έγινήκανε τότε στο σπητι για την έπιτuχία 
του αφ εντός μας έπειδη έλέγανε πως το αξίωμα έκείνο του 
εκανε τιμή, καΙ του εφερνε ώφέλειες μεγάλες! 

Ε'ίδαμ' επειτα κ' έμείς καΙ τες τιμές, καΙ τες ώφέλειες. 
ΚαΙ σσο μεν για τες τιμές, για την τtμην του να είναι καν εΙς 
Βοuλεuτης Ρωμιός, πρέπει να είναι πάρα πολυ κάτοΙ) στην 
ίιπόληψη του έαuτου τοu, για να νoμισθfΊ αναβιβασμένος, 
γενόμενος Βοuλεuτής τοuς. 

'Όσον δε δια τες ώφέλεις τοί) άξιώμαΤΟζ . . .  δεν ε'ίδαμε να πα
χuνοuν περισσότερο τα πόδια του αφ εντός μας. 'Εξεναντίας, 
καΙ εξοδα τον εϊδαμε να κάνη καΙ την ήσuχία τοΙ) τον ε'ίδαμε 
να χάση. 'Ερχόντανε και τον ένοχλοuσανε κάθε λογης αν
θρωποι, ένθuμίζοντές τοΙ) στι του έδώσανε την ψηφο τοuς, 
καΙ τον έκάμανε βοuλεuτή τοuς, για τες ίιπόσχεσες όπου τους 
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εδινε, να κάμη εναν όπάλληλον είς τα Δικαστήρια, αλλονε 
δασοφuλακα, αλλονε λαντερνιέρη, αλλοuς αλλο . . .  κ' ενας, 
τόσο περίεργος, του έγuρεuε ναν τόνε βάλη στ' άλάτι! 'Εμε.ϊς 
ένομίζαμε πως τες σαρδέλλες μόνον βάνοuνε στ' άλάτι. 

Για τον άφέντη μας ομως το Βοuλεuτίκι έκεΤνο έφαινό
τοuνε πολυ πρόσφορο· καΙ τον άκοuσαμε να λέη με μεγά
λη τοu είιχαρίστηση πως τώρα ποuναι Βοuλεuτής, το πρώτο 
που θα κάμη στας Άθήνας είναι να ζητήσΏ να μεταθέσοuνε 
τον Είρηνοδίκη μας. Κ' έ'λεγε πως αξιζε να γένη Βοuλεuτης 
για τουτο μόνο. 

Μα τότε πλέον είχε προβιβασθουμε ώς κ' έμεΤς σε Βο/)
λεuτιxες Τσαβάτες, κ' έχρειάσθηκε ν' άκολοuθήσωμε κ' έμεΤς 
τον άφέντη μας είς τας Άθήνας, οποu, έπειδη χειμώνας, του 
ε'ίμασθε άπαραίτητες δια την έχτέλεσην τών Βοuλεuτικών 
χρεών τοu. 

'Έτσι, επήγαμε κ' έμεΤς στας Άθήνας, καθως τόσες αλλ ες 
έπαρχιώτισες πηαίνοuνε 'σαν έμας, κ' έγuρίσαμε κ' έμεΤς 
'σαν έκείνες. Δηλαδή, - Δεν ήξέροuμε να σας είπουμε τί
ποτα δ ια τον Παρθενώνα, οuτε δια το ΘησεΤον, οuτε δια 
τας Στήλας του Όλuμπίοu Διός, οuτε δια κανένα άπο τα 
εξω πράγματα. 'ΕμεΤς, 'σα θηλuκά, έμέναμε μέσα· καΙ μό
νον ή όπηρέτρια μας εβγανε κάθε αίιγη στο παράθuρο καΙ 
μας έτίναζε. Μέσα ομως είς το σπητι, ε'ίδαμε καΙ άκοuσαμε 
πολλα πράγματα. 

Ό άφέντης μας, ώς έμάθαμ' επειτα, ητον εuγλωΤΤΟς" 
δηλαδη φωναρας καΙ πολuλογας. ΚαΙ στην �Eλλάδα, φωνα
ρας καΙ πολuλογας, θα 'πη εUγλωττος. <Όταν μάλιστα 
έβανότοuνε να λαοπλανέση έλάβαινε χειροκροτήματα, κ' 
εσε.ρνε καΙ φήφοuς. ΤΟ προτέρημα τουτο εκανε τον άφέντη 
μας ζηλεuτικον είς τα κόμματα, καΙ ολοι έζητουσαν τη σχέση 
τοu. �o Πρωθuποuργος ό 'ίδιος, του εκανε πολλες περιποίη-
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σεζ καΙ μία βραδια τον έτίμησε καΙ με μία τοΙ,) έπίσκεΦη στο 
σπητι, στην κατοικία μας. 

'Έπρεπε νάθελε τοuς Ιδητε! ό άφέντης μας καΙ ό 
Πρωθuποuργος έιιώπιόιι μας!, κ' έμιλοuσανε δ ια τα μεγάλα 
σuμφέροντα τοσ Κράτοuς. 

�o Πρωθuποuργος τοσ έ'λεγε πως ήτον άπαραίτητο δια 
την Πατρίδα να όποστηριχθη το(ΥποuργεΤον, (ποu τοσ εδινε 
πάντα δίκηο) .  

�o άφέντης μας τοσ εδειχνε πως ήτον έπάναγκες δια 
το Κράτος να μετατεθη ό εΙρηνοδίκης τοσ ΤόποΙ,) μας ποu 
τοσ εδινε πάντοτε άδικο. 'Έτσι, άλληλοπεισθέντες, καΙ 
άλληλοσuβασθέντες, έδώσαν' το λόγο τοuς, άποφασισθεΤσα 
σ' έκείνην τη σuνέντεuςη, καΙ ή όποστήριςη τοσ Ύ ποuργείοu, 
καΙ ή μετάθεση τοσ ΕΙρηνοδίκη. 

την άκόλοuθην αύγη ήλθε ενας άπο τοuς σuντοπητες 
μας, οί όποΤοι άκολοuθήσανε στην Πρωτεuοuσα τον άφέντη 
μας, καΙ τον ε'ίχανε πάντα άπο κοντά, δια ναν τοuς κάμη 
τες δοuλειές ΤΟUς" 'σαν όποσ με τούτην την σuνθήκη τον 
έΦηφίσανε. 

«'Έμαθα,» τοσ είπε, «πως έφες το βράδι ήλθ' έδω ό Πρω
θuποuργός. Tou είπες δια τήν; . . .  » 

Είναι, λέει, ϊσια-ϊσια για τοϊίτο ποσ όμιλήσαμε. Tou είπα 
δια το παιδί crou, οτι έπιθuμεΤ μίαν θέσην όπαλλήλοΙ,) στα 
Δικαστήρια. Tou τον έσuστησα ώς νέον όποσ μ' ένδιαφέρει 
πολύ· καΙ τον εκαμα να μοσ όποσχεθη δίδοντάς μοΙ,) λόγον 
τιμης, οτι θέλει διορίσει το παιδί σοΙ,) γραμματέα, παuοντας 
τον Χ . . .  "Ετσι, 'μπορεΤς ναν τήνε στοχαστης καΙ τελειωμέ
νη τη δοuλειά σοΙ,) καΙ ν' άναχωρήσης να μη στέκεσ' έδω, 

" \ "t <;:-απανοΙ,) στα ε';,οοα. 
"Επειτ' άπο αύτον ήλθε άλλος καΙ είπε κ' έκεΤνος τοσ 

άφεντός μας, -Έφες το βράδι είχες τον Πρωθuποuργό. 
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Ναι, εΤπεν ό αφέντης μας, όμιλήσαμε ολο το βράδu 
δια σΙ Οί ένάντιοι μας, φίλε μοu, σε ε'ίχανε κακοσuστήσει 
είς αότόν· αλλα έγω τον εκαμα να ίδη την απάτη που του 
έκάμαν' έκεΤνοι του έναντιοu κόμματος, καΙ μου ίιποσχέθηκε 
οτι έξάπαντος θέλει μεταθέσει τον Τελώνη μας, καΙ θέλει 
διορισει έσε στη θέση τοu. 

'Έπειτ' απο κεινοuς τους δuο, ήλθε κ' ενας τριτος, χοντρο
ειδης ανθρωΠΟς" καΙ με τρόπο βάναuσο εΤπε του αφ εντός μοu. 

Δοττόρο μοu, σ' εκαμα για να κάμης. ΚαΙ δεν έπιστρέφω 
στην Κεφαλλονιά, αν δεν εχω το Διάταγμα ΔασοφUλακος. 

Μάλιστα, λέει ό άφέντης μας, έψες το βράδι εΤχα έδω 
τον Πρωθuποuργό, ό όποΤος επειτ' απο τη ζέση με την όποια 
του όμίλησα δια έσέ, μου ίιποσχέθηκε οτι σήμερα θέλει γρά
ψει του Νομάρχη μας να σε διοριση ΔασοφUλακα. ΚαΙ σε 
σuμβοuλεuω να μισέψης εόθυς στην Κεφαλλονιά, έπειδη ό 
διορισμός crou πρέπει να σου γένη έκεΤθε. 

'Ήλθαν' επειτα καΙ αλλοι, με τους όποιοuς ακοuσαμε τα 
παραπλήσια! 'ΕμεΤς τότες έσαστισαμε, καΙ ε'ίπαμε πως, η τα 
ψεσινοβραδινα δεν έκαταλάβαμε, η τα σημερινα δεν κατα
λαβαΙνοuμε. 

Μιαν αλλη βραδιά, ήλθε ό Ύποuργος των Οίκονομικων 
είς το σπιτι, κ' εκαμε του αφεντός μας μεγάλοuς έπαΙνοuς. 
του εΤπε πως οταν όμιλη στη Βοuλή, ολοι στέκοuνε καΙ τον 
ακουν κεχηνότες! (δηλαδη 'σα χηνες. )  

Ό αφέντης μας κατεργάρης κ' έκεΤνος 'σαν τον Ύ ποuργό, 
και τοι καμαρωνόμενος για τους έπαινοuς όπου ακοuε, 
εστεκε ομως κ' έπρόσμενε να ίδη που θα σκάση ή σφεντόνα. 
Πραγματικως, τελειώνοντας ό (Υ ποuργος τα προοιμιακα 
τουτα. 

-""Ηλθα, λέει, να σου φανερώσω τα σποuδαιότερα του 
Κράτοuς. 'Έχοuμε χρεια για χρήματα. Έσχεδιάσαμε διάφο-
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ρα μέσα, ενα άπο τα όποΤα είναι και το να βάλω με δασμον 
είς τα οίνοπνεuματα ποu γένονται στον Τόπο. ΤΟ νομοσχέ
διον τοuτο αuριο θαν το καθυποβάλω είς την Βουλ ήν, κ' 
ένόμισα χρέος μου να σε προειδοποιήσω, ώς υποστηριχτην 
και φίλον τοί) 'Υπουργείου. 

Ό άφέντης μου εμεινε για 'λίγο σιωπηλος κ' έσκέφθηκε. 
Έσκέφθηκε οτι αύτος lcruvrιeoucre. να πουλη καθέχρονα τα 
τσίπουρά του στοuς ρακαντσίδες . . . .  οτι ό δασμος έκεΤνος 
ήμποροuσε να φέρη υπoτίμrισιν είς τα τσίπουρά του, . . .  καί, 
μετα παρρησίας άκατακρίτου, είπε στον Ύπουργον οτι -
'EeEWPoucre. το νομοσχέδιον έπιζήμιον δια το Κράτος. -

Θέλεις, λέει, να 'μπάζης χρήματα στο ΤαμεΤον, κ' 
ένταυτ� ναν το κάμης χωρις να δυσαρεστήσης, άλλα μά
λιστα να ευχαριστήσης τοuς πολίτας; - Βάλε άπάνου τα 
έπιτροπικα σε περίστασες έκλογων, καθως .ητανε και έπι 
'Άγγλων. 

Τοuτο, είπε ό Ύπουργός, δεν ήμπορεΤ να γένη, έπειδη 
άντίκειται είς το Σuνταγμά μας, είς τον Πολιτικόν μας 
Xάρτrιν. 

"Ω! λέει ό άφέντης μας, ό Πολιτικός μας Χάρτης χαρτι 
εΤν' κ' έκεΤνος, κ' έκεΤνοι ποu το βαστοuνε στα χέρια τους, 
με ολο βέβαια το χρεωστοuμενο σέβας, ήμποροuν ναν το 
μεταχειρισθοuν οπως θέλουνε. Καί, στην περίστασή μας, ή 
γενικη ευχαρίστrιση των πολιτων, .ηθελε παρέξει άσφάλειαν 
χειρος είς τον δράστην. 

Ό Ύ πουργος τότες εφυγε μάλλον δυσαρεστημένος. 
Έν τοσοuτ� ό άφέντrις μας υπεστήριξε πάντοτε το Ύ πουρ

γετον είς τη Βουλή, κάθε ποu ή άπαίτησες τοί) Ύπουργείου 
δεν άντιβαίνανε στα ίδιαίτερα έδικά του συμφέροντα. Έπειδη 
ό άφέντης μας είχε γι' άρχήν του το LaNation c 'est moi. 
Ύ πεστήριζε λοιπον το Ύ πουργετον, άλλα ό Eίρrινoδίκrις δεν 
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εμεταθέτετο! Δrιλαδή, οί Ύ πουργοι υποσχόντανε πάντα τη 
μετάθεσή του, μα ή μετάθεση δεν εγενότουνε. 

«Άγάπα κ' έ'λπιζε.» Είπε μια φορα τοίί άφεντός μας ποu 
στο uστερο τον εγέλασε. 'Έτσι ό άφέντrις μας ενθυμοuμενος 
εκείνο το πρώτο 'μπαιγνιάρισμα, uποφτεuθrικε και σ' εκε(νrιν 
την περ(στασrι ενα δεuτερο τέτοιο. 

Δεν έ'λειΦε και κάποιος ναν τοίί κρυφoμoυρμoυρ(στJ 
πως τοίί κάκου έ'λπιζε τη μετάθεσrι τοίί Eιρrινoδ(κrι' επειδη 
ό Eίρrινoδ(κrις ητον συν επαρχιώτης τοίί ·1 πουργοίί, και 
εδιάθετε πολλας Φήφους είς την επαρχ(αν τους.'ΕχτΟς δε τοu
του, ητον άκουσμένος με τον τμηματάρχrιν τοίί 'ι πουργείου 
της Διχαιοσuνης, και τοίί αφηνε ενα μέρος τοίί μισθοίί του, 
δια να κάνη ωστε να μη μεταθέτεται άπο το μέρος εκείνο το 
'δικό μας οπου είχε συμφέροντα. 

Ό άφέντrις μας τότες εγΙνηκε σκυλι μανιωμένο εναντΙον 
εις τοuςΎπουργοuς, κ' εβάλθηκε ναν τοuς πολεμήση με oλrι 
του τη δuναμη μέσα στη Βουλή. Μα τότες ητανε πάρ' άργά. 

'Ήτανε το τέλος της Βουλευτικης Συνελεuσεως, και μετ' 
όλ(γον εγυρ(σαμε 'στην Κεφαλλονια με τον άφέντη μας. 

Τότε πάλε ηλθανε στο σπηη ολοι οσοι επροσμένανε άπο 
αuτον και δεν ελάβανε' άλλ' αuτος τοuς είπε οη αuτος εκαμε 
Ο,η ητανε στο χέρι του να κάμη δια ναν τοuς επιτuχη άπο τοuς 
'ιπουργοuς τες θέσεις όποίί εγυρεUανε. «ΟίΎπουργοΙ, » τοuς 
έ'λεγε, «μοίί υποσχεθήκανε. Μα οίΎπουργοί, είναι ανθρωποι 
χωρις λόγο. Είναι άπατεώνες. Δεν εχουν τίποτε ίερον είς 
τον έαυτόν τους! Μοίί ελεΙΦανε, φΙλοι μου, με άπατήσανε! . . .  
Άπόδειξη το οη εγω στο uστερο τοuς εκαταπολέμησα στη 
Βουλή. »  

τα λόγια τοίί άφεντός μας εμπνεuσανε μεγάλrι βαργόμια 
(βαρέως όμνuω) εναντίον εις τοuς Ύ πουργοuς και όρκΙζαν' 
ολοι να Φrιφίζoυνε πάντα τον άφέντη μας. 
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Με του τον τον τρόπο τα Βοuλεuτιχα έκείνοu του χρόνοu 
έτελε�ώσανε, και μας άνo�γότανε στην Kεφαλλoν�α σκηνες 
αλλ ες. 

�o άφέντης μας με το Βοuλεuτίκ� τοu εΤ χε άναβ�βασθη 
στην όπόληψη της κοινωνίας, και αρχ�σε να γίνετα� περίβλε
φτος. Πρoξεν�ες γ�α όπανδρεΤες του έρχότανε άπ' ολα τα μέ
ρη' και ό άφέντης μας εΤχε να δ�αλέξη. του άφεντός μας ολες 
ή κοπέλες του ησαν ομοιες, και δεν εβλεπε δ�αφoρα παρα 
στην πρoΤκα.�I:I σύβασες άκολούθως με τοuς διαφόροuς γονεΤς 
έβαστάξανε πέντε μηνες" μα τέλος πάντων έσuμφώνησε με 
τον πλειοδότην' εναν Κύριον όπου, έχτος της καλης προί
κας, εΤ χε και ψήφοuς κάποσες, γ�α κάθε τοu χρεία. 

'Εδω ομως τώρα, Κύρtoι άκροαταί, πρέπε� να θέσω μεν 
τελείαν στ�γμην είς την Διήγησην. Ν' άφήσωμε άμελέτητο 
ενα μεγάλο δ�άστημα' και να μην ξαναρχίσωμε την Δ�ήγη
σή μας παρα ε'ίκoσ�-πέντε χρόνοuς όστερώτερα. Και loou ό 
λόγος. 

Είς την περίσταση του γάμοu του άφεντός μοu, εγιν' 
ενα μεγάλο σαραβαλίκι μέσα στο σπητι. Άσπρίσματα, 
χρωματίσματα, πλuσίματα, χτιστάδες, μαραγγοι κα� ζω
γράφo�, έβάλανε ανω κάτω το σπητ�' έκάμανε μεγάλην 
άναστάτωση στα επ�πλα, κ' έμας μας έπηρε ή δούλα, και 
μας ερριξε μέσα σε μίαν παλ ηοκασέλα, άντάμα με αλλ α 
πολλα παληόρροuχα, οποu έλησμονηθήκαμε, και μ' ολην 
την κασέλα μας έπηγαν επε�τα στη σοφίτα. 'ΕκεΤ έμείναμε 
αγνωστες και ένταφ�ασμένες δια το δ�άστημα των εικοσι
πέντε χρόνων. 

'Έτσ�, σε ολο τουτο το μακρu δ�άστημα δεν ε'ίδαμε τί
ποτα, δεν άκούσαμε τίποτα, και δεν ηθελε ξέροuμε να σας 
είπουμε πλέον τίποτα, αν ενα τuχαΤον σuμβάν, επε�τα 
άπο ε'ίκoσ�-πέντε χρόνοuς, δεν ηθελε μας ξεθάψη άπο την 
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άφάνειά μας και μας 'ξαναφέρτι στην κοινωνία, δποu κάπως 
έν σuνόψει, μας έποθήκανε τα δ ιατρέξαντα σ' έκείνο το με
γάλο διάστημα. 

ΤΟ τuχαίον έκείνο σuμβαν όποί) μας έξανάβγαλε στο φώς 
και στον άέρα τοί) κόσμοu, �τoν το άκόλοuθο. 

Είχε ψοφήσει ενας ποντικος έκεί σιμα στην κασέλα μας, 
και με τη βρώμα τοu έσuμπόνεuε τη σοφίτα. ΙΗ υπηρέτρια 
που είχε την toaletta της έκεί έπάνω, μην ήμπορώντας πλέ
ον να υποφέρτι τη βρώμα έβάλθηκε να κοιτάξτι να είίρτι το 
ψόφιο και να παστρέΨη. 

ΙΥποφτεuόμενη μην το ψόφιο ηταν στην κασέλα μας, την 
έξαναγυρισε, κ' έπέσαμε κ' έμείς άντάμα με τ' αλλα. 'Έτσι, 
δεν είίρηκε το ψόφιο, μα ευρηκ' έμας" και μας έκατέβασε 
κάτοu, και μας έχάρισε τοί) γέροu σuνuπηρέτη της. ιο 
καλος έκεΤνος γέροντας μας ανοιξε τες άγκάλες τοu, έπειδη 
χειμώνας, μας έτίναξε, μας έχά"ίδεψε, και μας έτίμησε με 
τα πόδια τοu . 'Εμείς πάλι, εuγνώμονες δια την τιμη ποί) μας 
εκαμε, τον έζεστάναμε και τοί) άνοίξαμε κοuβέντα. 

Άπο αuτον έμάθαμε τότες δτι άπο τους παλαιους 
άφεντάδες μας δεν υπηρχε κανένας πλέον είς το σπητι, και το 
σπητι το ϊδιο δεν �τo της οικογενείας έκείνης! Πραγματικώς 
τα πρόσωπα ποί) έβλέπαμε έκεί μέσα �σαν πρόσωπα νέα, 
και δλως αγνωστα εις έμας. 

ΙΩ άφέντης μας είχε 'πεθάνει' η για να 'ποuμε καλήτε
ρα είχε σκάσει ' έπειδη ό γάμος τοu, και Τι μανία τοu δ ια 
το ετσι λεγόμενον πολιτιχο στάδιο, τα ouo τοuτα τον 
έβοuλιάξανε. 

Άληθινον δη έ'λαβε μίαν καλην προίκα' άλλα Τι γuναίκά 
τοu αμοφη καλ ης άναθροφης, κουφιο κεφάλι, και μαθημένη 
στα λοuσα και στ ες διασκέδασες, άμελοuσε τα οίκογενειακά 
της χρέη, κ' έζοuσε μόνον είς τον ώραίον κόσμον, με πολuέ-
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ξοδες έπίδειξες. Λαμπρα πράματα τουτα, που φέρνοuν ομως 
είς τον κρημνόν· αλλ' αυτη τον κρημνον δεν τον εβλεπε, και 
μόνον απαιτουσε απο τον ανδρα της τα πολuέξοδα έκεΤνα, 
στηρίζοuσα τες απαίτησές της είς τη μεγάλη της προΤκα, και 
εΙς τα προλαβόντως έθισμένα της. 

Λυτος πάλι ητανε 'σα να 'πουμε το αλλ ο αλογο της 
Ιδίας αμάξης, όπου με τα πολιτικά τοu, επερν' κ' έκεΤνος 
την οΙκογένεια στο Ι'δ ιο βάραθρο· και έφαινοντάνε 'σα να 
σuναμιλλώνται ποιος να κάμη το περισσότερο, καθένας στον 
κλάδο τοu . 

Το προικιο πρώτα, και επειτα το έπίλοιπο πράμα ολο, 
έπήγανε σε έκλογικα χονδρα εξοδα για τον KupLov, και σε 
πράματα του σuρμου, δια τες έπιδεχτικες ανάγκες της Kup(
ας.Έν ταύτΙ;> ή αναθροφη τών παιδιών μας εμενε αμελημένη 
και έτοίμαζε εΙς αυτά, κακα υποκείμενα δια την κοινωνίαν, 
και κάκιστα δια τους γονεΤς τοuς. 

Ή '(δια τοu πολιτικη διαγωγή, του αφ εντός μας, έγνω
ρίσθηκε τέλος πάντων οτι δεν ητον έκείνη που έφαινότοuνε 
και τότες εχασε τους ακόλοuθοuς τοu, εχασε τους φίλοuς τοu, 
δεν εμενε πλέον εΙς τες έκλογές, και ή μελαγχολία αρχισε να 
του τρώη τα έντόστια, ναν του ζαλίζ-η το πνευμα. 

Έβγηκαν τότες οί πιστώτες τοu, του έπηραν τα χτήματά 
τοu, του έπηραν το σπητι τοu . . .  εσκασε τέλος πάντων. τα 
δε παιδιά τοu, χοντροειδεΤς μuλόρδοι, αφου κ' έκεΤνα με τες 
κακοήθειές τοuς, έβοηθήσανε στον αφανισμό, λιμοχτονουνε 
τώρα μαζυ με τη μάνα τοuς, όπου την κακομεταχειρίζονται 
και τη δέΡνοuνε! . . .  

Άλλα ή φρόνηση και ή φρονιμάδα του αφ  εντός μας, 
ητον έκεΤνα τών κοινώς θεωροuμένων κάθε φρονίμων· τών 
παντοειδώς καταχρωμένων κάθε πράμα, την ανθρωπιά τοuς 
την 'ίδια, για να ζήσοuνε σε σχετικην ευημερίαν. τουτα, βέ-
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βαια, έφέρανε για κάποσον καφον την φευτοευτυχία καΙ 
την φευτοδόξα στην οίκογένεια, άλλα στο τέλος έπηγε κάθε 
πραμα στον τόπο του κ' έμεταβλήθηκε ή εύτυχία σε δυστυ
χία, καΙ ή δόξα σε άτιμασίαν. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑ Σ ΑΠΟΘΑΜΕΝΗΣ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Α ΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 

"Ολοι πεθαίνοuμε στο σπητι τοuς, στο κρεββάτι τοuς. 
'Εγω έπέθανα μέσ' στον τάφο μοu. 

Μπά! 'Εφωνάξανε οί άλλοκοσμίτες. Και τί λοιπόν, 
ζ " ' θ 'Φ ωντανη σ ε α ανε; 

Ζωντανή! 
Και άπο τί έπέθανες; 
Άπο άσφuξία και στραγγοUλισμα. 

'Έχεις δίκηο. 'Έπρεπε να 'πουμε τί άρρώστια είχες πριν 
σε θάΦοuνε. 

την άρρώστια μοι) δεν την εμαθα ποτέ, και δεν τήνε ξέρω' 
έπειδη είχα τρεΤς ίατροuς, και καθένας μου εοινε οιαφορετικη 
μία. 'Ίσως κηόλα να μην είχα καμμίαν άπο έκεΤνες όπου μου 
έδίνανε. 'ΕκεΤνο που ξέρω είνε οτι ημοuνα κακά. 

Ό ενας άπο έκείνοuς τους τρετς ίατροuς, ηθελε οια έμε 
άοuνατιστικην θεραπείαν' ό αλλος δuναμωτικήν' ό τρίτος, 
άοιαφορων είς τας γνώμας των ouo πρώτων, έδιόριζε κινίνο, 
κατα ενα έκατοστημόρισν του σταρόκλονοu. 

'ΕμεΤς μην ήξέροντες ποίαν άπο τες ouo πρωτες γνωμες 
να πιάσωμε, φuσικc{} Τc{} λόγψ εύρεθήκαμε στη γνώμη του 
τρίτοu, ποί) έδιόρισε το τ{ποτε. Άφήσαμε λοιπον τη φuση να 
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ένεργήση χω ρΙς ίατρικά. Δηλαδή, ό έκατοστημοριόγιατρος 
έρχότοuνε ταχτικα καΙ μ' έπισκεφτότοuνε, καΙ μοϊ> έδιόριζε 
τα έκατοστημόριά τοu, τα όποΤα έμεΤς τοϊ> έδείχναμε στι 
τα άγοράζαμε άπο το φαρμακοπωλεΤον, καΙ επειτα τα 
έπετοuσαμε στα σκοuπίδια. 

"Ωστόσο έγώ, έλεuθερη άπο γιατρικα καΙ άφημένη 
στη φuση, αρχισα άγάλια-'γάλια να καλητερεuω' καΙ ό 
έκατoστημoριάγ�ατρός μοu έπαίρετο μ' έπίδειξην είς το 
είδος της θεραπείας τοu, νομίζοντας στι δuναμει έκείνης 
έκαλητέρεuα. «Περιγελοuν,» ελεγε, «την όμοιοπαθητικην 
θεραπείαν. ΚαΙ ίδοΙΙ σμως όποϊ> ή θεραπεία τοuτη κάμνει το 
άποτέλεσμά της. » 

'Έτσι, άφημένη στη φuση, έπήγαινα πάντα καλήτερα. 
Άλλα δuστuχώς έφάνηκε στοΙΙς έδικοuς μοu στι ή φuση 
όκνοuσε, άργοuσε! κ' έκράξανε καΙ δεuτερο ίατροσuμβοuλιον' 
στο σuμβοuλιο τοuτο ό όμοιοπαθικος έκατοστημοριόγιατρος 
παμψηφΙ καταδικασμένος άπελώθηκε, καΙ μοϊ> έδιορισθήκανε 
αμεσες γενναΤες άφαίμαξες, νερομανέστρες καΙ νεράκι χλια
ρό! . . .  (σλα τοuτα βοηθήματα τοϊ> θανάτοu) .  

Πραγματικώς, ή νέα τοuτη θεραπεία δεν αργησε να 
φέρη το άναπόφεuχτο άποτέλεσμά της . Άπο μέραν την 
ήμέραν ή άοuναμία μοu αξαινε πάντα περισσότερο, κ' 
έκατάντησε τόση ωστε να μοϊ> ερχονται καΙ λιποθuμίες 
όποϊ> μ' έβαστοuσανε ώρες. ΚαΙ σμως έχρειάσθηκε να 'ξα
κολοuθήσω την θεραπείαν έκείνην, έπειοη ό ίατρος όποϊ> 
στην υστερη σuνο ιάσκεψην εμεινε νικητής, άπέναντι τών 
αλλων, έβεβαίωνε στι στες λιποθuμίες έκείνες εβλεπε την 

λ ' 'ι, ' , κα ητερεψη μοu . . . .  
Το χρώμα τοϊ> προσώποu μοu είχε καταντήσει ν α  είναι 

έκείνο τοϊ> πηλοU. 'Εφαινόμοuνα ενα αγαλμα πήλινο. Για
τρέ, τοϊ> έ.λεγα, κάθε άφαίμαξη ποϊ> μοϊ> κάνεις, είναι κομμά-
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τι ζωη ποί) μοί) κόβεις. ΤΟ αίσθάνομαι, γιατρέ μοu, καΙ σοί) 
λέω πως με σκοτώνεις. 

'Εκείνος έγέλαε μ' έμέ, για 'κείνο ποί) αυτος έθεωροuσε 
ώς αγνωά μοu της έπιστήμης. - Ή 'Επιστήμη, έ'λεγε, δεν 
σφάλλει· καΙ θα γιατρεuθfjς. - Κάνε λοιπον οπως γνωρί
ζεις, γιατρέ μοu, μα τουλάχιστον μία στάλα ζοuμΙ να πίνω, 
καΙ μία στάλα κρασί, ποί) άκουω ποί) τα ζητάει ή άδuναμία 
μοu. - 'Ά! ελεγ' έκείνος, μία στάλα ζοuμί, καΙ μία στά
λα κρασΙ ηθελ' ειναι ό θάνατός crou. - 'Εξακολοuθοuνα 
λοιπον την έξασθενισηκην έκείνη δίαιτα, καΙ ή λιποθuμίες 
έρχόντανε πάντα σuχνότερες, ωστε ποί) μία uστερη λιπο
θuμία, φρικωδέστερη άπ' ολες τες αλλες δια την διάρκειαν 
καΙ άποτελέσματά της, μ' εκαμε να 'περάσω για 'πεθαμένη. 
'Επάγωσα, έξυλιασα, . . .  καΙ ό ίατρός μοu, τον Cixoucrιx ποί) ειπε, 
- Κρίμα! μέσ' στην ωρα ποί) έκαλητέρεuε, έπέθανε! . . .  

'Ελησμόνοuνα να  'πω πως ό ανδρας μοu, ποί) χάριν των 
ίατρων, εβλεπε τας μεγάλας προόδοuς της άσθένειάς μοu, 
καΙ το άναπόφεuκτο τέλος μοu, έγνωάσθηκε καΙ για τ' 
άποτελέσματα τοί) θανάτοu μοu. Κάτι ειχε μοί) είπεί για 
διαθήκη· έπειδη δεν ειχαμε παιδιά, καΙ έγω όποχρεώθηκα 
είς μέρος ναν τον ευχαριστήσω, καΙ ναν τοί) όποσχεθω. 
Άλλ' αυτος μην όποθέτοντας τόσο γρήγωρο το τέλος μοu, 
δεν εφερε ευθυς τον σuμβολαωγράφον. 'Έτσι, οταν εξαφνα 
μ' ένόμισε 'πεθαμένη, πρΙν δημοσιέΨη τη νομιζόμενη θανή 
μοu, ετρεξ' ευθυς είς τον σuμβολαωγράφον τοu, οστις ήλθε 
πάραuτα. 

Ή άγαπητή μοu σuμβία, τοί) ειπε, εχοντας προ οφθαλμων 
το άβέβαων της ζωης καΙ το πιθανον προσεχες τέλος της, 
έπιθuμεί να μοί) άφήση ώς άμωβην της προς αυτην άγάπης 
μοu την ολην προίκά της καΙ παράφερνά της. ΚαΙ σε 
παρακαλεί να στρώσης τούτην της την uστερη θέληση. 
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Κύριε, το\) είπεν ό συμβολαιογράφος, ή συμβία σου είναι 
'πεθαμένη. 

tH συμβία, είπεν ό ανδρας μου, δεν είναι 'πεθαμένη· και 
σε παρακαλεί να γράΦης τη διαθήκη της. Στοχάσου πώς 
έγω έστάθηκα πάντα πιστός σου πελάτης. Σ' σλες μου τες 
υπόθεσες έσε πάντα έπροτίμησα κ' έσε πάντα ώφέλησα. Και 
τοuπε κηάλλα πολλά, μα έκείνος έδυσκολεύτουνε και άρνείτο, 
κ' έσηκωνότουνε μάλιστα να φύγη, σταν ό ανδρας μου τον 
έσταμάτησε και - «Σο\) δίνω,» λέει, «το λόγο μου στι το σσο 
σο\) ζητώ να γράΦης, ήτον ή θέληση, ή άληθινη θέληση της 
γυναικός μου· ή όποία μάλιστα μο\) έδιόρισε να σε πληρώσω 
με δώδεκα ναπολεόντια χρυσά, τα όποία ιδού τα.»  

<:Ά!» λέει τότες ό Συμβολαιογράφος, «άφο\) μο\) δίνεις 
το λόγο σου ση τούτη ήτο ή θέληση της συζύγου σου, τόσο 
φθάνει . �� -'Έβαλε τα ναπολεόντια στην τσέπη του, εστρωσε 
τη διαθήκη, εφυγε, και μετ' ολίγον ό ανδρας μου έδημοσίεΦε 
τη θανή μου. 

'Έγινε τότε μέγας θόρυβος εις το σπηη. 'Εκείνες όποίί 'λι
γώτερο με άγαπούσανε, έκάμανε την περσότερην άνάβλιαξη, 
τες μεγαλήτερες θεατρικες έπίδειξες. Μία έφώναζε ναν την 
άφήσουνε να πέση άπο το παραθύρι, έν<;> καν εις δεν την 
έμπόδιζε. Αλλ η ηθελε να σκοτωθη, μα δεν το άποφάσιζε· 
'Εκεί φωνές, έκεί σπασμοί, έκεί δάκρυα, . . .  κι' άπάνου σ' σλα, 
ρεφιες άπελπιστικώτατες! 

ΤΟ σπητι γιομάτο άπο γυναικοίίλες της γειτονιάς, και 
άφημένο στη διάθεσή τους. Άλλες έρχόντανε με άπλην περι
έργεια· και αλλες για να βάλουνε καταμέρος σ,η ηθελε νομί
σουνε περιττο δια το σπητι, και ώφέλιμο δια τον έαυτό τους. 

tO ανδρας μου ήλθε άπάνουθέ μου και μ' έφίλησε!7Ητον 
έκείνο το δεύτερο φιλι που μοίί εδινε άπο τον καφο που 
, , , επαρτηκαμε . . . .  
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Άνάμεσα σ' εκείνοuς όποϊ> ετρέξανε στο σπητι σταν 
άκούσθηκε ό νομιζόμενος θάνατός μοu, ητανε κ' ενας γνώ
ριμος τοϊ> άνδρός μοu, σστις είχε γένει ταχτικος σuχναστης 
είς το σπητι μας, άφ' στοι> εγω εκατάπεσα στο κρεββάτι· 
καΙ κάποu-κάποu επιανε τον ανδρα μοι> με κρuφες όμιλίες. 
ΈκεΤνος τότες εκόντεφε τον ανδρα μοu, καΙ ακοuσα ποu τοϊ> 
είπε - «Τώρα είσ' ελεύθερος. Τί άπόκριση μοϊ> δίνεις; )) -
Ό ανδρας μοu, να 'πω την άλήθεια, εγύρισε δuσαρεστημένος, 
καΙ δεν τοϊ> άποκρίθηκε. 

Έκατάλαβα λοιπον στι επρόκειτο δια την άντικατάστατήν 
μοu."Εβλεπα στι μία τιναξια στη λιποθuμία μοu, εξανάβανε 
την εόκοσμίαν καΙ την εόπρέπειαν στο σπητι μοu, καΙ την 
τιναξια εκείνη δεν ήμποροuσα ναν τη δώσω! "Ω σκάση! "Ω τί 
θάνατος �τoν εκείνος ! .  . .  

ΚαΙ σμως εχρειάσθηκε άκόμη ν '  άκούσω πως εφέρανε καΙ 
την κάσα! .  .. Έφέραν' την κάσα κ' εγuρεύανε 300 φράνκα για 
'δαύτη! Ό ανδρας μοι> άναστατώθηκε σ' εκείνην τη ληστρικην 
άπαίτησιν· εσταύρωσε τα χέρια στο στηθι τοu, κ' εβάλθηκε 
να βηματίζη στην κάμαρα. «Τρακόσια φράνκα!)) έ'λεγε. «Μα 
δεν εχοuνε σuνείδηση οΙ ανθρωποι τοUτοι; ! .  .. Μα δεν εχοuνε 
ντροπή; ! .  .. Είναι ανθρωποι τοuτοι, Τι είναι θηρία, ποu τοuς 
βαστ� ή φuχή τοuς να λ ηστεύοuνε τοuς σμοιοuς τοuς σταν 
τοuς 'βρίσκοuνε βuθισμένοuς είς το πένθος, καΙ άνίκανοuς 
ναν τοuς ξεμπροστινιάσοuν την άπανθρωπίαν τοuς; Μα δεν 
επρεπε ή κοινωνία να πάρη μέτρα, για να ελεuθερωθη άπο 
τη ληστεία τούτη ποu θρέφει μέσα στα σπλάγχνα της, καΙ 
ποu της τρώει τα σπλάγχνα;)) ΚαΙ βηματίζοντας μ' εκόντεuε 
κάποτε κ' έ'λεγε, - «Μα δεν είναι πολύ; . . .  Μα δεν είναι 
πολύ; . . .  )) 

Έγω εκείνην τη στιγμη κάπως άνάλαβα, καΙ μηχανικως 
πως είπα - «Πολύ)) .  
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fO ανδρας μοu ν' άκοόση πως ή 'πεθαμένη έμαηε! . . .  
έ'λαβε εναν τέτοιον τρόμο, που εφuγε τρεχάτος, κ '  έβγηκε 
άπο το σπητι χωρΙς οuτε να πάρη το καπέλλο τοu. ΟΙ φαοι 
τοu επειτα τον έφέρανε στο σπητι, λέγοντες στι το παράτρο
πο της θλίΦης τον έζοόρλανε . . .  

'Εγώ, έξανάπεσα εύθυς επειτα στην πρώτη μοu ληθαργία. 
Μα 'σα να μην έφθάνανε σλα τοστα για να με πνίγοuνε, ίδου 

που αλλες τάχα φιλονάδες άπόξενες, άρχίσανε να λένε πως 
επρεπε να 'βγάλοuν το λείΦανο, έπειδη ή οικογένεια έλuπεΤτο 
παράπολu' καΙ το παράπολu της λόπης θαν τους 'πεθάνη! 

Μα γιατί ό Θεος δεν τους άστροποκαίει σλοuς σσοuς σε τέ
τοιες περίστασες δίνοuνε διαβOλLΧες σuμβοuλες τέτοιες; Για
τί να μην άνοίγη ή Γη ναν τους καταπίνη σσοuς βιάζοuνται 
να θάφτοuνε τον άποθαμένον, 11 νομιζόμενον άποθαμένον, 
κινδuνεuοντες ναν τόνε θάΦοuνε ζωντανόνε; 

'Εννοώ στι δεν το ήξέρανε πως είμαι ζωντανη άκόμη 
μα δεν ησαν μήτε βέβαιοι πως ημοuνα πεθαμένη. ΚαΙ δια
τί τόση σποίίδα να 'βγάλοuν' άπο το σπητι τοu έκεΤνο το 
uποθεμένο πτώμα; Διατί έκείνη ή φuσικη άγάπη που φuσικα 
άκολοuθεΤ τον άγαπητον μας εως εις το πτώμα τοu, δεν τους 
έμπνέει την έπιθuμία ναν τον εχοuν μαζό τοuς σσο περισσό
τερο μποροίίνε; 

Άκατανόητο, άπίστεuτο! .  .. 'Εχρειάσθηκε να γένη νόμος 
να uποχρεώνη τους σuγγενεΤς να μην πετοίίν τον ανθρωπόν 
τοuς εύθυς μόλις ξεΦuχήση! .  .. Ναν τους uποχρεώνη ναν 
uποφέροuν το παιδί τοuς, τον πατέρα τοuς, τη γuναΤκα τοuς, 
τον ανδρα τοuς, 'λίγες στιγμες άκόμη εως στοu να λάβοu
νε βεβαιότητα πως δεν τόνε θάφτοuνε ζωντανόνε! Ό νόμος 
τοίίτος, αύτος καθ' έαuτον είναι αίσχος δια τες κοινωνίες 
δια τες όποΤες γένεται' έπειδη δείχνει κ' έπισημοποιεΤ την 
άσπλαγχνία, καΙ την άπανθρωπία τών άνθρώπων. 
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Μία κοινωνία ποu χρειάζεται τ�ν έπιβoλ�ν τοί) νό
μου, δια να ύποχρεώνεται να αγαπ� καΙ να σέβεται τα 
λείΦανα των μελων της ο ικογενείας της, είναι ανάξια να 
ύπάρχη· 

πως .ημποροUν οί ανθρωποι έκείνοι να μ�ν κοιτάζον
ται με αμοιβαία φρίκη ανάμεσό τους, αναλογιζόμενοι οτι, 
οποως απ' αuτοuς πρωτοξεΦυχήση, 11 νομισθη οτι έξεΦύχησε, 
θαν τόνε 'βγάλουν εuθuς απο το σπητι του, 'σαν ξένο καΙ 
αποτρόπαων αντικείμενον, δια να μη λυπούνται οί σπητά
τοι!; . . .  

ΚαΙ ομως ή συνήθεια απαμβλώνει τ�ν α'{σθησή μας 
καΙ δεν αισθανόμεθα διόλου τ�ν ασπλαγχνία μας, τ�ν 
απανθρωπιά μας, οχι μόνον, αλλα καΙ τον νόμον τον 'ίδων 
πασχίζουμε να απατοuμε προχρονολογοuντες πιστοποίησες 
θανης, δια να αποπέμπωμε τα λείΦανα των παιδιων μας, 
των γονέων μας, των συζύγων μας! .  .. μ�ν ύποφέροντές τα 
οόδε καν δια τον όλίγον καφον όποί) μας ύποχρεώνει ό νό
μος ναν τα ύποφέρουμε! . . .  

"Ηλθανε λοιπον καΙ μ '  ένδύσανε γυναίκες ξένες καΙ απονες. 
ΚαΙ δια τ� μανία τοί) να με 'βγάλουνε πρΙν της προθεσμί
ας τοί) νόμου, ό ιατρος εκαμε τ�ν πιστοποίηση της θανης 
κατα το σύνηθες προχρονολογημένην. 'Έτσι, έμαζεύθηκε κό
σμος εις το σπητι· μ' έβάλανε στ�ν κάσα· καΙ τέσσαροι φίλοι 
τοί) σπιτιοί) μ' έπήρανε στον ώμό τους καΙ μ' έπήγανε στ�ν 
έκκλησια τοί) Νεκροταφείου, οπου μ' έδιαβάσανε. 

Τί νόημα εχει ή διάβαση έκείνη των λειΦάνων, δεν 
.ημπόρεσα ποτέ μου να έννοήσω. Κατα τί 'μπορεί να 
ωφελήση το λείΦανο, 11 τ�ν Φυχ�ν όποί) ηδη λείπει απο το 
λείΦανο, 11 όποιονδήποτε αλλον παρόντα 11 απόντα, 11 τί 
αφηρημένως ωφέλεια 'μπορεί να προκύΦη απο τ� διάβα
ση έκείνη, δεν .ημπόρεσα ποτέ μου να καταλάβω! Μά! είν' 
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έκεΤνο ενα παλαιο εθιμο καί, καθο παλαιο εθιμο, είναι καΙ 
β ι , . , ' Ι , σε αστο, και ιερο ανεγγιχτο . . . .  
Για κακή μοu τόχη, κάπωα δuσκολια εόρέθηκε δια να 

με θάφοuν' ευθός, καΙ αποφασίσανε να ξενuχτήσω στην 
έκκλησια τοί) Νεκροταφείοu . ΤΟ φρικώδες μοu ριζικο δεν 
ευχαριστεΤτο ουδε σ' έκείνην την φρικώδη θέση μοu, καΙ μ' 
έκαταδίκαζε να όποφέρω τα ακόμη χεφότερα μεσ' στην κά
σα μοu. 

Έχρειαζότοuν' κάποιος να με φuλάn τη νόχτα, έξ αίτίας 
τών ποντικών της θέσεως έκε[νης, κ' έβάλαν' εναν καλόγη
ρον, οστις έχαφότοuνε φήμη άγίοu ανθρώποu. Άλλοίμονα! 
'0 <Άγιος έκεΤνος φόλακάς μοu έστάθηκε δια έμε φρικώδες 
εχτρωμα! .  .. Μα τόσο μόνον ημπορεΤ να 'πη μία γuναΤκα . . .  

Ό καλογηρικος θεσμος είναι ένάντιος είς την φόσην, την 
όποίαν ό Θεος εθεσεν ώς νομοθεσίαν είς τα πλάσματά τοu. 

'Έγινε ομως κατα διαβολικην σuνενέργειαν ώς φαίνεται, καΙ 
διατηρεΤται δια της ημπορέσεως τοί) Διαβόλοu. 

Μα τέλος πάντων έξημέρωσε. Οί νεκροθάφτες ηλθανε· κ' 
έγω αισθάνθηκα εόχαριστημένη στην ίδέα τοί) ν' αφήσω την 
ϋπαρξη. Ό Κόσμος πλέον είχε καταστηθεΤ δια έμε ώκεανος 
τρικuμιών, πuθμένας κακοηθείας, ζωντανη Κόλαση· καΙ το 
Μηδεν μοί) έπαροuσιάζετο ώς λιμένας καταφuγης, καΙ τέ
λος βασάνων.Δuστuχης έγώ! 'Έλπιζα πώς ό θάνατός μοu 
θαν ηναι γλuκός, καθως ηταν καΙ ή λιποθuμία μοu. Και 
πραγματικώς ηθελε σταθεΤ τέτοιος, αν με την έξακολοόθησην 
της λιποθuμίας ηθελε σβuσθεΤ καΙ το μικρο έκεΤνο μερίδιο 
της ζωης όποί) μοί) εμενε. Μα το ριζικό μοu είχε διατάξει 
αλλωώς τα πράμματα. 

Είχε ακοόσω με την αδιαφορία της απελπισίας να με 
σηκώσοuν' απο το Έρμοκλησι, να με 'πάνε να με καταβά
σοuνε στον τάφο. Ό Κόσμος καΙ ή ζωη είχε μοί) γένοuνε 
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άποτρόπαια· κ' έπιθυμοuσα το τέλος τους, καθως το έπιθυμεΤ 
ό αυτοχεφιαζόμενος. ΤΟ κατέβασμά μου στον τάφο ητανε 
το φθάσιμό μου στο ξεδουλιαστηρι της αίωνιότητος. ΚαΙ 
ομως οuτε τοuτο δεν μοϊ> έπέπρωτο χωρΙς αλλην φρ(κην. �Ως 
κ' έκεΤ μοϊ> έφυλάττετο μ(α υστερη σκηνη μαρτυρ(ου. 

Mou είχαν άρκετο χώμα ριμένο άπάνου μου, οταν ολο με 
μ(ας έσυνηλθα άπο τη λιποθυμ(α μου! Άλλο(μονο! Το 'ξόπνη
μα έκεΤνο ποί> σ' αλλες περ(στασες ηθελ' είναι ευπρόσδεχτο, 
σ' έκε(νην έξαναντ(ας τη θέση ητον άπα(σω καΙ φρικώδες!. . .  
Ή άνάζηση έκε(νη δυστυχώς, μοϊ> εμπνεε τρόμο για τη θέση 
μου, και άγάπην . . .  αν οχι για τη ζωή, τουλάχιστον για την 
έλευθέρωσή μου άπο έκε(νην τη φρ(κη. 

Έπάσχιζα να κινηθώ, μα εύρέθηκα σα χτισμένη μέ
σα στην κάσα. "Εκαμα να 'μιλήσω στοuς άνθρώπους όποϊ> 
άκόμ η άπάνουθέ μου έσιάζαν' το χώμα, μα ή φωνή μου δεν 
εβγαινε· το στόμα μου ητανε βασταμένο. ΚαΙ το βόγγο μου 
" , ' " , εγω μονη τον ακουα . . . .  

Ή άπελπισ(α εχει κ' έκε(νη τη  δόναμή τηξΕμασα ολες μου 
τες δυνάμεις."Εκαμα μ(αν άνώτατη προσπάθεια· εστρεψα, κ' 
έπηγα τα 'π(στομα. Άλλά, στο άπελπισμένο έκεΤνο στριφο
γόρισμα, ενα μαντηλι μεταξωτο ποί> μοϊ> ε'{χανε στο λαιμό 
μου, έστρ(φθηκε σε τρόπο, ποί> μ' επνιξε. 

Ίδοι) τα ένδεχόμενα φρικώδη έπακόλουθα της βίας όποϊ> 
εχουμε 'ίσως ολοι, να 'βγάνουμε τοuς άποθαμένους μας, πρΙν 
δώσουν σημεΤα άναμφ(βολα καΙ ασφαλ τα της θανης τους. 



ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗΝ ΔΙΑ 

'Ήτανε λαμπρη 'ξάστερη βραδια καλοκαφωu, ποu, 'ξα
πλωμένος απ άνου στο παραθάλασσο της εξοχης μου, καΙ γε
μάτος ο'ίησην, εκοίταζα τ' αστρα, βυθισμένος σε μεταφυσικες 
εδικές μου σκέψεις .  

Γεμάτος ο'ίησην' επειδη Γη καΙ θάλασσα καΙ πάντα 
τα εν αuταΤς, δλα όποχείρια τοί) ανθρώπου. Κ' εγώ, καθο 
ανθρωπος, εθεωροuσα τον έαυτό μου Κuρων τοί) Παντός. 

�o οuρανος είχε γένει δια εμέ' δια να με δεχθη εντελέστερον 
μετα θάνατον. ΚαΙ τα οuράνια φωτεινα σώματα, δια να θέλ
γουν εν τοσοuτιμ την εδώ uπαρξή μου. Καταβαίνοντας καΙ είς 
το ατομό μου, - Έγω ήμουνα το κέντρο της απεφότητος 
καΙ ό σκοπος της Χ τίσεως! 

Ό ΖεΙΙς ήτον εκεΤνο το αστρο ποί) περσότερο μοί) εγέμιζε 
το μάτι .  Λαμπρο καΙ μεγάλο αστρο! Κόσμος εκεΤνος, καθως 
λένε Ot αστρονόμοι μας, χίλιες διακόσιες φορες μεγαλήτερος 
απο τον εδικό μας Κόσμο! 

"Αν εκειος ό Πλανήτης, έ'λεγα με το νοί) μου, είναι κατοι
κημένος απο εμψυχα οντα, τα οντα εκεΤνα, ανθρωπο η αλλο, 
θαν είναι βέβαια μεγάλα αναλόγως με τον ογκον τοί) Πλα
νήτη τους" καΙ 'ίσως καΙ αναλόγως νοήμονα. Άλλα εν ταυτi;) 
ή φιλαυτία μου δεν μοί) επέτρεπε να παραδεχθώ αλλα οντα 
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νοημονέστερα άπο έμας, καΙ μόνον ακουα μέσα μου μία μα
νιώδη περιέργεια να μάθω τί ητον έκεΤ άπάνου. 

Διατί, έ'λεγα με τον νου μου, να μη 'μποροuμε να εχωμε 
συγκοινωνίαν άνάμεσά μας, έμεΤς μ' έκείνους; Πόσα πράμα
τα ηθελε μάθουμε! Σε πόσα ηθελε 'ίσως ξεγελαστουμε! 

tH θεωρια του 'Άστρου έκείνου μ' έμάγευε. Δεν ήμπόρηα 
να ξεκολλήσω τα βλέμματά μου άπάνουθέ του' καΙ ή 
έπιθυμία του ναν το γνωρίσω, μ' έκόντευε σ' αότό, καΙ 
σχεδον μ' έπήγαινε. 

tO Δάντης εκαμε καΙ μακρuτερα ταξίδια ζώντας του' 
έπειδη καΙ στην Κόλαση έπηγε, καΙ στο Πουργατόριο, καΙ 
στον Παράδεισο' καΙ δεν αφησε τρuπα άγuριγη σ' έκεΤνες τες 
Οόράνιες κατοικίες. Θα πητε πώς έκεΤνος. 

Tanto era pien d i  sonno ίn su quel punto. 

ποu 'μπορεΤ ναν ταειδε στον uπνο του. Μα ά Βολ ταΤρος, α, 
έκεινου ησαν εξυπνοι οΙ ηρωές του, κ' έπηαίνανε άπο Κό
σμο σε Κόσμο με τη μεγαλήτερην εuκολιά, καΙ μας άφήσανε 
άπαταμειυμένα στα ήμερολόγιά τους, με ολην την άκρίβειαν 
τα οσα ε'(δανε σ' έκείνους τοuς Κόσμους, καΙ τον τρόπο με 
τον άποΤον έπήγαινε. 'Έτσι, 

Τ οί) πρώτο\) τα πατήματα 
Διοφuρι τοί) δε\)τέρο\), 

άποφάσισα κ' έγω το ταξίδι μου, το έσχεδίασα, έκαιρο
φυλάχτησα, καΙ οταν n άχτίνες του tΗλίου μας, περνώντας 
άπο την έπιφάνεια της Γης μας, έπέφτανε στον Πλανήτη 
Δία, άγκάλιασα μία, την έκαβαλλίκεψα, καΙ ώς στρίψη 
ματιου εόρέθηκα στο περιπόθητό μου αστρο. 
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tΡψμένος μέσα σ' εν' απέραντο δάσος αλλοι) Πλανή
τη, κάθε πραμα ηταν δ ια εμε αντικείμενο θαuμασμοu και 
εχπλήξεως. τα δένδρα, ποu μόλις ή ορασή μου εφθανε εως 
είς την κορυφή τους, και ή κορuφές του εφαινόντανε να 'γγί
ζουν' τον Οόρανό' οί δε κορμοί τους και οί κλώνοι τοuς, 
ανάλογοι με το uΦος τους. τα χόρτα τους . . . ώ τα χόρτα 
τους! με κάθε Ρίζα λαχάνου τους ήμπορούσανε να δειπνή
σουνε πολλες εδικές μας οίκογένειες. 

'Ήμουνα 'σαν εξω τοί) έαυτοί) μου, σταν είδα να ίσκιάση 
τριγύρω μου. Έσήκωσα τα μάτια μου και είδα το παραδο
ξότερο απο τα θεάματα. Βεβαίως, ανθρωπος ητον εκεΤνος, 
αλλ' ανθρωπος χίλιες φορες μεγαλήτερός μου' σκυμμένος 
απάνουθέ μου, κ' εκοίταζε στη γη μ' ενα γυαλι όφθαλμοφανώς 
μικροσκόπιο. 

Έγω τότε εκρύφθηκα όπίσω απο ενα φύλλο, αρκετα με
γάλο δια να κάμη σεντόνι μας' και απο 'κείθεν' επρόβαινα 
σλος εντρομος κ' εκοίταζα τον εξαίσιον εκεΤνον τί εκανε. 

Στο δεξί του χέρι εβαστοuσε λαβίδα, της όποίας τα δύο 
αντικρυνα δόντια, ητανε πετσωμένα με βαμβάκι, κ' επήγαινε 
γuρεύοντας να πιάση εντομα, τα όποΤα εβανε μέσα σε μία 
θήκη κρουσταλένια. ΈννοεΤται δε ση τα δι' αότον εντομα 
ησαν τέτοια, πού, φερμένα στο μακελιό μας, σφαμένα και 
'γδαρμένα, ήμπορούσανε να πουληθοuνε στη λίτρα. <Ότι ή 
μικρη δι' αότον λαβίδα ητον τεράστων εργαλεΤον. <Ότι ή 
κρουσταλλένια θήκη δια τα εντομα ητον σσο μία μας μεγά
λη Rotanda · επειδη σλα ησαν ανάλογα. 

'Έτσι, γυρεύοντας μέσ' στα φύλλα, και δια της δυνά
μεως τοί) μικροσκοπίου του, δεν αργησε να με 'ξανοίξη κ' 
εuθuς εδιεύθυνε τη λαβίδα του κατ' επάνω μου. Έγω τόσες 
εβάλθηκα να τρέχω με σλες μου τες δύναμεις ζητώντας να 
φύγω, κρυβόμενος απο φύλλο σε φύλλο, και απα λάχανο 
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σε λάχανο' άλλα τα διαστήματα ποu εγω επερνουσα, ητανε 
δι' αυτόν, όποία είναι δια εμας τα διαστήματα ποu τρέχοuν' 
τα εντομά μαζ ησαν δηλαδη ολα άποuκάτοu στα μάτια 
τοu, και εντος της λαβης τοu, χωρις αυτος να χρειάζεται να 
κινηται δια να με πιάση. 'Έτσι, δεν αργησε να με πιάση με τη 
λαβίδα τοu. Μ' εβαλε τότες άπάνοu στην παλάμη τοu, και 
μ' εκοίταξε με μεγάλο τοu θαuμασμό' και αδειασ' ευθuς ολα 
οσα εντομα είχε ή θήκη τοu, και μ' εβαλε εμε μέσα' επειδη 
εφοβήθηκε, και με δίκηο, οτι άφίνοντας μέσα και τα αλλα 
εντομα, ηθελ' 'ίσως με φάνε. 

Μα τότες ό τεράστιος εκείνος δεν ήθέλησε να γuρέΦη 
περισσότερα, άλλα με εβαλε στην ποuσνάρα τοu κ' εκίνησ' 
ευθuς δια τη χώρα. 

Δια τη χώρα εκείνη, και δια καμμία τοuς αλλη χώρα, 
δεν ήξέρω να σας είπω τίποτα' επειδή, πεσομένος είς τα χέ
ρια του εντομολόγοu, επαuσα άπο του να είμαι ανθρωπος, 
και εγινα εντομον. (ο εντομολόγος χτήτοράς μοu, φθασμέ
νος είς την κατοικίαν τοu, μ' εβαλε άποκάτοu σε μίαν καμ
πάνα κροuσταλένια, άπάνοu στο γραφείον τοu ' κ' εκεί σιμα 
εκάθησε κ' εκείνος και πέρνοντας κομμάτι χαρτι (κομμάτι 
οσο ενα μας μεγάλο σεντόνι ) ,  εγραΦε. 

«Κύριε Σuντάχτη του . . .  Παρακαλείσαι να καταχωρήσης 
είς το σημερινο φύλλο crou το άκόλοuθο σποuδαίον. »  

« Ό Κύριος Χ . . .  αυτοκρατορικος εντομολόγος, δηλοποιεί 
είς τοuς εντομολόγοuς της πρωτεuούσης οτι σήμερα περι
εργαζόμενος τοuς αυτοκρατορικοuς κήποuς της εξοχης, 
ηύρε μέσα στα χόρτα εντομον νεοφανες και σποuδαιότα
τον, επειδη κέκτηται καθόλα την μορφην και το σχημα του 
άνθρώποu . Προσκαλεί οθεν τοuς εν επιστήμη σuναδέλφοuς 
δια την αuριον περι την ένδεκάτην της αυγης, δια να σποu
δάσοuν μαζu ολοι το πρωτοφανες τουτο εντομον.» 
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Ένταυτ�, νομίζοντας οτι έγω εΤχα φυσικό μου φαγητο 
τα χόρτα έκεΤνα μέσα στα όποΤα με εuρηκε, εΤχε πάρει μαζύ 
του μία ρίζα άπο έκεΤνα, καΙ μου την εβαλε άπουκάτου στην 
κρουσταλένια μου καμπάνα. Πραγματικώς, πεινώντας, 
έδοκίμασα έκεΤνο το χόρτο, μα εΤχε γεύση δυσάρεστη, καΙ 
δεν ήμπόρεσα να φάω. 

Δεν λέγω αλλα περισσότερα καθέκαστα της διαμονης μου 
άπουκάτου στην καμπάνα, έπειδη έκεΤνα δεν ένδιαφέρουνε, 
καΙ ερχομαι άμέσως εΙς τη συνέντευξη τών έντομολόγων 
έκείνων. 

την άκόλουθον ήμέραν οχτω έντομολόγοι της μεγα
λουπόλεως έκείνης έπαρουσιάσθησαν εΙς την κατοικίαν του 
αύτοκρατορικου έντομολόγου Κου Χ . . . καΙ τότε ό κύριος 
τουτος μ' έπηρε άπάνου στην παλάμη του σκεπασμένονε πάν
τα με την κρουσταλένια καμπάνα, καΙ μ' εφερε σε μίαν αλλην 
α'ίθουσα, όπου έπροσμένανε οί συνάδελφοί του έντομολόγοι 
ολοι γύρου σ' ενα τραπέζι· καΙ ολοι έφωδιασμένοι με μικρο
σκόπια. 

Δεν κάθομαι να κάνω δια κάθε πραμα την έξιστόριση 
του μεγελείου του · έπειδη τουτο .ηθελεν άντισκόβει έξακο
λουθινα τη διήγηση, καΙ .ηθελε γένεται οχληρο δια έσας, 
έν� 'ίσως καΙ περιττο .ηθελε σε σας εΤναι· άφου γνωρίζοντες 
οη ό Πλανήτης έκεΤνος εΤναι χίλιες διακόσιες η χίλιες τε
τρακοσίες φορες μεγαλήτερος άπο τον Ιδικόν μας Πλανήτη, 
εύκόλως ήμπορεΤτε να φαντασθητε οη κατ' άναλογίαν, καΙ 
άπο τα έκεΤ άντικείμενα καθένα θε να εΤναι άπάνου-κάτου 
χίλιες διακόσιες, η καΙ περισσότερες φορές, μεγαλήτερο 
άπο τα έδικά μας. 

'Έτσι, φαντασθητε τί ανθρωποι ήσαν έκεΤνοι! τί α'ίθουσα 
ήτον έκείνη! τί ταβλΙ ήτον έκεΤνο είς το όποΤον έκάθοντο! καΙ 
τί παρρησία εκανα έγω έμπρός τους! .  .. παρρησία τέτοια που 
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τοuς έχρειαζόντοuνε μικροσκόπια δια να με βλέποuνε! Μ' 
έπερνούσανε άπο χέρι σε χέρι, και καθ' ενας με το μικροσκό
πιό τοΙ) μ' έκοίταζε, μ' έθαύμαζε, κ' ένταuτi;> έθαύμαζε την 
παντοδuναμίαν του Ύ ψίστοu, οτι ώς και εντομα άνθρωπό
μορφα εβαλε στη φύση. 

Βέβαια, έλέγανε, δεν θαν είναι τουτο μόνο τοu. Πρέπει 
να είναι και αλλα 'σαν έτουτο· και ό Θεος ό Μέγας τα εβαλε 
στη φύση δια να ταπεινώση την ο'ίησή μας, θέτοντας την 
άνθρώπινη μορφή μας εΙς εντομα. 

'Εγω τα ακοuα οσα έλέγανε· έπειδη για καλη τύχη, 
έμιλούσανε γραφικά! ΤΟ όμολογώ, ένi;> στην άρχη το μέ
γεθός τοuς μ' έφόβιζε, το ακοuσμα επειτα της γλώσσας τοuς 
μ' έχαροποίησε' και μ' έμψύχωσε τόσο, που τοuς έκόντεuα 
μ' εόχαρίστηση, κ' έπιθuμουσα να βαλθώ σε σuγκοινωνία μ' 
έδαύτοuς. 

Δεν είναι τίποτε που να σε χαροποιη περισσότερο σε ξέ
νον Τόπο, άπο το ακοuσμα της γλώσσας μας. «Κ' έγω μιλώ 
'σαν κ' έσας», έφώναξα, χω ρις σχεδον ναν το θέλω. 'Εκείνοι 
πάλι έκοιταχθήκανε άνάμεσό τοuς και ε'ίπανε. «'Μιλεί!» 
- Και μ' έκοιτάξανε με ιλαρότητα και με άγάπη, και πά
λιν ε'ίπανε. «Σαν έμας 'μιλεί! Μπορουμε λοιπον να μάθωμεν 
άπο αότο ο, τι θέλοuμε δια τον έαuτό τοu, και δια τα ομοιά 
ΤΟU» . 

Ό ηχος της φωνης τοΙ) επεφτε άπάνοΙ) μοΙ) 'σα βροντή· 
και uποθέτω οτι ή φωνη ή 'δική μοΙ) εφθανε μόλις εΙς τ' αότιά 
τοuς, μολον όπου έφώναζα με ολη μοΙ) τη δύναμη· έπειδη κ' 
έκείνοι, οταν άκούσανε εΙς έμε τη γλώσσα τοuς, μ' έπέρνανε 
μ' έuχαρίστησή τοuς με το τσιμπίδι τοuς, και μ' έβάνανε στ' 
αότί τοuς, δια ν' άκουν την άπόκρισή μοu. 

"Είναι και αλλα 'σαν έσε στα λάχανα που ησοuνε;» Τού
τη έστάθηκε ή πρώτη τοuς έρώτηση. 
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</Όχι,» τοuς είπα εγώ. ΚαΙ τοuς εδιηγήθηκα ποσθε, καΙ 
πώς επηγα στον τόπο τοuς. 'Εκείνοι τότε δεν άμφιβάλανε 
πλέον οτι ό θαuμάσιος εκείνος πηγαιμός μοι> ητανε Θεοσ 
πρόνοια, δια να ταπεινώση την άνθρώπινή τοuς άγερωχίαν, 
δείχνοντάς τοuς οτι δεν πρέπει να uπερηφανεuονται τόσον, 
εΙς τάχα τελειότερον άνθρώπινον σχηματισμόν τοuς, άφοσ 
καΙ εντομα άκόμη τον εχοuν. 

Ήθελήσανε άκολουθως να μάθοuν άπο εμε τα της 
Σφαίρας μας. Κ' εγω εστοχάσθηκα ναν τοuς ε Ιπώ δια 
την Ήπεφοθεσσαλία · καΙ πώς ελπίζοuμε εντος όλίγοι> να 
πάροuμε τα Γιάννινα .  Μα είδα με μεγάλη μοι> εχπληζη, 
ποu δεν εκαταλαβαίνανε τίποτε άπ' οσα τοuς ελεγα· 
καΙ μόνον επροσέχανε στον ηχο της φωνης μοu, ποσ ώς 
ελέγανε, τον εuρ ίσκαν' ομοιον μ' εκείνον τοσ κοuνοuπιοu 
τοuς! Περίεργο! ελεγα εγω με τον νοσν μοu, τέτοιο ι 
ανθρωποι, καΙ να μη γνωρίζοuνε γεωγραφία ! Κρίμα 
στην κορμαριά τοuς. 

Ήθελήσανε να μάθοuνε αν ε'ίχαμε Ιδέαν της uπάρζεως 
τοσ Θεοσ. ΚαΙ εγω τοuς είπα οτι εμείς μάλιστα γνωρίζοuμε 
τον άληθινον Θεόν, τον Ποιητην καΙ Νομοθέτην τοσ άπείροι> 
Παντός. 

Σε τοστο εδείζανε να εόχαριστοσνται καΙ να θαuμάζοuνε 
οτι τάχα ή γνώριση της uπάρζεως τοσ Θεοσ φθάνει εως εις 
τα εντομα. ΚαΙ αν ηθελε μείνων εως εδώ, ηθελε τη 'βγάλω 
με τιμη άνάμεσό τοuς. Άλλ' εγω ενθαρρuνόμενος άπο την 
πρώτη μοι> επιτuχία, ενόμισα να δρέΦω καΙ περσότερες δάφ
νες, κάμνοντας επίδειζην της ολης θεολογίας μας. 

Τοuς είπα λοιπον οτι, ό Θεος ηόδόκησε να στείλη στη 
Γη μας 'Άγγελόν τοι> σε μίαν άπο τες γuναίκες μας, ναν της 
άναγγείλη οτι επιθuμεί να λάβη utov άπο αότήν, το όποίον 
καΙ πραγματικώς εγινε. 
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«που θα 'πη εσεϊς εσuμπεθερέΦετε με τον Θεόν! »  είπε 
ενας άπο αυτους άστε"ίζόμενος. 

Έγω εταράχτηκα για την εrρωνεία τοu' άλλα εξακολοό
θησα λέγοντας ΟΤΙ ό 110ς εκεΤνος είναι και αύτος Θεος τών 
άπάντων' και άκολοόθως και Θεος εδικός ΤΟUς" μαζυ με τον 
πατέρα τοu, και με &λλον τρίτον όνομαζόμενον Πνείίμα. Οί 
όποΤοι τοίίτοι ΤρεΤς, δεν είναι ΤρεΤς, άλλα<Έναζ ουτε είναι 

<Ένας, άλλα Τ ρεϊς, και όχι πάλε Τ ρεΤς, άλλα <Ένας. Και 
τους είπα πως τον εβαφτίσαμ' επειτα τον 110ν τοίί Θεοίί, και 
πως ενας άπο εμάς εστάθηκε ό άνάδοχός τοu. Κ' εδώ πάλε 
εκεΤνος ό πρώτος. 

«Μπά!» λέει. «'Έτσι, τον εκάμετε και κοuμπάρο σας τον 
Θεόν! . . .  » 

Μα εγω τότε τοίί εγόρισα τση πλάτες μοu εκεινοίί, κ' 
εδιηγήθηκα στους &λλοuς διάφορα μέρη της 'Oρθοδόξοu Κα
τηχήσεώς μας. 

ΈκεΤνοι μειδιώντες, μ' ευχαριστήσανε' και μοίί εϊπανε 
πως δεν ήξέρανε τίποτε άπ' οσα ό Θεος εκαμε στο σβόλο 
μας. (Για σβόλο μας, εννοοόσανε τη Γη μας! ) 

'Ήθελε δε 'ξακολοuθήσω, μα ενα ξέσπασμα βροντών άπο 
άσεβη γέλοια πολuώρα χαλινωμένα, μ'εκατατρομάξανε! .  . .  

«Περίεργη rδέα,» ε'ίπανε, άσεβώς γελώντες. « fO Θεος να 
επιθuμήση να λάβη παιδ( ! ! !  και ναν το λάβη άπο ενα πλάσμα 
τοu! .  .. και πλάσμα τοu εντομο! ! !  . . .  τοίί άσημάντοu εκείνοu 
σβόλοu! .  .. Άλλ' άφοίί τα εντομα τοίίτα επλάσανε με τη φαν
τασία τοuς εν αν εντομοθεον κατ' εrκόνα και όμοίωσην εδικήν 
τοuς, δεν είναι παράδοξον αν τοίί άποδώσανε και τες χρεΤες 
τοuς, και τες επιθuμίες τοuς, και τα εθιμά τοuς. Ίδου λοιπον 
όποίί ό Θεος εδωσε μίαν μορφην άνθρώπινην, είς τα εντομα 
τοίίτα, άλλα δεν τους εδωσε και φuχην άνθρώπινην, δεν τους 
εδωσε νοίίν και πνείίμα άντάξια της άνθρωπίνης μορφης των, 
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ωστε να 'μποροuνε να φθάσουνε στη γνώριση τοί) άληθινοί) 
Θεοί) τοί) Πλάστη τοί) Παντός, και Πλάστη τους. 

Και ενας άπο αότους άστειευόμενος μοί) είπε, - «Μα 
δεν είναι περίεργο να μη μας έφανέρωσε ποτε ό Θεος έμας 
τίποτε άπ' οσα εκαμε μ' έσας εις το σβόλο σας; Να μη μας 
ειπη πως εχουμε και Διάδοχο! ;  Μήπως θέλει να είναι Θεος 
τοί) σβόλου σας μόνον, και οχι Θεος τοί) Παντός; Μ' έσας να 
εχη τόσην άνακάτωση, κ' έμας να μη μας το 'πη μήτε! .  .. » 

«Και δεν επρεπε οταν είχε να κάμη το γάμο του στο σβό
λο σας, καθως και οταν τοί) έγεννήθηκε το παιδί του, να 
μας τα κάμη γνωστα ολα τοuτα; και μάλιστα ναν τα κάμη 
γνωστα εις ολα τα Κοσμικα Συστήματα τοί) Παντός, ώς 
παντοί) παρομοίως ένδιαφερομένη ή Χτίση ολη σ' ενα τέτοιο 
πραμα; . . .  και να στείλη παντοί) στην Οικουμένη εντυπα της 
Κατηχήσεώς σας, για να χρησιμέψουν' ώς Θεολογίαν εις 
τα Πάντα; . . .  Διάβημα τοuτο, χω ρις το όποίον, σείς μόνοι, 
προνομιακώς πως, θαν έγνωρίζετε την άκριβην ύπόστασην 
της Θεότητος, έν� ή Χτίση ολη θαν εμενε στο σκότος της 
άληθινης γνωρίσεως τοί) ΘεοU! .  .. » 

ΙΈνας άλλος, άποτεινόμενος εις τους έδικοuς του, -
Φοβοuμαι, είπε, πως το εντομο τοuτο κάνει ενα τραγελαφικο 
παστίτσο θρησκείας ολως έδικό του.Έπειδη τώρα ένθυμοuμαι 
να έδιάβασα κάποτε σε παλαια χρονικά μας οτι, - και προ 
τριώ χιλιάδων χρόνων ήλθε πάλιν εις τον Πλανήτη μας ενα 
άλλο εντομο τοί) ίδίου σβόλου, κ' έκείνο άνθρωπόμορφο, 
και έ'λεγε στους τότε προγόνους μας, οτι στο σβόλο τους 
έλατρεuανε τότες εναν Θεον όνομαζόμενον, αν δεν σφάλλω, 
Δία. Και έ'λεγε οτι έκείνος ό Θεος έσυνηθοuσε να κατεβαίνη 
στη Γη τους εις είδος, δεν ένθυμοuμαι αν Άγγέλου η άλλο, 
και να χαίρεται με τα θηλυκά τους εντομα. ΙΏστε, πολυ 
εϋκολο τώρα το εντομο τοuτο να κάνη την ήμιμάθειάν του 
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ενα παστί τσο με τες ouo Θεολογίες. Έπειδή, βέβαια φρονω 
ση τα σημερινα εντομα του σβόλου έκείνου, καίτοι εντομα, 
θαν έλάβανε σμως άπο τότε κάποιαν άνάπτυξην πνεuματος 
τώρα πλέον, ωστε να μην άποδίδουν εις τον άληθινον Θεόν, 
έκεΤνα που οΙ προπάτορές τους προ τριω χιλιάδων χρόνων 
άποδίδανε εις τον τότε Δία.» 

<Ένας &λλος πάλε, άλλα έκεΤνος με σοβαρότητα και με 
καλωσuνη εσκυψε και μου ειπε, - «Μα δε βλέπετε, φίλ
τατά μου, ση τοuτη σας ή Θεολογία ειναι προσβληηκη δια 
τον Θεόν; Δεν βλέπετε στι τον έκάμετε και αότον εντομον 
όμοιόμορφό σας; ση τον έπλάσετε με τη φαντασία σας 
κατ' εικόνα και όμοίωσην έδικήν σας; στι του άποδίδετε 
τες έπιθυμίες σας και τες κακοήθειές σας; στι τον έκάμετε 
μοΤχον, συκοφαντωντες τον με γυναΤκα σας υπανδρεμένην, 
ένi;> αότος σας έδιόρισε, καθως λέγεις, το Μη μοιχεύσnς; τον 
έκάμετε αΙμομίχτην, ώς παιδοκομωντα με πλασμα του, !  . . .  
και Όχι μόνον τόσο, άλλα και κατα το σuνηθες σλων σσων 
άπατουν γυναΤκες, να έγκαταλείψη επειτα και αότος τη 
γυναΤκα την όποίαν εχθεσε με την κοινωνίαν, και το παιδι 
που ερρι χνε στον κόσμο σας, και στη σκληρότητα των γει
τόνων του; Δεν βλέπετε στι έπλάσετε τον έαυτόν σας Θεους 
άναξίους ώς και δια εντομα, σταν τα εντομα εχουν τη μορφη 
την άνθρώπινη; Θεους τραγέλαφους, έπειδη φηασμένους 
άπο δυο διάφορες φuσες; ΘεοUς . . .  » 

Μα τότ' έγω τον άντίσκοψα θυμωμένος, - «ΣεΤς λοιπον 
δεν πιστεUετε . . .  » 

«'Όχι! »  λέει, «ή μεγάλη ιδέα που εχουμ' έμεΤς δια τον 
Θεόν, δεν μας έπιτρέπει να πιστεuωμε πράματα που προ
σβάλλουν το μεγαλεΤον του.» 

Στο uστερο, κάποιος άπο αότους είπε, και οΙ &λλοι έσυμ
φωνήσανε, - «Μην τα ξεσυνεριζομάσθε τα καUμένα· εντομα 
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είναι' δεν πρέπει να άπαιτουμε πολυ άπο αυτά, δια το μόνο 
δίκηο οτι εχουνε την άνθρώπινη μορφή μας. Δεν είναι μό
νη ή μορφη που κάνει τον ανθρωπον. fH ψυχή τους, καθως 
βλέπουμε, είναι άνάλογη με το μικροσκοπικό τους σωμά
τιν' και δεν είναι έπιδεχτικη άναπτύξεως τέτοιας ωστε ναν 
τους είναι δοσμένο να υΨώσουν το πνευμα τους εως είς τον 
άληθινον Θεόν. Και μόνον σπρωχνόμενα άπο το φυσικον 
ενστιγμα του να ζητουν παντου τη Θεότητα, πλάθουν είς 
τον έαυτόν τους εναν Θεόν, όποΤον ή διανοητικές τους δύνα
μες τους τον έπιτρέπουν. »  

τα διαφορετικα φρονήματα έκείνου του αλλου Κόσμου, 
uποστηριγμένα κάπως άπο την πραγματικην uπεροχην 
των κατοίκων του, μ' έδειλιάσανε. Ένταυτ� έπεινουσα' κ' 
έφώναξα του χτήτορά μου, οστις μ' εβαλ' ευθυς άπουκάτου 
στην κρουσταλένια καμπάνα του, μ' έπηρε μαζυ του, και μ' 
έπηγε μέσα στα λάχανα, οπου με είχε εuρει, δια να διαλέξω 
να φάω άπο τα άρμόδια είς έμέ, έκεΤ στεκόμενος και αυτός, 
και προσέχοντάς με άδιακόπως, με το τσιμπίδι πάντα στο 
χέρι. 

Άλλα έγω είχα καλα προσχεδιασμένην τη φυγή μου. 
'Έτσι, κοντα το σούρουπο, οταν ό ηλιος δύοντας αρχισε να 
τραβάη τες άχτίνες του άπο τον Πλανήτην έκεΤνον, αρπαξα 
και άγκάλιασα μίαν άπο έκεΤνες όπου επρεπε να 'περάσου
νε άπο τη Γη μας, και πριν οϋτε άνανοηθη ό καλός μου 
έντομολόγος, έγω ημουνα και στη ΣφαΤρά μας, άνάμεσα σ' 
έσας, 

'Ύγιος και γφος χάριτι θε.ί�, 
Κ' εγραψα έτουτη έδώ την ίστορία. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑ Σ ΟΥΡΑΓΓΟΥΤΑΓΓΟΥ 

ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ 

ΕΙΣ ΤΟ O ES PLANTES, ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

Έγω έγεννήθηκα σε κλΤμα πολu ζεστό· έπειδη απουκάτου 
στονΊσημερινό, στη Μαλάκα, αντικρυ της Κοκινκίνης."Οταν 
αξαίνοντας ανανοήθηκα πως όπάρχω, ημουνα με τοuς γονεΤς 
μου στην κουφάλα ένος βράχου, οπου έζούσαμε προφυλαμέ
νοι απο τη φρικώδη καύση τοu ήλίου, απο τες βροχές, και 
απο τον αέρα. 

Έζούσαμε είιτυχισμένοι έκεΤ-μέσα, έπειδη στον Τόπο 
έγενόντανε πολλοι καρποι αγρωι, με τοuς όποίους έθρε
φόμασθε· και νερα βρυσικα δροσάτα ποu μας έδροσίζανε και 
μας είιτυχίζανε. 

'Ήθελ' έξακολουθήσω να χαρώ ολην είιτυχισμένην την 
uπαρξή μου, αν ενα μεγάλο δυστuχημα δεν ηθελε συμβη 
στοuς γονεΤς μου, και εΙς έμέ. 

Δύο ανθρωπω καλα άρματωμένω έχτυπηθήκανε μια 
'μέρα με τοuς γονεΤς μου, τοuς έφονεύσανε και τοuς Duo 
έμπρος εΙς τα μάτια μου, κ' έμε μ' έπήρανε, μικρην ακόμη, 
στην αγκαλιά τους, και μ' έπήγανε στη χώρα. 

Δεν ήμπορώ να παραπονεθώ στην μεταχείρηση ποu μοu 
έκάμανε· έπειδη μ' έμεταχεφισθήκανε και πολu καλά. Άλλα 
ή θεωρία έκείνων όποu έφονεύσανε τον πατέρα μου και τη 
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μάνα μοu μοΙ) εκανε φρίκη, καΙ δεν ημπόρεσα να uποφέρω 
τα χά'ίδια τοuς. Εuτuχώς ομως δεν εμεινα πολΙΙ στα χέρια 
τοuς. 

Κuρίες καΙ Κόρωι, σχεδον ολω ΕuρωπαίΌι, ε.ρχόντανε 
να με βλέποuνε καΙ να με θαuμάζοuνε δια την μεγάλη μοι) 
όμοιότητα, καθως ε.λέγανε, με τον ανθρωπο. Κάθε Κuρία 
εuρισκε πώς όμοίαζα κάποιας γειτόνισάς της, 11 φιλονάδα 
της' καΙ κάθε Κόρως, δια να άρεσκεuθfj προς την Κuρίαν 
όποΙ) ε.σuντρόφεuε, εuρισκε πώς 'μωάζω της γuναιχός τοu. 
'Εγω τοΙΙς ε.κοίταζα ολοuς καλα στα μάτια, καί, δια να μη 
σφάλω, εκανα κ' ε.γω Ο,τι εκαναν κ' έκεΤνοι. 

Άνάμεσα στοΙΙς πολλοΙΙς καΙ πολλες όποΙ) ήλθαν να με 
ιδοuνε, ήτανε καΙ μία Κuρία Κινέζα, όπανδρεμένη με πλοό
σων Κινέζον, οστις, καί τοι θεωρών την γuναΤκά ΤΟι) 'σαν 
κατώτερήν τοu, αφινε ομως χωρΙς ν' άνανογηέται, να διεu
θόνεται άπο αuτήν, εχοντες καΙ οί δόο τοuς τα 'ίδια φώτα, 
καΙ την 'ίδιαν άνθρωπια την κινέζικη. Ή Κuρία τοότη ήλθε 
μαζΙΙ με τον ανδρα της' μ' έθαόμασε περισσότερον άπ' ο, τι μ' 
ε.θαuμάσαν' ή αλλες' της αρεσας κ' ε.ρώτησε τοΙΙς άφεντάδες 
μοι) αν μ' ε.ποuλοUσανε. 'ΕκεΤνοι μ' εδωσαν' εuχαρίστως εις 
την Κuρίαν, κ' ε.λάβανε γενναίαν πληρωμην δια ε.μέ. 

tH Κuρία μ' ε.πηρε εuθuς εις το σπίη της. Λαμπρο σπηη, 
πολΙΙ διαφορετικο άπο το σπηη τών φρικωδών ε.κείνων δο
λοφόνων. 

τες πρώτες ήμέρες μ' έμεταχεφίζετο ώς ον κατωτέροι) 
γένοuς' άγκαλα ώς καΙ τότε με μεγάλη προσοχη καΙ με 
άγάπη. 'Έπειτα ομως αρχισε άγάλι-άγάλι να με χα'ίδεόη 
με περισσότερο ε.νδιαφέρον, καΙ να μοΙ) δείχνη περισσότερην 
οικειότητα. Ή Κuρία ε.κείνη δεν είχε παιδιά. 

Άκολοόθως με τον καφόν, εκαμε κ' ήλθε μία modista, 
ή όποία μοΙ) ε.πηρε μέτρο, καΙ μοΙ) εκαμε φορέματα πολΙΙ 
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ευμορφα, ποί) στη στιγμη έκείνη μοί) άρέσανε και τα έδέχθηκα. 
Μα επειτα ευρηκα πως μ' έμποδοuσανε, και τα έξέσκλησα με 
τα δόντια μου, και τα εκαμα κομμάτια. Ή Κυρά μου τότες 
επηρε ενα ξuλο και μ' εδειρε άπάνου στα χέρια. 

την άκόλουθην ήμέρα μοί) έβάλανε αλλα φορέματα ' σαν 
τα πρωτα, και με το '{δω ξuλο στο χέρι μ' εκάμανε να κα
ταλάβω πως αν τα ξεσχίσω κ' έκείνα θα με δείρουνε άκόμη 
περισσότερο. 

'Εγω αΙσθανόμουνα μίαν άκαταμάχητην έπιθυμίαν να 
'βγάλω τοίιλάχιστον το καπέλλο μου ναν το ξεσχίσω' μα ό 
φόβος τοί) ξuλου μ' εκαμε άγάλι-άγάλι να συνηθίσω και να 
ήσυχάσω. 'Εκείνο άκόμη ποί) περισσότερο μ' έστενοχωροuσε 
ητανε να μοί) βάνουν τα πόδια μου μέσα σε παποUτσια. Άλλα 
ώς κ' εκείνο το έσυνήθισε με τον καιρό, και άγάλι-γάλι. 

Καλή μου τuχη ητανε ποu ή Κυρία εκείνη δεν είχε παι
διά. 'Έτσι, έγώ, χω ρις ν' άνανογηέται εμπαινα άπο 'λίγο-σε 
'λί γο και άναπαισθήτως εΙς την καρδιά της ' σαν ψυχοπαίδα 
της' βαθμος τοuτος όποί) με άναβίβαζε εΙς την τάξην των 
Οντων. Χωρις ν' άνανογηέται μ' εκανε ψυχοπατδα της! Τόσο 
ή γυναίκα εχει χρεία δια κάποιο άντικείμενο, εΙς το όποίο να 
βάνη μητρικην άγάπη! 

Ώστόσο ό Νομάρχης μας εχρειάσθηκε να στείλη τον 
Kupιov της ψυχομάνας μου, τον ψυχοπατέρα μου, με μίαν 
εχταχτην άποστολην εΙς το Πεκίνο' οπου τότες έπήγαμε μαζu 
Ολοι. 'Επειδη τότες αρχιζα να είμαι μέλος συμπληρωματικον 
της οΙκογενείας. 

'Εκεί εχπληρώσας την άποστολή του ό ψυχοπατέρας 
μου, ευρηκε πως το Πεκίνο ητον Τόπος άρμοδιώτατος 
δια την όγείαν της Κυρίας του, την όποίαν έλάτρευε, και 
συνάμα και πολu είιχάριστος δι' αίιτόν, ωστε άποφάσισε ν' 
άποκατασταθη σ' έκείνην τη μεγάλη ΠρωτεUουσα. 
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Άποφασισμένη ή άποκατάστασή μας εΙς το Πεκίνο, ή 
Κuρία που ηδη αρχιζε να με άγαπ� 'σαν παιδί της, έβάλθηκε 
να φροντίση και δια την άναθροφή μοu . Ή καυμένη! ηθελε να 
με κάμη, ώς αuτη έ.λεγε, «μία κομφη κινεζοπούλα!» . . .  Μά, 
ή μητρικη έκείνη άγάπη, καί τω άφύσικη, άρκουσε ομως δια 
ναν της κλ fi τα μάτια τόσο του σώματος, 'σαν και του πνεύ
ματος. 

'Εζήτησε πληροφορίες δια ολα τα Παρθεναγωγεία, οσα μέ
σα στο Πεκίνο' της όμιλήσανε δια πολλά, ολα καλά, ολα της 
εuχαριστήσεώς της. Μα ενα άπάνοι; σ' ολα Νηπιαγωγείον, 
έσταμάτησε την προσοχή της, κ' έ.λαβε την προτίμησή της 
άπάνοι; στ' αλλα. Είς το Νηπιαγωγείον τουτο έδιδάσκοντο 
'Επιστημες και Τέχνες! . . .  Και το Πρόγραμμά τοι; εφερνε: 

Γλώσσες. Έλληνικη άρχαία. Λατινική. Έβρα'ίκή. Σανσ
κριτική. Γερμανική, κλ. 

Σuγκριτικη Φιλολογία ολων τών 'Εθνών, και ολων τών 
αίώνων. 

Άριθμητική. 'Άλγεβρα. Λογαρίθμοuς. Γεωμετρία. Άστρο
νομία. 'Oρuχτολογία. Χημική. Φuσική, και ολοuς τοuς κλά
δοuς της Φιλοσοφίας. 

Θεολογίαν έν έκτάσει, και έξήγησην της ΆποκαλύΦεως. 
MoucrιxTjv έχτελεστικην και θεωρητικήν, άρμονίαν, 

contrappunto, κλ. 
Ζωγραφίαν, χορόν, άπαγγελίαν, και γuναικεία εργα, κλ. 

"Ηθελ' 'ίσως φανουν παράπολα ολα τουτα δια Νηπιαγω
γείον' και ομως, μετριόφρων ή Διεuθύντρια, έσιωπουσε στο 
Πρόγραμμά της τας γνώσεις έκείνας είς τας όποίας όπερ 
πασών αλλων διεκρίνετο, και τας όποίας ομως διενοείτο 
όπερ πασών αλλων να διδάξη. 

Ή Κuρία Διεuθύντρια του Νηπιαγωγείοι; έκείνοι; είχε 
σταθη μέλος μιας σντροφιας θεατρίνων, ή όποία έγύριζε 
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την Κίνα δίδοντας παράστασες κωμ�διων, τραγ�διων, καΙ 
δραμάτων, είς τα Caffe Chantans των μεγαλοuπόλεων της 
ΑUτοκρατορίας. τα θεατρικα οθεν ησαν ή μεγαλήτερή της 
ίκανότητα· καΙ είς αuτα είχε άποχτήσει άρκετο aplomb καΙ 
savoir t'aire, ωστε να θέλξη καΙ να μαγέΦη Κuρίες Κινέζες. 

Καταγοητεμένη καΙ ή Φuχομάνα μοu στην τόση προκοπη 
του Νηπιαγωγείοu τούτοu, δεν έδίσταξε πλέον, μ' έπηγε 
εuθύς, μ' έσύστησε στη Διεuθύντρια, κ' εγεινα προς ωρας μα
θήτρια, όποσχομένης της Διεuθύντριας να με κάμη ίκανην 
έντος όλίγοu να λάβω καΙ δίπλωμα Διδάχτριας βαθμου 
άνωτέροu. 

ΤΟ Πρόγραμμα έκείνο ποu έκαταγοήτεΦε την Φuχομάνα 
μοu, είχε κάμει το 'ίδω άποτέλεσμα σ' ολες τΙς Κινέζες- ωστε 
εuρηκα το Νηπιαγωγείον γεμάτο άπο τα νήπια ολοu του 
Τόποu. Στην Μεγάλην Α'ωοuσα, καΙ στ' άλλα δωμάτια ολα 
στιβασμένα άπο βρέφη, με τα παραθύρια κλεισμένα έξαιτίας 
του χειμωνος, έπνέαμε εναν άέρα σάπωνε, ποu έγέμιζε τα 
πνεuμόνια μας άπο άζωτο, μας έχάλα το στομάχι, καΙ μας 
έκιτρίνιαζε το πρόσωπο. Κάθε που έπρωτόμπαινα μέσα, 
έλάβαινα μίαν τόση δuσαρέσκεια στον σάπων έκείνον άέρα, 
ποu άποζήτοuνα κάθε φορα τη σπηλια των γονέων μοu. 

Κ' έμείς ή έξωτερικες δεν όποφέρναμε τόσο. τα δύστu
χα τα έσωτερικά, έκείνα έκάναν πονόκαρδο. Με τα κεφα
λάκια τοuς πάντα γωμάτα precipitato προς έξολόθρεΦην 
της άποτροπαίοu έκείνης πλάσεως! . .  :Όταν δε ηλθ' έπιδημία 
στον Τόπο, στο Νηπιαγωγείόν μας έπρωτοφάνηκε, καΙ άπο 
το Νηπιαγωγείον μας έστερνοχάθηκε. 

""Η τον τότε το τέλος του σχολαστικου χρόνοu, καΙ 
έΤOLμαζόμασθε δια τες έξέτασες. tl:l κοπέλες ησαν ολες 
ετοψεζ έπειδη ολον τον άπερασμένον χειμωνα άποστηθίζανε 
τες άπόκρισες που ε'ίχανε να δώσοuνε στες έρώτησες. ΚαΙ 
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ένταuτ� μία μεγάλη καΙ πλοuσια εκθεση χειροτεχνημάτων, 
καΙ τετράδια καλλιγραφίας, ειχανε να σαστίσοuνε καΙ να 
ένθοuσιάσοuνε τες Κινέζες υπερ του Καταστήματος. 

'1:1 έξέτασες έπιτuχανε λαμπρά· έπειδη ολα τα νήπια 
άποκρενόντανε άμέσως, με μεγάλην έτοιμότητα, καΙ μεγά
λη σωστότητα, εις ολα οσα έρωτωντο άπο τους έπΙ τοuτο 
έπιτετραμμένΟUς" καΙ μάλιστα πρΙν οί έξετάζοντες τελειώ
vouv την έρώτησή τοuς, 71, δια να 'πω καλήτερα, μόλις την 
άρχίζανε! . . .  Μία μόνη κοπελουλα εκαμε τη Διεuθuντρια 
να θuμώση, οταν, έρωτώμενη στη Θεολογία ποΤος εκαμε 
το παν, έκείνη σκιασμένη, διεμαρτuρετο οτι δεν το εκαμε 
αότή. 

την ήμέρα ποί) ανοιξε ή εχθεση των χειροτεχνημάτων, 
ήλθ' εόθυς ή ψuχομάνα μοu. Έπεριεργάσθηκε, κ' έθαuμασε 
τα έχθεμένα. ΈκεΤ ήσαν βαλμένα σε ξεχωριστο μέρος τα τε
τράδια της καλλιγραφίας των νηπίων, τα όποΤα έδείχνανε 
ίκανότητα άνώτερην της ήλικίας των."Επειτα έθαuμασε τα 
έχθεμένα κεντήματα, εχοντα έχπληχτικην έντέλειαν δια 
την τρuφερην ήλικίαν των κορασίων. Δεν επαuσε να περιερ
γάζεται καΙ να έπαινη ενα-ενα κάθε κομμάτι, εως οτοu φθα
σμένη σ' ενα κάποιο μέρος, βλέπει ενα ζεuγάρι παντόφολες, 
έχθεμένες ώς χειροτέχνημα ένος των κορασίων τοί) Κατα
στήματος, τες όποΤες ομως αότη καλα έγνώρισε κεντημένες 
άπο τον έαuτόν της, καΙ χαρισμένες εις τον ιατρον της! . . .  

Ή άνακάλuψις έκείνη την έτάραξε, καΙ εβαλε στην καρ
διά της άπελπιστικην υποψίαν δια ολην την εχθεσην. Τοuτο 
ήτον βέβαια σεισμος όποί) εσεισε μεν το χτίριον της τuφλ ης 
έμπιστοσuνης, άλλα δεν το εΡΡιΨε· κ' έγω έξακολοuθοuσα να 
μαθητεuω σ' έκεΤνο το ΝηπιαγωγεΤον-Πανεπιστήμιον. 

Μόνον επειτα άπο καιρο έμάθαμε οτι τα έχθεμένα κεν
τήματα ήσαν εργα ήλικιωμένων χειρων, καΙ τα τετράδια 
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της καλλιγραφίας, φιλοφρόνως γραμμένα απο νέοιις τεταρ
τοχρόνωuς του Γuμνασίοu. 

Άλλα το Νηπιαγωγείον, εuθυς επειτα, χάριν της μόνης 
πραγματικης προκοπης της κιιρίας Διειιθύντριας, μετεβλήθη 
είς Θέατρον. tl:l κοπέλλες ολον τον καφον εσποιιδάζανε κάθε 
μία το μέρος της' καΙ ή Κινέζες μητέρες τοιις ερχόντανε κ' 
εδοξαζόντανε είς τες δοκιμές, κ' εφανατιζόνταν' επειτα στες 
παράστασες. 

Έμε μου εδίνανε πάντα μέρος είς τα entre-actes, οποιι 
επαροuσιαζόμοuνα κ' εμιμόμοuνα τας υποκριτάς' καΙ το 
εκανα με τόση χάρη, που εξεντεριζόνταν' ολοι απο τα γέ
λοια, καΙ μ' εχεφοκροτούσανε με μεγάλην εuχαρίστηση, καΙ 
με μεγάλο καύχημα της ψιιχομάνας μοιι. 

'Έμεινα δέκα μηνες σ' εκειο το Κατάστημα' αλλ α δεν 
εμαθα μήτ' εγω ποτε τίποτα. τα τετράδιά μοιι ηταν' πάντο
τε καλα γραμμένα, μα δεν ηξέρω ποιος τα εγραφε. tH ψιιχο
μάνα μοu βλέποντας τόσην πρόοδο στα τετράδιά μοιι, μια 
'μέρα μ' εβαλε να γράψω ενα γραμματάκι του ψιιχο-πατέρα 
μοιι, που τόσες έ.'λειπε στο Νανκίνο, δια ναν το εσωκλείση, 
ελεγε, μέσα στο 'δ ικό της' καΙ μοδωσε δια τουτο ενα φuλλο 
χαρτί, απάνοιι στο όποίο εκαμα κ' εγω σημάδια 'σαν εκείνα 
που πολλοΙ κάνοιινε, μα που ή ψιιχομάνα μοιι, ολη εχπληχτη 
καΙ χαμένη, ειπε, πως δεν ειναι γράμματα! 

Πολυ μου επαραξοφάνηκε ν' ακούσω πως δεν ειναι γράμ
ματα, εν� τα εκαμα με το ϊδω κοντύλι που εγραψε καΙ ή 
ψιιχομάννα μοιι' καΙ στη διισαρέσκειά της μου εφάνηκε να 
ειδα αδικαωλόγητην ίδωτροπίαν. Αuτη ομως, θιιμωμένη, μ' 
επηρε απο το χέρι, καΙ με εφερε στο εχπαιδειιτήρων. Έκεί 
εκραξε τη Διεuθuντρια, καταμέρος κ' εκάμανε οί διιό τοιις ενα 
διάλογο τόσο ψιιχωμένονε, τόσο ζωηρόνε, που μου εμεινε 
στην ενθuμηση, 'σα ναθελε γραφθη μέσα στο κεφάλι μοιι. 
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«ΚUΡία μοu,» της είπε ή ψuχομάνα μοu, « ή  Κόρη μοu δεν 
ηξέρει γράμματα!» 

Α'ί, ΚUΡία μοu, είπε ή Διεuθuντρια, τουτο μπορεί να προ
έρχεται απο διάφορα δίκηα. 

Και ποία δίκηα, ΚUΡία μοu; Ή Κόρη μοu δεν έρχότοuνε 
πάντα στο Σχολείον crou; Δεν έπλήρωνε πάντα το μηνιάτικο; 

Μάλιστα ΚUΡία μοu· κ' έμείς πάλιν έκάναμε δια την κό
ρη crou ο, τι ημποροUσαμε. Μα τουτα ολα δεν έδικοUσανε. 

Και τί έ'λειπε; 
'Έλειπε απο μέροuς σας ή καθημεροuσια εγνοια και 

έπιτήρηση που πρέπει ναχη κάθε γονής, αν θέλη να Ιδη μια 
'μέρα το παιδάκι τοu προκομμένο. Κάθε που ερχεται απο 
το σχολείον ναν το 'ξετάζη τί μάθημα εκαμε· και ναν του 
βοηθάη ναν το μαθαίνη. Σείς, ώς φαίνεται, δεν έκάματε 
ποτε τουτο· αλλ' έξεναντίας το βράδι που έπηγαίνετε σε cru
ναναστροφές, η στο θέατρο, ή κόρη σας . . .  

Ή κόρη μοu, έννοείται εμενε με την υπηρέτρια, 11 την 
επερνα μαζι) μοu στη σuναναστροφή, 11 στο θέατρο. Τί λοι
πόν; 

Μάλιστα, το γνωρίζω, έπειδη ετσι κάνετε πάντα οΙ γονείς 
έδω στην Κίνα· και ή κόρες σας ερχονται την ακόλοuθον 
αυγην εΙς το σχολείο με το μάθημά τοuς αμάθητο, και με το 
κεφάλι τοuς γεμάτο Πρίμα-ντόννα, Τενόρο, παιγνίδια της 
σuναναστpoφης 11 κοuβέντες της υπηρέτριας. Με τουτον τον 
τρόπο, ΚUΡία μοu, δεν γένεται προκοπή, δεν γένεται πρόοδος. 

Μα ηθελες λοιπον να κλείσω τη θuγατέρα μοu; να μην 
την πέρνω σε σuναναστροφές; να μην την πέρνω στο Θέατρο; 
να την κλείσω; να την αλαλιάσω; να μην ηξέρη επειτα να 
φέρνεται στον κόσμο; 

Δεν λέγω τουτο ΚUΡία μοu, - Άλλα ή κόρες σας ηθελε 
μάθοuν τοuς καλοuς τρόποuς απο το παράδειγμα των μη-
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τέρων τοuς μέσα στο σπητι' έκεί ήθελε μάθοuνε να φέρνον
ται με σεμνότητα και μ' εuγένειαν, χωρις να εχοuνε χρεία 
δια τουτο τες σuναναστροφες και τα θέατρα. Ένταuτ� ήθελε 
λάβοuν την άπαιτοuμένην πνεuματικην άνάπτuξην, ωστε να 
ήμπορουν επειτα να διαπρέποuν εΙς την κοινωνίαν, οταν γε
νόμενες 16 η 18 χρονωνε, ήθελ' είναι, ωρα τότε να τες πα
ροuσιάσετε στες σuναναστροφες και στον κόσμο. Άλλά, για 
τουτο, χρειάζεται μία κάποια θuσία άπο μέροuς σας . . .  χρει
άζεται να μένετε χαι σεις το βράδι στο σπητι με τα παιδιά σας . . . 
θuσία την όποία άδuνατείτε να κάμετε, ώς και άπέναντι της 
άναθροφης των παιδιωνε σας . . .  

Με σuχωρ�ς - μα έγω την κόρη μοu την στέρνω στο 
σχολείο για να μάθη γράμματα' και ένταuτ� την πέρνω στη 
σuναναστροφη και στο θέατρο για να γένη μια κομψη δε
σποινίδα. 

Τότε, Κuρία μοu, μην παραπονιέσθε αν ή κόρες σας 
δεν προκόβοuνε. Μην παραπονιέσθε αν άντι της δύσκο
λης και κοπιαστικης προκοπης, ή κόρες σας προτιμουνε τα 
εuκολώτερα, τα πλέον εuχάριστα, το θέατρο, τοuς χορούς, 
και τα χαρτοπαίγνια. 

Παραπονηουμαι, έπειδη σου έμπιστεύθηκα την κόρη μοu, 
βασιζόμενη στο Πρόγραμμά crou. Στο Πρόγραμμά crou, Ku
ρία μοu, είναι σωρεuμένη τόση προκοπή, τόση μάθηση, που 
μου φαίνεται παράδοξο πως μέσα σε τόση σοφία βοuτημέ
νη Τι κόρη μοu δέκα έξακολοuθινοuς μηνες, δεν ήμπόρεσε να 
μάθη να σημαδεύη ουδε καν το Α. 

ΤΟ Πρόγραμμά μοu, Κuρία μοu, είν' ενα άπο τα καλή
τερα έννοημένα, καλήτερα 'πιτuχημένα Προγράμματα' και 
δεν εχετε να 'πητε τίποτα έναντίον εΙς αUτό. Δώσατε μία 
ματια στο Κατάστημά μοu και θέλει το Ιδητε γεμάτο. <Όλες 
έκες τες κοπέλες, το Πρόγραμμά μοu μου τες εφερε. 
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Άλλα σου τες εφεΡε δια να τες προκόψης ώς εΙς αύτό. 
τουτο είναι αλλ ο πράμα. 
Δεν έννοω. 
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Έκείνην την στιγμην έμπηκεν ενας ΚUριος. 'Ήτον ενας 
άπο τοΙΙς Έπιτρόποuς του Έχπαιδεuτηρίοu. Είπε της Δι
εuθuντριας στι ή παροuσία της έχρειάζετο εΙς την α'{θοuσα, 
κ' έμεΤς έμείναμε μ' έκεΤνον τον Kupιov. Ή ψuχομάνα μοτ) 
του έδιηγήθηκε τότε τα διατρέξαντα με τη Διεuθuντρια, και 
έκεΤνος με μεγάλην καλοσuνην της είπε' 

« 'τα δίκηα και τα αδικα, Κuρία μοu, θέλ' είναι παρο
μοίως και άπο τα ouo μέρη. Νομίζετε να είχε αδικο ή Δι
εuθuντρια να ύποσχεθη τόσα πράγματα εΙς το Πρόγραμ
μά της' άλλα μεταξΙΙ Κινέζων, ετσι επρεπε να κάμη δια 
να μάση μαθήτριες. ΣεΤς δε άνεπτuγμένη και νοήμων, ώς 
δεν άμφιβάλλω στι είσθε, δεν επρεπε να πάρετε δια σοβαρα 
έκεΤνα τα γραφόμενα δια τοΙΙς άπλοUσΤεΡοuς. 

<Όσον δε άποβλέπει το μέρος το Ιδιαιτέρως έδικό σας' το 
μέρος των μητέρων εΙς την άναθροφην των κορασίων σας' ή 
Διεuθuντρια μα την άλήθεια εχει δίκηο. ΣεΤς, Kupitc; μοu, 
νομίζετε στι στέλλοντας τες κόρες σας εΙς το ΣχολεΤον, 
έκάμετε σσον έχρεωστοuσετε να κάμετε δι' αύτάς' και στι 
το ΣχολεΤον, 'σα μία μηχανή, έπεξεργάζεται τες κόρες σας, 
και τες 'βγάνει προκομμένες, και καλοαναθρεμμένες! Μά, 
Κuρία μοu, ή προκοπη και ή άναθροφή, τα ouo διαφορετικα 
τουτα, δεν γένονται ετσι. Δεν είναι εργα του μόνοτ) Σχολεί
ou. Το ΣχολεΤον βοηθεΤ και σuντελεΤ' άλλα το xupιov μέ
ρος, σποτ) φuεται και πλάθεται ή άναθροφή μάλιστα, ειναι 
ή οΙκογένεια. Στον κόλπο μέσα της οΙκογενείας είναι ποίί 
σχηματίζεται ό χαραχτηρας. 

«Το παιδί, θηλuκο 11 'σερνικό, εΙς το παράδειγμα των γο
νέων τοτ) έμπνέεται σσα δια τοίί παραδείγματος ήμποροίίνε 
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να εμπνεUσουνε· αν τούλάχιστον ή φuση δεν αποφάσιζε 
αλληως- και με την εγνοια τους κ' επιτήρησή τους σπουδά
ζει τα διδασκόμενα τοσ Σχολείου, και μαθαίνει. 

'Άν εις το σπητι δεν τα κάνετε να σπουδάζουν ε, αλλα τ' 
αφίνετε με τοuς υπηρέτας και 'βγαίνετ' εξω· Τι τα πέρνετε 
μαζτ) σας εις τα χαρτοπαίγνια, Τι στα θέατρα, - εννοεΤται 
στι θα εντυπωθοσν, και θα γεμίσουνε το κεφάλι τους απ' σσα 
υπηρέτες και υπηρέτριες θαν τοuς εμπνεuσουνε, απ' σσα θέα
τρο και συναστροφες τους παρουσιάσουνε. 

την αύγη ερχονται στο ΣχολεΤον· εννοεΤται δε με το μά
θημά τους αμάθητο· μα πως να κάμουν ε να 'βγάλουν' απο 
την ενθuμησήν τους τες τόσες εύχάριστες ανάμνησες της 
απερασμένης βραδιας, δια να προσέξουν εις τα ξερα διδάγ
ματα τοσ Σχολείου; (Η Διδασκάλισσα κοπιάζει δια να κάμη 
να εννοηθη, αλλα τοσ κάκου.  ΤΟ χαρτι τοσ πνεuματος της 
δεσποινίδος εγράφθηκε αποβραδίς, και εως στου βαστοσν 
εκεΤνες ή εύχάριστες εντuπωσες γραμμένες, καν εις δεν 
ημπορεΤ να γράΨΌ απάνου στο ηδη γραμμένο· σταν μάλιστα 
πρόκεται να σβuση τα εύχάριστα, για να γράψη αχαρα». 

Άρκετά, αρκετά, - εφώναξε Τι ψυχομάνα μου. Άφοσ θέ
λετε ναχω εγω την εγνοια της κόρης μου, είναι αχρείαστο 
να ερχεται στο ΣχολεΤο σας. Έγω την κόρη μου θέλω ναν 
την κάμω μίαν κομψη comme ίl faut  Δεσποινίδα, και δε με 
γνοιάζει για τα μαθήματά σας. 

(Η Κυρία, είπ' εκεΤνος ό Κuρως, της φαίνεται, 'μιλωντας 
ετσι, δείχνη πνεσμα· και δεν ανανογέται πως δείχνει 
εξεναντίας την κινεζοσuνη της. 

Ή ψυχομάνα μου μ' εβαλ' επειτα και σ' αλλα σχολεΤα, 
μα πάντα με την 'ίδιαν αποτυχία. Έγω είχα πνεσμα, ελεγε ή 
ψυχομάνα μου, εξοχο· μα ή δασκάλες δεν ήξέρανε να διδά
ξουνε. Άπάνου σ' σλα τα μαθήματα, είχα κλίση μεγάλη στο 
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γράψιμο . •  1:1 δασκάλες μοu δε με άψίνανε να γράψω στα τε
τράδιά μοu· μα έγώ, οταν ήμπόροuνα να πιάσω κανένα ξένο, 
έβανόμοuνα εuθuς, καί, δια να κάνω γρηγορώτερα, επερνα 
πολλες πένες άντάμα, κ' εγραφα με Ολες . •  1:1 σuμμαθήτριές 
μοu τότες έφωνάζανε, μα έγω έγέλοuνα. 

'ΕπαραπονεΤτο ή ψuχομάνα μοu δια την άνικανότητα τών 
διδασκαλισσών, ή όποΤες ελεγε, δεν ημποροuσανε να δαμά
σοuνε τη μεγάλη ζωηρότητα του φuσικου μοu πνεuματος, 
και να με μάθοu' έπιστημες και γλώσσες" κ' έτuφλωττε είς 
την έδικήν μοu φuσικην άνικανότητα του να μάθω έκεΤνα 
που έμαθαίνανε ή αλλες κοπέλες. 'Έλπιζε δε οτι ό καιρος και 
ή φuσική μοu άγχίνοια ηθελε άναπληρώσοuν το φταΤσμα 
τών διδασκαλισσών. 

"'Η τον τότε που έστοχάσθηκε να μου δώση και δάσκαλο 
τραγοuδωυ στο πιάνο. Ό Μοuσικοδιδάσκαλος ήλθε. 'Ερώ
τησε αν εχω άρχας μοuσικης" και ή ψuχομάνα μοu του εΤπε 
Οχι. 'ΕκεΤνος εσφιξε τση πλάτες τοu, κ' έκοuνησε το κεφάλι 
τοu. Δεν ήξέρω γιατί εκαμ' ετσι· μα μ' αρεσε καθως εκαμε, 
κ' εκαμα κ' έγω αλλ ο τόσο. 

'Εκαθίσαμ' επειτα και οί τρεΤς είς το πιάνο.  'Εμε με ε'ίχανε 
στη μέση. Ό Δάσκαλος έ χτuπησε ενα Υτό, και ποuπε να το 
κάνω κ' έγω με τη φωνή μοu. Μα έγω εκαμα καθως εκαμε 
κ' έκεΤνΟς" έχτuπησα κι' έγω στην ταστιέρα. Ή ψuχομάνα 
μου εβγαλε τα χέρια, και εΤπε του Δασκάλοu να σuγχωρήση 
τη ζωηρότητά μοu. Ώστόσο ό Δάσκαλος έχτuπαε το Υτό, κ' 
έπίμενε ναν το κάμω κ' έγω με το στόμα μοu · μα έγω δεν 
ηθελα, έγω ηθελα να χτuπάω κ' έγω στην ταστιέρα, καθως 
εκανε ό Δάσκαλος. Ή ψuχομάνα μοu τότες έθuμωσε, και 
μοδοσε μίαν τσιμπια στο πλεuρό μοu. Μα έγώ, σαν ακοuσα 
την τσιμπιά, εβγαλα μίαν ξεσκλοφωνη τέτοια, που ό Δά
σκαλος έτρόμαξε, και άπο 'λίγο επεφτε άπο την καθίκλα. 
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ΈγύρεΦε και του έφέρανε νερό, επιε, και είπε πώς για πρώτο 
μάθημα, εφθανε τόσο' μα δεν τον είδα πλέον. 

Ώστόσο έγω αξαινα κ' έγενόμοuνα μία νέα πολu comme 
ίl faut.  'Έτσι έλέγανε ολοι οσοι έρχόντανε στο σπητι. 

"Ημοuνα πάντα ή πλέον fashionable Δεσποινις του Τόποu' 
έπειδη ή Φuχομάνα μοu εκανε και μου έφέρνανε τα φορέμα
τά μοu άπο το Παρίσι. 

'Ήμοuνα εuθuμη, ζωηρή, πνεuματώδης" ετσι τούλάχιστον 
ε'λεγε ή Φuχομάνα μοu, και ετσι έλέγαν' ολοι οί νέοι του 
Πεκίνοu. "Ημοuνα, έλέγανε, ενα 'λίγο ίδιότροπη' μα fι 
ίδιοτροπίες μοu, έλέγανε, ητανε γεμάτες χάρη."Ημοuνα δε 
πάντα ετοιμη, για κάθε παραμιχρην έναντιότητα, να 'γάλω 
το καπέλλο μοu και ναν το ξεσχίσω με τα δόντια μοu. 

Μα τότες αρχιζε δια έμε μία νέα φάση πραγμάτων, 
χωρις έγω ν' άνανογηώμαι σε τίποτα. Μου έτοιμαζόντανε 
πράματα μεγάλα, που επρεπε ν' άποφασίσοuνε δια την τύχη 
μοu. Οί νέοι του Τόποu, γνωρίζοντες οτι είχα μία πλούσια 
προίκα, και οτι χώρια άπο την προίκα ηθελ' είμαι 'ίσως και 
ή πλούσια κληρονόμα της Φuχομάνας μοu, έτρέχανε άπ' ολα 
τα μέρη και μ' έξεδόνανε με ρ,βερέντσες, με άρεσκεύματα, 
με περιποιήσες, μ' έγκώμια, και με κολακίες κάθε ε'ίδΟUς" 
τα όποία ολα έγω τα έμιμόμοuνα έντελέστατα, και τοuς τα 
έπέστρεφα εύθuς tale-quale. 

Ή άνταπόδοσή μοu έκείνη εκανε πάντα μεγάλην 
εύχαρίστηση στοuς μνηστηρας μοu, έπειδη την έξηγούσανε 
σuγκατάνεuσην είς το πάθοuς τοuς. Και είς την παραφοραν 
του αίσθήματός τοuς ήμπορουσα να κάμω εύτuχη εναν σύ
ζuγον. 

'Έπρεπε ναθελε τοuς άκούσετε! <Ένας ευρισκε πως το 
πρόσωπό μοu 'βγαίνει άπο το κοινό, άπο το χuδαίο, κ' εχει 
κάτι τι ποu έξάφτει τη φαντασία. 'Άλλος με έθαύμαζε δια 
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τη σιωΠTjλόΤTjτά μου, καΙ μ ε  ελεγε νουνεχη καΙ φρόνιμTj. 
Κάποιος με ελεγε μελαχρινη καΙ νόστιμTj. <Όταν κάποτε 
εβγανα φωνη ξεσκλ Tjστική, ελέγανε οτι τα ατοπα ποu βλέ
πω στην κοινωνία, προσβάλλουν τα τρυφερά μου νεuρα, 
καΙ με κάνουν να φρικιάζω. Είς ενα λόγον, στα μάτια των 
μνTjστήρων μου ημουνα το εντελέστερον άνθρώπινον ον, 
για εuμορφιά, για πνεuμα, για εuαισθTjσία, για κομψόΤTj
τα, καΙ για νοστιμάδα. 

Ή ψυχομάνα μου, ετρεμε ή καρδιά Τllς άπο χαρά, οταν 
ακουε τα τόσα μου εγκώμια. 'Έμεν άναποφάσισΤTj ποίον 
άπο τοuς καλήτερους τοί) Τόπου να προτιμήση δ ια ψυχο
γαμπρό ΤTjς" κ' εκείνοι ποu το εννοοuσανε εκρεμόντανε άπο 
το νεuμα ΤTjς, 'σαν τα σκυλια τοί) xuVTjrLOU άπο τον cχφένΤTj 
τους. 

ΟΙ γάμοι εΤχε παUσοuνε· καΙ γάμος δεν εγενότουνε πλέον 
είς τον Τόπο· έπειδη οΙ νέοι ολοι, καλοΙ-κακοί, άποβλέπανε 
εις εμε ώς εις Aιxuptov, καΙ καθένας τους έ'λπιζε. (1:1 κοπέλες 
τοί) Τόπου άδTjμονοuσανε, κ' εδεόντανε το γάμο μου, 'σαν 
ενα ξεστοuμπωμα δια τοuς iOLXouc;; τους. 

'Εκείνες τες ήμέρες εΤχ' έ'λθει στο Πεκίνο ενας Kupιoc;; με
γάλ TjC;; περιωπης:Έτσι τοuλάχιστον εδει χνότουνε.'Ερχότουν', 
""Ι ' " Π ' " λ ' Κ ' 'Ε ' ,ι, ' εΛεγε, απο το αρισι, κ ε εγοτουνε οντες. κονεψε στο 
λαμπρότερον ξενοδοχείο τοί) Πεκίνου, κ' έξόδευε τρομε
ρά. ΔTjλαδή, οσοι τον έδοuλεuανε τα έγράφανε· επειδή, ώς 
έ'λεγε, είχε λTjστεuθη στο ταξίδι του, κ' επρόσμενε άπο 'μέ
ραν-την-ήμέραν ΧΡTjματικα μεγάλα ποσα άπο το σπητι του. 

'ΕδΙTjγείτο την ίστορία του. Λαμπραν Ιστορίαν! Ό 
Αuτοκράτωρ Ναπολέων ό Τρίτος, φερόμενος άπο μεγά
λTjν άγάΠTjν δι' αuτόν, τοί) εκαμνε φιλικην πίεσιν να δεχθΥί 
ώς σuζuγόν του μίαν νέαν αuλικήν του, θυγατέρα ένος των 
Άρχιστρατήγων του, την όποίαν ομως αuτος άντιπαθοuσε 
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δια την μεγάλην της Uπερηφάνειαν. Και έ'λεγε σκοπον τοί) 
ταξιδίοι) ΤΟι) στο Πεκίνο, το να αποφύγη τον γάμον έκείνον, 
χωρις να δuσαρεστ�ση τον uΦηλον έκείνον φίλον τοu. 

Ή Φuχομάνα μοu, δεν ήξέρω πώς, εκαμε γρ�γoρα τη 
γνωριμία τοu, κ' έκείνος ακολούθως την έδικ� μοu. την 
πρώτη φορα ποί) με είδε, έσuχάρηκε τη Φuχομάνα μοι) δια 
τα οσα πρoτερ�ματα έ'λεγε να 'ξανοίγη εΙς έμέ· και έθαύμαζε 
πως μέσα εΙς τα βάθη της Άσίας έκρύπτετο μια τόσο χαρι
τωμένη Δεσποινίδα."Εγινε σuχναστης εΙς το σπητι μας, και 
τέλος πάντων έπόθη και έρωτεμένος εΙς έμέ, και με έζ�τησε 
της Φuχομάνας μοu. 

Ή Φuχομάνα μοu, ή όποία εμενε αναποφάσιστη ανάμεσα 
στους τόσοuς έντοπίοuς μνηστηρας μοu, και είχε αρνηθη να 
με δώση σε νέοuς εύγενείς, έπειδη δεν ήσαν πλούσιοι· σε 
πλοuσίοuς, έπειδη δεν ήσαν εύγενείς" σε τιμίοuς, έπειδη δεν 
ήσαν κομΦο(· σε κομΦούς, γι' αλλη πάλε κινεζοσύνη της" 
επεσε στα βρόχια ένος τuχοδιώχτη! Μα τοuτο σuμβα(νει, 
και πολυ σuχνά, σ' έκείνοuς όποι) δε 'φχαριστηώνται ποτε 
σε τ(ποτα, και πάνε πάντα γuρεύοντες το καλ�τερo. Σuμ
βαίνει, λέω, να πέφτοuνε στο χειρότερο. Έπειδ�, καλα τσπε 
έκείνος όποί) τσπε, πώς, πολλες φορές, ό μεΥαλήΤεΡος έχθρΌς 
τού καλού είναι τΌ καλήτερο. 

�H Φuχομάνα μοι) ήθελε να με κάμη Παρισιν�! Να με 
κάμη Κοντέσσα! Να με βλέπη και να με ακούη στην Αύλη 
τοί) Αύτοκράτορος! .  . .  χωρις να προσέξη σ' έκείνο που ήμοuνα· 
χωρις να καταλάβη πως καθένας με ήθελε για την προίκα 
μοu, για τα χρ�ματά της. 

�o γάμος εγινε λαμπρόταΤΟς" έπειδη ή Φuχομάνα μοι) 
έξόδεΦε απονα. Και ό τuχοδιώχτης μ' έπηρε κ' εφuγε κρuφα 
απο το Πεκίνο, χωρις ούδε καν να πληρώση τα χρέη ποί) 
εκαμε στο ξενοδοχείο και στην πρωτεύοuσα! 
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Μά, θεία δίκη! τοuτην τη φορά, με την άλ ήθεια μας 
έπιάσιανε οί λ ηστάδες, και τοσ έπήρανε τα χρήματα ολα 
της προίκας μοu, άφίνοντάς μοτ; μόνην έμέ, διότι έλέγανε 
μ' έ χρειάζοντο. 

ΙΟ τuχοδιώχτης, ομως, να 'πω την άλήθεια, δεν με άπα
ράτησε. Με εφερε μαζυ τοτ; στο Παρίσι, οποu, μη εχοντας 
πόρον ζωης κανένα, εζησε κάμποσον καφόν, δείχνοντάς με 
στους δρόμοuς και στ ες πλατείες. 

Σε τοuτη μοτ; τη νέα διακονία, πολυ με ωφελήσανε ή 
θεατρικες παράστασες είς τες άποίες έγuμνάσθηκα κ' έτε
λεωποιήθηκα στο Νηπιαγωγείον της Κuρίας Χ . . .  έπειδη 
μ' έκάμανε ίκανην να κερδίζω στους δρόμοuς των Παρισί
ων άρκετά, ωστε να διατηρω τον νέον άφέντη μοu, και τον 
έαuτό μοu. 

ιο ΙΎποuργος της Δημόσιας Έχπαιδεuσεως είς την Γαλ
λίαν, είχε αδικο να έμποδίζη τα θέατρα είς τα Σχολεία. ( 1 ) 

Έγω στο Νηπιαγωγείον της Κuρίας Χ . . .  είχα γίνει μία 
άληθινη θεατρίνα. <Ώστε εΔχαριστοσσα τους διαβάτες, κ' 
έμάζωνα πολυν κόσμον τριγuρω μοu, οί άποίοι ολοι έδίνανε 
τον όβολόν ΤΟUς" κ' έζήσαμε πολυν καφο με παράστασες 
τέτοιες είς τες πλατείες" εως οτοτ; ά τuχοδιώχτης μοτ; μ' 
έποuλησε στην Κuβέρνηση τοσ ΑΔτοκράτορος δια το Ja rd i n  
des p lantes, οποτ; τώρα εχω την τιμην να  'βρίσκομαι 
άνάμεσό σας, εΔγενη θηρία. 

(1) , - · ecole. n ·est. et Πι' d o i t  etre. π ί  υ πι> (' h'ι ppl' I Il' .  η ί  υπι' 
Tribu ne. η ί υ η  Τ h ι; Δ t r e .  1 1  t'a u t  q u "ι> l Ιe  soi t  I 'ecole. l't rien de 
plus. (i rcu l ί:l i re m in isterieI Ie. νοί Γ  le Τι> m Ρ s. 2 5  Septembre. 1 880. 
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Δεν ηξέρω να σας ειπώ τίποτε δια τη γέννησή μου, οuτε 
δια τοuς γονείς μου. Έπειδή, καθως ολοι γνωρίζετε, εμείς 
γαλόπουλα ήμερωμένα καΙ δουλα, μην εχοντας πολιτικα 
δικαιώματα, δεν βαστουμε ληξιαρχικά βιβλία. 'Όταν 
άνενοήθηκα πως όπάρχω, θαν ημουνα δuο Τι τριώ μηνώνε. 
Άπο τότε 'μπορώ να σας εΙπώ την ίστορία μου. 

Μ' εκατέβασε τότες ενας χωριάτης άφέντης μου, άντάμα 
με αλλα γαλόπουλα συνομήλικά μου, στην άγορα του 
Άργοστολιου· οπου ενας Κuριος ηλθε κ' επηρε τέσσαρα άπο 
εμας, καΙ μας εδωσε ένος άνθρώπου να μας πάη στο σπητι 
του . Έκείνος εκρέμασε τα δuο άπάνου στον ώμο του κ' εμε μ' 
ενα αλλο μας εβάσταε στο χέρι του καΙ μας επηε. 

το τί όποφέραμε στον πηγαιμό μας, σκληρόν εστι καΙ 
λέγειν . (Ενος άπο εκείνα τα δuο ποu ητανε στον ώμο του 
άνθρώπου, του ετσακίστηκε το ποδάρι του! 'Εγω κ' εκείνο το 
αλλο, ποu εκρεμόμασθε άπο το χέρι του κάτου, όποφέραμε κ' 
εμείς χειρότερα. Φθάνει να σας ειπώ οτι, εκείνος ό ακαρδος 
άνθρωπος δεν μας εσήκωνε άρκετα ψηλά, καΙ τα κεφάλια 
μας εσερνόντανε σε ολον το δρόμο! 

'Όταν φθάσαμε στο σπητι, ό ανθρωπος εκείνος μας ερριξε 
άπάνου στο πάτωμα 'σα ναθελ' ημασθε κορμια ψόφια! Ή 
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άπονια και ή σκληρότητα ειναι τα χαρακτηριστικα των 
άνθρώπων! 

Ή άρχόντισσα ποu ηλθ' εύθυς και μας ειδε, αρχισε να 
φωνάζη τον ανδρα της, λέγοντας πως τί ναν τα κάμη τό
σα γαλόπουλα· και γαλόπουλα 'ξαναγκαιρνα ποu δεν 
έτρεγόντανε. Ό άφέντης ηθελε ναν την έξηγηθη, μα έκείνη 
δεν τοu εδινε καιρό, κ' έφώναζε."Επειτα ομως της ειπε πως 
τα γαλόπουλα δεν ητανε για το σπητι, άλλ' οτι έσυμφώνησε 
μ' ενα του σέμπρο ναν τ' άγοράση ό άφέντης και ναν τοu τα 
δώση ναν τα θρέψη στον κάμπο, και οταν άξήνουνε ναν τα 
μοιράσουνε δύο καθένας. 

Ή Κυρία τότες ήσύχασε· κ' εμείς πάλε άκούσαμε την 
άπόφασή μας. «Ε'ίχαμε να γυρίσω με στον κάμπο». πραμα 
ποu πολυ μας εύχαρίστησε· έπειδη στη χώρα ποu έπήγαμε 
δεν ευρήκαμε καμμία φιλοξένια, δεν ε'ίδαμε κανένα κα
λό. Πείνα, δίψα, κακη μεταχείρηση, και δεσμά, ηταν' οσα 
έλάβαμε στη χώρα. Καί, για κάθε γαλόπουλο καλοανα
θρεμμένο, και συνηθισμένο στην έλευθερία τοu κάμπου, μία 
τέτοια μεταχείριση ειναι και πολυ άνοίκεια. 

Ό σέμπρος με τον όποίον έσυμφώνησεν ό άφέντης, ειχε 
ν' άναχωρήση για το χωριό του την άκόλουθην ήμέρα, και 
τότες ειχε να 'περάση να μας πάρη."Ετσι το κοντόβραδο ή 
δοuλα μας ελυσε τα πόδια και μας έκατέβασε στο κατό"ί, 
οπου έκοιμηθήκαμε, άφοu πρωτα οί τρείς γεροι έπαίξαμε 
τες κανονικες έκείνες τσιμπιες όποu προς διασκέδασήν τους 
παίζουν ολα τα καλως άνατεθραμμένα γαλόπουλα. Έκειος 
ό αλλος με το πόδι το τσακισμένο, εμενε καταγης, εβογκε, 
και δεν ειχε τον βοηθοUντα. Έκεί έπεράσαμε τη νύχτα, κ' 
έκεί ειδα ενα ονειρο πολυ περίεργο. 

Mou έφαινότουνε πως ειμαι στη Ζάκυθο, και πως 
ευρισκόμουνα μέσα σ' ενα μεγάλο κοπάδι άπο γαλόπουλα· 
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κ' ενας Κuριος ετσι τοόλάχιστον ήτον ένδυμένος, 'σαν Ku
ριος, μ' ενα μακρυ καλάμι στο χέρι του, μας έπέρναε άπο 
τον'Άμμο:Όσοι μας άπαντοuσανε, μας έκάνανε τόπο να 'πε
ράσωμε, άλλα μας έκοιτοuσανε με Φυχοπόνεση. - (:0 Λο
μπάρδος με τα γαλόπουλά του, ελεγ' ενας, τα 'πάει να Φηφί
σουνε!» - Και παρέκει αλλος πάλε - (�Όσo οί Ζακυνθινοι 
ε'ίμασθε γαλόπουλα, ό Λομπάρδος θα βαστάη πάντα το κα
λάμι. »  - 'Ερώτουνε μία γαλοπουλα τείναι τουτα που 'λέ
νε για 'μας, κ' έκεΤνη μοκανε γκιου, γκιου, γκιου, 'ίου, 'ίου .  
Έξuπνησα χωρις να καταλάβω τίποτες άπ' ολο έκεΤνο' μα 
ητανε Ονεφο. 

την αόγη ήλθε ό σέμπρος του άφεντος να μας πάρη. �o 
άφέντης μας του έξαναθuμισε τη σuβαση και τες uπόσχεσές 
του' κ' έκεΤνος είπε' - Μη φοβεΤσαι, άφέντη, έπειδη έγω 
είμαι τίμιος ανθωπος και θέλω το δίκηο, και δε θέλω το 
αδικο. Το 'δικό μου, 'δικό μου' και το 'δικό σου, 'δικό σου .  
Άπο 'με μη φοβεΤσαι να σε γελάσω, γιατι έγω είμαι χριστι
ανός, και μου άρέσουνε τα σωστα και τα δίκαια. Θαν τους 
θρέΦω ναν τους κάμω κοντσά μου γάλους, και θα σου φέρω 
τους Ouo τους καλ�τερoυς."Eτσι, μας έπηρε ό χωριάτης, κ' 
έκιν�σαμε. 

'ΕμεΤς οί τρεΤς γεροι έκάμαμε το δρόμο με τα πόδια μας, 
βοηθημένοι κάποτε άπο καμμίαν καλαμια που μας εδινε ό 
χωριάτης. Τον κουτσόν, έχρειάσθηκε ό χωριάτης, ό νέος μας 
άφέντης, ναν τον 'πάη στην άγκαλιά του ' και μόλις έφθάσαμε 
έκεΤ, τον εστειλε με τη γυναΤκα του και τον έποuλησε ένας 
άρχοντοχωριάτη' οπου, καθως άκοuσαμε, τον έσκοτώσαν' 
εόθυς και τον έφάγανε! . . . .  'Ήτον ή πρώτη φορα τότες όπου 
άκοuαμε πως οί ανθρωποι τρωνε ζωα, κ' έφρίξαμε! . . .  

Μα έλησμόνησα να  σας ειπω πως και ή γυναΤκα του χω
ριάτη, οταν είδε τον αντρα της με τέσσερα γαλόπουλα, αρχισε 
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κ' έκείνη ναν τόνε φωνάζη πώς έξόδεψε τόσα χρήματα για 
να πάρη μπελιάδες. ΙΩς φαίνεται τα θηλuκα τών άνθρώπωνε, 
σuνηθοuνε να γκρινιάζοuν τα 'σερνικά τοuς. Μα ό ανδρας 
της - Καυμένη! της είπε, μήπως ημοuνα ζοuρλος να πάω 
ν' άγοράσω γαλόποuλα; Έτοίίτα μου τα 'χαρίσανε. Μοίί τα 
έχάρισε ό άφέντης ό σέμπρος. ΝαΤσκε' μοuπε ναν τα θρέψω, 
κ' επειτα να τα μοφάσωμε· μα οταν οΙ αρχοντες μας δίνοuνε 
γαλόποuλα, Τι γίδες, Τι γοuροuνια, Τι ο, τι αλλο, ναν τα θρέψω
με . . .  έννοεΤται πώς επειτα θαν τοΙΙς ειποίίμε πώς έΨοφήσανε· 
καΙ ό άφέντης, τί να 'πη; το πιστεuει, δεν το πιστεuει, θα κάμη 
πώς το πιστεUει. Έτοίίτα τώρα είναι 'δικά μας. 

Για τρεΤς Τι τέσσαροuς μην ες, έχαρήκαμε ζωη χαρισάμε
νη. ΙΗ πλέον έλεuθερη δημοκρατία ητανε στο σπητι τοίί χω
ριάτη· κ' έμεΤς έβγαίναμε οταν ήθέλαμε, καΙ οταν ήθέλαμε 
έμπαίναμε κ' έκοuρνιάζαμε. Έβόσκαμε σ' ολα τα τριγuρινα 
μέρη, χωρΙς να μας 'γνοιάση ποιο τοίί άφεντός μας καΙ ποιο 
το ξένο· κ' έχαφόμαστε άθώα καΙ με πλατωνικην άγάπη με 
κάτι γαλΟΠΟίίλες γειτόνισσές μας, βόσκοντας μαζl στα χω
ράφια τών καλών έκείνων χωρικών, όποίί έσπέρνανε δια να 
μας προμηθεuοuνε τη βοσκή μας. Το 'ξαναλέω, - δια τρεΤς 
Τι τεσσάροuς μηνες, έπεράσαμε ζωή, ποίί καΙ οί μηδενιστα!. οί 
'ίδιοι ηθελε τη ζ ηλέΨοuνε. 

ΙΩστόσο έμεΤς άξήναμε κ' έχοντρέναμε, κ' έγινήκαμε τρεΤς 
γάλοι πρώτης ποιότητος. 

'Ήτανε τότες όποίί ό αρχοντας έμήνuσε τοίί χωριάτη ναν 
τοίί στείλη τον ενα γάλο τον καλήτερόνε, ποίί είχε να γέψη 
κάτι φίλοuς τοu· και οτι τον αλλονε ναν τον βαστάξη για 
παρεμπρός. Μα ό χωριάτης τοίί έμήνuσε πώς ό ενας, ό xou
τσός, έψόφησε εύθΙΙς την αλλη 'μέρα οταν τοΙΙς εφερε στο χω
ριό, καΙ τον έπετάξανε. Και πώς οΙ αλλ οι τρεΤς έπέσανε στο 
πηγάδι κ' έπνιγήκανε! . . . .  "Ετσι, έμεΤς έμείναμε δικοί τοu τοίί 
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χωριάτη· κ' έχαιρόμασθε ζωην εύτuχισμένη· οταν για κακή 
μας τuχη το παιδι του χωριάτη άΡΡώστησε. 

Κάθε που στα χωρια άρρωστάη κάποιος, κράζοuν τον 
παπα και τόνε διαβάζει· άποδίδοντες είς έκείνο το διάβα
σμα ίαματικην δUναμιν. 'Έτσι, ό παπας του χωριου που 
έπισκεφτότοuνε το παιδί, ήλθε κ' εκαμε εως άπο εύθuς τη 
διάγνωση, και είπε πώς το παιδι είναι άβασκαμένο. ΤΟ 
έξόρκισε, το έδιάβασε, σκεπάζοντάς το με το 'πετραχείλι 
τοu, και έβεβαίωσε πώς το παιδι θα ίδη την υγειά τοu· μα το 
παιδι την 'ίδια 'μέρα έχειροτέρεΨε. fO παπας τότε είπε πώς το 
παιδι ητανε χτuπημένο άπο άνεραγδικό."Εκαμε άκολοuθως 
μεγάλον άγιασμον είς το σπητι, και πάλε τότες έβεβαίωσε 
πώς ό άγιασμος θα κάμη την ένέργειά ΤΟι) και το παιδι θε 
να 'γειάνη. 

Μα το παιδι έξεναντίας κάθε 'μέρα έχειροτέρεuε!"Ετσι, 
ό πατέρας τοu, σuμβοuλεμένος και άπο τοuς γειτόνοuς, 
έκαβαλίκεψε το μοuλάρι ΤΟι) και επηε στη χώρα κ' εφερε 
γιατρο χωραΙτη. fO γιατρος είπε πώς το παιδι είχε παρμένον 
εναν καλον πλεuρίτη, πώς οί γονείς ΤΟι) το άμελήσανε, και 
πώς τώρα είναι πάρα άργά. 

'Εμείς τότε εκοιταχτήκαμε, και εϊπαμε πώς κάλλιο εμείς 
ΟΠΟι) δεν εχοuμε παπάδες να μας διαβάζοuνε. 

Είπε ό γιατρος πώς ητανε πάρ' άργά, και ομως εκάθισε να 
κάμη πληθος σuνταγες δια τα φαρμακεία της χώραζ επειδη 
του τος ήτον ό μεγαλήτερος σuνταγιοδόρος του Τόποu. 

<Όταν εβγαλε άπο την τσέπη ΤΟι) χαρτι και βολιμόπεν
να, για να γράΨη· -'Άι, είπε ή χωριάτισσα, ό άφέντης μας 
έκατάλαβε πώς εμείς στο χωριο δεν εχοuμε τα χρειαζόμενα 
για γράψιμο και ταφερε μαζu ΤΟι) άπο τη χώρα». 

« 'Όχι, καuμένη, της είπε ό γιατρός, άλλα και στη χώρα 
την ϊδια είμαι υποχρεωμένος να τα εχω μαζu μοu, επειδη 
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σε 'λίγα σπήτια 'βρίσκω τα χρειαζόμενα δια να γράΦω μία 
σuνταγή». 

«Μα πώς μπορεΤ, άφέντη; που άρχοντες ολοι ε'ίσθενε 
προκομμένοι, και 'ξέρετε να διαβάζετε και γράφετε;» 

«Και ομως, είπε ό γιατρός, αν γuρέΦωμε στ' άρχοντό
σπητα ποu παμε τα χρειαζόμενα δια να γράΦωμε, δεν 
εχοuνε οϋτε χαρτί, οϋτε πένα, οϋτε μελάνι· άλλα θα στεί
λοuν' τη δουλα τοuς τριγύροu στα σπήτια, γuρεύοντες να 
δανειστουνε! κ' έμεΤς πρέπει να προσμένωμε νάλθη ή δουλα! 
και τες περισσότερες φορες ερχεται με πένα, χω ρις χαρτί, 11 
με καλαμάρι χωρις μελάνι ·  11 ερχεται λέγοντας πως έγύρισε 
ολα τ' άρχοντόσπητα της γειτονιας, και δεν εuρηκε τίποτα. 

'Έτσι, έμεΤς ε'ίμασθε uποχρεωμένοι να βασταμε χαρτι και βο
λιμόπεννα άπάνοu μας. 

Τ α πράμματα που άκούσαμε άπο τον γιατρό, δεν μας 
έδώσανε μίαν uΦηλην ίδέαν για τοuς πρωτεuοuσιώτας της 
Κεφαλλονιας. 

'Εκεί που ό γιατρος εγραφε τε.ς σuνταγές, ή μάνα του 
παιδωυ έπηγε άπάνοu άπο τον γιατρο και τον έκοuβέντιαζε· 
- «Άφέντη, τολεγε, πρώτα ή Παναγία, κ' επειτα ή εόγένειά 
crou, να μου γλuτώσετε το παιδί μοu. Να ίδώ την uγειά τοu 
και να 'πάω ξuπόλητη στη χάρη της ναν της 'πάω τα σκολα
ρίκια μοu. Γιατι άλλο άξωζούμενο δεν εχω ή φτωχή». 

Μα τότες ό γιατρος έταράχτηκε καί· - <:Εσείς, λέει, 
n γuναικουλες ετσι κάνετε πάντα· αν το παιδι λuτρώστJ, ή 
Παναγία το έλύτρωσε· αν 'πεθάνη, ό γιατρος το έσκότωσε! 
ή Παναγία λαβαίνει τα σκολαρίκια σας, και ό γιατρος τη 
γλωσσοφαγιά σας . . .  » 

Το παιδι άκούσαμ' επειτα πώς άπέθανε. Μα πριν 
άναχωρήση ό γιατρος έκείθε, έμάτιασ' έμας τοuς τρείς γά
λοuς, μας έθαύμασε, και είπε πώς καλότuχος όπου ετρωγε 
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κομμάτι γάλο! .  . .  "Ετσι, ό γιατρος έμίλησε άρκετα καθαρά' 
και ό χωριάτης άνέβηκ' εύθuς έκεΤ ποu ημασθε κοuρνιασμέ
νοι, και πιάνει έμε κ' εναν αλλονε, μας εδεσε άπο τα ποδά
ρια, και μας έκρέμασε στο σαμάρι το\) μοuλαΡΙΟ\), πο\) είχε 
να 'πάη όπίσω το δοττόρο. 

Δε λέω τα οσα υπόφεΡα και σε το\)το μοΙ) το ταξεΤδι' μα 
κρεμασμένος άπο τα ποδάρια, με το κορμι ολο κάτοu, και 
χτuπούμενος άπάνοΙ) στο σαμάρι, εβλεπα το δοττόρο καθι
σμένονε με ολες τοΙ) τες άνάπαuσες, και άναθεμάτιζα τον 
πατέρα μοΙ) ποu δε μ' εκαμε κ' έμε δοττόρο. 

<Όταν έφθάσαμε στη χώρα και στο σπ1jτι, ό χωριάτης ό 
άφέντης μας, μας εβγαλε άπο το σαμάρι, μας άνέβασε στο 
σπ1jτι, και μας άπίθωσε με τα πόδια δεμένα στο μαγεριό, 
οποΙ) δεμένοι έξενuχτήσαμε. ΈκεΤ δεν ητανε νοικοκuρά, 
οuτε υπηρέτρια."Ενας υπηρέτης, και αλλοι δύο, πο\) άπ' ο, τι 
έκαταλάβαμε επειτα, ητανε άδέλφια το\) δοττόροu, ήσαν οί 

, - - "  κατοικοι τοΙ) σπιτιοΙ) εκεινοu. 
tQ δοττόρος είχε διορίσει να μη μας λύσοuνε, για να 

μη φύγωμε' έπειδη έσκόπεuε να μας ποuλήση. 'Έτσι, την 
άκόλοuθην αύγη εκαμε κ' ήλθε ενας ματαπράτης, μα δεν 
έσuβάσθηκε μ' έδαύτονε, και δε μας εδωσε, κ' έχρειάσθηκε 
να μείνωμε έκεΤ δεμένοι ολη 'μέρα, να υποφέρωμε τα μαρ
τύρια τ1jςtΙεΡαςΈξετάσεως. 

ty ποφέραμε, άλλα έμάθαμε και πολλα για 'κείνην την 
οίκογένεια' αν ήμποΡΥί να 'πωθΥί οίκογένεια, οποΙ) δεν 
υπάρχει γuναΤκα. Έκεια τα τρία άδέλφια ητανε σχετικως 
βαθύπλοuτοι, μα έζούσανε φτωχά, πολu φτωχά, ηθελε 'πω 
βαθύφτωχα, έπειδη στο ακρον φιλάΡγuΡΟΙ. Ε'ίχανε χιλιάδες 
πολλες σε διάφορες Τράπεζες' μα δεν έχορταίνανε φωμι στο 
σπ1jτι τοuς, και δεν ε'ίχανε φορέματα, οuτε άρκετά, οuτε και
νούργια. Ε'ίχαν' ενα μόνο 'ξωφόρι για ολοuς τοuς, και καθένας 
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το εφόρουνε στη φορά του, εβγαιν' οξου μ' εδαίίτο, και στην 
επιστροφή του το επαιρνε ό αλλος. 'Ετρώγανε άπο τα φθη
νότερα φαγητά. 'Εδραγκόνανε το χειμώνα, κ' εβρωμοίίσαν 
το καλοκαίρι. 'Άν τοuς εφιλεύανε 'πωρικά, δεν τα ετρώγανε, 
άλλα τα επωλούσανε στοuς ματαπράτες. 'Άν τοuς εκαλένανε 
σε κανένα γείίμα, τοuς εκάνανε ψυχικό· επειδη ετρώγανε 
κ' εχορταίνανε άπο φαγητα γι' αυτοuς αγνωστα μέσ' στο 
σπητι τους. 'Εννοείται δε πώς κ' εμείς δεν εκαλοπεράσαμε 
άπο φαγητο σ' εκείνο το σπητι. 

'Ήταν' ετσι τα πράματα, σταν εγινε ζήτημα άνάμεσα 
στοuς νοικοκυραίους τί να μας κάμουνε ·  επειδη ενας άπο 
αυτοuς είπε να μας φανε! Θέ μου! Θέ μου! να μας φανε! . . .  
'Εκείνος σμως όποίί το  επρότεινε όμολόγησ' ευθuς στι το 
είπε άστειευόμενΟζ άφοίί οί αλλοι δύο τον επιπλήξανε με 
αυστηρότητα δια τη λαιμαργία του! - «Άπο δύο γάλους, 
ε'ίπανε, χοντροuς και παχυοuς 'σαν τούτους, ήμποροίίμε να 
πιάσωμε άρκετα χρήματα.»  

ΤΟ βράδυ λοιπον ό δοττόρος εκαμε τον υπηρέτη και μας 
ελυσε τα ποδάρια, και μας εβαλε στο κατό'ί. Μα οϋτ' εγώ, 
οϋτε ό σύντροφός μου, ήμπορούσαμε να σταθοίίμε στα πόδια 
μας. Ό σύντροφός μου μόλις σερνόμενος, επηε κ' ετρύπωσε 
οπίσω σ' ενα βαρέλι. 'Εγώ, άνίκανος ώς και να συρθώ, εμεινα 
εκεί εμπρος σμως μ' εΡΡίξανε. 

Οί ανθρωποι ποίί καυχώνται τόσο για εσπλαγχνία, και 
κάνουν τόσην επίδειξην ευαισθησίας, πώς ήμποροίίν να είναι 
τόσον άναίσθητοι είς τα παθήματα τών λοιπών ζώων; τόσο 
σκληρόκαρδοι και άσυνείδητοι στη μεταχείριση ποu μας κά
νουνε; ! ΙΥπομοντι αν ή φύση τοuς εκαμε να είναι ζωοβόρα θη
ρία· μα τουλάχιστον να μεταχειρίζονται τα θύματά τους μ' 
εσπλαγχνία και μ' ευσυνειδησία, εως στου ταχουνε ζωντανα 
στα χέρια τους. 
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Άποκοψήθηκα είιθός- κ' έκοιμήθηκα 'σα σκοτωμένος, 
εως τα μεσάνuχτα. 

τα μεσάνuχτα μ' έξόπνησε ενας εχτuπος με' στον κηπο. 
Αίιτιάστηκα, και ακοuσα πατήματα' κ' εuθuς επειτα κάποιος 
ανοιξε σιγαλα την πόρτα κ' έμπηκε μέσα."Ενας αλλος εμεινε 
, ' ''Ι: απ ε�ω. 

«Μωρ' δε μας είπε ό δουλος πώς είναι δόο;» είπ' έκεΤνος 
που εσταικε άπόνοuθέ μοu. 

«Κάποu αίιτου πρέπει ναναι κι' ό αλλος», του άποκριθή
κανε άπ' 5ξοuθε. «Κότταξε όπίσω στα ξόλα. »  

«Στα ξόλα δε  βλέπω τίποτα. »  
<;Άς ηναι .  παρ' είικείνονε και προβάτει. » 

'Έτσι, έκεΤνος μ' έπηρε στην άγκαλιά τοu, κ' έβγηκε, και 
άνεβήκανε το μοuράγιο, και μ' έπετάξανε κάτοu σε κάποιοuς 
αλλοuς νέοuς όπου έπροσμένανε. 'Εκ εΤν ο ι πάλε με άρπάξανε, 
και άντάμα ολοι μ' έπήγανε σε μίαν ταβέρνα, ξενοδοχεΤο του 
χuδαίωνε. 

«Καλώς τ' άρκοντοποuλάκια, » τοuς είπε ό ξενοδόχος. 
«Τί μόφέρετε άπόψε; Γάλο κι' άπόψε; Και πουθε;» 

«Μη σε μέλη. Ναν τόνε σκοτώσης είιθός, για ναναι 
τρuφερος για τ' αuριο το βράδι. Και μία σαλάτα. Κατα το 
σuνηθισμένο.» 

'Ωιμέ! είπα με τον νου μοu. Τ ώρα δεν τήνε ξεφεόγω! .  . . 
Οί κλέφτες μοu έφόγανε' κ' εμεινα έγω με τον ξενοδόχο' 

η, για να 'πώ καλήτερα, τον κλεφτοδόχο, ό όποΤος έκείνην 
τη στιγμη δεν ήμπόρηε να με περιποιηθη, έπειδη ητανε 
πολu ένασχολημένος είς το μαγειρειό τοu, για κάποια αλλα 
παιδια ποu σ' εν' αλλ ο μέρος του Καταστήματοι; έπαίζανε τα 
χαρτιά, και στο τέλος του παιγνιδιου ε'ίχανε δεΤπνο. 

'Όλο τουτο μου εδωσε μίαν πολu κακην ίδέα για την 
άγωγη τών νέων. Σ' έκεΤνα τα μέρη εβλεπα τόσα καταγώ-
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για, σπου έφθείρετο ή άγνότης των παιδιων· κ' έκατάκρινα 
την άνεχτικότητα της Άστυνομίας, ή όποία δε 'μπορεί να 
μην έγνώριζε την ϋπαρξην των καταγωγίων έκείνων. 

«Να πάρω να σκοτώσω το γάλο;» είπε το παιδΙ τοΙΙ ξε
νοδοχείου . 

«'Όχι τούτονε·» λέει ό ξενοδόχος. «Να σκοτώσης τον 
έδικόνε μας. ΈτοΙΙτος είναι χοντρος και παχυός, και είναι 
για 'μένανε.» 

'Ά! είπα, μοΙΙ ήλθε ή χάρις ! .  . .  ΤΟ παιδΙ έπηρε τον άλλο 
γάλο, έκείνον τοΙΙ ξενοδόχου, ενανε μικρόνε καΙ άχαμνόνε· 
κ' έμε μ' εβαλε στο μέρος σπου ε'{χανε τον άντικατάστατόν 
μου .  

'Όταν έξημέρωσε μοΙΙ έδώσαν' κ '  εφαγα πλουσιοπάρου
χα· κ' εφαγα με ορεξη, έπειδη έπείναγα. Κι' άφοΙΙ έχόρτασα, 
έτραβήχθηκα σ' ενα μέρος, κ' εκλεισα τα μάτια μου κ' 
έσκεφτόμουνα, μελετωντας τες περιπέτειές μου. <:Άν ηξερα 
να γράφω, έ'λεγα με το νοΙΙ μου, ηθελα να γράψω τη βιογρα
φία μου· ή όποία ηθελ' είναι στο σύνολό της ή άποκάλυψη 
των κακοηθειων τοΙΙ άνθρώπου. Τούτη μάλιστα ή υστερη 
κακοήθεια! .  .. τ' άρκοντόπουλα να προβατοΙΙν τη νύχτα να 
κλέφτουνε! . . .  <:Ά! ελεγα με τον νοΙΙ μου, αν τ' άρκοντόπουλα 
είναι τέτοια, τα γαλόπουλα να μην καταβιβασθοΙΙν ποτε εως 
είς τα πράματα ποΙΙ κάνουν τ' άρκοντόπουλα.» ( Ι )  

τα έσκεφτόμουνα τοΙΙτα σλη-μέρα. το  βράδι, ημουνα μι
σαποκοιμισμένος, σταν άκουσα κοντά μου άναφτερούγιασμα. 
'Άνοιξα τα μάτια μου, και τί να Ιδω! .  .. το σύντροφό μου, 
τον παλαιό μου σύντροφο ποΙΙ είχα άφήσει στο κατό·ί τοΙΙ 

( 1 )  Ή κακοήθεια τοιίτη, άρχινημένη τώρα χρόνοuς άπα άρχοντόποuλα, 
ελαβ' επειτα μιμητάς και εις την κατώτερη κοινωνικη τάξι, σποΙ) έξασκείται 
μεταξΙΙ bu rlH και dH sen n o, με άναλογίες πολΙΙ πλατιίτερες. Και μάλιστα 
στο Ληξοσρι. 
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φιλάργυρωνε! . . .  έκείνην την σηγμη ό ταβερνιάρης-ξενοδό
χος τον ερριχνε κ' έκείνονε κοντά μου! . . .  ;;Ω Φuχοuλα μου! 
τουπα έγώ. Άγαπημένε σuντροφε της κακης μου μοίρας! 
Άναγάλλιασε ή καρδιά μου ."Ετρεξα και τον άγκάλιασα' και 
στο άγαπημένο έκεΤνο συναγκάλιασμα, έπαίξαμε τσιμπιες 
φιλικώτατες. <Όταν έχορτάσαμε τσιμπιές, ήσυχάσαμε' 
και ακουσα άπο το στόμα του πράματα πρωτάκουστα και 
άπίστευτα. 

Εις την κλεφια ποί> εγινε τοί> φιλάργυρωνε, φαίνεται 
πως ό δοuλος να ητανε σuμφωνος, έπι άνταμωβη, με τους 
κλέφτες. 

Να με συμπαθήσουνε τ' άρκοντόπουλα, αν τα λέω κλέ
φτες, έπειδη σποως κλέφτει, είναι κλέφτης. 

Τον υπηρέτην έκεΤνον, οί φιλάργυροι είχε τον πάρουνε 
στη δοuλεφή τους, έπειδη ευχαριστήθηκε κ' έσυμφώνησε μ' 
αύτους ναν τους δοuλεuη χωρις μισθό, (και ιδου γιατι ε'(χανε 
δοUλο) .  Άλλ' αύτος είχε κάμει τα σχέδιά του, ναν τους 
κλέφτη για να πληρώνεται, και να πληρώνεται με το παρα
πάνου. ( l )"Ετσι, κ' έμας τότε μας εδινε στ' άρκοντόπουλα και 
τους Cuo για τρία φράγκα! εuκολuνοντάς τους και τον τρόπο 
για να μας κλέΦουνε. 

<Όταν την αυγη έκατέβηκε στο κατό'ι κ' εuρηκε το cru
ντροφό μου τρυπωμένονε, ειπε' «Τόσο το καλήτερο. Mou 

( 1) Και τώρα στην Έλλάδα n Τράπεζες ζ ητοuν' uπαλλ ήλους λOΎ�στας 
με. πo�κ(λας Ύνώσε�ς άνωτiρας της θiσεως, και νομομαθεϊς, κλ. κλ., και 
προτείνουν πληρωμην έκατο δραχμών! Και θα τοΙΙς Eupouv' άλλα κ' 
εκεϊνo� θα κάμουν πρώτα τα σχiδ�ά τους 'σαν τον uπηρiτη τών φ�λαΡΎύ
ρων. Έπε�δή, uπηρεσία δωρεάν, η σχεδΟν δωρεάν, uποχρύπτε� δεύτερον 
σκοπόν. 

ΠραΎματ�κώς, 'ίδετε μήνυσ�ν σημερ�νης καταχρήσεως uπαλλήλων της 
Έθν�κης Τραπiζης, εις την «Παλ�ΎΎενεσίαν» τών 27 μαρτίου 1882. 
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έδώσανε 'λίγο τρία φράγκα. Τούτονε, αν τόνε θέλουνε, θαν 
τον πληρώσουνε με αλλα δύο.» Τον έτρύπωσε άκόμη καλή
τερα για να μη φαίνεται, κι' άνέβηκε άπάνου δίνοντας τάχα 
την άπελπιστικην ε'ίδησην είς τους άφεντάδες του πως οΙ γά
λοι έκλεφτήκανε:Έτσι, τη νύχτα έπηρε το σύντροφό μου, και 
τον εφερε, και τον έπούλησε χώρια του κλεφτοδόχου μας . . .  
Θέ  μου, Θέ  μου! τ ί  βρωμοδουλειές, και τ ί  κακοήθειες! . . .  

fO  ταβερνιάρης ηθελε να  μας φυλάξη για τα Χριστούγεν
να. Μα επειτ' άπο τέσσαρες ήμέρες, ήλθε στην ταβέρνα ενας 
ματαπράτης, κ' εδωσε μίαν καλην τιμην του ταβερνιάρη-ξε
νοδόχου, και μας έπηρε. 

Ό ματαπράτης μας έπηγε σ' ενα ξυλόσπητο. 'Ελπίσαμε 
πως τότε τουλάχιστον ηθελε τελειώσουν τα βάσανά μας, 
και ηθελε ήσυχάσουμε, οταν ολο με μίας είδαν τα μάτια 
μου το φρικωδέστερο άπο ολα τα θεάματα. Ό ματαπράτης 
έκεΤνος έτρόχισ' ενα μαχαΤρι, και εκοΦε το λαιμο του συ
ντρόφου μου! . . .  "Εγω τότες έσκέπασα το κεφάλι μου με τη 
φτερουγά μου, και είπα τετέλεσται!. . .  

Ό ματαπράτης, καθως ακουσα επειτα, έτοίμαζε τον 
δυστυχη σύντροφό μου για ναν τόνε 'βγάλ n την αλλ η μέ
ρα στα μπουλετιά! .  . .  κ' έμε μ' έφύλαε για μετέπειτα! ! !  ΤΟ 
Φυχικο μου άναστατώθηκε, έταράχθηκε όμπρος σε μίαν τό
ση κακοήθεια, έμπρος σε μίαν τόσην άφιλοξένια, και είδα 
οτι μόνον μία γρήγορη φυγη έμπόρηε να με λητρώση. Μά, 
ή περίσταση; . . .  ή ευκαιρία; . . .  

'Εκείνην την 'ίδια νύχτα ηθελε κ' έχτυπήσανε στην πόρτα 
του ματαπράτη.-"Ητον ό όπηρέτης ένος πλούσιου άρχόντου, 
κ' έγύρευε του ματαπράτη αν εΤχε ναν του δώσΌ δύο παχυους 
γάλους, όπου ό άφέντης του την άκόλουθην ήμέρα εΤχε συ
μπόσιο. fO ματαπράτης εόρίσκοντας το συμφέρον του και 
κατ' έκεΤνον τον τρόπον, είς την τιμην όπου έδίνανε, εδωσε 
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τον σκοτωμένον σuντροφό μου και έμε άντάμα. Ό όπηρέτης 
μας εβαλε στο νωμο του, κ' έντος ολίγου εόρεθήκαμε κ' οι 
δuο σ' ενα παλάτι. 

ΈκεΤ πάλι μας έπηρε ή όπηρέτρια. ΤΟ σuντροφό μου τον 
έκρέμασε σ' εν' άγκUνι· κι' έμε με άφησε έλεuθερόνε στο μα
γερειό, όποσχόμενη έκεινοu ποu μ' έπηγε - ήτον ό μάγερος 
- ν' σηκωθη πριν φέξη να με σφάξη! ! !  Καταλαβαίνετε, φί
λοι Άγριόγαλοι, πως έμε με επιασε το τάραμα, και πουλιο 
δεν ημπόρηα να κλείσω μάτι . . .  

Έπέσαν' ο ι  άφεντάδες, έπέσανε ο ι  δοuλοι, ολοι ολοι 
έκοιμόντανε, μα έμε δε μομπαινε Uπνος. Τότε πλέον εβλεπα 
πως με την άλήθεια ήλθε ή ωρα μου, πως δεν ημποροuσα ν' 
άποφuγω πλέον το θάνατο, και πως κάθε στιγμη ποu έπέρνα 
μοu έκόντευε το μαχαΤρο στο λάρυγγά μου! . . .  'Έτρεμα 
ίδεαζόμενος το κόψιμο τοu λαιμοu μου, άφοu μάλιστα είδα 
'λίγες ώρες πρωτήτερα τη σφαγη τοu μακαρίτη συντρόφου 
μου: και εβλεπα με τη φαντασία μου πως θα 'βρεθω κ' έγω 
σ' έκείνην τη θέση, έντος ολίγου. 

Ή νuχτα έπέρνα με άκραν ήσυχία. 'Ήθελε 'πεΤ καν εις 
ήσυχία τοu θανάτου. 'Ήτανε μεσάνυχτα, οταν άπου κάτου 
στο παραθuρι τοu μαγερειοu άκουσα σουριξια σιγαλη σιγαλη 
και τραβηγμένη. Έσήκωσα το κεφάλι, κ' ένστιγματικως 
πως εκαμα γόργοργορ! και πάλιν αυτιάστηκα, ενα 'λίγο και 
πάλιν άκουσα κι' άλλη σουριξιά, κ' έγω πάλε γόργοργορ. 
Μα τότες είδα ποu ή πόρτα τοu μαγερειοu άνοιξε άγάλι
γάλι χωρις διόλου να κάμη θόρυβο, κ' έμπηκε ή όπηρέτρια, 
πατωντας άπαλα άπαλα με τη μuτη των ποδιωνε της, έπηγε 
και άνοιξε το παρεθuρι κ' έκuτταξε κάτου στο δρόμο, και 
σιγαλα σιγαλα είπε έκεινοu ποu έσοuριζε «Τώρα ερχομαι, 
τώρα ερχομαι». Με τοuτο, άφησε άνοι χτο το παρεθuρι, κ' 
έβγηκε άπο την '{δια πόρτα, κ' έκατέβηκε κάτου. 
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'Εγω τότες είχα τα πόδια μου λυτά, και τα φτερά μου σε 
καλην κατάσταση. ΤΟ παρεθuρι ητανε ανοιχτό! .  . .  "Ετσι, ή 
καρδιά μου αναγάλλιασε σ' εκείνην την ανέλπιστην εuκαφία 
ποί) μοί) επαρουσιαζότουνε για τη σωτηρία μου' και κάνο
ντας δuναμη στον έαυτό μου, επετάχτηκα απάνου στα κε
ραμίδια ένος αλλου σπητιοί) εκεί σιμά, απο το όποίο εφυγα 
εuθuς, και ήλθα σ' εσας, φίλοι αγριόγαλοι. 

'Έτσι, εγνώρισα κ' εγω τοuς ανθρώπους, και 'ξέρω τί 
αξίζουνε ."Εχουνε μεγάλην ίδέαν τοί) έαυτοί) τους. Θέλουνε 
να δείχνονται και να φαίνονται εκειο ποί) δεν είναι. Άλλ' είναι 
αξιοκαταφρόνητοι και αξιομίσητοι. Είναι γεμάτοι σφαλερες 
ίδέες, δεισιδαιμονίες και πρόληψες. Γεμάτοι ελαττώματα. 
τα σκοντάμματά τους και τα κακά τους είναι προ·ίόντα αξια 
της βλακείας τους, και της κακίας τους. τα εθιμά τους είναι 
βάρβαρα, και τα ηθη τους αποτρόπαια. Δεν εχουν δε καν 
το ενστιγμα, ποί) εχουμ' εμείς τα χτήνη, δια να διακρίνουν 
τα πράματα. Λέγουνται νουνεχείς, επιδεχτικοι τελειοποιή
σεως' και ή πείρα χιλιάδων χρόνων δεν τοuς ωφέλησε δια να 
γένουν καλήτεροι! . . .  

'Άν τοuς ακοuετε να 'μιλοuν για τον έαυτόν τους, θ' 
ακοuετε m i rab i l ia .  Ή γη, εγεινε για να τοuς βασταίνη. 
Ό Οuρανός, για να τοuς σκεπάζη. Ό"Ηλιος, για ναν τοuς 
φωτίζη την ήμέρα' και το Φεγγάρι, για ναν τοuς φέγγη τη 
νUχτα. Ό Θεός, δεν εχει αλλην εγνοια απο τη 'δική τους. ΤΟ 
Σuμπαν, εγινε δια αuτοuς' και αuτοι είναι οί Kupιot, και ή 
ανώτατη εκφραση τοί) σuμπαντος Κόσμου ! 'Η βλακεία τοuς 
ύπερηρε την κεφαλήν τους και ηθελ' είναι καταβιβαστική, 
ώς και για 'μας τα γαλόπουλα. 



ΟΝΕΙΡΟ 

'Ήτανε να 'ξημερώση Μεγάλο-Σάββατο, που είδα στον 
ϋπνο μοu πως άπέθανα! 

Έπέθανα, και ώς στρίψη ματιου εuρέθηκα είς τον αλλον 
κόσμο. Έκεί ώς άπο ένστίγματος, ετρεξα εόθυς για τον Πα
ράδεισο · κ' ελαβα την τόσον καλην τύχη να φθάσω είς τη 
στιγμη που ό Θεος εβγαινε να 'πάη σε περίπατο. 

Μιλιουνι <Άγιοι τον έπεριστοιχούσανε βαστωντες 
άγγελούδια λάτινα, σαν έκείνα των έκκλησιωνε, κ' έγω 
έστοχάσθηκα να ώφεληθω άπο έκείνην την άναστάτωση, 
άπο έκείνην τη σκοτουρα, δια να εμβω λαθρεμπορικως πως 
είς τον Παράδεισο, άποφεύγοντας τελωνειακας έρεύνας, 'σαν 
όπου κ' έγω είχα κατι να κρύψω. 

Άνάτρεχα λοιπον τον χείμαρρον των Άγίων, άνοίγοντας 
το δρόμο μοu με τα δuό μοu χέρια, οταν ό <Άη-Πέτρος, ό 
άκοίμητος έκείνος θuρωρος των Οόρανίων Άναχτόρων, με 
άρπάζει άπο το λαιμοδέτη, και «Στάσοu, λέει, άναξία κολα
σμένη ψuχή!» 

<:Άγιε, του είπα έγώ, γιατι με πιάνεις άπο το κολέτο, «σα 
ναμοuνα κλέφτης;» 

«Σωπα, λέει μπερ . . .  -μα δεν το έτελείωσε- φευγα έδωθε· 
και πήγαινε στο πυρ το έξώτερον, το ήτοιμασμένον δια οσοuς 
ξεσκεπάζετε τά . . .  τά . . .  τα των εόσεβων Ιερέων μας.» 
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'Εγώ, για μία στιγμη έτρόμαξα· έπειδη τα μάτια τοί> 
Άγίοu έρρίχνανε φωτιες απο το θuμό τοu, καΙ τα γένεια τοu 
έτρέμανε κ' έπειτα σπίθες σάλια απο το στόμα τοu! Μα επειτα, 
κάνοντας δuναμη στον έαuτό μοu, ετρεξα κ' έσταμάτησα 
τον Θεόν, κ' επεσα στα πόδια τοu, καΙ γονuπετης τοί> είπα· 
«- Θεε Πατέρα, λάβε εuσπλαγχνία δι' έμέ, καΙ δ ιόρισε τοί> 
άγίοu θuρωροu crou να με αφήση να εμβω είς την αίώνιαν 
χαραν καΙ αγαλλίασην. »  

Μα τότε καΙ ό 'Άη-Πέτρος - «Παναγιώτατε Θεέ, τοί> 
λέει, τοuτος είναι καταδικασμένος απο τοuς αντιπροσώποuς 
crou πληρεξοuσίοuς παπάδες είς το πuρ το έξώΤεΡον .»  

<:Ά! λέει ό Θεός, τότε, παιδί μοu, δεν μπορω να σοί> κά
μω τίποτα!» 

«Μά! είπα πάλ' έγώ, Θεε Πατέρα, κάμε ελεος!»  ΚαΙ ό 
καλος Θεός, στρεφόμενος τότε προς τον μονογενη τοu uίόν· 
- <:Ecru, λέει, πο'; έστάθηκες έκεί κάτοu καΙ γνωρίζεις 
τοuτα καλήτερά μοu, ίδες περΙ τίνος πρόκειται.» Με τοuτο 
έτράβηξε το δρόμο τοu."Ετσι, ό Χριστος εμεινε με έμέ, καί, 
με τη σuνηθισμένη τοu καλοσuνη, μ' έχά·ίδεΦε. 

Μα τότες ό Άη-Πέτρος εβγαλε μέσ' απο τα ράσα τοu το 
αφοροχάρτι των 1856, καί· «Διάβασε, λέει τοί> Χριστοu, διά
βασε:ΥΠεΡένδοξε Διάδοχε· καΙ 'πες αν έτοuτος ό ανθρωπος 
ήμΠΟΡ!1 να εμπη στον Παράδεισό μας.» 

Ό Χριστος έπηρε το άφοροχάρτι, το έφuλλολόησε, 
έδιάβασε, καΙ στραφεΙς προς έμέ· - «Μα τί τοuς εκαμες, 
μοϊ> είπε, ποί> σε άφορέσανε;» 

<�Ω γλuκuτατέ μοu 'Iησοu! τοί> είπα έγώ, με άφορέσανε, 
έπειδη τοuς έ'λεγξα τες ανοσιοuργίες τοuς. Πρέπει να 'ξέ
ρης, 'Ιησοϊ> μοu, στι ή θρησκεία την όποίαν έδίδαξες είς τον 
Κόσμο, δεν υπάρχει πλέον έκεί κάτοu· έπειδη άπο καιΡΟ 
σε καιρό, καΙ απο 'λίγο σε 'λίγο, την αλλάξαν· σλην· ωστε 
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τώρα δεν εμεινε παρα. τ' ονομά σου άπάνου σε μία σωρεία 
θρησκευτικών εθίμων, όποί) τα. λένε θρησκεία σου. Μία τέ
τοια θρησκοκιβδήλωση φυσικ� τ� λόγψ, μακρα.ν άπο τοί) 
να. φέρνη την ήθικοποίησιν τοί) άτόμου, σκοπος τοuτος της 
θρησκείας σου, διαφθείρει εξεναντίας, και άποχτηνώνει 
τα. πλήθη. οι δε παπάδες, άδιαφορώντες είς το εξαγόμενο 
τοuτο, μετέρχονται την παπαδοσuνη τους ώς εργον δια. να 
ζήσουνε· και φυσα� τ� λόγψ εξαγριώνονται εναντίον είς 
οποιον προσπαθήση ν' άνοίξη τα. μάτια τών όπαδών τους. 

'Έτσι, ή εξάλειψη της θρησκείας σου άπο τον Κόσμο μας 
είναι, Ίησοί) μου, τώρα πλέον fa it aecompl i » .  

«Mou τοπαν κι' άλλοι λέει, μοί) τοπ αν κι' άλλοι»! . . .  
::Ετσι, οταν εγω επανέλαβα, κάποιες άπο τες κατά

χρησές τους τες εστηλίτεψα σ' ενα μου βιβλίον, όποί) για. 
τοuτο το όνόμασα Μυστήρια της Κεφαλλονιας. Άλλα. 
εκείνοι 'σα.ν είδωθήκαν' ξεφαλισμένοι εμπρος είς το ποίμνι
όν τους, ελυσσιάξανε, Χριστέ μου, επαραφρονήσανε, και 
με άφορέσανε με ολ ην την πομπην και παράταξην άπο την 
Έκκλ ησίαν τους» . 

Ό Χριστος δεν ήθέλησε ν' <ixoucrn περισσότερο.ΈκοUνησε 
λυπημένος το κεφάλι του, καί, 'ξαναλέγοντας πάντα. «Mou 
τοπαν κι άλλο, μοί) τοπαν κ' άλλοι,» εστρεψε προς τον 'Άη_ 
Πέτρο, καί, - <:Άσ' τονε, λέει να. εμπη· και βάλ' τονε σε 
μίαν άγκωνη να. μη φαίνεται». 

«Άδuνατο, Χριστέ μου, άδuνατο! - είπεν ό άγριος εκείνος 
Κέρβερος. Κλονίζεται ή πίστη, αν τοuτο γίνη. Ένθυμίσου οτι 
cru αύτος εδωσες είς τοuς παπάδες την εξουσία να. λυοuν και 
να. δένουνε, και uποσχέθηκες να. εχτελflς είς τον Ούρανον 
Ο, τι και οπως εκείνοι διορίσουνε στη Γη». 

(orpo de Bacco! είπε τότες ό Χριστος φράγκικα. 'Άς 
είναι. Στείλε τόνε λοιπον είς την Κόλαση. Μα. δώσε του 
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και δόο γραμμες ενα σuστατικο στον (Εωσφόρο, για να μη 
σκληραγωγήση άπάνοu τοu».  

Είπε κ' εφuγε. Έγω εμεινα με τον <Άη-Πέτρο, σστις 
εβγαλε κομμάτι χαρτί, και άκοuμπωντας άπάνοu στο γό
να τοu, εγραψε σuστατικό, μου το εγχείρησε, και τότε μία 
άκαταμάΧ1)Τ1) άόραΤ1) βία με εσπρωξε στην Κόλασ1). 

ΤΟ εσωτερικον της Κολάσεως ητον φοβερο και επιβλ1)τικό. 
(ο Μέγας (Εωσφόρος, καθισμένος εΙς ενα 'ξέγναντο με τοuς 
άξιωματικοός τοu Άρχιδιαόλοuς δεξια-ζερβιάθε, ύψωνότοuνε 
άνάμεσά τοuς 'σα βράχος. Έμπρος σε τοuτοuς εκuλιόντανε 
πληθος Διαολάκια ετοιμα για θέλ1)μα. (Η άόραΤ1) βία που με 
εσπρωξε εκεί μέσα εξακολοuθουσε να με σπρώχνη, και με εφερε 
στας πόδας του Μεγάλοu εκείνοu Κuριάρχοu της Κολάσεως. 

<Όταν με είδε κοντά τοu, άναγ λόφΤ1)κε, καθως ηθελε κά
μει λόκος για ν' άρπάξη άρνάκι! Άλλ' σταν του επαροuσίασα 
το σuστατικο του <Ά1)-Πέτροu, ετριξε τα δόντια τοu άπο τη 
λόσσα τοu! . . .  ΈσείσΤ1)κε ή Κόλασ1) σ' εκείνο το τρίξιμο, και 
ό <Ά1)-Πέτρος εκαμε το σταuρό τοu. 

Μου εδωσε μια φρικώδ1) στραβοματιά, καί' <?Εχθρέ, λέει, 
του Διαβόλοu και της Κολάσεως! 'Εγω επάντεχα να σε 'γδά
ρω με πρuοβολόπετρα' καθως ό ΝικολάΚ1)ς ηθελε να 'γδάΡΌ 
το φίλο μοu τον παπα Μαντσαβίνο. Και σμως ύποχρεουμαι 
να σε ξενίσω κ' εσέ, καθως κάτω και εΙς τοuς φίλοuς μοu' 
επειδη ετσι θέλει ό ΆφένΤ1)ς μοu .»  

"Ενεuσ' επειτα σ '  ενα Διαολάκι, κ '  εκείνο κuλισμένο, μ '  
εσuρε ενεργωντας άπάνοu μοu με μίαν ελξη 'σαν εκείνη του 
μαγνήΤ1), επιβλ1)τικη και αφεUΧΤ1). 

'Έτσι, δεν άρχήσαμε να φθάσωμε σε μία μεγάλ1) πόρτα, ή 
όποία μας άνοί χθ1)κε αότομάτως εuθuς εΙς το φθάσιμό μας. 
Άλλα όποία τότε ή εχπλ1)ξή μοu, σταν εύρέθ1)κα μεταξu 
(Ιερέων, Άρχιερέων, και Πατριαρχων. 
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«Μπά! Δέσποτά μοu, είπα τοϊ> παπα Μαντσαβίνοu, ποϊ> 
τον ευρηκα εΔθυς έμπρός μοu. Έγω σ' ένόμιζα στον Παρά
δεισο να ψάλλης το Ώσανα έν τοΤς ΎΨίστοις. ΚαΙ σε βλέπω 
στην Κόλαση; ! .  .. 

«Α'ι, λέει ό παπας, ώς κ' έδω δεν κακοπερναμε. έμεΤς 
οί ρασοφόροι, 'σα φίλοι ποϊ> έσταθήκαμε πάντα τοϊ> Κuρί
Οι) μας Έωσφόροu, κμ έκάμαμε πάντα τα σuμφέροντά ΤΟι) 
στον πρ�ην Κόσμο μας, αποχτήσαμε δικαιώματα στην 
εuγνωμοσuνη τοu. Οuτε ποϊ> είν' αχάριστος ό Κuριός μας 
ΤΟUΤΟζ καΙ Ιδου ποϊ> τώρα, εΔγνωμονωντας εΙς έμας, μας 
ξενίζει μαλλον, παρα να μας κολάζη. tO Διάολος δεν είναι 
τόσο κακος οσο φαίνεται, καΙ τους φίλοuς ΤΟι) τους προσέ
χει, καΙ ανταμείβει οσοuς με πόθο τον υπηρετήσανε."Ετσι, 
καΙ σ' έμας τώρα παρέχει σχετικην καλοζωίαν έδω στην 
Κόλαση. tO Διάολος, να ξέρης, κάνει για τους φίλοuς ΤΟι) 
έκεΤνο ποϊ> ό Θεος δεν κάνει για τους έδικοuς τοu . Έπειδη ό 
Θεος τους λέει έκάματε το χρέος σας uπακοuοντάς με. Έν� 
ό Διάολος έννοεΤ οτι έπαραβήκαμε το χρέος μας Υια ναν τον 
ύπακούσωμε». 

«Μα γιατΙ λοιπον δεν εκανε για σας τους φiλοuς ΤΟι) καΙ 
το περισσότερο, κάνοντάς σας να πηαίνετε στον Παράδεισο;» 

<�Eπειδη τότες, λέει, ή αμοιβαία φιλία μας δεν ηθελ' 
εχει σκοπό. "Οταν δεν ηθελε μας πειράζει· οταν ηθελε μας 
αφήνει να γένωμάσθε αξιοι δια τον Παράδεισον · τότε δεν 
ηθελ' ημασθε ανθρωποι τοu, δεν ηθελ' ημασθε φίλοι τοu. 
ΚαΙ πάλε ό αφέντης μας δεν είναι Κuριάρχης τοϊ> Οuρανοu, 
για να κάνη Ο, τι θέλει. tO καuμένος! Δεν είναι παρα ενας 
δεσμοφuλακας εΙς διαταγας τοϊ> tΥΨίστοu· ενα είδος Κασελα 
'Ροσβάνη. ΚαΙ μόνον εχει την ημπόρεση, 'σαν κάθε δεσμο
φuλακας την εχει, να μεταχειρίζεται αλλοuς καλήτερα, καΙ 
αλλοuς χειρότερα.» 
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«Καταλαβαίνω λοιπόν, εΤπα εγώ, οτι ό Διάολος άγα
πωντας το κακό, γένεται αύστηρότερος εΙς εκείνοuς όπου 'λι
γώτερο εκακοuργήσανε· κ' εξεναντίας δείχνεται εύνο'ίκώτερος 
εΙς εκείνοuς όπου περσσότερο έκακοuργήσανε.» 

Και ό παπάς: «Συ εΤπας.»  
«Και εσάς ποΤα είναι τα όποφέρματά σας, εΙς τα όποΤα ώς 

φαίνεται θα όποκύψω και εγώ;» 
Ό παπάς τότες έχαμήλωσε τα μάτια τοu, έστέναξε, κ' 

έσιώπησε. 
«Δέσποτα, του είπα, δεν εΤναι γι' άπλην περιέργεια όποϊ:> 

σ' έρωτω. ΕΤναι για να 'ξέρω κ' εγω τί θα όποφέρω. 
(iEcrtJ, λέει τότε ό παπάς, έσυ δεν θα όποφέρης. Άλλα 

έμεΤς uποφέρνοuμε την ελλειψη της Θεότητος ή παροuσία 
της όποίας γιομίζει χαρα και άγαλλίαση τες Ψuχές. 'Επειδη 
ό Πανταχου - Παρων τουτο μόνον άποστρέφεται και 
εγκαταλείπει, την Κόλαση."Εχοuμε δε και τους έλέγχοuς 
της σuνειδήσεώς μας, καΙ .. » 

;;Ω δέσποτά μοu, τον άντίκοψα εγώ, ολοι εχοuμε κατι να 
έλέγξωμε στον έαuτό μας. Και μάλιστα εμεΤς οΙ γέροντες, 
δεν πιστεύω να είναι ενας άπο εμάς όπου να μην επιθuμουμε 
να γuρίση όπίσω για να ξεκάμη τόσα που εκαμε, και να 
κάμη αλλα όπου δεν εκαμε. » 

« Ναί, λέει έκεΤνος, μ' αύτες είναι στιγμες της άπερασμένης 
όπάρξεως, ή όποΤες τιμωροuνται ώς τέτοιες. 'ΕμεΤς δμως 
ε'ίχαμε κάμει εργον μας την άπάτην, διδάσκοντες ψεuδη 
Θεολογίαν εΙς τα πλήθη, και μετερχόμενοι την Θεοκαπη
λίαν ώς άληθεΤς θρησκέμποροι, για να ζουμε."Ετσι, εχοuμε 
όλόκληρην υπαρξην βασανισμένην εΙς το κακούργημα. ΈμεΤς 
έδινόμασθε δια ΙερεΤς του 'ι ψίστοu, ενψ ημασθε ΙερεΤς του 
έναντίοu τοu. ΊερεΤς του Διαβόλοu· ΙερεΤς του ψεύδοuς και 
της άπάτης! 'ΕμεΤς . . .  )) 
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«Παπα μου, τον άντίσκοψα πάλ' έγώ, ασ' τα τώρ' αότά, 
και κάμε μου τη χάρη, παρουσίασέ με σε τοότους τοuς τώρα 
ποτε άξιωματικοός, της τώρα ποτε'Εκκλησίας μας, έπειδή, αν 
θα σuγκατoικήσω με αότοός, είναι καλα να γνωρίζωμάσθε.» 

::Ω, λέει ό παπας, έσu δεν θα μείνης πολu μαζό μας. 
'Εντος όλίγου θ' άναστηθη ό Κόριος τοί) ΟUρανοU. Θαν τοί) 
άνοιχθοuν ή Πόλες τοί) <�δoυ· θα 'βγάλη μέσαθε να πάρη 
μαζί του οσους άδίκως έβαλθήκανε μέσα, και σu θέλ' είσαι 
ενας άπο έκείνους. 

tH χαρά μου έκείνην τη στιγμη δε με αφηνε ν' άνανοηθώ 
πώς ό παπας άναχρόνιζε τα πράματα· άλλα και οταν 
έξόπνησα, έσκέφθηκα οτι τέτοιος είναι μάλιστα ό χαρακτηρας 
των όνείρων· άναχρονισμοί, άντίφασες, παράλογα, κι αστατα 
παντος ε'ίδους. 

'Εν τoσOόΤ� μ' έπηρε ό παπας άπο το χέρι, μ' έπηγε, και 
μ' έπαρουσίασε στον πρ�ην Δεσπότη μας. 

«Πανιερώτατε, τοί) είπα έγώ, σοί) φιλώ το χέρι. Μα βλέ
πω ποί) άφορεσμένοι και άφορεστάδες εtς την 'ίδια τρόπα τοί) 
Διαόλου κατανταμε»! 

�Ώ, παιδί μου! έφώναξ' έκεΤνος. - Πώς έδώ; κατι 
λάθος . . .  » 

<�Όχι, Πανιερώτατε», είπα έγώ, δεν είναι λάθΟζ άλλ' 
είναι ό άφορεσμος τών 1856, όποί) με εφερε έδώ μέσα». 

::Ω, παιδί μου λέει πάλι. Mou κακοφαίνεται, μα δε φταίω 
έγώ.'Εγω μάλιστα οταν μοί) έφέρανε και όπόγραψα, είπα πως 
αν έλείπανε δόο-τρεΤς λέξεις μέσ' άπο τα «Μυστήριά» σου, 
σοί) εδινα την εόχή μου· έπειδη είπες ολην την άλήθεια». ( 1 )  

Όμtλoυνα ετσι με  τον πρ�ην 'Επίσκοπό μας, οταν 
αtσθάνθηκα τραβηξια όπίσωθέ μου. Γυρίζω, και βλέπω τον 

( 1) Ίστοριχο τοίίτο. 
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αλλοτε περ�ώνuμον παπα Ζερβό!Έδ�ατηροuσε και μέσ' στην 
Κόλαση το Μεγαλόσχημον της rΥποκρ�σίας! δια την όποίαν 
έδ�ακρίνετo είς τον Κόσμον. 

Μ' έπηρε κατα μέρος και «'Πές μοu, λέε�, οί σuγγενείς της 
κοπελος έκείνης όποί) έγώ . . .  έν στ�γμη έξομολογήσεως . . .  είς 
το Mεσoλόγγ� . . .  Μ ην ηλθανε στην Kεφαλoν�α γuρεuοντάς 
με να με σκοτώσονε;» 

«Δεν ηξέρω, λέω, Άρχιμανδρίτη μοu .»  
«'Ξέρε�ς, λέει, κανε, αν οί rΗγοuμενοι τοί) Άγίοu "Οροuς 

αναφερθήκανε στον Είσαγγελέα μας δια να με σuλλάβη, και 
μην έκείνος εστειλε την υπόθεση στο Κακοuργοδικείον;» 

«Σοί) είπα, αγιέ μοu Άρχιμανδρίτη, πως δεν ηξέρω απο 
τέτοια πράματα.» 

«Καλά, λέει, βλέπω πως δε θέλε�ς να μοί) είπης- κ' ετσ� 
δε σε 'ρωτάρω για περ�σσότερα.» 

Μα τότες ενας μεγάλος κρότος μ' έξυπνησε. 'Ήτανε 
το κανόνι τοί) Μεγάλοu Σαββάτοu, ποu απο το Δράπα
νο είδοποιοuσε την Άνάσταση."Ετσι, ό παπα-Μαντζαβίνος 
έννοοuσε βέβαια τοuτο, οταν μοί) είπε πως ή ανάσταση τοί) 
Χριστοί) θα με 'βγάλη απο την Κόλαση. 
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'Εγω ημουνα μονάκριβος υίος μιας Γα"ίδάρας χωριάτισ
σας. Ή μάνα μου ετρωγε 'λίγο χορτάρι, καΙ πολλες ξυλιές: 
ετσι, ητον ενα ζωντανο σκέλεθρο, καΙ δεν εκανε άρκετα γά
λα για να με θρέψη καθως επρεπε, κ' έγω αξαινα μεταβιας
καΙ ό άφέντης μας άντΙ να μας 'γνοιάζεται με λίγο φα·Ι, που 
έπεινουσαμε, τη μάνα μου την έβλαστήμα, κ' έμε μ' εβριζε, 
καΙ μ' ελεγε 'ξαναγκαιρνα γα·ίδουρι. 

Ή καϋμένη � μάνα μου ητον τόσο καλή, ποu οχι μόνον δεν 
έπαραπονηότουνε στην κακη μεταχείριcrη του άφεντός μας, 
άλλα μου έλεγε καΙ τόσα καλα για δαύτονε. Μου έλεγε πως 
οταν ητανε 'τοιμόγεννη έμένανε, έκείνος ηθελε ναν της φέρη 
μαμμη χωρα"l:τισσα, που τότες είχ' ερτει άπα τας Άθήνας μία 
μαμμη δοττόρα, με δίπλωμα πρώτης τάξεως, κ' έλέγανε 
πως εκαμε λαμπρες έξέτασες εΙς τας Άθήνας, καΙ πως ητανε 
πολu προκομμένη. Μα � μάνα μου που είχε άκουσει πολλα 
για του τες τΙς προκομμένες μάμμες των Άθηνων, είπε, προτι
μάει να γεννήση χωρΙς μαμμή, παρα να πέση στα χέρια τους 
έκεινωνε. «'Εμείς, έσuνήθα να λέη, γνωρίζουμε άπο την ίστορία, 
πως � Ευα έγέννα πάντα χωρΙς μαμμή.»Ή μακαρίτισσα, χωρΙς 
υπερβολή, ητανε προκομμένη τόσο, οσο καΙ ό πατέρας μου. 

Ώστόσο έγώ, καλα-κακά, αξαινα πάντα. Ό δε άφέντης 
μας έσκοπείτο κ' έκείνος μετα των φίλων τί να με κάμη, 
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σταν ήλθε απο τη χώρα ενας σαρωματας, και μ' έζήτησε του 
αφεντός μας. 

tO σαρωματας έκεΤνος ήτανε πληρωμένος απο την Ku
βέρνηση του Δήμοu, να μαζώνη τα σαρώματα απο τους δρό
μοuς της χώρας, και ναν τα πηαίνη στον Κούταβο, για τουτο 
είχε κάρρο, και με ήθελε για να με βάλη στο κάρρο τοu. 

'Εγώ, καίτοι γuρεuόμενοις για δοuλειά, ήμουνα πάρα 
μικρος ακόμη' μα ό αφέντης μου δεν εβλεπε την ωρα να με 
βγάλη απάνουθέ του:Έτσι μ' έχειραφέτησε μιαν ωρα προτή
τερα, και μ' εστειλε στην εuχή του, βάνοντας εις την τσέπη 
τοu ε'ίκοσι φράγκα που του εδωσε για με ό σαρωματας, λέ
γοντας στι δεν αξιζα περισσότερο. 

'Όταν έφθάσαμε στο Άργοστόλι, έγω τότε πλέον κηρυγ
μένος ένήλικος, επρεπε να κύψω εις τα κοινωτικά μου χρέη, 
'σαν κάθε πολίτηζΕλληνας. Να 'πω την αλήθεια, ό νέος μου 
τουτος αφέντης, για το συμφέρο του βέβαια, και σχι για ψυ
χοπόνεση, βλέποντάς με μαλλον ανήλικον και ψόφιον της 
πείνας, με αφησε πρωτα ενα μην α στο σταυλο του με καλο 
φαΙ, κ' έσυνηρτα, κ' εβαλα δύναμη, κ' έμπόρεσα τότε ναμπω 
στο κάρρο με τιμη 'δική του, κ' έγω πάλε με σλη μου την 
αξιοπρέπεια. 

tO πρωτος γύρος μας εις τους δρόμους του Άργοστολίου, 
έστάθηκε για 'με ενας θρίαμβος, κ' ενα καύχημα. Δεν 
ήμουνα ποuλιο ενα χωριατόπουλο, αλλα ήμουνα χωραΙτης 
και χωραΙτης Άργοστολιώτης! . . .  Δεν έθεωρώμουνα κατώ
τερος απο κανέναν ε, κ' έκούνουνα κ' έγω την ώρά μου, 'σαν 
κάθε Άργοστολιώτη. 

ΟΙ δρόμοι της χώρας, το όμολογω, μ' έσαστίσανε."Ητανε 
πολυ καλήτεροι, μα πολυ καλήτεροι απο έκείνους του χωριου 
μου '  κ' ελαβα την ιδέα πως μην τους έφτιάσαν' ετσι καλους 
για 'μΙ 'Εσταματούσαμε κάθε τόσο έμπρος εις τα σωρίδια, 
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που ό αφέντης μοu τα 'σήκωνε με το φτuάρι καΙ ταρριχνε μέ
σα, καθως αλλη φορα ποu εκάνανε λιτανείες, εσταματουσε 
ή λιτανεία σε κάθ' εκκλησια που απαντουσε, κ' εκανε δέη
ση."Ετσι, εμε μου εφαινότοuνε 'σαν πώς το κάρρο να ητανε 
ό θρόνος μοu, κ' εγω ό ηρωας της λιτανείας εκείνης. ΤΟ 
όμολογώ, αίσθανόμοuνα πώς εκείνο μοu το επάγγελμα με 
ϋφωνε, και μία καποια 'σαν ίιπερηφάνεια αρχιζε να 'μπαίνη 
στα λογικά μοu. Τί το θέλεις! 'Εμείς οί"Ελληνες-γα·(δάροι . . .  
μας αρέσει ή δόξα. 

Έκεί, δεν αργησα να παρατηρήσω, πώς κάθε στράτα, 
δεξια-ζερβιά, είχε και πεζοδρόμια. ΚαΙ μου ε'ίπανε πώς 
εκείνα στοuς μεγάλοuς κόσμοuς ταχοuνε για πεζούς. <iΕμας 
λοιπον τοuς γα"(δάροuς, είπα με το νου μοu, μας τιμουνε, 
δίδοντές μας το μέρος της τιμης, επειδη μας κάνοuνε να 
'περνουμε απο τη μέση!» Έπαρατήρησα σμως στι καΙ οί 
πεζοΙ επερνούσανε αντάμα μ' εμε απο τη μέση' καΙ ίιπόθεσα 
πώς το κάνοuνε ζηλεύοντας την τιμη που μας εγενότοuνε. 

Μα ελ ησμόνησα να σας ειπώ στι ό νέος μοu τουτος 
αφέντης, είχε ακόμη στο σταυλο τοu τον παλαιο γά"(δαρό 
τοu, που δεν εμπόρηε πλέον να δοuλέφη, και τον εβάστα εκεί 
σσο ν' αδειάση ναν τον πάρη ναν τόνε γκρεμίση απο το βρά
χο! 'Επειδή, ρηθήτω εν παρόδψ, εδώ στην Άνατολή, αφ ου 
ενα δύστuχο ζώο δοuλέφη σλη τοu τη ζωή, καΙ στα γεράμα
τά τοu δεν ήμπορεί πλέον να δοuλέφη, τότες ό αφέντης τοu 
το παίρνει καΙ το σκροβοντάει απο το βράχοrΈτσι, εχοντας 
εκεί μαζύ μοu το γέροντά μοu, τον ερώτοuνα πάντα σ' σσα 
δεν εκαταλάβαινα της χώρας, κ' εμαθα πολλα καΙ ωφέλιμα 
απο δαύτονε. 

Μου ελεγε λοιπον ό μακαρίτης πώς ετουτα τα πεζοδρό
μια τα εκάμανε καΙ τουτα στη χώρα μας, μιμούμενοι εθιμα 
ξένα, χωρΙς να σκεφθουνε αν άρμόζοuνε σ' εμας καΙ ξέρωμε 
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ναν τα έχτιμήσωμε. "Ετσι, χρησιμεuοuνε για ώμορφια μό
νον· άλλα γα"(δάροι, άνθρωποι, κάρρα, ολα άνάκατα διαβαί
νοuμε 'σαν πρωτα μέσ' άπο το δρόμο, και τα πεζοδρόμια 
είναι πάντα γιομάτα έμπορεόματα και άλλο. 

«Προεστέ μοu, τοϋ είπα, εχω άκοuστα πως ή μίμηση 
είναι ενστιγμα των Μα"(μοόδισωνε.» 

'ΕκεΤνος τότες έχαμογέλασε, και - «Είδες, λέει, ποτέ 
crou Μα"ψοϋ;» 

«Είδα, τοϋ είπα, μία Μα"(μοϋ ποϋ ενας Φράγκος μία φορα 
εφερε στο χωριό μας κ' έπληρώνανε για ναν τη βλέποuνε» . 

«Α'ι, λέει έκεΤνος, θαν είδες λοιπον όποϋ ή Μα"(μοϋ 'μοι
άζει τοϋ άνθρώποu, και άκολοόθως ό άνθρωπος 'μοιάζει κ' 
έκεΤνος της Μα"(μοϋς. �o άνθρωπος οθεν είναι φόσει μΤμος, 
και τες περσσότερες φορες μιμεΤ ται σπρωγμένος άπο τη φό
ση τοu, και χωρις σκέψη. 

«Πιάσε τοΙΙς νόμοuς τοuς, και θέλει τοΙΙς ίδflς άντιγραμ
μένοuς άπο τοΙΙς νόμοuς τοϋ Γερμανωνε, καθως ή γuναΤκες 
τοuς άντιγράφοuνε τα φορέματά τοuς άπο τα φιγοuρίνια τοϋ 
Γάλλωνε, χωρις σκέψη και χω ρις κρίση» . 

«Μπα! είπα έγώ, προεστέ μοu. 'Εγω ένόμιζα στοΙΙς 
άνθρώποuς περσσότερη άθρωπιά, άπ' ο, τι με κάνεις να 
έννοήσω. Μα βλέπω πως . . .  » 

'ΕκεΤνος έκοόνησε το κεφάλι τοu, καί· ::Ω! λέει παιδί μοu. 
Στον κόσμο, 'λίγοι άνθρωποι, και πολλα μηδενικά, καΙ 
πολλα έχτρώματα. »  

'Ε 'λ  β .... , , Μ '  , , , « κατα α α, ειπα, γεροντα μοu . α πες μοu, να 
χαρflς τη ψuχή crou :  έμεΤς προβατοϋμε με το κάρρο καΙ 
παστρεUοuμε · κ' εΙΙθΙΙς οπίσωθέ μας ή υπηρέτριες άπο τα 
παράθuρα ρίχνοuν τα καθαρίδια τοϋ λαχάνωνε, τα τσοό
φλια τοϋ χλωροκοuκιωνε, καΙ κάθε άκαθαρσία, καΙ 'ξανα
γιομίζοuν τη στράτα μόλις σαρωμένη! . . .  Μα δεν επρεπε 
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τοuτο να είν' έμποδ ισμένο; Δεν επρεπε και τοuτο ναν το 
μιμ TjeouvE. άπο τοuς αλλ ους τόπους; 'Ή στον καιρό σου δεν 
" ' " εκαναν ετσι; »  

«Α'ί, λέει, παιδί μου· πόσες φορες όποϊ> τα  καθαρίδια τοϊ> 
ραπανιώνε έπέσανε άπάνω στ' αuτιά μου . . .  Ήμπορώ δε να 
βεβαιώσω πώς είδα και καπέλλα καποτε, κομψότατα σκλι
βωμένα, να χαιρετισθοuνε με φuλλα πράσωνε και με σαρώ
ματα μαγερειώνε! . . .  » 

« Και τοuτοι ποϊ> λοuζοντ' ετσι, δε 'μιλοuνε; Και cru, προ
εστέ μου, δεν έπηγες μήτ' έσu ποτε στοϊ> Δημάρχου να τοϊ> 
παραπονεθης για τ' αuτιά σου;»  

<�Όχι, λέει, παιδί μου, δεν το συνηθοUμε. 'Εδώ στον Τόπο 
μας εχουμε την άπαίτηση πως ό Δήμαρχος πρέπει ναν τα 
ξέρη ολα, χω ρις ε.μεΤς να τοϊ> λέμε τίποτε· και να έννοη τί 
πρέπει να μας άρέση, και να προλαβαίνη τες έπιθυμίες μας. 

::Ετσι, τα παράπονά μας τα φυλαμε για μας, κ' εuχα
ριστοuμασθε να τα λέμε άνάμεσό μας, και να μεμφόμεθα την 
Κυβέρνηση οτι δεν σιάζει τα στραβα της κοινωνίας, έκεΤνα 
τα στραβα τα όποΤα έμεΤς δεν τολμοuμε ναν τα φωνάξω με. 
Τέτοια είναι ή συνήθεια τοϊ> Τόπου. »  

«Μά, είπα έγώ, δεν πηαίνετε λοιπον ποτε να μιλείτε με 
το Δήμαρχό σας;» 

<:Ά, είπ' έκεΤνος, οταν εχωμε ίδιαίτερα συμφέροντα 
έδικά μας, τότε πηγαίνουμε, και 'ξαναπηγαίνουμε, και τον 
παρακαλοuμε, καΙ τοϊ> υπόσχουμάσθε . . .  καΙ & δε φθάση ολο 
τοuτο, βάνουμε και μεσητεΤες. Tou κάκου έκεΤνος ήθελε μας 
δείχνει πώς ή παραχώρησή του ήθελε ζημιώσει τον Δημον· 
οτι άντίκειται είς τον νόμον· καΙ αλλα τέτοια. 'Εμείς τοϊ> 
λέμε πως ό λα1]ιΙας όπου θέλει κολλάει το χεροϋλι · και πως 
οποιος εχει την έξουσία, κάνει ο, τι θέλει. "Ετσι, & δε μας 
κάμη τη χάρη ποu τοϊ> γυρεuουμε τοϊ> γένουμάστε έχθροί, 
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καΙ σε πρώτην περίσταση τον καταΦηφίζουμε. Μά, καθως 
σουπα, τουτο γένεται για Ιδιαίτερα άτομικά μας συμφέρο
ντα· επειδή, για κοινα συμφέροντα, οχι μόνον δε μας 'γνοιά
ζει, μα καΙ καπως χειρότερα . . .  » 

fO καuμένος! Μίαν αuγή, που ό άφέντης μου δεν είχε 
δουλειά, τον επηρε άπο το σταυλο, καΙ . .  δεν τον έματάειδα 
πλέον . . .  fO άφέντης μου εγuρισε μόνος του, καΙ είπε ναναι 
ζωη σ' εμας, γιατΙ ό γέροντας έταξίδεΨε . . .  

Με τ ί  καρδια έγκρέμισε το  ζω του άπο το  βράχο! 'Εκείνο 
του το ζω ποu για τόσους χρόνους εστάθηκε σuντροφός του! 
καΙ τί σuντροφος! σuντροφος πιστός, όπου τον εθρεφε με τη 
δουλειά του καΙ με τοuς μόχθους του ! . . .  καΙ τώρα ναν τον 
γκρεμίση άπο το βράχο το δuστυχον το γέροντα, έπειδη γέ
ροντας, καΙ δεν εμπόρηε περισσότερο να δουλέΦη! . . .  

Μ '  αχ, άνθρωποι, αν ήτον καΙ ή ψυχή σας 
Ν' άξίζη την άνθρώπινη μορφή σας, 
Δεν ηθελ' είσθε άνθρώπινα θηρία, 
Με οξου άνθρωπιά, καΙ μέσα χτηνωδία. 

'Εγω ελυπήθηκα για το γέροντά μου, μα ελυπήθηκα καΙ 
για 'μέ· επειδη ό χαμός του ητανε μεγάλος χαμος για 'μέ
νανε."Ω, να ήξέρανε οί νέοι πόσον ηθελε ώφελουνται άπο την 
πείρα του γερόντωνέ τους, αν μόνον έκαδεχόντανε ναν τοuς 
έρωτουνε, καΙ να μαθαίνουνε άπο αUτοUς. 

την υστερη βραδια ποu επέρασα μαζΤ; του ·  «Γέροντά μου, 
του είπα, 'ξέρεις να μου 'πης ποία είν' εκείνη ή Παναγία ποu 
τα βρωμόπαιδα τση χώρας τη σκυλοβρίζουνε κάθε 'μέρα καΙ 
δλη μέρα στοuς δρόμους, φωνάζοντάς της αΙσχρότητες, φρι
κώδεις καΙ για μίαν πόρνη; Θε ναναι βέβαια κάμμία κακη 
γυναίκα, που θαν τοuς εκαμε μεγάλο κακό». 
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«"Ω παιδί μου, μοίί είπε ό δόστυχος, μην τα γυρεόης αUτά· 
έπειδή . . .  χαι ποίίθε ν' άρχίσω, χαι ποίί να τελειώσω! .  .. » 

«Μά, είπα έγώ, δε θέλω να μοίί 'πης πολλα πράματα. 
Για 'χείνην την Παναγία που τη σχυλοβρίζουνε, να μοίί πης 
ποία είναι, χαι τί τους εχαμε.» 

Ό δόστυχος ό γέροντας έχοόνησε το χεφάλι του, χαί· «τους 
εχαμε, λέει, χαι μεγάλο δυσάρεστο. 'Επειδή, θαν είναι τώ
ρα χοντα δυο χιλιάδες χρόνοι, έγέννησε ενα παιδί, το όποίο, 
άνδρωνόμενο στο θέλημα τοίί Θεοίί, στη φιλανθρωπία, στην 
άρετή, τους έδίδαξε τα χρέη τους. Και πρέπει να 'ξέρης οτι 
δεν είναι πράμα δυσαρεστότερο στους άνθρώπους άπο το ναν 
τους όμιλης για τα χρέη τους."Ολο τοίίτο τους εχαμε.�� 

«Και είναι για τοίίτο που τη σχυλοβρίζουνε, έχείνην χαι 
το παιδί της;» 

(�Όχι βέβαια· άλλα σοίί είπα τοίίτο για να σοίί δείξω την 
άγνωμοσόνη τους, χαι το βάρος της βλασφημίας τους."Εστω 
προς όδηγίαν σου · αν θέλης να σε άγαποίίν OL άνθρωποι, χαι 
να ένθουσιάζονται δια σέ, 'μίληε τους πάντα για διχαιώμα
τά τους, χαι ποτε για χρέη τους. Ή πολιτιχη τοότη uψώνει 
χάθε 'μέρα πληθος λαοπλάνων, άνεβάζοντάς τους είς τα 
uψηλότερα έπαγγέλματα, η τοuλάχιστον χάνοντάς τους 
ένθομάρτυρας, η πορίζοντάς τους τα μέσα να μέσα να ζοίίν 
έν άνέσει. "Αν ό Χριστος ηθελε τους όμιλήσει για διχαιώμα
τά τους, ηθελε τόνε βάλουνε στο θρόνο.»  

'Εγω έθαόμασα! Καί· «Μεγάλη, είπα, ή άνοησία τους χαι 
ή άγνωμοσόνη τους! »  

::Ετσι, λέει, έχάμανε πάντα με οσους αuταπάρνησαν, 
έτολμήσανε να τους είποίίν τη δυσάρεστην άλήθεια.» 

«Και ομως, είπα έγώ, γέροντά μου, τους άχοόω να λένε 
πως ειναι άχόλουθοι τοίί Χριστοίί, χαι 'πάνε στην έχχλησιά 
τους, χαι χάνουνε χαι σαραχοστές, χαΙ .. » 
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«Οίικ ο'ίδασL τί ποωυσL», είπ' έκεΤνος κουνώντας το κεφά
λL του, 'σα να έλυπεΤτο τη μωρία τους. 

Έγω δεν έκατάλαβα έκεΤνο το έλληνLΚΟ που είπε· μα ό 
μακαρίτης πρέπεL βέβαLα να ηξερε τί έλεγε, γLατ' ητανε λο
γLώτατος, καΙ τα λογLωτατίσταα, ονΤLς ηθελε, τα έμπόρηε 
με την ώρά του . 

ΈντoσOύΤ� έγω αξαLνα κ' έδυνάμωνα, καΙ ημουνα στο 
ανθος της ήλLκίας, οταν άκουσθηκε ο φευτοπόλεμος του 
ΔελLγLάννη. Έπέρνανε τότες αλογα καΙ μουλάΡLα, καΙ τα 
έστέρνανε στα μεθόΡLα. Έγω τότες ένθουσLασμένος γLα τα 
ΓLάννLνα, οπου μου έλέγανε πώς το χορτάΡL είναL αφθονο, 
εφυγα του άφεντός μου, κ' έπηγα κ' έγράφθηκα έθελοντης 
όπερ πίστεως καΙ πατρίδος. 

ΈμεΤς τότες OcrOL τετράποδες δεν έπηαίναμε βέβαLα 'σα 
στραΤLώτεζ άλλα μας έπαίρνανε κ' έμας με αλλ ους δίποδες, 
καΙ μας έκατατάττανε άντάμα σε βοηθηΤLκες όπηρεσίες. 
- Τ α κατορθώματά μας εις την κουτρα, καΙ �Hλίoυ φα
εLνότερα, τα γνωρίζουν' Ολω. 'Λίγο έλεLφε να πάρω με τη 
Μακεδονία· καΙ αν μόλLς μόλLς ό άέρας ηθελ' είναL πρίμος, 
έπαίρναμε καΙ την ΚωνστανΤLνοuπολη καΙ τότες ή Κων
στανΤLνοuπολη ηθελ' είναL έπαρχία της Έλλάδος, η καΙ το 
άνάπαλL. 

ΤελεLωμένη ή δουλεLα τση κουτρας, οπου έδοξάσθη f; 
Έλλάς, έτέλεLωσε καΙ ό φευτοπόλεμος. Άκολουθως μας 
έστείλανε ολους, δίποδες καΙ τετράποδες εις τα σΠ�ΤLα μας. 
Έμε δέ, μη γνωρίζοντες τον ιδωχτ�τη μου, μ' έπoυλ�σανε 

, �, -
σ εναν παπα. 

�O παπας έκεΤνος με άγόρασε, έπεLδη ητον άναγκασμένος 
να πηαίνη κάθ' αίιγη τα χαράματα σ' ενα έρμοκκλ TicrL εξω 
άπο τη χώρα να δ Lαβάζn τον Ορθρο."ΕτσL, μ' εβαλε σ' ενα μέ
ρος εΙς την αίιλ� του, χωρΙς αχερα, χωρΙς νερό, 'σα ναμουνα 



150 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ 

μηχανή, σε άποθήκη! και περασμένα τα μεσάνυχτα, ηρτε 
μουρμουρίζοντας και μ' έκαβαλίκεψε κ' έβγήκαμε. 

Έπεράσαμε σλ ην τη χώρα, κ' έβγήκαμε οξου στον κά
μπο, και πάντα ό παπας μουρμουρίζοντας! 'Όταν σμως 
έβγήκαμε άπο τη χώρα, τα έ.'λεγε 'σαν πουλιο δυνατά' μα δεν 
έκαταλάβαινα τί έ.'λεγε."Ενα μόνο έκατάλαβα, έπειδη έκεΤνο 
και τολεγε και τσκανε κηόλα. - <:Εκωλuθη, μολεγε, ή ψυχή 
μου όπίσω σου'» κ' έπάσχιζε να μοί) κολλήση την ψυχή του 
όπίσω μου μ' ενα μυτερο διαολοστήλιαρο ποί) μ' έδαψόνιζε. 

'Οφθαλμοφανώς, ό παπας ήθελε να έγχuση την ψυχή 
του όπίσω μου! και είχα εναν τόσο φόβο μήπως ή ψυχη τοί) 
παπα εμπη μέσα μου ποί) ετρεχα με σλη μου τη δuναμη, 
μολον όποί) ήμουνα σβυσμένος άπο την πεΤνα κι' άπο τη δί
ψα:Υπόφερα και στην Κοuτρα, μα 'σα στοί) παπα Οχι. 

Κ' έξακολοuθα λέγοντας- «Εισάκουσον ό Θεος της 
φωνης μου . . .  μιοί) μιοί) μιοU . . .  » «Και τίνος είναι, μωρέ, 
τοuτ' ή πέτρα; »  

«Είναι, άφέντη, τοί) Σιόρη Χ . . . ποί) θα φτιάση ενα ξεχω
τάκι» , τοί) είπε ενας όποί) εκανε κ' έκειος τον 'ίδιο δρόμο τον 
ιδικόνε μας». 

« . . . καΙ άνήγγειλε τα εργα τοί) ΘεοU .. . μιοί) μιοu, μιοU .. . » 
«Και πόσο, μωρέ, την έπλήρωσε;» 

Δ ' ' ξ ' " « εν η ερω, αφεντη.» 
« . . .  Μακάριος ον έξελέξω και προσελάβου . . .  μιοί) μιοί) 

μιοU . . .  » «Και το φτιάνει άποκοπή, η τσορνάδα» 
«Άποκοπή, άφέντη.»  
« . . .  ΣοΙ πρέπει uμνος ό Θεος έν  Σιών . . .  μιου μιου μιου . . .  » 

«Και το συμφώνησε με το Μαστραλέξη; 
« Μόνε. Με το Μαστραλέξη.» 
Και ετσι σλον το δρόμο."Οταν έφθάσαμε στο έρμοκκλησι, 

ό παπας έξεκαβαλλίκεψε και μ' αφησε έλεuθερόνε στο προαu-
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λιο, κ' έκεΤνος έμπηκε στην έκκλησιά του. 'Εγύρισα ολο το 
προαύλιο, μα χόρτο έκεΤ μέσα δεν υπηρχε! Για καλή μου 
τύχη ομως ή καμπάνες ητανε δεμένες με χλωρόβεργες 
άμπελίτικες, όποϊ> έκρεμόντανε ϊσια κάτου, κ' έκεΤνο ητανε 
ενα δωρο θεΤον για 'μέ. τες αρπαξα με τα δόντια μου και τες 
έτράβουνα με ολην τη λύσσα τση πείνας. Άλλα ή καμπάνες 
τραβούμενες με δύναμ, έσημαίνανε 'σα βουρλισμένες."Ετσι, 
το κοντακιανο χωριό, 'ξαφνιασμένο, και άναστατωμένο, 
έσηκωθήκανε άπο τα κρεββάτια τους, και έτρέξανε να ιδοuνε 
τί έστάθηκε. 

<Όταν ηλθανε κ' ευρήκανε πως έγω εκαμα ολην έκείνην 
την άναστάτωση, έντροπιασθήκανε, έθυμώσανε, μ' έπιάσανε 
με τα ξύλα τους, και έκάμανε κακοθάνατο. Δεν ήξέρανε πως 
είμαι ό γάϊδαρος τοί> παπα, άκολούθως ιερος γά'ίδαρος, 
και κάπως μάλιστα ιερωμένο πρόσωπο κ' έγώ, ώς έκ της 
κοινωνικης έκείνης θέσεώς μου. 'Εγω ομως, εuθuς με τση 
ξυλιές, τοβαλα στα διπόδια, κ' έπηρα το δρόμο της χώρας, 
τον μόνον όποϊ> έγνώριζα. 

Στο πρωτο σπητι ποί> άπάντησα φθάνοντας στη χώρα, 
ευρηκα την πόρτα τοί> κήπου τους άνοιχτή, και χω ρις κο
μπλιμέντα έμπηκα μέσα. Ψυχή μου! τί κηπος ητον έκεΤνος! 
Ό κηπος της 'Εδέμ! Ό έπίγειος Παράδεισος! 'Εκεί μανούλια, 
έκεί σέσκλα, έκεί πρικάδες, άντίδια, βλίτρα, σαλάτες κάθε 
λογης, και νεράκι πηγαδήσιο άφθονο, μέσα σε μία σγοUρνα. 
'Εννοείται πως άρχισα εuθύς, έπειδη μόνος κ' έλεύθερος. Σ' 
έκείνην την παραδεισιακην άφθονίαν εκανα κ' έγω καθ ως 
ηθελ' έπιθυμ ήσει ό παπας τοί> Δεμπονεράδονε: άφηνα τονα, 
κ' επιανα το άλλο. οσα έποδοπάτουνα, έμένανε για το νοι
κοκύρη. 'Ήμουνα κο ντα να χορτάσω οντις μία κοπελοuλα 
έπρόβαλε στην πόρτα, κ' εβαλε τση φωνές: Μάνα, μάνα ενας 
γά'ίδαρος τρώει τα λάχανα! 
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Σ' έκείνο το allarme έπεταχτήκαν' οξου Ouo άντρες, ενας 
νέος, κ' εν ας γεροντότερος. Μ' έβλαστημήσανε, έμε κ' έκείνον 
που μ' εΤχε, κ' έτρέξανε να με βγάλουν ε, μα εόθυς αλλάξανε 
γνώμη. «Ναν τον κρατήσω με, ε'(πανε, ναν τον πουλήσωμε, 
για να πληρωθουμε τη ζημία που μας εκαμε. » 

'Έτσι, μ' έτραβήξανε απο τ' αότιά, και μ' έπήγανε σ' ενα 
μέρος όπίσω απο το σπητι τους και μ' έδέσαν' έκεΤ, οσο 
ναuρουνε να με δώσουνε. Ν α 'πω την αλήθεια, μου έβαλανε 
κ' ενα μεγάλο σίκλο νερο δροσάτο, που το επια ολο με μίας. 

'Εκείνοι επειτα έπήγανε στη δουλειά τους και δεν ηλθανε 
παρα το βράδυ. ΤΟ βράδυ που ηλθανε αργα πολu, εόρήκανε 
δείπνο ετωμο κοντα στο παραθuρι, οπου απ' οξουθε ημουνα 
έγώ, και ετσι έμπόρεσα ν' ακοuσω ολη τους τη συνομιλία. 

Άπ' ο, τι έμπόρεσα να καταλάβω, ητανε ό γεροντότε
ρος όπου ελεγε· (�Όλω θέλουνε σαρδέλες απο τη μέση! Μα 
'μπορουμε να δίνωμε όλωνωνε απη τη μέση! ;  Δεν πρέπει 
να πουλουμε κ' έκεΤνεες της άκρης;» Ό άλλος, ό νεώτε
ρος, του ελεγε· (:Εγω δίνω όλωνωνε απο τη μέση· έπειδη 
'βγάνω απο την άκρη τες ακρινές, και τες βάνω στη μέ
ση· Άλλά . . .  κατα τους ανθρώπους. ΕΤν' έκείνοι που κα
ταλαβαίνουνε δ ιαφορά, κ' έκεινωνε τους δίνω κατα πως 
πρέπει ·  και εΤνε κ' έκεΤνοι που δεν καταλαβαίνουνε διαφο
ρά· κ' έκεινωνε πάλε τους δίνω . . .  απο τη μέση . . .  Κ' ετσι, 
εόχαριστάω Ολους. )) 

(;Ά, μα ό Σαρδοuνης με το χαυγιάρι την εκαμε 
ωμορφη. )) 

«Και τι εκαμε;)) 
«Δεν την ξεuρεις; ΕΤχε δυο λογωνε χαυγιάρι· καλο και 

καλό. Το καλο το 'βάστα οξου απο το μαγαζί, το κακο μέ
σα. "Οντις έπήαινε κανεις να ψωνίση, εβλεπε το καλό, και 
ό Σαρδοuνης του έ'λεγε κρυφά· «τουτο, τριάντα λεφτα την 
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όγγιά' κ' εχω αλλο μέσα, μα έκείνο εχει τριανταπέντε.» Ό 
ψωνιστης τότες έγύρεuε άπο το μέσα, καΙ ό καλός σοΙ) Σαρ
δούνης έπούλησε το κακο χαuγιάρι άκριβότερο άπο το καλό, 
ποίί άλλοιως δεν ηθελε το ποuλήσει όλότελα. 

<:0 φόρος θέλει έξuπνάδα καΙ τέχνη' άλλοιως δεν κάνεις 
τίποτα.»  

«Ναίσκε, κόπιασε ν' άγοράσης κεράσια! �Ωραία κεράσια! 
Φρέσκα, ωμορφα. Άμά, τα π�ς στο σπητι σοΙ) καΙ τα 'βρί
σκεις σάπια! 'Επειδη ή μπροστινη μάντα τοίί σωροίί είχε τα 
φρέσκα, καΙ ή 'πισινη τα σάπια. Κ' ετσι κάνοuνε οί ψαράδες, 
ετσι οί μαγκελαρέοι, ετσι ολοι .» 

'Άν ηθε' λάβω υπομονή, ηθελε άκούσω καΙ περσσότερα, 
μα έκείνην τη στιγμη μοίί ήρθε μία τόση σρεξη να 'γγαρίξω, 
ποίί δεν έμπόρεσα να βασταχθω. τη στιγμη ποίί έγγάριζα 
δεν rlxoucx τίποτα. Μ' άφοίί επαψα, rlxoucx τριγύροΙ) τοuς γει
τόνοuς ολοuς ποίί έβλαστημούσανε. Σuνηθανε να λένε πως 
«φωνη γα'(δάροΙ) στον Oupcxvo δε σώνει .» Καί, στον Οuρανό, 
'μπορεί να μη σώνη, μα στη Γη σώνει, καΙ κάνει καΙ μεγάλο 
σαραβαλίκι. 

tΩστόσο, έπειδη ή αuτογραφίες, για τη φύση τοuς δεν τε
λειώνοuν ποτε τη βιογραφία τοίί βιογραφούμενοu, βάνω κ' 
έγω εδεπα punto fermo στην έδική μοu. 

Y.r. 'Εμείς οί γα'(δάροι, μας μένει πάντα κατι να ποίίμε' 
ετσι, τα υστερόγραφα μας είναι άναπόφεuκτα. tH ruvcxTxcx 
τοίί Μπακάλη, δεν �ξέρω για ποιά μοΙ) χάρη, έκείνες τες 
ήμέρες όποίί εμεινα σπητι τοuς έπηρε μεγάλη άγάπη για μέ, 
κ' έπαρακάληε τον αντρα της καΙ το παιδί της να μη με ποu
λήσοuνε, μα έκείνοι δεν την άκούσανε' ετσι έκείνη �θέλησε 
να εχη τοuλάχιστον τη φωτογραφία μοu . 
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Έκείνες τες ήμέρες είχ' έ'λθει άπο τας Άθήνας ενας φω
τογράφος, ό όποΤος έγιόμωσε τους πόργους της χώρας 
άπο ώραΤες φωτογραφίες, λεγόμενες έδικές του. ΙΗ Μπα
κάλισσα καταγοτευμένη άπα τες φωτογραφίες έκεΤνες, 
εκραξε στο σπητι της το φωτογράφο, καΙ τον έπαρακάλεσε 
να με φωογραφίση, βάνοντάς με σε θέση είιχάριστη, καΙ 
όποσχόμενη ναν τον είιχαριστήση. 

Άφήνω τα μεσάζοντα περίεργα καΙ αρρητα . . .  Ή φωτο
γραφία μου εγινε. ΚαΙ εγινε τέτοια, ωστε να είιχαριστήση 
τη Μπακάλισσα. - Άλλα έγω δεν είδα διόλου σ' έκείνην τη 
φωτογραφία την είκόνα την έδική μου. Κάθε αλλος γά'ίδαρος 
θαν ητον έκείνος της φωτογραφίας χώρια όπου ή άτεχνία 
της ή 'ίδια έδυσαρεστοUσε. Δεν είχε όμοιότητα διόλου με 
έμέ" άλλ' οuτε με τες φωτογραφίες όποί) είχε έχθεμένες, ή 
όποΤες ησαν εργα αλλου καλ ήτερου φωτογράφου, και μόνον 
άγορασμένες άπο αίιτόν, για να τες δείχνη ώς εργα έδικά 
του. 



ΑΎΤΟΓΡΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΠΙΣΤΙΚΟΎ 

Έγεννήθηκα στο χωριο Χ. ,  δεκαπέντε μίλια μακραν 
άπο τη χώρα. "Ημοuνα μονάκριβο παιδΙ του πατέρα μοu' 
καΙ οΙ γειτόνοι μας ε ίς τες σuνομιλίες τοuς εuρίσκανε κ' 
έπρολέγανε, πως δεν θ' αόξήσω διόλοu την μικρην περισu
σίαν των γονέωνέ μοu ' καΙ με τουτο έννοοuσανε ση θαν την 
καταστρέΦω, Όχι απο κακία μοu, άλλ' άπο άνοησία μοu, 
έλέγανε. 

'Ήμοuνα τότε δώδεκα χρονωνε, καΙ μ' έλέγανε άνόητόνε, 
έπειδη κάθε που τους ακοuα να διηγωνται κατρεγαριές τοuς 
καΙ να καuχωνται πως τες έκάμανε, έγω τους έστροβοκuτταζα 
κ' εφεuγα: ημοuνα πολυ εόλαβηηκός, έδιάβαζα τα θροπάρια, 
κ'έκατηγόροuνα έκείνοuς όπου άδικοUσανε."Ετσι, ό πατέρας 
μοu, με τη γνώμη του γειτόνωνε φίλωνέ μας, άποφάσισε να 
με βάλη στην έκκλησιά, καΙ μια 'μέρα, άφου πρωτα ηθελε με 
'παντρέΦει, να με κάμη παπα. 

Με τουτον το σκοπό, έπαρακάλεσε τον έφημέρισ τ�ς 
έκκλ ησιας μας να με παίρνη παζΙ> τοu σταν Ιεροuργουσε. 

Άπο τότες έγω εγινα είδος παραρτήματος του παπα έκείνοu. 
Τον άκολοuθουσα παντου, τον uπηρετουσα, κ' έπρόσεχα να 
μαθαίνω άπο αότον τες έκκλησιαστικές έθψοταξίες' έπειδη 
είχ' εμπω κ' έγω στην ίδέα του πατέρα μοu, καΙ ώς κ' έγω 
έπιθuμοuνα να γένω παπας. 
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Θαν ημουνα τότε δεκατεσσάρω χρονώνε, και ή Φυχή μου 
ητανε καθαρη και άθώα 'σαν Όντις μ' έγέννησε ή μάνα μου. 

'Ήθελα τα πράματα καθως ηθελε τα θέλει και ό Θεός· και κά
θε διαφορετικο μοί) εκανε κακο στα μάτια και μ' έλυποUσε. 

'Έτσι, καποια άπο τα φερσίματα τοί) παπα μ' έχπλήττανε, 
και δεν ηξερα ναν τα συμβιβάσω με τη θρησκεία. 

Ό παπας ητανε ασπλαχνος με τα ζώα, ητανε φιλάργυ
ρος, ητανε πλήχτης, άγαποuσε το αδικο, κ' ενα 'λίγο το 
κρασί. . .  

Στο δισκοπότηρο δεν εβανε τόσο μόνον Όσο ηθελε δική
σει για τη μετάληΦη, άλλα το έγιόμιζε ώς άπάνου και το 
επινε μονοροuφι Όλο, 'σα στην ταβέρνα! Μίαν Κυριακή, μόλις 
εβαλε το δισκοπότηρο στο στόμα του, έχάλασε τα μοuτρα 
του, και ταβγαλε, και τοχυσε κάτου· βλαστημώντας έκείνους 
όποί) τοί) έδώσανε, καθως έλεγε, να πγη ξυνόκρασο! 

'Εγω εμεινα εχπληχτος εΙς έκεϊνο το κακοuργημα! και 
μηχανικώς πως τοί) έπαρατήρησα πώς έκεϊνο ητανε σώμα 
και αίμα! Μα έκεϊνος μανιασμένος, μοί) έξάμωσε ενα 
τρομερο φάσκελο, και μ' εβγαλ' εξω άπο το <Άγιο Βημα. 
Άπο τότε τοί) εγινα άντιπαθητικος τοί) παπα μου, κ' έλεγε 
τοί) χωριάτωνε πώς εΤμαι ενα 'μπαίγνιο· και τοί) πατέρα μου 
τοί) έλεγε πώς δεν ημουνα καλος για τίποτα, και 'λιγώτερο 
άκόμη για παπας: και τον έσυμβοuλευε να με βάλη σε καμ
μίαν αλλ ην έργασία. 

Ό δuστυχος ό πατέρας μου, άπελπιζότουνε ν' άκοuη και 
να καταλαβαίνη άπο μισόλογα τοί) ένος και τοί) αλλου πώς 
έγω δεν ημουνα καλος για τίποτα, και δεν ηξερε τί να με 
κάμη· 

Μια 'μέρα ό άδελφος της μάνας μου, όμιλώντας του για 
'μέ, τον έσυμβοuλεΦε να με κάμη μπιστικό. (!Επειδή, τοί) 
έλεγε, ηθελ' είναι το μόνο για ναν τοί) άνοίξη το πνεuμα, και 
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ναν τον κάμη άνθρωπο. �H 'μπιστικοσόνη θαν τόνε 'βγάλη 
άπο τη νέκρα της έκκλησιας, και ναν τόνε 'βάλη στον κό
σμο.»  Και τοuπε κι' άλλα για το συμφέρον της οΙκογένειάς 
μας. 

Ό πατέρας μου, ποu δεν ήτανε φανατικος για την άρετή, 
και ποu έγόρευε παντοu το συμφέρον του, άδιάφορο το πως, 
έμπηκε στην Ιδέα, κ' έκατέβηκε μια 'μέρα στη χώρα κ' 
εύρηκε τον κόριο τοu χωριοu μας, και τον εκαμε να πιστέψη 
πως ενα κοπάδι ήθελε τοu δώσει ώφέλειες μεγάλες. 

Στην άρχη ό άφέντης άρνήθηκε. «Το καταλαβαίνω, τοu 
έ.'λεγε, το κοπάδι δίνει μεγάλες ώφέλειες- μα 'ξέρω κ' ολα 
ποu 

Όποχει πρόβατα, εχει τα' 
Και όποu τα βόσκει, τρώει τα».  

::Ω άφέντη, λέει ό πατέρας μου, έμπιστέψου σ' έμέ. Έγω 
θέλει κυττάξω το συμφέρον σου καλήτερα άπο το δικό μου. 
'Σα με γνωρίσης, βλέπεις τί άνθρωπος είμ' έγώ. Θέλω κα
λ ήτερα ν' άδικηθω έγώ, παρα ν' άδικήσω το σόντροφό μου, 
και μάλιστα τον άφέντη μου» .  Tou είπε πολλα άπο τοuτα, 
τα όποία ό άφέντης δεν τα πολυπίστευε. Μα ό πατέρας μου 
έπέμεινε τόσο, και τον έστενοχώρησε τόσο με ύπόσχεσές 
του, και τον είπε τόσα δια την τιμιότητά του, ποu τέλος πά
ντων έμπηκε και αύτος εΙς τη γνώμη, κ' έτέλειωσε με το 
να μας άγοράση έκατο κεφάλια πρόβατα πρώτης ποιότητος. 

'Έτσι, την άλλη 'μέρα έγω έξημερώθηκα Μπιστικός! 
Μια φορα Μπιστικός, έπηρα τα πρόβατά μου και το σκό

λο τοu σπητιοu κ' έκίνησα για τον κάμπο. Έπρόσεχα οσο 
ητον δυνατον να μην τοuς λείπη ποτε θροφή' άλλα και χω ρις 
ναν τ' άφήσω να 'μπαίνουνε να ζημιώνουνε τα ξένα ποσταν-
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τικά. τα εβοσκα σπως ήμπορουσα καλήτερα· και ό σκόλος 
μου μάλιστα μ' έβοηθουσε πολu σε τουτο, κ' εκανε κ' έκεΤνος 
'σαν άλλος σόντροφος. 

'ΕκεΤ τότες έγνώρισα κι' άλλους Μπιστικοός, άλλων 
κοπαδιώνε· μα έκεΤνοι δεν έκάνανε καθως εκανα έγώ. 
'ΕκεΤνοι έμπάζαν' έπιταυτου τη νύχτα τα κοπάδια τους μέ
σα στα ξένα ποσταντικά, και αφανίζανε τες Ιδωχτησ(ες. 
'Εξεφλουδ(ζανε τα δέντρα για παιγνίδι, στις δεν ε'ίχανε τί
ποτις να κάνουνε. Κ' έκάνανε κι' άλλες διαολιές, όπου βα
ραίνομαι ναν τες διηγηώμαι. Φθάνει μόνο να σας εΙπώ ση 
τα καλα πρόβατα, τα αλλάζανε συχνα με άλλα κατώτερα, 
κ' έπαίρνανε την πληρωμη της μεγαλήτερης αξίας τών προ
βάτων όπου έδίνανε: αδικώντες ετσι τον αφέντη τους. Το δε 
μερτικο ποu έδίνανε του αφεντος απο μαλί, απο τυρί, απο 
μιζίθρες, και απο κάθε άλλο, ητανε πάντα το 'λιγώτερο και 
το χειρότερο· ητανε πραμα ασήμαντο, έμπρος σ' έκεΤνο ποu 
έβαστούσαν' έκεΤνω. 

tH διαφθορα τούτη τών συντεχτήτωνέ μου μ' έλυπουσε 
πολu και μ' έδείλιαζε."Ηθελα να μην ηθελ' εμπω ποτέ, για 
να μην Ιδουνε τα μάηα μου πράματα 'σαν έκεΤνα τα όποΤα 
καθημερινώς έπροσβάνανε την άγνότητά μου. Και σμως, εως 
στου τη διαφθορα την εβλεπα στοuς ξένους, είχα δπομονή· 
Μά, μια 'μέρα είδα νάλθη 'ξάφνου ό πατέρας μου στο κοπά
δι μαζu μ' εναν άλλονε, ό όποΤος έκεΤνος έδιάλεξε δώδεκα 
προβατίνες τες καλήτερες, και τες έπηρε, κ' έμέτρησε του 
πατέρα μου σε χρηματικο την αξία τους! . . .  

«Και τώρα; είπα του πατέρα μου, σταν εφυγε έκείνος ό 
ξένΟς" τώρα τί ναν του 'πουμε του αφ εντός, για τα δώδεκα 
έκείνα πρόβατα;» 

«του λέμε, λέει, πως επεσε Φόφος εΙς το κοπάδι, κ' 
έσκάσανε.» 
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Ναθελε 'πεθάνω καλήΤεΡα, και να μην ήθελε κάμη τέ
τοιο πράμα ό πατέρας μου. Μόφάνηκε 'σα ναθελε να κάμω 
εγώ, κ' εκακοντροπιάσθηκα' δεν είπα τίποτα, μα ολην την 
ακόλουθη νύχτα εκλαια. tH διαγωγη του συντεχνήτωνέ μου 
είχε μου εμπνεύσει απέχθεια γι' αuτοuς και για το εργον' 
αλλα το κάμωμα του πατέρα μου ετέλειωσε να βάλη την 
αποστροφη μέσα στην καρδιά μου. 'Όταν εχρειάσθηκα να 
μεμφθω τον πατέρα μου . . .  είπα, τώρα τετέλεσται . . .  και απο 
τότε δεν εσκέφθηκα παρα πως ν' αφήσω τη 'μπιστικωσύνη, 
και το σπητί μου, και τί να γένω. 

'Εκεί σιμα ήτον ενα απεφο ώραίο δάσος, οπου μ' αρεσε 
να πηγαίνω τα πρόβατά μου, ναν τ' αφήνω ελεύθερα να 
βόσκουνε, κ' εγω να κάθωμαι εκεί σιμά τους να ρεμβάζω, 
καθως λένε οΙ λογιώτατοι, δηλαδη ναν τα λέω με τον νου 
μου, να γυρεύω τον τρόπο ν' αλλάξω τύχη, και ποτε να μην 
εuρίσκω τον τρόπο. ΤΟ δάσος εκείνο ήτανε το ξεδουλιαστηρι 
μου, ό παράδεισός μου, και το αγάπουνα 'σα νατανε 'δι
κό μου, επειδη το είχε κάμω κατοικία μου. Κάθε που 
εξαπλωνόμουνα στη γη, απουκάτου στον 'ίσκιο του δέντρου 
εκείνου οπου εσυνηθουσα να συχνάζω, εκύτταζα Φηλα κ' 
εβλεπα ανάμεσα στοuς μεγάλους του κλάδους τα αστρα του 
Οόρανου, 11 το Φεγγάρι' Τι Φυχή μου uΦωνότουνε εως είς τα 
Οόράνια, μόφαινότουνε να βλέπω το πρόσωπο του Θεου, και 
του εγύρευα συμβουλη για την τύχη μου. Το δάσος εκείνο 
αντεστάθμιζε ολες μου τες πίκρες, ανεκούφιζε ολα μου τα 
παθήματα, ήτον ενα πνευματικο λουτρό, οπου Τι Φυχή μου 
ελούετο, κ' εξανάβρισκε την άγνότητά της. ΤΟ αγάπουνα το 
δάσο εκείνο! . . .  το αγάπουνα καθως αγάπουνα και την μάνα 
μου, και την εκκλησιά μου: και ήτον εκείνο το μόνο ποu μ' 
εβάστουνε ακόμη στο κοπάδι, οταν, αλλοίμονο! . . .  μια 'μέρα 
το είδα πνιμένο στες φλόγες! ! !  
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ΈμεΤς οΙ Μπιστικοί, μολον όπου οΙ ποιητάδες μας πα
ρασταίνοuνε 'σα.ν αγγελικά, αθωα, εuτuχισμένα οντα, ε'ί
μασθε δμως, για. τη σύζητή μας με. τα. χτήνη, χτήνη κ' 
έμεΤς ανθρωπόμορφα χτηνοποιημένα οντα, χω ρΙς λψατίδα 
αθρωπιας απάνοu μας, χωρις σuναίσθηση των πράξεών μας 
καΙ χωρΙς ακολούθως να. έπηρεάζομάσθε παρα. μόνον απο τη 
φοβέρα άμεσης πραγματικης τιμωρίας: δλο το 'ίδιο 'σα.ν τα. 
χτήνη που μ' έμεΤς ε χοuμε καΙ βόσκοuμε. 

τα. κοπάδια μας εχοuνε χρεία για. τρuφερο χορταράκι· κ' 
έμεΤς γνωρίζοuμε δη, αν βάλω με φωτια. σ' ενα δάσο, καίε
ται, καΙ κατόπι 'βγαίνει μέσ' απο τη γη τρuφερα ξεφuτάδια, 
θροφη άφθονη για. τα. γιδοπρόβατά μας. Να. κάφωμ' ενα δά
σο που αξίζει μιλλιούνια φράγκα, για. να. θραφη επειτα δέκα 
μέρες το κοπάδι μας, είναι για. 'μας μία διασκέδαση, άπλη 
διασκέδαση, και δε. μας πονεΤ μήτε για. τον κόπο που θα. κά
μωμε να. μάσωμε προσανάμματα. 

τα. δάση δλα είναι στη διάθεσή μας" έμεΤς εϊμασθε οΙ 
κύριοι καΙ θεοΙ των δασων· ε'ίμασθε οΙ γνήσιοι διάδοχοι 
των παλαιων Σατύρων, και πραγμαηκοΙ φθοροποιοΙ Σά
τuροι έμεΤς οΙ 'ίδιοι. 'Άν τα. πόδια μας δε.ν είναι καμωμένα 
'σα.ν τα. 'δικά τοuς, ό νοuς μας δμως και ή φuχή μας είναι 
απαράλλαχτα ' σα.ν τα. 'δικά τοuς. Βάνοuμε φωηα. σ' ενα δά
σο στην έποχη ποϊ> πρέπει να. καή, καθως ό γεωργος κα
θαροκλαδεύει τα. ίιποστατικά τοu, στην έποχη ποϊ> πρέπει 
να. καθαροκλαδέφη. Τί θα. ξέροuμ' έμεΤς για. έθνικη μεγά
λη ζημία . . .  για. καταστροφη δημοσίοu πλούτοu . . .  καΙ άλλα 
δμοια; Βοσκη για. τα. κοπάδια μας, καΙ τα. δάση ας πανε. τα. 
δημόσια σuμφέροντα ποϊ> ακουμε να. λένε, είναι για. 'μας φι
λοσοφίες ακατανόητες καΙ πράματα γελοΤα . . .  

Για. τα.  δημόσια σuμφέροντα επρεπε ή Κuβέρνηση να. 
γνοιάζεται, κ' έκείη ας γνοιάζεται· μα. έκείνη εχει άλλες 
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εγνοιες. την Κuβέρνησή μας, δuστuχώς, δεν τη 'γνοιάζει 
για 'κείνα ποχει' αλλα τη 'γνotάζει για 'κείνα ποί) δεν εχει! 
τη 'γνotάζει για τα Γιάννινα, και δεν τη 'γνotάζει για τα 
δάση μας!"Ετσι, αν καμμια φορα στενεμμένη άπο μεγάλες 
καταστροφες εrς τα δάση μας, αuτοσχεδιάζη νόμοuς και 
διατάγματα, τα διατάγματά της έκείνα είναι χω ρις σκέψη, 
άκολοuθως μένοuνε χωρις άποτέλεσμα. τα μέτρα ποί) παίρ
νει προς θεραπείαν, δείχνοuν πως ένεργεί πρώτα να κάμη τη 
διάγνωση τοί) xιxxou' χωρις να ζητήση να μάθη την αrτία, το 
σκοπό, για τον όποίον καίονται τα δάση' και τότε να πάρη 
μέτρα τέτotα ωστε να καταστήση ασκοπες τες πuρκα'ίές, ώς 
μη πλέον άποκρινόμενες εrς τον σκοπόν τοuς. 

(Ομολογοuμένως - το αΥτων όποί) μας κάνει να καίμε 
τα δάση, είναι έκείνο τοί) να προετotμάζωμε θροφη για τα 
κοπάδια μας. Το α'{τω τοuτο άκολοuθως ή Κuβέρνηση πρέ
πει να πασχίση να έξαλείφη. Και χω ρις να σκοτίζεται να 
πολλαπλασιάζη φοβέρες, και να βάνη εuθuνες, άπάνοu σε 
Δημάρχοuς και αλλοuς πολίτες, να θεσπίση και να κηρuξη 
οτι' <:0 Δημος εrς τον όποίον ηθελε σuμβfl πuρκα'ία δάσοuς, 
10ν να κατασχέτονται άμέσως τα κοπάδια ολα, και να 
πωλοuνται εις άπότtσιν της γενομένης δημοσίας ζημίας- 20ν 
ό Δημος έκείνος, δια το διάστημα δuο χρόνων, να στερηται 
τοί) δικαιώματος τοί) να εχη κοπάδια . »  

Να κάμη τοuτο ή Κuβέρνηση, και να είναι βέβαιη πως 
ή πuρκα'ίες παuοuνε δια παντός. Άλλά, έθνικη κακη μοίρα' 
τη Κuβέρνηση τη 'γνοιάζει για τα ξένα! Δεν τη 'γνοιά
ζει για τα 'δικά μας! . . .  Κάθε ποί) γένει πuρκα'ία δάσοu, 
ό άνακριτης του Τόποu κάνει άνάκριση' δεν εuρ ίσκεται ό 
έμπρηστής, και ή δοuλεια τελειώνει! . . ,"Ετσι, τα δάση μας 
θέλει 'ξακολοuθήσοuνε να καίονται, και ή Κuβέρνηση να 
κάνη άνάκρισες. 
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Άλλα έγω με το αuτόγραφό μοι> τοuτο δεν έννοω να 
γράψω βιογραφία μοu. Μόνος μοι> σκοπος ειναι να το δεί
ξω στοuς Κuβερνητες μας το μόνο κατάλληλο μέσο για να 
παuσοuνε n πuρκα"ίές. Ναν τοuς κάμω να καταλάβοuνε ΟΤΙ, 

με την καταδίωξην των έμπρηστων, κάνοuν εργο μάταιο. 
Ν' άφήσοuν άκολουθως τοuς έμπρηστας και να καταδιώξοuν 
και ματαιώσοuν το κίνητρον όποί) ώθεΤ τοuς έμπρηστας εΙς 
την πuρπόλησιν. Καθο δε Μπιστικος, έγώ, ή γνώμη μοu, μα 
την άλήθεια, θαν εΧΏ κUρος. 



ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ 

ΣΕ ΠΑΠΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΕΡΟΝ 

'Εγώ, Δέσποτα . . .  ό πατέρας μοu γεωργος κ' εξuπνος 
ανθρωπος, εως απο την πρώτη μοu ήλικtα με ανάθρεψε στην 
κλεψια καΙ στην πονηρtα. 

'Εκλέφταμε αντάμα τον Κύριο Προ'ίστάμενό μας. 
Κ' εκείνος το εκαταλάβαινε, μα δεν ετόλμα να 'πη τί

ποτα, επειδη τότες εμείς επροσβαλλόμαστε, καΙ του 
ασχημομιλούσαμε. 'Έτσι καθως βλέπεις, Πνεuματικέ μοu, 
εβγαtναμε απο το κοινο των κλέφτωνε, καΙ ημασθε . . .  θα να 
'πης ληστάδες. 

'Όταν εφθασα να είμαι μια δεκαπενταρια χρονωνε ημοuνα 
τόσο άξιος εις την κλεψια καΙ στην πονηρtα, που εκλεφτα 
καΙ τον πατέρα μοu τον 'ίδιονε. Καθως έ'λεγε ή μάνα μοu, 
«τους εψενα στην κλεψιά.» 'Εκείνο που λένε πως ((εlς το σπητι 
τοσν κλέφτωνε δεν κλέφτουνε», στέκει για τους εξωθε κλέφτες, 
αλλα οί σπητάτοι κλέφτες κλέφτονται πάντα μεταξύ τοuς, 
αδuνατωντες να φuλαχθουν ό ενας απο τον άλλονε. 

Πνευματικός. ΚαΙ απο 'κείνα που εκλεφτες του πατέρα 
crou, εδινες κατι στην έκκλησtα; 

ΈξομολΟΥούμενος."Οχι, δέσποτα. 
Πνεuμ."Ω, θεοκατάρατε! 
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Έξομ.fΟ πατέρας μοu, ποί> ηθελε να κλέφτη, μα να μην τον 
κλέφτοuνε, μια 'μέρα μοσπασε το κεφάλι μ' ενα ξuλάρι, και 
μ' εδιωξε άπο το σπητι φοβερίζοντάς με να με σκοτώση αν το 
ματακάμω. Έγω τότες έσκιάχτηκα, και την αλλη 'μέρα τοί> 
εκλεψα αλλα δέκα φράγκα ποί> τοί> έμένανε στη σακκοuλα 
τοu, κ' εφuγα, κ' έκατέβηκα στη χώρα άποφασισμένος να μη 
ματαγuρίσω στο σπητι μοu. 

Κ' έκεΤνα τα δέκα φράγκα τί τακαμες; . . .  
Άπο έκεΤνα ερριξα ouo δεκάρες, πρωτοϊ> φύγω άπο το 

χωριό, στην κασελέτα τσης Παναγίας, για να με βοηθήση 
στη χώρα ποί> έρχόμοuνα. 

Α'ί! fΟ Θεος σuγχωρήση και έλεήση. 
Παιδι δεκαπέντε χρονώνε, uγειο, δuνατό, κ' έπιτήδειο, 

εΤχα στον έαuτό μοι> ολο έκεΤνο το θάρρος όποίί εχοuνε τα 
παιδια ποίί δεν βλέποuν τες δuσκολίες, οϋτε τους κινδύνοuς. 
Στη χώρα ποίί έκατέβαινα, ηθελε μετέλθω την έπιστήμη, 11 
την 'πιδεξιωσύνη, οπως θέλεις 'πέ τηνε, ποί> μ' εμαθε πατέ
ρας μοu, και ποίί επειτα τοίί 'κακοφαινότοuνε ναν την έξασκώ 
μέσ' στο σπητι μας, 

Δεν ημοuνα ομως και μονοτάρως άπελπισμένος. Έδώ 
ει χα τον άδελφο τοίί πατέρα μοu, άποκατεστημένονε άπο 
χρόνοuς πρώτα, ποu εκανε το ζωγράφΟ' και ητανε και καλος 
ζωγράφος. Έχρωμάτιζε πορτοπαρέθuρα μαγερειώνε, κασέ
λες uπηρετριών, κ' εκανε και Άγίοuς. 

'Έκανε, Δέσποτά μοu, κατι Άγίοuς! . . .  τρομερα ώραίοuς' 
και τους έπούλ ηε στα χωριά, καθως ε'λεγε αότός, για οσο 
αξιζε ή ταuλα' έπειδη τον κόπο τοu, θεί� ζήλ� κινούμενος, 
τον έχάριζε. 

ΠΙίΞυμ. fO καυμένος! 
Έξομ. 'Έτσι, άφοίί έγύρισα κάμποσο τοuς δρόμοuς της 

χώρας, και δεν ευρηκα τίποτα ποί> να 'μπορώ να κάμω 'δι-



ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΓΑΪΔΑΡΟΥ 165 

κό μοu, έπηγα στου μπάρμπα, και του έγόρεψα κομμάτι 
Ψωμί. 

fO μπάρμπας μοu με είδε με καλο μάτι· και άφου ακοuσε 
την ίστορία μοu, ποίί έγω τοίί την είπα καθως ηθελα, και 
δλως αλλην της άληθινης μοu ίστορίας, μοίί έπρόσφεΡε να 
μείνω μαζι) τοu να τόνε βοηθάω στη δοuλειά τοu, και να ζω 
μ' αυτόν. 'Εγώ, αλλο ποίί δεν ηθελα, κ' ευθυς το σπητι τοίί 
μπάρμπα μοu εγινε σπητι 'δικό μοu. 

τες πρωτες ήμέρες εμεινα για ώρες έχστατικος έμπρος σ' 
έκείνες τες ζωγραφίες, κ' έθαόμαζα την τέχνη τοίί μπάρμπα 
μοu, και τον έζήλεuα ποίί έμπόρηε να κάνη Άγίοuς τέτοι
οuς! Και ό μπάρμπας μοu ποίί μ' εβλεπε ναν τόνε θαuμάζω, 
κολακεuόμενος άπο το θαuμασμό μοu, με άγάπησε άκόμη 
περισσότερο, και μοuπε να με μάθη να κάνω κ' έγω Άγίοuς 
ώσαν έκείνοuς. 

'Μπορείς, Πνεuματικέ μοu, να φανταστης τη χαρά μοu! 
Να μάθω να κάνω Άγίοuς ώσαν έκείνοuς! . . .  'Εβάλθηκα ευθός, 
και αρχισα με πόθο και μ' ένθοuσιασμο την άγιογραφία, και σε 
'λίγες ήμέρες εκαμα μεγάλες πρόοδες έπειδη θεία εμπνεuση 
ήλθε και σ' έμε 'σα γ λωσσα φωτιάς μέσα στο κεφάλι μοu, κ' 
έκινοίίσε το χέρι μοu άνεξαρτήτως της θελήσεώς μοu! 

Οί χωριάτες όποίί έρχόντανε στο έργαστηρι μας άρχίζανε 
να έχτιμοίίν παρομοίως τα έδικά μοu 'κονίσματα και έκείνα 
τοίί μπάρμπα μοu· και καποιοι μάλιστα έπροτιμοuσανε τα 
'δικά μοu, έπειδη έγω έμεταχεφιζόμοuνα περσσότερο το 
χρωμα το κόκκινο. 

'Ε γω τότες έσχεδίασα να ώφελ ηθω άπο την ετσι έκφραζόμενη 
καλλαισθησία τοίί χωριάτωνε uπερ των άγιογραφιων μοu. 

Είχε κάμω γνωριμια και σχέση με δλα τα κατεργαροό
δια της χώρας. τη νόχτα έμπαίναμε μέσα στοuς όρνιθωνας 
κ' έκλέφταμε 'ρνίθια · η στους κήποuς, κ' έκλέφταμε κορίθια, 
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και Ο, τι άλλο ευρίσκαμε. Κάπου κάπου άνοίξαμε και κανένα 
καζόττο, και εσηκώναμε 'λίγα χρήματα που ό νοικοκύρης 
είχε άφήσει εκεί, 'σαν περιττα βέβαια δι' αίιτόν · και που εμας 
ομως επειτα μας ώφελήσανε για να πληρώσωμε τον πνευ
ματικό μας. 

ΠΙίευμ. Ό Θεος συγχωρήση και ελεήση. 
Έξομ. Είδεμ ή, στο σπητι ένος άπο τοuς συντρόφους μου 

εβάστουνα κ' εγω εργοστάσιο κρυφα άπο το μπάρμπα μου· 
οπου εκουβάλουνα οσα μου εχρειαζότουνε άπο τα πράμα
τα του μπάρμπα μου, κ' εκανα κ' επούλουνα Άγίους, για 
λογαριασμο 'δικόνε μου και συντροφίας. Ό μπάρμπας μου 
εχανε τα πράματά του, και δεν ήμπόρηε να καταλάβη πως 
τα εχανε· κ' εμείς εχασκογελούσαμε με την άπλότητα του 
μπάρμπα μου. 

Ό μπάρμπας μου ητον ενας άνθρωπος διαφορετικος απο 
τοuς άλλους ανθρώπουζ και μάλιστα απο τον πατέρα μου. 
Μ' ολον όπου άκουε πάντα για κλέφτες και για κλεψιές, δεν 
εμπόρηε ποτε να εννοήση πως ενας άνθρωπος ήμπορουσε να 
όρεχθη το πραμα ένος άλλου ανθρώπου, και ν' αποφασίση 
ναν το πάρη:'Ήτανε αδελφος του πατέρα μου, μα ητανε τόσο 
διαφορετιχος απο τον πατέρα μου!'Ήμουνα ανεψιός του, και 
δεν εφαινότουνε μπάρμπας μου! 

Για κάποσον καφο ή συντροφια με τ' άλλα παιδια επηγε 
πολu καλά. 'Επειδή, μ' εκείνο που εκέρδιζα εγω φτιάνοντας 
και πουλωντας Άγίους, και μ' εκείνο που εκλέφταμε αντάμα 
ολοι μας, ε'ίχαμε συχνες διασκέδασες, κ' εχαφόμαστε τη 
ζωή μας στην υγεια εκει νωνε που εκάναν τα εξοδα. 

Άλλα ό Διάολος εφθόνεσε την είιτυχία μαζ η κι' ολα, 
καθως λένε, la festa dei bricconi ροςο dura " και μία νυχτια 
μας εφυλάγανε καρτέρι μέσα σ' ενα κατό"ί που εμπήκαμε, 
εγω κ' ενας απο τοuς συντρόφους (οι άλλοι είχε μείνουνε 
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άπ' Όξοu ) · μας έδέσανε χειροπόδαρα, μας έμαλακώσανε στα 
ξόλο, και μας άφήσανε δεμένοuς, κ' έξενuχτήσαμε άπάνοu 
στη γη! 

την αίιγη ε'ίχανε σκοπα να φέροuνε την Άστuνομία να 
μας πάρη έκείθε δεμένοuς, μα ηλθανε οί σuγγενείς τοί) 
σuντρόφοu μοu, κ' έπέσανε στα πόδια τοί) σπητονοικο
κόρη, παροκαλοuντες να μην κάμη τέτοια 'ντροπη στην 
οΙκογένειά τοuς, και προσφέροντες να πληρώσοuν Όλα Όσα 
τοί) έκλεφτήκανε πρωτήτερα. 

'Έτσι, έγω χάριν τοί) σuντρόφοu μοu, έλεuθερώθηκα κ' 
έγώ, κ' έπηγα στοί) μπάρμπα μοu. 

Tou μπάρμπα μοu, τοί) είπα πώς εμεινα έκείνην τη 
νuχτια 5ξοu, για να Ιδώ τα 'ξημερώματα άνατέλλοuσαν την 
ροδοδάχτuλον 'Ηώ, και ναν τη ζωγραφίσω στα φuσικό της. 

'Έτσι ό μπάρμπας μοu έθαόμασε την άφοσίωσήν μοu στην τέ
χνη, μ' έχάΟίδεψε, και είπε πώς θα γένω μεγάλος ανθρωπος. 

Έγω Όμως έδόξασα ταν Θεαν Ότι έλότρωσα, και Ότι την 
εβγαλα με τόσον όλίγες ξuλιες στην πλάτη, άπα μίαν τόσο 
δόσκολ η και σοβαρη θέση, κ' έβάλθηκα για πρώτη φορα τό
τε να σκεφθώ τη διαγωγή μοu. 

Έγω δεν ημοuνα φόσει κλέφτης- άλλα τα παράδειγμα τοί) 
πατέρα μοu έμπνεuσμένο εΙς έμε άπα βρεφικης ήλικίας, και 
ή σuντροφιες ή κακες επειτα στη χώρα, με είχε κάμοuνε τέ
τοιονε."Ετσι, Όταν είδα τα φuσικα άναπόφεuκτο άποτέλεσμα 
της κακης μοu διαγωγης έφοβήθηκα, και άποφάσισα ν' 
άλλάξω ζωή. 

Πνεuμ. Φίλ τατέ μοu, αν θα σταθώ ν' άκοόσω βιογραφί
αν άντι έξομολογήσεως, ή σuνηθισμένη πληρωμη δια τες 
έξομολόγησες δεν με φθάνει. 

Έξομ. Σε πληρώνω, Δέσποτα, Όπως θέλεις - θέλεις με 
τραπεζοχάρτια τοί) Βελέντσα, θέλεις με σuναλλάγματα τοί) 
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Κασόνη. Άποφάσισα, είπα ν' άλλάξω ζωή. Το ξαναλέω, ή 
φύση δεν μ' εκαμε κλέφτη' ή περιστάσεις μ' έκάμανε τέτοι
ονε. tH φύση μου είχε δώσει έξεναντίας χαραχτηρα ζωηρό
νε, πολu ζωηρόνε, και μ' άρέσαν' ή άστειότητες."Ωστε άφου 
μου έπέρασε ή φρίκη του συμβάντος έκείνου, που με εκανε 
δειλόνε και μελαγΧOλtχόνε, αρχισε τότε να μου γένεται μία 
μεγάλη κλίση στην άστειότητα, κ' έβάλθηκα να κάνω μαζu 
με αλλους χορατα στη χώρα. 

Μα πρέπει να ξέρης. Πνευματικέ μου, πως επειτ' άπο έκεΤνο 
το σοβαρο συμβαν της νυχτο-ξυλο-κοπήσεως, ή συντροφια 
έξεκαθάρισε, σ' έκείνους όπου 'σαν έμε άθετήσανε τον παλαιον 
ανθρωπον κ' έβαλθήκανε να ζουν όπωσουν τίμια, κ' έκείνους 
όπου πλασμένοι κλέφτες άπο τη φύση, έξακολουθήσανε 
άτράνταχτσt τη ροπή τους. Τοuς uστερους τούτους έγω τοuς 
άποστράφηκα, κ' έβάλθηκα να ζήσω με τοuς πρώτους, οΙ 
όποΤοι κι' αότοι εGθυμοι και ζωηροι νέοι έβαλθήκανε μ' έμε 
άντάμα να σταυρώνωμε τον κόσμα. 'Άκουσε, -

Πvεuμ. Ναχης την εόχη του Θεου, παιδί μου, μη μου 
τα 'πης δλα."Εχω κι' αλλους να 'ξεμολοήσω, καί . . .  t ime is 
money. 

Έξομ. Μπά, Δέσποτα! Βλέπω ποu ξέρεις και ίγγλέζtχα! 
Μου κακοφαίνεται να σου παίρνω τον καφό σου, Πνευματι
κέ μου, μα είναι χρεία ν' άκούσης ενα, το μεγαλήτερό μου 
άμάρτημα. 

'Ήτανε τουτος ενας Ιερέας. 
Πvεuμ. Πσtός; 
Έξομ."Ενας ίερέας. Φιλάργυρος εΙς το ακρον. 
Πvεuμ. Παπας, και φιλάργυρος! Βαρu το άμάρτημα! 
Έξομ. Μά, Πνευματικέ μου, είναι τουτο το σύνηθες 

άμάρτημα του παπάδωνε. 
Πvεuμ. Άλλα των άναξίων παπάδωνε. 
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Έξομ. Ή φιλαργuρία τοu τον είχε καταντήσει να ζη μόνος 
τοu, ερμος, χωρΙς οίκογένεια. 

Πvευμ. Οιίμ! 
Έμολ."'Η τον πνεuματιχός, κ' έματαρχότοuνε την πνεuμα

τικωσύνη έπΙ πληρωμη' καΙ έπΙ πληρωμη εδινε τες αφεσες. 
Πvευμ. Μά . . .  
Έξομ:Άκοuσε, Πνεuματικέ μοu, - έ'λεγε στ ες  γuναιχοuλες 

της ένορίας τοu πως ή Παναγία πηαίνει κάθε νύχτα καΙ 
τον εuρίσκει, καΙ σuνομιλοuνε μαζυ για τα σuμφέροντα της 
έκκλ ησίας, καΙ τοίί λέει να γuρεύn βοήθειες άπο τους χρι
στιανούς, για το καντηλι της, καΙ για κάθε αλλο τέτοιο. Κ' 
έκεΤνες ή καυμένες ποίί το πιστεύοuνε, κλέφτοuνε τους ανδρες 
τοuς για ναν τοίί δίνοuνε . . .  

ΠVΞuμ. Μα αν δεν κάμη ετσι; . . .  
Έξομ. 'Άκοuσε, Π νεuματικέ μοu, ώς ποίί εφθανε ή φιλαρ

γuρία τοu. Είχε εναν κηπο λάχανα' καΙ δεν ετρωγε παρα τα 
'ξώφuλλα, για να ποuλ n τα έπίλοιπα. 

ΠVΞuμ. Μα τί σ' εγνοιαζ' εσένανε; 
Έξομ. 'Άκοuσε, Πνεuματικέ μοu. Ή φιλαργuρία, 

σuχαντερη σε κάθε ανθρωπο, στον παπα γένεται άκόμη cru
χαντερώτερη."Ετσι, ναχω την ευχή crou, Πνεuματικέ μοu. 
Έγω καΙ Σuντροφία, άποφασίσαμε ναν τόνε τιμωρήσω με 
τον παληόπαπα έκείνονε. 

ΠVΞuμ. ΚαΙ τί; . . .  
Έξομ.'Άκοuσε, Πνεuματικέ μοu. Μια 'μέρα που ητανε κα

λεσμένος σε πανηγίίρι, σ' ενα χωριό, -Έγω καΙ Σuντροφια 
έκαβαλικέψαμε τα μοuράγια τοίί κήποu τοu καΙ τοίί 
έξανασπάσαμε δλα τα λάχανα. 

ΠVΞuμ. "Ω θεοκατάρατε! ΚαΙ ησοuνε λοιπον έσύ . . .  καΙ 
τoλμ�ς κηόλα να μοϊ> το λές . . .  "Ω τα λάχανά μοu:Ηλθα καΙ 
ταβρηκα ποδοπατημένα! 
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Έξομ. Κ' έτράβαες τα γένεια crou άπο τη σκάOίj crou. Μα 
τώρα έμετάγνωσα, Πνεuματικέ μοu, λέγομαι άμαρτωλός, και 
σου ζητώ δια της άφέσεως να με στείλης είς τον Παράδεισο . . .  

ΠVΕuμ. Στη φουρκα να σε στείλω παληομπάσ . . .  
Έξομ. Μην το  τελειώσης, Πνεuματικέ μοu, κ '  έγω να σ' 

τα πληρώσω τα λάχανά crou. 
ΠVΕuμ. τα πληρώνεις βέβαια; 
Έξομ. 'Εδώ χρήματα. 
ΠVΕuμ. Α'ί, ό Θεος σuγχωρήσn και έλεήση. 
Έξομ. Πόσο άξίζανε; 
ΠVΕuμ. Να μου δώσης τριάντα φράγκα. 
Έξομ. Τριάντα, και με την 'ξεμολόηση; 
ΠVΕuμ."Οχι . �H 'ξεμολόη χώρια. 
Έξομ. Πολλα μου φαίνοuνται, μα δε βλάβει. ΕΤσ' 

είιχαριστημένος ναν τα παίξωμε στον τόκο; 
ΠVΕuμ. Στον τόκο;! . . .  
Έξομ. Ναί. 'Ή να  γένοuν' έξηντα, 11 ναμαστε μπάτα. 
ΠVΕuμ. Να μου πληρώσης τα λάχανά μοu· άλλοιώς σε 

κράζω στα Δικαστήρια. 
Έξομ. Δεν εχεις μάρτuρες. 
ΠVΕuμ. Να μου πληρώσης τα λάχανά μοu · άλλοιώς σε 

πνίγω. 
Έξομ. Δέσποτα, Δέσποτα, βάνω τση φωνές, μαζώνεται 

κόσμος. Να σε πληρώσω, Δέσποτα."Ορσε."Ενα χαρτί, κ' εχε 
'γειά. 

ΠVΕυμ. 'Ά παιδί μοu! Άφέονταί σοι αΙ άμαρτίαι. Μά! . . .  
α'ί! . . .  α'ί, θεοκατάρατε, τ ί  χαρτι είναι τουτο;! . . .  

Έξομ. (φεόγοντας) . Είναι μία σuναλλαγματική, που θέ
λει σου την πληρώση ό Βελέντσας- και έν έλλείψει τοu, ό 
Κασόνης. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ 

�H άκόλουθ1l σ1lμείωσ1l, άποβλέπουσα τον Κόσμο μας, 
εuρέθ1lκε τώρα υστερα εις την εuρείαν και άρχαιοτάΤ'1lν Βι
βλιοθήΚ1lν των Κ1lπουριώτων' και φαίνεται 'βγαλμέν1l άπο 
το χαρτοφυλάκιον τοί) ΘεοU. 

* 

Εις ενα μέρος τοί) άπείρου Παντός, εχω βαλμένον εναν 
άστερισμόν, συγκείμενον άπο πολλα έκατομμύρια Συστή
ματα Κόσμων. 

Σε μίαν αΚΡ1l τοί) άστερισμοί) έκείνου, εχω θεμένο ενα 
Κοσμικο ΣύσΤ1lμα, συγκείμενο καΙ άυτο απο τον Ήλιακόν 
του Άστέρα, και διάφορα τρίμματα τοί) Άστέρος τούτου, σβό
λους γ'ijς, αλλα μεγαλήτερα και αλλα μικρότερα, τα όποία 
συρόμενα απο αuτόν, γυρίζουν τριγύρω του, 'σαν κουνούπια 
τριγύρω σε λύχνο. 

<Ένα απο τα μικρότερα έκείνα τρίμματα, ετσι μ1lδαμινο 
και μικροσκοπικο καθως είναι μεταξυ των μεγάλων 
Οuρανίων Σωμάτων, ήθέλ1lσα δμως ναν το κατοικήσω και 
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αυτο άπο μικροσκοπικώτατα πλάσματά μοu, εΙς τα όποία 
ευχαριστήθηκα να εμφuσήσω ζωην και κίνησην: είναι δε 
τουτα παντος γένοuς και παντος ε'ίδοuς. 

Έπειδη δε άγαπω την ευταξίαν και την καλην κuβέρ
νησην εΙς τα εργα μοu, ενόμισα καλον να προνομιώσω ενα 
άπο εκείνα τα γένη, παραχωρωντας τοι> νουν και σuνείδη
σην σε βαθμον πολυ άνώτερον ολων των αλλων γενων, δια 
να 'μποΡΏ να είναι ό Κuβερνήτης τοuς, και Κuβερνήτης των 
ολων εΙς αυτο το τρίμμα, το όποίον αυτοι στη γ λωσσα τοuς 
όνομάζοuν Κόσμον. 

του προνομωύχοι> μοι> τούτοι> γένοuς, του εδωσα και 
αλλα χαρίσματα Ισόημα των πρώτων' επειδη το εκαμα 
επιδεχτικον προόδοu, και του εμπνεuσα το φιλοπρόοδον' άξίαν 
τούτην όπου την άρνήθηκα είς τα αλλα ζωα, και που ομως 
το προνομωυχο μοι> εκείνο γένος δεν εχτίμησε ποτε άρκετά' 
επειδη στην πανσοφίαν μοι> εγνώρισα οτι του πρέπει να φθάση 
στην εντέλειάν τοι> εν άγωνίαις του πνεύματός τοu, καθως και 
εν ίδρωτι του προσώποι> τοι> να τρώη το ψωμί τοu. 

Οuτω πως ύψωμένα τα προνομιουχα μοι> τουτα σντα 
ενόμισα οτι και το αυθαίρετον ήμπορουσα ναν τους παρα
χωρήσω. Ναν τα ελεuθερώσω δηλαδη άπο τον δειλιαστικον 
ζuγον του ενστίγματος, και ναν τους δώσω ελεuθερίαν να 
μεταχειρίζονται τες ψuχικές τοuς δύναμες κατ' άρέσκειάν 
τοuς.7Ητον δε τουτο το uστερο μία δοκιμη που εκανα, δια να 
Ιδω πως ηθελε μεταχειρισθουνε τα δωρα μοu. 

ΕΙς τον άναβιβασμον των ψuχικων δuνάμεων των σντων 
τούτων, τα όποία και ανθρωποι αυτονομασθήκανε, εΙς τον 
προικισμον όπου τους εκαμα με τες χάρες μοu, δεν άπαξίωσα 
να τους εμπνεύσω και το α'ίσθημα της ύπάρξεώς μοu, το 
όποίον ενεφύτεψα στην ψuχήν τοuς. Άλλά, περι εμου, τόσο 
μόνον εκρινα άρκετο ναν τους άποκαλύΨω. 
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ΕΙς το εξαγόμενο της δοκιμης μοι> δίδοντάς τοuς το αuθαί
ρετον, έ'λαβα την πικρίαν να Ιδώ δτι τ' άνθρώπινα τοuτα οντα 
εκαταχρασθήκανε τα δώρα μοι> δλα δσα τοuς εδωσα! 

Έκαταχρασθήκανε τη σuνείδrισrι ποu τοuς εδωσα, ωστε 
να εuροuνε στην κακίαν τοuς δτι το άδικον ώφελεί, και ναν 
το άγαπήσοuνε με μανίαν! 

Έκαταχρασθήκανε το φιλοπρόοδον, δια ναν το διεuθu
νοuν προς την πoνrιpίαν και άνrιθικότητα μάλλον παρα προς 
την άρετην. 

Έκαταχρασθήκανε τον νοuν, το πνεuμα τοuς, τη λογική 
τοuς δόναμη, δια να εuροuνε στη μωρη σκέΦη τοuς δη εγω ό 
Πλάστης τοuς δεν ίιπάρχω! 

Έκαταχρασθήκανε δε τη φαντασία τοuς άλλοι πάλε δια να 
πλάσοuν, άντινά μοu, εναν Θεόν τοuς άνάξιον δια τον έαuτόν 
τοuς, και μόνον άρμόδιον δια τα χαμερπη τοuς ίιλικα σuμφέ
ροντα. Άλλα και τί δεν εκαταχρασθήκανε! Άλλοίμονον, οί 
άνθρωποι δεν εuχαριστοuνται παρα στην κατάχρησrι! 

'Έμεινα εως τώρα άδρανης θεατης και παρατrιρητης 
τών διαβrιμάτων ΤΟUς" άλλα τώρα, επειτ' άπο την πείρα 
πολλών χιλιάδων αΙώνων, βλέπω δτι, καίτοι άνωτέρα ή 
φuχη ποu τοuς ειχα δώσει, ητον δμως άκόμη άνεπαρκής, 
και άκολοόθως άνιση δια την ελεuθερίαν τοί) να νέμονται 
αUθαιρέτως. 

Και στα κοινωνικα και στα πολιτικά τοuς λοξοδρομοuν, 
άντι να πrιαίνοuνε τον ϊσιο δρόμο. Άλλα εκείνο ποί) τώρα 
πλέον εβαρέθηκα να ίιποφέρνω, ειναι το άνοσιοόργημα τοίί 
να βάνοuνε με τη φαντασία τοuς χέρια βέβηλα επάνω μοu. 
Να νομίζοuνε δη τοuς εδόθη και το να 'μποροίίν να κάμνοuν 
την άνατομίαν μοu· να μοίί uποθέτοuνε μέλrι, τα όποία με τη 
φαντασία τοuς πάντα, να μοίί διαμελίζοuνε· και πάλι να μοίί 
τα κολλοuνε, και να μ' ένώνοuνε. Να μοίί άποδίδοuνε τες μι-
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κρότητές τοuς, τες μικροχρεΤες τοuς, τα έλαττώματά τοuς, 
καΙ τα α'ίσχη τοuς τα 'ίδια! Να με πλάθοuν έντομόμορφον 
ομοιόν τοuς! Να μου άποδίδοuν έπιθuμίαν καΙ χρείαν παιδο
γονίας! Να με κάνοuνε δια του το μοίχον, ώς απιδογονουντα 
με εγγαμα πλάσματά μοu! Να αυτοθεσπίζονται αυτοι ήμί
θεοι' και να βάνονται άντ' έμου στην αυτοπροσκύνησιν καΙ 
λατρείαν τοuς! 

"'Η τον βέβαια φuσικη σuνέπεια, άφου έκακοuργήσανε τό
σο, πλάθοντές με Θεον έντομόμορφόν τοuς καΙ όμοιόφρονά 
τοuς, να μου άποδώσοuνε καΙ ολες τες κακίες. Άφου μου 
έμuθολογήσανε σχέσες απρεπες, μ' ενα μοι> θηλuκο πλάσμα, 
να με κάμοuνε και διεφθαρμένον, ωστε να έγκαταλείΦω 
και μάνα καΙ παιδι μόλις γεννημένο στην άσπλαγχνία των 
όμοίων τοuς, καθως κάμνοuν αυτα έκείνα τα εντομα οταν 
άπατουνε τα θηλuκά τοuς! 

'Ιδού με οθεν κατα την μωροθεολογίαν τοuς Θεον εντομο! 
Έπειδη δε δεν εχοuν ίδέαν του τί είναι Θεός, μου άποδώσανε 
την ίιΦηλότερην άξίαν όπου είναι στη γνώρισή τοuς, κάμνο
ντές με Θεον-Βασιλέα. 

Μα τουτο έ'λαβε τα μωρα καΙ γελοία άποτελέσματά τοu: 
έπειδή, μια φορα Βασιλεύς, μου έχρειαζόντανε και Άνάχτορα! 
ενα Wuirina le! ενα Buckingham !  ενας ουρανός! ενα τέτοιο 
μου ητον άπαραίτητο . . .  Καμωμένο δε και τουτο το βημα, 
τα λοιπα έρχόντανε κατα φuσικον λόγον άφ' έαuτου τοuς. 
Έντομόμορφοι κλητηρες έχτελεσται των διαταγων μοu, ίιπο 
την ονομασίαν 'Άγγελοι, ευκόλως μου έδοθήκανε! . . .  Αυλη 
άπο αγια εντομα του σβόλοι> τοuς, θρεφόμενα εις τον Πα
ράδεισον του βασιλικου μοι> Παλατίοι> μου εγινε! . . .  Μου 
εγινε δε καΙ Δεσμωτήριον δια τα κακά τοuς εντομα, ίιπο 
την έπαγρύπνησιν αυστηρων δεσμοφuλάκων όνομαζομένων 
Διάβολοι! . . .  
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το δε άκόμη λυπηρότερον ειναι ποu, άνάμεσα σε τοuτα 
τα εντομα - 'μπαίγνια, είναι και τα εντομα - 'μπαίγνια, 
τα όποία εν γνώσει τους άπατοuν τα 'μπαίγνια, εχοντες 
άμεσο συμφέρον είς την εξακολοuθησην και διαιώνισην της 
έντομοαπάτης, μέσα είς τον ήθικον βόρβορον της όποίας 
εκείνα θρέφονται, 'σαν τα σκουλίκια στο Ψόφιο. 

ΤΟ εργον τοuτων των εντόμων εντομοπαίχτων, είναι 
δλως άποτρόπαιον' επειδ�, με τον σκοπον τοί> να 'ξακολουθοuν 
να μεταχειρίζονται τα πλ�θη 'σαν κοπάδια τους, ώς αuτοι οί 
'ίδ ιοι τα λένε, πασχίζουν ε ναν τα κατασταίνουνε βλάκα, δια 
να τα εχουν uποχείρια είς τον έαυτόν τους. Μεταχειρίζονται 
δε διδάγματα περι εμοu, άπαίσια και προσβλητικα δια εμέ. 

"Ηθελ' 'ίσως άποφασίσω ναν τα στερ�σω άπο το 
αuθαίρετον όποί> τοuς εδωσα ναν τα καθυποτάξω και αuτα 
είς το ενστιγμα των χτηνων' και να βάλω άλλα σντα τελει
ότερα στο σβόλο τους, δια την κυβέρνησην τοί> σβόλου τους, 
και τοί> έαυτοί> τους. Άλλα προτιμω να φωτίσω τας ψυχικάς 
των δυνάμεις, κάμνοντάς τα ετσι άνώτερα, αuτα τοuτα, τοί> 
εαυτοί> τους' ωστε να διευθuνονται άκινδuνως προς την τε
λειoπoίησ�ν τους. 

Θα βάλω δθεν κάποιον οργασμον είς την ψυχην τοί> πλ�
θους των εντόμων τοUτων. Θα τοuς εμπνεuσω επιθυμίαν και 
γνώρισην άξιοπρεπείας, και θέλησην uλικης και διανοητικης 
προόδου. Και μέσ' άπο τα πλ�θη εκείνα τα 'ίδια, θαν 
άναστ�σω καινοτόμους και άναμορφωτάς, οί όποίοι να με 
uπηρετ�σουν' είς τον σκοπόν μου. 

Τοuς uπηρέτες μου τοuτους θα βoηθ�σω είς το εργον 
τους, μωραίνοντας τοuς 'πισωδρομητας πλάνους των. 
Τοuτοι στην παραφοραν της μωρίας τους, θέλει καταδιώ
ξουν τοuς εντολείς μου. ΟΙ καταδιωγμοι δμως θα γενν�σoυ
νε σκάνδαλα και κοινωνικην άναστάτωσην. τα σκάνδαλα 
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καΙ ή άναστάτωση θα προκαλέσοuν την ερεuνα, την εξέταση, 
τη σκέΦη, την κρίση· καΙ το άποτέλεσμα θέλει είναι όπερ του 
θελήματός μοu. 

Ν' άνοι χθουν τα μάτια του πλ ήθοuς. Ν α φωτισθη ό νους 
των. Να 'ξεγελασθη ή σuνείδησή ΤΟUς" καΙ τα εμπόδα εις 
την iJΦωσιν των δuστuχων εκείνων εντόμων θέλει εκλείΦοuν 
άπο εκείνον το σβόλον γης, οστις άπο τότε θέλει κατοικείται 
καΙ τιμαται άπο ον τα άνωτέρας άξιοπρεπείας. 



ΟΙ 'ΡΝΙΘΟΚΛΕΦΤΕΣ 

Α. ΆπόΦε δεν ερχομαι μ' έσας. Δε ματάρχομαι πουλιο 
μάλιστα. 

Β. Γιατί μωρέ; 
Α. Είδ' άπόΦε, καίίμένε, ενα ονεφο που . . .  
Β .  Και γιατί είδες ονεφο, για τουτο δεν ερχεσαι; 
Α. Μωρ', δεν ήταν Ονεφο· ητανε τρομάρα. 
Β. Μα τί είδες; 
Α. Είδα πώς έπήγαμε στου Χ . . .  ναν του κλέΦωμε τση 

κότες άπο το κοτέτσι. Μα πώς έτούτην τη φορα μας έφύλαε 
με το τουφέκι, και οταν ημαστε 'μπασμένοι μέσα στον κηπο, 
κ' έγω ανοιξα το κοτέτσι, ή κότες καπως άναφτερουγιάσανε, 
και άκούστηκε στο σπητι το άναφτερούγιασμα, και το παιδι 
του Χ. μορριξε μίαν τουφεκια και μ' έσκότωσε, 

Β. Βλέπεις λοιπον όπου δεν εγινε; 
Δεν εγινε μα 'μπορεί να γένη. 
Μα οτι 'μπορεί να Υέvn, το ήξέραμε και πρώτα. 
Τοξερα, μα δεν τΟβλεπα· και δεν το 'στοχαζόμουνα, μ' 

άπόΦε το είδα. Είδα πώς έξενύχτησα σκοτωμένος μέσα στον 
κηπο του, έμπρος είς την πόρτα του κοτετσιου, και την αuγη 
ήλθε έπι τόπου ό άνακριτης με όπαλλήλους, και με κόσμο 
που ετρεξε στο ακουσμα και τον άκολούθαε, κ' έκάμανε 
άνάκριση! . . .  
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Ό πατέρας μου, ή μάνα μου, ή άδελφάδες μου, τ' άδέλφια 
μου ήλθαν κ' έκείνοι ολω, κ' έτραβουσαν τα μάγουλά τους, 
κ' έχτυποόσανε το κεφάλι τους, 'ντροπιασμένω και πικρα
μένοι. tH μάνα μου έκαταριότουνε τση κακες συντροφιες 
όπου έβουλιάξανε το παιδί της. tO πατέρας μου έβλαστήμα 
έμε πως του έντρόπιασα τα μουτρα του και το σπητι του. tO 
κόσμος ελεγε να με πανε σπητι του, μα έκείνος δεν ηθελε, 
άλλα άπο τον κηπο του Χ. μ' έβάλανε σε μίαν κάσα, και μ' 
έπήγανε στην έκκλησια ντρίτα . . .  

tO πατέρας μου δεν αφησε να  με  τριγυρίσουνε στη χώ
ρα, κατα το συνήθεω του Τόπου, για ν' άποφόγη, έ'λεγε, 
την έντροπη και το θεάτρισμα. Άλλα και στον κηπο του Χ.  
έμαζεότηκε πολuς κόσμος, κ '  έμιλοόσανε για την κακοή
θεια τη σημερινη των παιδιωνε, και για τα 'ντροπιασμένα 
άποτελέσματά της, και μ' έκυττοόσανε με Ψυχοπόνεση, ώς 
θυμα της κακης μου διαγωγης."Ετσι έλέγανε. Στο πέρασμά 
μου πάλε για την έκκλησιά, οί ανθρωποι έκυττουσαν το λεί
ψανό μου, κ' έλέγανε άνάμεσό τους - «Τον έσχοτώσανε 
ποπηγε να κλέΨη.» 

Και ησουνα 'πεθαμένος, κι' ακουες;» 
Και δε σοτυχε ποτε στον uπνο σου να σου φαίνεται 

πως είσαι 'πεθαμένος, και ν' άκους; και να βλέπης; Μή
πως τα ονείρατα εχουνε φρόνηση; Είνε 'σαν τον νου του 
ζουρλωνε. 

Και μα την άλήθεια ζουρλο ητανε τονεφό σου ' και ζουρ
λότερος πάλε 'σε που δεν ερχεσαι, γιατι είδες ονεφο!"Ελα, 
καuμένε, που άπόψε είναι τρικυμία και στη φαμελια του Χ.  
θε ναναι τρυπωμένοι ολοι τους κ '  έμείς θα κάμωμε τη δου
λειά μας, 'σα ναμαστε και στο σπίτι μας. 

Μομίλησε προχθες κι' ό πατέρας μου' και μου είπε πως 
αν δεν άφήσω την κλεψιά, γρήγορα θά . . .  
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ΚλεΦιά; 'Μεδα κλεφια είναι τοuτη; Για κλέφτες 'πα' να 
'πη μας εκαμε ό πατέρας crou; 

'Όλοι μας λένε κλέφτες. Κα(, μα την άλήθεια, οποιος 
κλέφτει, είναι κλέφτης. Και αν δεν θέλοuμε να μας λένε κλέ
φτες, δεν πρέπει να κλέφτωμε. 

'Εδα κλέφτοuμε; 
Μα τση κότες τώρα, και τα κορίθια τον όχτώβρη, να 

'πουμε την άλήθεια, δεν τ' άγοράζοuμε' δεν τα πληρώνοuμε 
του νοικοκuρέωνε που ταχοuνε. Άλλα τους τα πα(ρνοuμε 
κρuφά, τη νuχτα, οταν αύτοι κοιμωνται.  Και φuλάομάσθε 
μην εννοηθουμε και μας σκοτώσοuνε' και μην το μάθοuνε 
και μας φuλακώσοuνε .  'Άν τουτο δεν είναι κλεΦιά, τ( λοιπον 
είναι κλεΦιά; Και ή ωρα και ό τρόπος και τα μέρη οποΙ) 
κλέφτοuμε, επιβαρuνοuν το κάμωμά μας και μας καταβι
βάζοuνε εως είς τους χαμερπέστεροuς και άτιμότεροuς βρω
μοκλέφτες. 

'Έτσι λένε ολοι. Και αν επιανόμασθε, μας το ελέγανε 
και τα δικαστήρια, και 11 φuλακές. 'Εμείς εν καφψ νuχτος 
άνεβα(νοuμε μοuράγια' άνο(γοuμε σπήτια κατοικημένα' 
'μπαίνοuμε σε κατώγεια' στραγγοuλοuμε κότες, παπιά, γά
λοuς, ο, τι εUροuμε. Δε σέβοuμάσθε τίποτα μέσα σ' εκείνα 
τα ξένα σπήτια, στο ξένο πραμα."Εχοuμε τους άνθρώποuς 
βαρεμένοuς και άπελπισμένοuς . . .  <Ώστε δεν είναι άπίθανο 
κάμμιαν ωρα να φαμε κ' ενα σμπάρο' Τι να πιαστουμε, να 
σuρθοuμε στα δικαστήρια, και ή πράξη μας να χαρακτηρισθη, 
καθως είναι, κακοuργημα' και να χαρουμε τη φuλακη για 
χρόνοuς . . .  

Τότες ηθελε 'δουμε κ' εμείς πως 11 κακοήθειες, είναι κα
κοήθειες- 11 άτιμίες, άτιμίες- 11 κλεΦιές, κλεΦιές: και 11 δικές 
μας μάλιστα ποιολογημένες άπο βαρuντικες περίστασες' κ' 
εμείς βαλμένοι στην άράδα του παλαιου Γαλίνα. 
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Και ποιος ητον έκείνος ό παλαιος Γαλίνας; 
<Ένας έδώθε. Έκαθότουνε σ' εν' άπο 'κείνα τα καντοuνια 

ποϊ> γειτονεuουνε με τον 'Άη-Δημήτρη, έδώ στο ΛηξοUρι. 
Τον έπρωτόπανε ladro de ga l l ina · γιατι έπροβάτηε κ' 
έκείνος 'σαν έμας τη νuχτα κ' εκλεφτε κότες. Μα επειτα 
τον έγλυκάναν' ενα 'λίγο το έπώνυμο. λέγοντές τον ε capo 
de ga l l ina. 'Έπειτα πάλε de ga l l ina. και τέλος πάντων 
Gal l ina .  η Γαλίνα. ΟΙ όγδοηκοντοuτες Ληξουριώτες θαν τα 
'θυμώνται δλα τοuτα, και θαν τοuς φαίνεται πώς ό Γαλίνας 
έκεΤνος άναστήθηκε τώρα και 'ξαναζΥΙ σ' έμας. Θα λένε πώς 
έξεβλάστωσε μέσ' άπο τον τάφο του, κ' εκαμε Γαλίνηδες 
πολλοuς δμοιοuς του. 

Μην έπηγες, μωρέ, κι' ακουσες τη διδαχη τοϊ> παπα Ρό
ζου κ' επειτα με την αλλη διδαχη τοϊ> πατέρα σου, έμπηκες 
και cru σε θεογνωσία! 

Δεν είναι, μωρέ, θεογνωσία' είναι σμπάρο ποϊ> θε να 
φάμε' γιατι θα μας βαρεθη ό κόσμος' και θα 'ντροπιάσωμε 
τα μοuτρα μας και το σπητι μας. Προχθες τη νuχτα πάλε, 
άπο καλα ποδάρια έγλυτρώσαμε άπο τον Καρακοuνη, σ' 
έκεΤνο το αλλο σπητι .  <Ως πότε θαν τη 'βγάνωμε σά·ίκη; . . .  

'Έπειτα, - «Μία ροπή, και ταuτα πάντα . . .  » τ α  ξερναμε 
δλα. 

Σημείωση Συντάχτου. ΤΟ είδος τοuτο της λογαται άστε ιό
τη τος, άρχηνημένο ώς είδος χορατοu, και τελειομένο τώρα 
πλέον εις είδος ταχτικης γνησίας κλεψιας, μαστίζει σήμερα 
την κοινωνία μας. Καίτοι έννοοuμενοι και γνωριζόμενοι οΙ 
ταχτικοι τοuτοι κλέφτες, οΙ παθόντες δεν τολμουν ναν τοuς 
τιμωρήσουν πιάνοντάς τους έπ' αuτοφώρ� η ναν τοuς κατα
διώξουν επειτα στα δικαστήρια, φοβοuμενοι, ώς λέγουν, την 
περαιτέρω αuθάδειάν τους. 
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Δεν ήξέρω ποίο το συχαντερώτερο, ή χαμερπης διαφθορα 
των νυχτοχλέφτων Γαλίνων, 11 ή ανανδρία των δειλων χλε
φτομένων. 



Η ΚΕΧΡΙΟΝΙΤΙΣΣΑ 

Ή ακόλοuθη έξιστόριση διαφέρει απο τες προηγοόμενες δι
ήγησες, εις το δτι έκεΤνες εχοuν το μέροuς τοuς το ιδανικον εις 
την ραφην των διαφόρων τεμαχίων και σχεδίασην και πλάσην 
του δλοι> διηγήμαΤΟς" έν� ή έξιστόριση τοότη δεν εχει τίποτε 
ιδανικόν, αλλ' ειναι πιστη και ταχτικη έξιστόριση γεγονότων. 

Ή Κεχριονίτισσα ειναι μόνον μία απο τες τόσες Πα
ναγίες που απο δόο χιλιάδες χρόνοuς χαίροuνται τα 
ουράνια Άνάχτορα της παλαιας έκθρονισμένη(Ηρας' έν� 
ταυτοχρόνως δεσπόζει σε μίαν έξοχικην μονην κοντα στο 
Ληξουρι .  

tH Κεχριονίτισσα τοότη εκαμε στον καιρό της θαόματα 
πρώτης τάξεως. Έλότρωσε και εφερε απο τη Μπαρμπαρια 
σκλάβοuς! Άναμφίβολη δε απόδειξη του θαόματος τοό
τοι> ειναι n σιδερένιες αλuσες όπου ακόμη σώζονται στην 
έκκλησία, ρ ιμένες εις τη μάντα του θρόνοι> της. -'Έρριψε 
αίμα απο το χέρι της δταν ίερόσuλος ανθρωπος την 
έπλήγωσε, πασχίζοντας με το μαχαΤρι τοι> ναν της κόψη τη 
ζώνη με τα θροπάρια' και το αίμα φαίνεται ακόμη πισμένο 
στην κοψια του χεριου της. - 'Iατρέuει δε έπι μετριωτάτη 
πληρωμΤί λεγομένη τάμα, δλες δσες γuναικουλες προστρέ
xoUVE εις αυτήν' αυτάς, και τα τέκνα τοuς και τοuς ανδρας 
ΤΟUς' και τοuς έλεuθερώνει δλοuς απο κάθε κίνδuνον. 
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Συμμερίζεται βέβαια και ή Χάρη της το φιλέγδιχον ολων 
οσων άλλων Άγίων και Άγιών μετέρχονται την έπι πληρωμη 
θαυματιατρείαν. 'Έτσι, αν ό ίατρευθεις άπο άσθένειαν, 11 ό 
λυτρωθεις άπο κίνδυνον, δεν της φέΡΏ έγκαίρως μέσα στο 
χρόνιασμα το ταμένο τάμα, αίιτή, καλώς ποιοuσα, τόνε θα
νατώνει θεοπρεπώς και άναπόφευκτα μέσ' στο χρόνιασμα, 
διορία δοσμένη για την άπόδοση κάθε τάματος:1:Ι θεοπρεπεΤς 
τουτες τιμωρίες και λοιπα άλλα θαuματα, κάμνουν ωστε να 
πανηγυρίζεται ή Χάρη της κάθε άγουστο, και άκριβώς πά
ντα τες 15 του κάθε άγοUστου. ( Ι )  το δε πανηγuρι της γένε
ται κατα τον άκόλουθον τρόπον. 

Δεκαπέντε 'μέρες πρωτήτερα n καμπάνες άρχίζουνε με 
εχταχτα όλημερνα σημάματα να ένθυμίζουνε στα παιδια 
του κάμπου τα σιμωτινα χρονοστρόφια τών θρησκευτικών 
τους οργίων. 

την παραμονη της μνήμης της άρχίζει το πανηγuρι, και 
άρχίζει με ολην τη δUναμη. τα παιδια του κάμπου, και κλε
φτομιλόρδοι άλλοι της χώρας, πλημμυρίζουνε τα περίχωρα. 
ΤΟ προαuλιο της έκκλησίας, μεταβάλλεται είς άγοράν' γεμί
ζει ταβλια με πεπόνια, με χειμωνιάτικα, με φαγώσιμα και 
πιώσιμα άλλα, οπου οί πανηγυριώτες τουτοι είιωχίζουνται' 
παίζουν τες άμάδες, ρίχνουν' το λιθάρι, καπνίζουνε, 
τραγουδουνε, σημαίνουνε χαρά, και καΤνε το κατραμάσκι. 

'Έρχουντ' ένταυτψ και n γυναικουλες άπο τη χώρα, με 
τα τάματα που έκάμανε μέσ' στο χρόνο. Μπαίνουνε στην 

( 1 )  'Άλλη φορά, τους άπερασμένους χρόνους, την έχατεβάζανε στη 
χώρα. την έγυρίζανε στα χαντοόνια με βέστες μεταξωτες χρεμασμένες 
όπίσω στο θρόνο της" τάμα έχείνο που ή γυναιχουλες της είχε 'πάνε. Κ' 
έγενότουνε τουτο δια να παραχινιώνται χαι ή αλλες να χάνουνε αλλο τό
σο. Μα τ' αγρια τουτο οσο πάνε παόουνε. Άναπτόσσεται τώρα πλέον χαι 
λεπτόνεται ή διάνοιά μας" άλλα δυστυχώς προς το χαχόν. 
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έκκλησιά, κάνοuνε το σταuρό τοuς εις τη Χάρη της, και 'πι
θώνοuν απάνοu στη στρώση του θρόνοu της τα διάφορα τά
ματά τοuς. 

Το βράδu αργα αρχίζει το μοληνUχτι. τα στασίδια ολα 
γεμάτα γuναΤκες, προεστες-κuρίες, και αλλες νοικοκuράδες 
με τα παιδάκια τοuς. Και έπειδη τα στασίδια δεν δικουνε 
δια το πλ ηθος όπου θα ξενuχτήση μέσα, άπλώνοuν κάτοu 
παπλώματα, και αλλα τέτοια, οποu αργότερα τη νuχτα πλα
γιάζοuνε ή κοπέλες, και τα παιδάκια. 

Έντοσοuτ�, και εως να ελθη ή στιγμη της νuστας, εΤναι 
τα παραμuθια και ή κοuβέντες, τα στραγάλια, τα xouXLcX τα 
Φημένα, τα κοuτσοuπα, τα μοuστοκοuλοuρα, και Ο, τι ομοω, 
δια το pa rterre έκεΤνο· ένψ δια τα στασίδια εΤναι αλλα δρο
σίσματα έκλεχτότερα, χειμωνικο λ.χ. και πεπόνι· και δια 
τους παπάδες και Φαλτάδες καφφέδες μόνον. 

'Έξω απο την έκκλ ησιά, στο προαuλιό της, τα παιδια 
του κάμποu, με τους μιλόρδοuς και αλλοuς ομοωuς φ,λα
Χόλουθουι; απο τη χώρα, διασκεδάζοuνε με παιγνίδια διάφο
ρα· εως οτοu, βαρεμένω, φεuγοuν' έκεΤθε, και σπέρνοuνται 
στους τριγuρινους κάμποuς, οποu, χάριν της πανηγuρεως, 
έπισκέφτονται τους πεπονόκηποuς, τες απιδιές, τες σuκιές, 
και τα σταφuλια τα φαοuλάρικα. Ποδοπατουν και τσακί
vouv στο σκοτάδι της νuχτος τα κοuρβοuλα, τσακίνοuν τους 
κλάδοuς των δενδρων, δια να σώσοuν τα 'πωρικα ωρμα και 
αγοuρα, λεηλατουν τα περίχωρα, και τα χαράματα, στην 
έπιστροφή τοuς απο το πανηγuρι στη χώρα, πλήρεις τότε 
πλέον θρησκεuτικοu φανατισμου και ζήλοu δια την θρησκεί
αν, κρημνίζοuνε λιθιες και γεμίζοuν το δημόσω δρόμο με 
τες κρημνισμένες πέτρες- χαλουν τα γεφUρια· και 'μπαίνοuνε 
στη χώρα θρησκεuτικοι ηρωες, προστάτες και στήριγμα της 
θρησκείας. 
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'Έτσι, την αόγη 'ξημερώνεται τα μοληνuχη τελειωμέ
νο' οΙ κάμποι λεηλατησμένοι και καταστρεμμένοι' οΙ δρό
μω άδιάβατοι' οΙ πανηγuριωτες δοuλειασμένοι άπα τα 
θρησκεuταα οργια' και ή γuναικουλες και ή υπηρέτριες 
εόχαριστημένες είς τα πανηγuρι εuχοuνται άνάμεσό τοuς 
ναναι καλα και του χρόνοι; για τα παρόμωα. 

�H Κεχρωνίησσα, άναντφρήτως, έξακολοuθεί άκόμη 
να εχη κάπωα πέραση στην Παλαη ολη, και να θεωρείται 
'σα μία άπα τες Μεγάλες Παναγίες της 'Ορθοδοξίας άλλα 
έξέπεσε πολυ άπα τα πρωτο της μεγαλείον. Ύ πέστη και 
έκείνη την τuχην των άνθρωπίνων πραγμάτων' και της 
έπέπρωτο να ίδη άλλες Παναγίες να πάροuν τη θέση της, 
την άρχαίαν λαμπρήν της θέσην, και να πλοuτίζοuν τώρα 
και αότες τους κηδεμόνας τοuς με ολα τα τόσα προσφέρμα
τα των μακαρίων έκείνων οντων όπου λέγονται άνθρωποι, 
έπειδη εχοuν τη μορφη την άνθρώπινη. 

Ποιός ηθελε της τα 'πεί της Δραπανιώησσάς μας έδω 
και πενηντα χρόνοuς, πως μία Τηνιώτισσα μια 'μέρα ηθελε 
γένει άνώτερή της- ηθελε κερδίζει στη μόνη πανήγuρή της 
όγδοηνταριες χιλιάδες φράγκα' και ή Κuβέρνηση του Κρά
τοuς (τίποτε 'λιγώτερο ! )  να βάνη τα βαπόρια της είς τη διά
θεση των προσκuνητων της τότε άφανης έκείνης; 

Όποία άκαταστασία των άνθρωπίνων πραγμάτων! 



ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΎ ΧΩΡΙΚΟΎ 

ΣΤΑ 'ΓΓΟΝΙΑ ΤΟΎ 

Το σπητι μας, παιδιά μου, δεν ηταν πάντα φτωχό. 'Εγώ, 
ζώντας τοϊ> πατέρα μου, το θυμοuμαι πλοUσιο. Πλοuσιο! 

"Οντις λέω πλοuσιο, θα 'πη πώς ε'ίχαμε το χρειαζοuμενό μας, 
και δε μας έλειπε τ(ποτε. 

Τ ο κασόνι μας ηταν' πάντα γιομάτο κριθάρι' γιατι τό
τες το έκαταδεχόμασθε το κρίθινο. Ε'ίχαμε όληχρονις τα 
όσπρ(ατά μας, όποϊ> κ' έκείνα τα έκάναμε στο χωράφι μας" 
τα σκόρδα μας, τα κρεμuδια μας και κάπου-κάπου και το 
προσφά"ί μας άπο τη χώρα. 

Ή 'ντυμασιά μας έμας τοuν άντρώνε ητανε άπο δι
πλάρι, ποϊ> το έγν�θανε ή γυναίκες μας. Και ή γυναίκες 
μας έντυνότανε με βαμπακερα έλαφρότερα. ΟΙ αντρες 
έφοροuσαμε τσαροuχια' και ή γυναίκες μας πασουμάκια. 

Δεν ε'ίχαμε στα σπ�τια μας κομα πολυέξοδα. Κασέλες 
εϊχαμε. Καθρέφτες τότε δεν εϊχανε πάρι τ' άρκοντόσπητα' 
κ' έμεΤς οί φτωχοι δεν εϊχαμε χρεια να κυττιώμαστε σε κα
θρέφτες. 

"Οντις καν εις άπο το σπητι άρρώστουνε, έπ�γαινε ό πατέ
ρας μου με το μουλάρι μας κ' εφερνε το γιατρο άπο τη χώρα, 
ποϊ> με δυο κοτόπουλα επειτα τον εβγάναμε. Κρίσες τότε 
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δεν ε'ίχαμε οΙ φτωχοί. tl:l κρίσες ητανε για τους αρκοντεζ κ' 
έμας τα χρήματά μας δε μας τατρωε το δικαστήριο. 

Καφφέδες δεν έγνωρίζαμε. Μα ε'ίχαμε κρασάκι άπο το 
βουτσί μας, όπου μας εβανε δυναμη κ' έδουλεUαμε. 'Έτσι, 
με το ξινάρι μας, με το ζω μας και με την οικονομία μας 
έθρεφόμασθε κ' ευτυχοUσαμε. 

Μας έχρειάστηκε μια φορά, σε μιά μας περίσταση, να 
δανειστοuμε χρήματα άπο τον αρχοντα το σέμπρο μας, και 
για χρόνους επειτα ό πατέρας μου δεν ήμπόρεσε ναν τοί) τα 
πληρώση· μα τοί) έπήγαινε ταχτικα πάντα το διάφορο, εως 
οτου ό Θεος τον άξίωσε και τοί) έπλήρωσε και το κεφάλι. 

'Έτσι, το πουγγι τοί) άρκόντου ητανε πάντα ετοιμο για 'μας 
εις κάθε μας περίσταση."Ετσι, άπάνου-κάτου έκάνανε και οΙ 
αλλοι τότες, κ'έζοuσαμε ολοι ευτυχισμένοι, και και καθως ό 
Θεος ηθελε. 

Ευτυχοuσαμε, έπειδη έζοuσαμε τίμια και φρόνιμα. 
Έπειδη έκεΤνο ποί) ε'ίχαμε, το ε'ίχαμε με τον τίμιον κόπο 
μας: δεν έγελοuσαμε κανένα ναν του το δανειστοuμε και ναν 
τοί) το φάμε. Και εϊχαμε τη συνείδησή μας παστρικιά, και το 
πρόσωπό μας άντρόπιαστο. 

Μα τώρα, προτοί) πάμε να γυρέφωμε δανεικό, βανοuμα
στε πρωτα να σκεφτοuμε, με τί τρόπο να έξασφαλίσωμε το 
πραμα μας, για να μην δπόκειται εις το χρέ'ί ποί) θα πάμε να 
κάμωμε· και 'σα γελαστη ό δανειστής μας να μας δανείση, 
τότες τοί) κάνουμε κρίση, και δεν τον πληρώνουμε! . . .  

Τ ώρ' άλλάξαν τα  πράματα. Τ ώρα ζοuμε άλλοιως 
έμεΤς οΙ φτωχοί. Τώρα έμπηκε σ' έμας ή σχετικη καλοζω
"ί"α και πολυτέλεια! Έγω δε σοί) λέω . . .  ολος ό κόσμος τώ
ρα έκαλητέρεφε, και είναι δίκιο ναχωμε κ' έμεΤς μία κά
ποια καλοζω"ί"α, και να χαίρομάσθε μία ζωη καλ ήτερη άπο 
έκείνην των γονέωνέ μας, οσο μας το συγχωροuνε κ' έμας 
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τα κόπια μας. Μα χωρΙς φαντασίες καΙ λοUσα. Να μη θέ
λουμε να φαίνομάσθε ομοωι με τους καλήτεροuς μας, καΙ 
να 'ξοδεuωμε για τοuτο περισσότερο άπ' ο, τι μποροuμε να 
'ξοδεUωμε. 

'Εμείς τώρα εξεναντίας εμπάσαμε στα χωριά μας τα 
λοuσα τση χώρας, καΙ ό Θεος βοηθός! .  . .  

Θέλουμε κ '  εμείς στα χωριά μας τση γυναίκες μας μ ε  στι
βαλέτα άπο τρία τάλαρα το ζευγάρι· με βέστες μεταξωτές" 
με όμπρελέτες" με στολίδια σαν έκείνα των άρχοντισσωνε. 
Θέλουμε κομα άπο σαράντα κολονάτα το ενα. Θέλουμε καΙ 
έμείς τους καθρέφτιδές μας" καΙ θέλουμε καΙ τσου καφφέδες 
μας."Ολα τοuτα, για να 'μποροuμε να λέμε τοuν άρκόντωνε 
τείσαι - τείμαι ! .  .. Άμά; . . .  βάστα καυμένο ήμεροδοuλι ναν 
τα πληρώστις ολα τοuτα καΙ αλλ α Ομοια! .  . .  

Ή σταφίδα μας, εκείνο το  μερτικο ποί) περνοuσε άπο τα 
κλήματα ποί) δουλεuουμε, πάει για να πληρώνουμε τα προ
στuχια, καΙ δε διχάει μήτε. Μα τότες πως να κάνωμε για 
να 'πηαίνωμ' εμπρός, στο πόδι ποί) έβαλθήκαμε; Πρέπει βέ
βαια να άδικοuμε μ' ο, τι τρόπο 'μποροuμε το σέμπρο μας, 
το γείτονά μας, το γνώριμό μας" να προβατοuμε πάντα με 
την άπάτη, καΙ να γελιώμαστε άνάμεσό μας" να παίζωμε 
κάθε 'μέρα καΙ ολη 'μέρα με τους γνώριμοuς μας το «όποί) 
γελάστι καλήτερα.» Μα ή άδικία είναι κακη νοικοκυρά· καΙ 
υστερο δεν κάνει τα συμφέροντά μας, καΙ δε συμφέρει ναν 
την εχωμε. 

Πραγματικως. 'Εμηχανευτήκαμε να μην πληρώνουμε τα 
χρέη μας" καΙ δεν τα πληρώνουμε· καΙ οποως μας εδωσε 
τα χρήματά του, ας τρέχτι να τα γυρεUτι. Μα με τοuτο τί 
εκάμαμε. 'Εχάσαμε το άξιόχρεό μας" καΙ μας έμείνανε τα 
καθημεροuσια εξοδά μας, καΙ τα λοuσα μας, ποί) τώρα πλέ
ον δεν ήμποροuμε ναν τ'άφήσωμε, καΙ ταχουμε για να μας 
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δυστυχεύουνε, χωρις να 'βρίσκωμε Φυχοπόνεση, άφου και 
δεν την άξίζουμε. 

Τώρα υστερα πάλε έπονηρευτήκαμε να μεταχειριστουμε 
την άπάτη, κ' έγυρέΦαμε κι' αλλα δανεικα χωρις σκοπο ναν 
τα έπιστρέΦωμε. Μα τώρα εόρήκαμε προετοιμασμένους 
τους άνθρώπους- έπειδη καθένας γνωρίζοντας οτι άδικήσαμε 
τους πρ�ην δανειστάς μας, πουλιο δεν μας έμπιστεύτηκε, 
γνωρίζοντας πως ο,ΤΙ ηθελε μας δώσει δεν το έματάβλεπε· 
κ' έμείναμε και μένουμε άβοήθητοι στη χρεία μας. 

Έξαχρειωθήκαμε! και ή έξαχρείωσή μας εσυρε άπάνου 
μας τη δυσμένεια και την άποστροφη του κόσμου. Και με 
δίκηο.  Έπειδη οταν ό φτωχος φέρνεται 'σαν τίμιος φτωχός, 
καθένας τόνε πονεΤ και τόνε βοηθάει. Μα οταν φέρνεται δια
φορετικά, καθένας τόνε μισεΤ και τον άποφεύγει. 

ΝαΤσκε. Άφου οί αρκοντες έπάΦανε να μας δανείζουνε, 
έβγήκαν' οί εμποροι. Έτοϋτοι μας έπροστυχούσανε, και μας 
προστυχουνε άκόμη και τώρα κάθε χειμωνα. Μα με τί τρό
πο μας προστυχουνε; Μας λένε πως παράδες δεν εχουνε · 
και μας δίνουνε πραμα άπο το μαγαζί τους, καλαμπόκι, 
στάρι, όσπρίατα, και αλλα τέτοια, για να μας τα πουλουνε 
σε διπλη τιμη άπ' ο,ΤΙ άξίζουνε. Και οντις τους πάμε τη 
σταφίδα μας για ναν τους πλ ηρώσωμε το σαπόσταρο που 
μας έδώσανε, τη σταφίδα μας μας τη λογαριάζουνε στη 
κατώτερη τιμη άπ' οσες έτρέξανε. <Ώστε που, κοσκίνησ' 
έδωθε, κοσκίνησ' έκεΤθε, μας παίρνουνε το πραμα μας χάρι
σμα, και μένουμε και σε χρέ"ί! . .. Μα ετσι έγυρεύαμε, κ' ετσι 
εόρήκαμε. 

Έγω σας έξομολογουμαι, μωρες παιδιά, γιατι εΤμαι τώ
ρα ένενηντα χρονωνε ανθρωπος, κι' οπου κι' αν είναι θα δώ
σω λόγο του άφεντος του Θεου για οσα επραξα. Μα έγω 
πρωτος, οντις έπέθανε ό πατέρας μου κ' εμεινα έγώ, καΙ 
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ήθέλησα να δανειστώ χρήματα, έσκέφτηκα πρώτα πώς 
να κάμω να μ ην τα πληρώσω· κι' αφοί) εuρηκα τον τρόπο, 
έπηγα κ' έγέλασα τον αφεντάμπελό μας καΙ μ' έδάνεισε. 

'Έπειτα έπροπούλουνα πάντα το μερίδιό μου καρποuς απο 
τα ποσταντικά μας, ωστε να μη 'μπορfj μήτ' έκείνους να 
μοί) μεσεγγυάση. τα επιπλα τοί) σπητιοu, έκείνα είχε 
παληώσουνε, καΙ δεν αξίζανε· μ' αν ητανε καΙ κανένα ποί) ν' 
αξίζη, για 'κείνο έκάναν' ορκο οί γειτόνοι μου πώς ητανε 'δι
κό τους, κ' έγλύτρωνα! . . .  Κ' ετσι έκάναμε καΙ κάνουμε τώ
ρα ολοι στο χωριό."Ωστε οΙ νοικοκυραίοι ποί) μας έδώσανε 
τσοu παράδες τους τοuς έχάσανε. 

Μα καθως είπα, οί δανειστάδες μας έχάσανε τσοu πα
ράδες τους, αλλα κ' έμείς έχάσαμε τα πιστά μας. Άφοί) 
αρκινήσαμε να κάμω μ' ετσι, καν εΙς πουλιο δε μας έβοήθησε 
στη χρεία μας, καΙ πουλιο χαιρι δεν ε'ίδαμε. Οί ανθρώποι 
μας έκλείσαν' τση πόρτες τους, κ' έμείς εμείναμε στα σβυ
στά, στερημένοι απο κάθε βοήθεια στην περίστασή μας. 
ΚανεΙς πουλιο δεν έμπιστεύτηκε το γείτονά του στο παραμι
κρότερο. Μά, τοπα πάλε, ή άδ,χ{α E[vat χαχη vo,xoxupri, καΙ 
τόνε βουλιάζει τον αφέντη της .  

τα βάνουμε με τοuς αρκοντες καΙ τοuς γένουμάστε 
έχθροί, καΙ τοuς λέμε έχθρούς μας, καΙ τοuς κάνουμε αταξίες, 
καΙ ζημίες εις το πραμα τους" μα τοuτο ολα 'ξαναπέφτουνε 
απάνου στο κεφάλι μας, έπειδη δεν κάνουμε αλλ ο παρα να 
μας βαρένουνται πάντα περσσότερο. 

Έτοuτα, μωρες παιδιά, δε σας τα λέω για να γένητ' έσείς 
τάχατες καλήτεροι, καΙ να ζήσετε πουλιο ευτυχισμένοι· 
Οχι· γιατΙ γνωρίζω πώς οντις οί ανθρωποι φθάσουν' καΙ πά
ρουνε τη χύση στον κατήφορο της κατεργαριας, δύσκολα 
βαστιώνται, καΙ δυσκολώτερα γυρίζουν' οπίσω. Μα σας τα 
λέω για να τα ξέρετε. 
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'Εσείς θα ροδοβολήσετε και ακομη παρακάτου, εως 
είς τον πάτο της έξαχρειώσεως- και μόνον έκείνοι που θα 
γεννηθουν' επειτα, έκείνοι θ' άρκινήσουν άγάλι-γάλι να 
'ξανανεβουν' τον άνήφορο της τιμιότητος. Τέλος ό Κόσμος 
θε ναχη πάλε με την άλήθεια θρησκεία. Και δε θα λένε πλέ
ον πως αλλο είναι το πίστη, και αλλο το τέχνη· άλλα οντις 
ή τέχνη δεν είναι κατα την πίστη, θαν την άποστρέφονται 
την ατιμη τέχνη. 



ΑΝΑΘΕΜΑ ΓΙΑ ΟΝΕΙΡΑ 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ! 

Είδα πως ημουνα στον Παράδεισο! πως επηγα; Οϋτε 
εγω δεν ήξέρω . 'Ξέρω μόνον όπως εuρέθηκα στην πόρτα, 
με τονΆη-Πέτρο κατάμουτρα. Μα τοuτην τη φορα ό 'Άγιος 
εκείνος δεν είχε τη μορφή του την άνθρώπινη' άλλα το 
σχημα ένος μεγάλου και ώραίου σκUλοu. Ό σκuλος εκείνος 
μόλις με είδε εμπρός του, ηλθε σ' εμε κοuνοuντας την ωρά 
του, και μοϊ> εγ λυφε τα χέρια. 

'Άγιε, τοϊ> είπα εγώ, μοϊ> φαίνεται μιαν αλλη φορα να σε 
είδα πάλε σε τοuτο το 'ίδιο μέρος' μα τότες είχες την πρώτη 
σου μορφη την άνθρώπινη' και δεν ησουν διόλου καλος με 
εμέ, άλλα με εκαταδίωξες, και τόσο, ωστε να με στείλ ης είς 
την Κόλαση' εν� τώρα παρουσιαζόμενος είς εμε 'σα σκuλος, 
μοϊ> δείχνεσαι τόσο καλήτερος! 

Τίποτε παράξενο' είπε ό 'Άγιος. Πολλοι ανθρωποι ηθελε 
καλητερέψουνε, αν ε'ίχανε την ψυχη τοϊ> σκuλοu ' και πολλοι 
σκuλοι ηθελε χεφοτερέψουνε, αν ε'ίχανε την ψυχην των πε
ρισσοτέρων άνθρώπων. 

'Άγιέ μου, τοϊ> είπα εγώ, μοϊ> φαίνεται 'σαν ενα 'λίγο μι
σάνθωπος. 

'Όχι, λέει, τόσο, οσο μπορεί να νομίζης. Οί σχετικως 
όλίγοι ανθρωποι τους όποίους εχουμε στον Παράδεισό μας, 
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τιμοuνε άρκετα το άνθρώπινο γένΟς" και το κάνουνε και σ' 
έμε άγαπητό. Άλλα ή άλλοίωσή μου τούτη την όποίαν μοί) 
βλέπεις, με εκαμε να γνωρίσω και την Φυχην τοί) σκύλου ' 
την όποίαν έγκαρδίως ηθελε την εόχηθω είς τοΙΙς περισσότε
ρους άνθρώπους. 

Κ' έν� έμίλουνα ετσι με τονΆη-Πέτρο, ή πόρτα τοί) Πα
ράδεισου αότομάτως ανοιξε δίπλατη!'Ώ! Είπα έγώ. Χωρις 
κλειδιά! . . .  

Και ό 'Άγως' 'Εκείνα, λέει, ποί) λέτε σείς είς τον Κόσμο 
κλειδια τοί) Παράδεισου, είν' έκείνα τα κλειδια ποί) ό Πάπας 
σας βαστάει, για ν' άνοίγη μ' έδαuτα τα βαλάντιά σας. Είναι 
τα κλειδια τ-ης μωρίας σας" οχι τοί) Παράδεισου. Ό Παρά
δεισος δεν εχει κλειδιά. 

'Άγιέ μου, τοί) είπα, μοί) τον είπες Πάπα μου τον Πά
πα. 'Ξεuρε λοιπον σπως έγω δεν είμαι καθολικός" είμαι 
ορθόδοξος. 

"Ω, λέει, έμείς έδω δεν �ξέρoυμε καθολικοΙΙς και ορθόδοξους" 
οuτε χριστιανούς, οuτε τούρκους, ούτε όβραίους. 'Εμείς 'ξέρου
με άνθρώπους. Και σποως ανθρωπος είς τον κόσμον εκαμε 
την Φυχή του καλήν, και εζησε θεάρεστα, έκείνος ερχεται 
κατευθείαν έδώ, και τοί) άνοίγεται άμέσως και αότομάτως 
ή πόρτα, και χαίρεται δια παντος τον Παράδεισο, εστω και 
εΙδωλολάτρης αν ητανε στον Κόσμο. Και σποως εκαμε την 
Φυχήν του κακήν, έκείνος, εστω και χριστιανος Πατριάρχης η 
Πάπας, οuτε καν τολμάει να παρουσιασθΏ σε τοuτα τα μέρη. 

Παράξενα, είπα έγώ, 'Άγιέ μου, μοί) φαίνονται τα λεγό
μενά σου, έν� ή χριστιανικη θεολογία μας . . .  

"Ω, λέει έκείνος άντισκόβοντάς με' ένθυμήσου σταν 
τελειωτικως ελθης εΙς τον Παράδεισο να μην ποτε 'μιλήσης 
τοί) Χριστοί) για 'κείνο ποί) λέτε σείς έκεί κάτου Χριστιανικη 
Θεολογία, έπειδη τον πικραίνεις. 
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Μα νά, και μου παροuσιάζεται άπάνοu στο κατόφλι . . .  
Θέ  μοu! Θέ μοu ! .  . .  ό έαuτός μοu! Έγω εμεινα σαστισμένος 
σ' έκείνην τη θεωρία, και τον έκύτταζα βοuβος άκίνητος. 

'Ήτανε 'σα ναθελε κuττάζομαι σε καθρέφτη, και άκόμη κα
λήτερα, έπειδη γuαλι δε μας έχώριζε. 

Καταλαβαίνω, είπ' έκείνΟς" θαuμάζεις, έπειδη δεν εχεις 
διόλοu ίδέαν άπο τέτοιο πραμα· άλλα έδω τουτο είναι το 
σύνηθες. 

Μά, είπα έγώ, πως εγινα δύο; . . .  και πως είμαι δύο; ! .  . .  
Δεν ε'ίμαστε, λέει, δύο. Ε'ίμαστε μόνον ενας" άλλα έγω 

είμαι ή ψuχή crou, και συ είσαι το σωμα μοu. Και ίδου πως 
γένεται."Οταν είς τον Κόσμος ό ανθρωπος άρχίζη να λαβαίνη 
α'ίσθησιν του έαuτου τοu, να 'γνοιάζεται τη ψuχή τοu, και 
ναν την πλάθη θεαρέστως, μία καποια αχνα της ψuχης 
έκείνης άρχίζει να 'μπαίνη μέσ' στον Παράδεισο, 'σα μίαν 
ευωδία, ή όποία άκόμη δεν γένεται όρατή, άλλα ή αλλες 
ψuχες την αίσθάνονται και την προσδοκουνε."Επειτα, κατα 
που ό ανθρωπος έκείνος προοδεύει είς την ήθικην άναθροφην 
και τελειοποίησην της ψuχης είς τον νόμον του Θεου, ή έδω 
ψuχικη αχνα τοu προοδεύει κ' έκείνη προς το φανερώτερον· 
άρχίζει να παίρνη σχημα και πάχωμα· και τέλος πάντων 
γένεται πλέον τέτοια, όποία τώρα συ βλέπεις έμέ. Έγω τώ
ρα είμαι έσύ. 

Μπά! είπα έγώ, ενα τέτοιο 'θuμωμαι να έδιαβασα 
στην Κόλαση του Δάντη· άλλα το έθεώρησα τότε 'σα μί
αν ποιητικην φαντασίαν, και ποτε δεν το έπίστεuα πιθανο 
και πραγματώσιμο. Άλλα άκούω πως έδω μέσα γέ
νοuνται παρομοίως δεχτοι και τουρκοι και όβραίοι και 
είδωλολάτρες! πως λοιπόν, ό Παράδεισος του τος δεν είναι 
λοιπον ενα Χριστιανικον Κατάστημα, δια μόνοuς έμας τους 
'Oρθοδόξοuς; 
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Τί κατάστημα και ξεκατάστημα, λέει έκεΤνος, ό Πα
ράδεισος μεν είναι κατάστημα· άλλα είναι Παράδεισος: 
και είναι δια ολοuς τοuς καλοuς άνθρώποuς, άνεξαρτήτως 
έθνικότητος και θρησκείας. '1:1 έθνικότητες και n θρησκεΤες 
είναι κοσμικα πράματα ποu έδώ δεν Φηφώνται διόλοu. 'Εδώ 
δεν έχτιμαται παρα ή άρετή· όποία και αν είναι ή ένάρετη 
Φuχή, χριστιανου, τούρκοu η όβραίοu. 

Έαuτέ μοu, του είπα, άπο πότε cru έσχηματίστηκες φuχη 
τέλεια καθως σε βλέπω; Άπο πότε χαίρεσαι την εύτuχία του 
Παραδείσοu έδώ μέσα. 

την εύχτuχία λέει, του Παραδείσοu, που έγω άπο 'λίγο 
σε 'λίγο άπόχτησα και χαίρομαι έδώ μέσα, πρέπει βέβαια 
ναν την αΙσθανόσοuνε και cru ν' αύξάνll άπο 'λίγο σε 'λίγο 
στον έαuτό crou έκεΤ στον Κόσμο. 'Επειδή, κατα που μου 
εστελνες σε χροιαν άρετης έδώ, έγω σου την άντανακλουσα 
σε χροιαν φuχικης εύτuχίας εΙς τον Κόσμον."Ωστε και εΙς έσε 
ή κοσμικη crou εύδαιμον ία σου έγενότονε άπο 'λίγο σε 'λίγο, 
και άνεπαισθήτως. 

Έαuτέ μοu, του είπα, τώρα καταλαβαίνω, γιατί με ολες 
τες άνατροπες της τύχης, με ολα τα παθήματα, οΙ καλοι 
ανθρωποι 'βρίσκοuνε πάντα μέσα στην Φuχήν τοuς ενα κατι 
τι ποu τοuς βασταίνει και τοuς άνταμείβει. Και χαίρομαι ν' 
άκούω πως μίαν ήμέρα, έχτος της ένεστώσης μοu κοσμικης 
εύδαιμονίας θ' άξιωθώ να είμαι και σuνοικιστης εΙς τον Παρά
δεισο τών όΦηλών έκείνων προσώπων όπου μου έμελέτησες. 

Ό έαuτός μοu έχαμογέλασε· καί· - Μη δα νομίζllς, μου 
είπε, πώς σuνοικιστης θα 'πη Ισότιμος; 

Πώς λοιπόν; είπα έγώ, γένοuνται διάκρισεις μεταξu προ
σώπων εΙς τον Παράδεισον; 

Και πώς, λέει, δεν ηθελε γένοuνται;'Ήθελες ισως cru να 
είσαι Ισότιμος με τον ΆθηναΤον Σωκράτην, με τον Κινέζον 
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Κομφούκων, με τονΊσραηλίτηνΊησουν; και με αλλοuς, των 
όποίων έμείς οϋτε να πλένωμε τα πόδια δεν ε'ίμασθε αξιοι; 
Ό νόμος ό ανθρώπινος εις τον Κόσμον σας σας θεωρεί ολοuς 
ομοιοuς ένώπιόν τοu, έπειδη ό νόμος ό ανθρώπινος είναι 
τuφλος και ανίκανος να κάνη διάκριση! και στην ανικανότητά 
τοΙ) αγκαλιάζει μαύροuς σκύλοuς, ασπροuς σκύλοuς, ολοuς 
αδιάφορα, και τους λέει ολοuς Ομοωuς. Άλλα ό νόμος του 
Θεου είναι καρδιογνώστης και βλέπει καθαρα μέσα στες 
ψuχές, ωστε να έχτιμ� πρεπόντως και με ακρίβειαν του 
καθενος την ατομικήν ΤΟι) αξίαν, και κατατάσσει τον καθέ
ναν εις την θέσην όπου του πρέπει."Ετσι, έδω εχοuμε τους 
μεγάλοuς μας, τας κορuφας των αρετων Ολων."Επειτα απο 
τους όποίοuς ερχονται βαθμηδον και κλιμακηδον ολοι οΙ 
αλλοι καλοι ένάρετοι ανθρωποι, εως είς έμας τους τελεu
ταίοuς, μεταξυ των όποίων και σύ. 

Τόσο με φθάνει, είπα έγώ. Άλλα πως βάνεις και τον 
Ί ησουν μαζυ μΙ . .  

Σε τουτο, λέει, δεν σου αποκρένομαι. Μ' αντίσκοψ' 
έκείνος και μουπε. Έσυ τώρα κοιμασαι. Μα δεν αμφιβάλλω 
οτι οταν 'ξuπνήσης, θα τρέξης να φωνάξης Ο, τι ήθελε σου 
'πω για 'κείνο που μ' έρωτ�ς, και δεν σuμφέρει. tI:I σφηκες 
ήθελε πέσοuν' απάνοΙ) crou, καθως σου έπέσανε και αλλ η φο
ρά, και ήθελε σε φάνε και τώρα. Κατάλαβε πως n θεολογίες 
ολες, μηδεμιας έξαιροuμένης, είναι πραματείες μεγαλεμπο
ρείων, εις τα όποία ζουνε χιλιάδες ανθρωποι· και συ γuρεύ
εις ναν τους τα καταστρέΨης. Μα νομίζεις οτι οΙ ανθρωποι 
έκείνοι ήθελε μείνοuνε άπαθείς θεαται της καταστροφης 
τοuς; Νομίζεις οτι δεν ήθελε σε θεωρήσοuνε, και δεν ήθελε 
σε μεταχειρισθουνε ώς τον μεγαλήτερόν τοuς έχθρόν, και 
δεν ήθελε έπιζητήσοuνε για έγδίκησή τοuς την έδική σοΙ) 
καταστροφήν; μεταχειριζόμενοι μέσα θεμιτα και αθέμιτα, 
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οσα ό φόβος τοί) άφανισμοί) τοuς καΙ ή άπελπισία τοuς ηθελε 
τοΙΙς uπαγορεuσει; 

Καλα μοί) λέεις, είπα εγώ. Πραγματικως, εγω εκαμα 
πάντα το εναντίον άπ' Ο,τι με εσuμφερνε' καΙ το εκαμα εν 
γνώσει μοι> οτι δεν με εσUμφερνε. Μα τώρα άποφάσισα. Δε 
ματαμιλω. - ΚαΙ οταν εξuπνησα, επιασα εόθΙΙς το κονδuλι 
καΙ εγραψα: 

Φι?ε Γαβριηλιοη, 

"Φώναξε μ'ε όλη σου τη δ';ναμη, πώς δ'εν ματαμιλώ πλέον Ύια κανένα 

στραβό». 

Ό φι?ος 
Α.Α. 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ίστορία ένος Γα'ίδάρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Ίστορία ένος Γυνείκελου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  
Ίστορία ένος Άρχιεπισκόπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Ίστορία μιας Κάρας . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  35 
Περίεργο"Ονειρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  49 

Ό Παπα-Διάολος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 
'1:1 δύο Τσαβάτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Ίστορία μιας Άποθαμένης . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 
Ταξείδι στον Πλανήτη Δία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Ίστορία μιας ουραγγουτάγγου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Ίστορία ένος Γαλόπουλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
'Όνειρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 
Άπομνημονεύματα Γα·ίδάρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Αυτόγραφον ένος Μπιστικου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 
'Εξομολόγηση Άμαρτωλου σε παπα Άμαρτωλότερον . . . . . . . . . .  163 
Σημείωση αποβλέπουσα τον Κόσμο μας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171  
Ο ί  'Ρνιθοκλέφτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 77 
Ή Κεχριονίτισσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
Όμιλία Χωρικου στα 'Γγόνια του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186 
Άνάθεμα για όνειρα, πως είναι περίεργα! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 








	ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	Εἰδοποίηση 
	Ἱστορία ἑνὸς γαϊδάρου
	Ἱστορία ἑνὸς γυνείκελου
	Ἱστορία ἑνὸς ἀρχιεπισκόπου
	Ἱστορία μιᾶς κάρας
	Περίεργο ὄνειρο
	Ὁ παπᾶ-Διάολος
	ᾙ δύο τσαβάτες
	Ἱστορία μιᾶς ἀποθαμένης
	Ταξίδι στὸν πλανήτην Δία
	Ἱστορία μιᾶς οὐραγγουτάγγου
	Ἱστορία ἑνὸς γαλόπουλου
	Ὄνειρο
	Ἀπομνημονεύματα ἑνὸς γαϊδάρου
	Αὐτόγραφο ἑνὸς μπιστικοῦ
	Ἐξομολόγηση ἁμαρτωλοῦ σὲ παπᾶ ἁμαρτωλότερον
	Σημείωση ἀποβλέπουσα τὸν κόσμο μας
	Οἱ 'ρνιθοκλέφτες
	Ἡ Κεχριονίτισσα
	Ὁμιλία γέρου χωρικοῦ στα 'γγόνια του
	Ἀνάθεμα γιὰ ὄνειρα πῶς εἶναι περίεργα!
	Περιεχόμενα
	ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

