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Εισαγωγή. 

  

     Την φετινή χρονιά, επηρεασμένη από κάποια γεγονότα που τη σημάδεψαν, όπως ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα, η τάξη μας στα πλαίσια της Ερευνητικής 
Εργασίας αποφάσισε να ασχοληθεί με την απόδοση στα ελληνικά, μιας απλής, Αγγλικής έκδοσης ενός διάσημου μυθιστορήματος, τις «Περιπέτειες του 
Χάκλμπερι Φιν.» 

    Το βιβλίο αναφέρεται στις περιπέτειες ενός δεκατετράχρονου αγοριού που αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του μαζί με ένα μαύρο φυγά σκλάβο. 

    Το ταξίδι τους αυτό προς την ελευθερία πάνω σε μια αυτοσχέδια ξύλινη σχεδία ήταν για μας όχι μόνο πηγή έμπνευσης, αλλά και αφορμή για έρευνα και 
προβληματισμό. 

     Ο ρατσισμός και η δουλεία, δυο έννοιες που φαίνονται ξεκάθαρα μέσα στην ιστορία μας, από την εποχή του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου μέχρι και την 
εποχή μας, άλλαζε συνεχώς μορφές, αλλά στην ουσία παρέμενε πάντα ο ίδιος. 

    Ο αμερικανικός εμφύλιος, ο πλέον καταστροφικός πόλεμος που έπληξε το κράτος των Η.Π.Α, είχε σαν μια από τις σημαντικότερες αιτίες του το θέμα της 
δουλείας. Με τη Διακήρυξη όμως της χειραφέτησης που υπογράφτηκε το 1862-3 περίπου 3,5 εκατομμύρια Αφροαμερικανοί, το 40% του τότε πληθυσμού της, 
απέκτησε την ελευθερία του, την οποία είχαν χάσει εξαιτίας του θεσμού της δουλείας. 

    Από τότε μέχρι σήμερα πολλά άλλαξαν. Σήμερα δεν γίνεται πια επίσημα εμπόριο δούλων, ενώ ανεπίσημα φαίνεται ότι σε μερικές χώρες εξακολουθεί να 
υπάρχει δυστυχώς. 

    Το δουλεμπόριο είναι μια από τις πιο παλιές μορφές εμπορίου που έκανε ο άνθρωπος. Το σύνολο των μαύρων που ζουν σήμερα στην αμερικανική ήπειρο, 
προέρχονται από το δουλεμπόριο. Με αυτό ασχολήθηκαν όλοι οι «πολιτισμένοι» λαοί της Ευρώπης, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Γάλοι, Άγγλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί. Το 
εμπόριο δούλων ξεπερνούσε κάθε χρόνο τις 20.000 ανθρώπους . Πωλούνταν κάθε μήνα περισσότεροι από 4.000 δούλοι. Αυτοί στέλνονταν στην Αμερική για 
να καλλιεργήσουν τα χωράφια των αποίκων. Το δουλεμπόριο γινόταν συχνά από οργανωμένες εμπορικές εταιρίες. 

   Η ζωή των σκλάβων από τη στιγμή που γίνονταν κτήμα των αφεντικών τους ήταν τραγική. Σύζυγοι χωρίζονταν με τη βία, παιδιά απομακρύνονταν από τις 
μανάδες τους. Οι συνθήκες δουλείας και διαβίωσης ήταν φρικτές, γεμάτες μαστιγώματα και κάθε μορφής εξευτελισμούς που υποβιβάζουν τον άνθρωπο σαν 
αξία και τον μετατρέπουν απλά σε ένα μέσο, ένα εργαλείο στα χέρια των πλουσίων χωρίς κανένα απολύτως ανθρώπινο δικαίωμα. 

Παρ’ όλο που μας φαίνεται αδιανόητο ότι κάποτε οι άνθρωποι είχαν στην κατοχή τους αλυσοδεμένους υπηρέτες, δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας 
υπάρχει  δουλεία. Αλλά με διαφορετικές μορφές. Σύμφωνα με τον ορισμό του όρου λοιπόν, «όποιος εξαναγκάζεται σε εργασία χωρίς πληρωμή, με την 
απειλή σωματικής ή άλλης μορφής βίας, θεωρείται δούλος.» 

 



Δυστυχώς, περισσότεροι από 12.000.000 άνθρωποι στον πλανήτη, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO ζουν υπό συνθήκες σκλαβιάς. Στη Βραζιλία 
υπάρχουν 25.000 σύγχρονοι σκλάβοι ενώ στο Ισραήλ 3.000 γυναίκες εισάγονται και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. (trafficking) Τι εννοούμε όμως όταν 
λέμε σύγχρονοι σκλάβοι;  

Η παιδική εργασία είναι ένα είδος σύγχρονης σκλαβιάς. Ανήλικα παιδιά εξαναγκάζονται σε εργασία για ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή και υφίστανται 
μεταχείριση ακατάλληλη για την ηλικία τους ενώ δεν λαμβάνουν τη μόρφωση ούτε απολαμβάνουν την ελευθερία  των συνομηλίκων τους. 

Πάνω από 73.000.000 παιδιά ηλικίας 10-14 ετών παγκοσμίως είναι αναγκασμένα να εργάζονται. Η ελευθερία που για εμάς είναι δεδομένη για κάποιους 
άλλους είναι ένα αγαθό που δεν έχουν γευτεί ποτέ, απλά επειδή είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε ένα μέρος που οι συνθήκες ήταν γι’ αυτά αντίξοες.  

Σύμφωνα πάντα με στατιστικά στοιχεία τουλάχιστον 12 με 13 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως που εξαναγκάζονται με κάποιο τρόπο να εργαστούν προς 
όφελος τρίτων, συνήθως υπό την απειλή βίας, υπολογίζεται ότι αποφέρουν κέρδη ύψους 31 δις.  δολαρίων ετησίως.  

Ο ρατσισμός, βαθιά ριζωμένος σε πολλών ανθρώπων τις αντιλήψεις, μια προκατάληψη απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό, είτε αυτό είναι το χρώμα 
ενός ανθρώπου είτε οι θρησκευτικές τους  αντιλήψεις, είναι κάτι που εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί αφορμή για εκδηλώσεις συχνά απάνθρωπων 
συμπεριφορών. 

Ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσε το όνομά του με τους αγώνες κατά του ρατσισμού ήταν και ο Νέλσον Μαντέλα. 

Ο Μαντέλα γεννήθηκε στο Τρασκέι της Νοτίου Αφρικής και ήταν γιος ενός φυλάρχου. Σπούδασε νομικά και το 1944 έγινε μέλος του Αφρικανικού 
Κογκρέσου. Ο Μαντέλα πάλεψε ενάντια στην κυριαρχία των λευκών. Αυτό που επιθυμούσε και οραματιζόταν ήταν το ιδανικό μιας δημοκρατικής και 
ελεύθερης κοινωνίας. Απεχθανόταν το ρατσισμό γιατί πίστευε ότι ήταν κάτι βάρβαρο, είτε αυτό προερχόταν από λευκό, είτε και από έγχρωμο. 

Ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε να μπει ένα τέλος στο ρατσιστικό καθεστώς των λευκών της Νότιας Αφρικής, γνωστό σαν Απαρτχάιντ, προωθώντας και 
υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας πολύ-φυλετικής δημοκρατίας.  

Ο Μαντέλα καταδικάστηκε σε ισόβια εξαιτίας αυτής του της δράσης, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο της αντίστασης κατά 
του ρατσισμού. Το 1990 αποφυλακίστηκε τελικά και ενέτεινε τη μάχη του εναντίον της καταπίεσης, για να πετύχει τελικά τους στόχους που αυτός και 
άλλοι είχαν θέσει 40 χρόνια πριν. Το 1993 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη. 

 Τον Μάιο του 1994 ορκίστηκε πρόεδρος, ο πρώτος έγχρωμος σε αυτό το αξίωμα στην ιστορία της Νότιας Αφρικής. Ένα αξίωμα που κράτησε μέχρι το 
1999. Κατά την 90η επέτειο των γενεθλίων του το 2008 έγινε ένας παγκόσμιος εορτασμός προς τιμήν του που αναζωπύρωσε τους στόχους της ελευθερίας 
και της ισότητας.  

Μια φράση που είπε ενώπιον του δικαστηρίου και συνοψίζει ίσως όλη του τη ζωή είναι η παρακάτω: «Έχω τιμήσει το ιδανικό μιας δημοκρατικής και 
ελεύθερης κοινωνίας στην οποία όλοι οι άνθρωποι ζουν αρμονικά με ίσες ευκαιρίες». «Είναι ιδανικό για το οποίο ελπίζω να ζήσω και να το καταφέρω. 
Αλλά αν χρειαστεί, είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι έτοιμος να πεθάνω». 

Ο Νέλσον Μαντέλα πέθανε στις 5 Δεκεμβρίου του 2013. 

 



 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

Ο  Σάμιουελ Λάνγκχορν Κλέμενς γεννήθηκε στις Η.Π.Α. στο χωριό Φλόριντα της πολιτείας του Μιζούρι, στις 30 Νοεμβρίου του 1835.  

Εργαζόταν από μικρή ηλικία αφού ο πατέρας του πέθανε όταν αυτός ήταν 12 χρονών αφήνοντας στην οικογένειά του πολλά οικονομικά  χρέη. Το 

1850 εργάστηκε ως τυπογράφος σε μια εφημερίδα. Αργότερα εργάστηκε ως οδηγός ατμόπλοιου στο Μισισιπή ένα επάγγελμα που του πρόσφερε πολλές 

εμπειρίες. Στη συνέχεια έπιασε δουλειά ως γραμματέας του αδελφού του. 

Η πόλη η οποία γεννήθηκε αποτέλεσε πηγή έμπνευσης ένα από τα έργα του, " Περιπέτειες του Τομ Σώγιερ". 

Μέχρι το 1891 έζησε στο Χάρτφορντ όπου έγραψε μερικά από τα σημαντικά του έργα:  

1) Οι περιπέτειες του Τομ Σώγιερ 

2) Ο πρίγκιπας και ο Φτωχός 

3) Ένας Γιάνκης του Κονέκτικατ στην αυλή του βασιλιά Αρθούρου 

και φυσικά τις περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν, κατά πολλούς το πιο γνωστό βιβλίο του και δημοσιεύτηκε το 1885. 

Αν και τα έργα του είχαν μεγάλη απήχηση, έκανε άστοχες επενδύσεις των χρημάτων του και αυτό τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Αυτό το γεγονός τον 

οδήγησε να δώσει μια σειρά από διαλέξεις σε διαφορές χώρες προκειμένου να βρει χρήματα. 

Τέλος το 1903 η σύζυγος του αρρώστησε και πήγαν στη Φλωρεντία της Ιταλίας όπου η γυναίκα του πέθανε ένα χρόνο αργότερα. Μετά το θάνατο της 

Ο Τουέιν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη. Πέθανε στο Πένανγκ του Κονέκτικατ  στις 21 Απριλίου 1910. Ήταν 74 χρονών. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Η ιστορία μας 

Χρόνος: 1846 

Τόπος: Ο ποταμός Μισισιπής,  το Σεντ Πήτερσμπεργκ και άλλες πόλεις κοντά στο ποτάμι. Ο Άγιος Πέτρος είναι το όνομα για τη πόλη του, που λεγόταν 

Χάνιμπαλ. 

Την εποχή αυτής της ιστορίας υπήρχαν πολλοί σκλάβοι στο νότιο μέρος των Η.Π.Α. 

Το 18ο αιώνα οι γαιοκτήμονες στην Ευρώπη και στην Αμερική είχαν πάρει ανθρώπους από την Αφρική. Αυτοί οι μαύροι Αφρικανοί έγιναν οι σκλάβοι 

των ιδιοκτήτων γης. Ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν για τους ιδιοκτήτες τους. Οι γαιοκτήμονες δεν πλήρωναν τους σκλάβους, αυτοί ήταν απλά ιδιοκτησία 

τους. 

Οι σκλάβοι είχαν απαίσια ζωή. Μερικοί έμποροι αγόραζαν και πούλαγαν αυτούς τους Αφρικανούς σκλάβους, ήταν δουλέμποροι. 

Μερικές φορές οι σκλάβοι δραπέτευαν από τους ιδιοκτήτες τους, αυτοί ονομάζονταν φυγάδες-σκλάβοι. 

Οι λευκοί συχνά έπιαναν τους φυγάδες και έπαιρναν χρηματική αμοιβή. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι κυβερνήσεις της Ευρώπης σταμάτησαν το δουλεμπόριο. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη σταμάτησαν να είναι ιδιοκτήτες 

σκλάβων μετά από αυτό. Και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ήθελε να σταματήσει το εμπόριο επίσης. Σύντομα, δεν υπήρχαν πια σκλάβοι στις πολιτείες του 

Βορειοανατολικού κομματιού της χώρας αλλά πολλοί από τους ιδιοκτήτες στις πολιτείες στο Νοτιοδυτικό μέρος του πόταμου Μισισιπή και στο νότιο μέρος 

της χώρας ήθελαν να κρατήσουν τους σκλάβους τους. Μερικοί καλοί ιδιοκτήτες γης σε αυτές τις πολιτείες έδιναν στους σκλάβους τους την ελευθερία τους 

μετά άπαυτο δεν ήταν πια σκλάβοι. Την εποχή αυτή της ιστορίας μερικές από τις πολιτείες της Αμερικής ήταν ελεύθερες. Αυτές ήταν οι πολιτείες στα 

Βορειοανατολικά. Δεν ήταν νόμιμο να έχουν σκλάβους εκεί, ούτε ήταν νόμιμο να παίρνεις σκλάβους από αλλού. Στο νότο κυρίως υπήρχαν πολλοί σκλάβοι. Σε 

αυτή την ιστορία το Arkansas και το Missouri είναι 2 από αυτές τις περιοχές. Σε μερικές άλλες περιοχές (π.χ. Illinois), οι λευκοί δεν είχαν οι ίδιοι σκλάβους, 

αλλά είχαν αιχμαλωτίσει φυγάδες σκλάβους από άλλες περιοχές. Ήταν νόμιμο να το κάνεις αυτό. Οι λευκοί έπιαναν τους φυγάδες σκλάβους και τους 

πήγαιναν πίσω στους ιδιοκτήτες με αμοιβή γι’ αυτούς. 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. Οι συγγραφείς δεν ξέρουν τα πάντα 

 

Το όνομα μου είναι Χάκλμπερι Φιν. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Χακ. Είμαι 14 χρονών. Έχετε ακούσει για μένα; Έχετε διαβάσει για μένα και για τον 

φίλο μου Τομ Σώγιερ; Αυτός ο κύριος Τουέιν έγραψε ένα βιβλίο για εμάς. Το βιβλίο ήταν και για τους δυο μας αλλά ο κύριος Τουέιν το ονόμασε οι 

περιπέτειες του Tom Sawyer. Οι ιστορίες σε αυτό το βιβλίο είναι αληθινές, αλλά ο κύριος Τουέιν δεν είπε τα πάντα για εμάς. Αυτός δεν ήξερε τα πάντα. Είναι 

συγγραφέας, όχι παιδί. 

Οι συγγραφείς δεν ξέρουν τα πάντα για τα αγόρια. Τώρα θα σας πω λίγα παραπάνω για την ιστορία μου αλλά πρώτα θα σας υπενθυμίσω κάτι για 

μένα. 

Γεννήθηκα στο Σεντ Πήτερσμπεργκ  στην πολιτεία του Μιζούρι. Ο Άγιος Πέτρος είναι στη δυτική όχθη του Μισισιπή. Η μαμά μου πέθανε πριν πολύ καιρό. 

Μετά από αυτό ο πατέρας μου έφυγε από την πόλη και εγώ έμεινα μόνος μου. Η μητέρα του Τομ Σώγιερ πέθανε επίσης αλλά ο Τομ ζούσε με τη θεία του, εγώ 

δεν είχα καμία θεία. Ζούσα μόνος μου για πολλά χρόνια. Το καλοκαίρι κοιμόμουν στα χωράφια, κοντά στο ποτάμι. Το χειμώνα κοιμόμουν σε αχυρώνες των 

κτημάτων κοντά στην πόλη. Δεν πήγαινα σχολειό και δεν έμαθα γράμματα. Δεν έπλενα το πρόσωπο και δεν χτένιζα τα μαλλιά μου. Η ζωή μου ήταν καλή. 
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Δεν είχα καθόλου θείες. Δεν είχα καθόλου αδέρφια, αλλά είχα πολλούς φίλους. Τα περισσότερα από τα αγόρια σε αυτό το μέρος ήταν φίλοι μου. 

Αλλά οι γονείς τους δεν ήταν φίλοι μου! Οι γονείς τους δεν ήθελαν να πηγαίνω στα σπίτια τους. Αυτοί δεν ήθελαν να μιλά με τα παΐδια τους. Γιατί; 

Επειδή τα παιδιά τους δεν ήθελαν να πηγαίνουν στο σχολειό ούτε στην εκκλησία. Όλοι οι φίλοι μου ήθελαν να μου μοιάσουν, στους γονείς τους δεν 

άρεσε αυτό. Και ο πατέρας μου; Δεν τον έβλεπα πολύ συχνά αλλά μερικές φορές αυτός ερχόταν στο Σεντ Πήτερσμπεργκ . Αλλά αυτός ήταν κακός άνθρωπος. 

Ήταν πάντα μεθυσμένος. Συχνά με χτυπούσε και έκλεβε πράγματα από ‘μένα. Εγώ τον φοβόμουν.  

Δυο χρόνια πριν το 1844 ο Τομ Σώγιερ και εγώ είχαμε μια περιπέτεια . Υπήρχαν δυο κακοί άνδρες στη πόλη. Αυτοί είχαν κλέψει κάποια χρήματα και 

τα είχαν κρύψει. Ήθελαν να επιτεθούν σε μια ηλικιωμένη χήρα. Ένας από τους δυο άνδρες μισούσε τη χήρα, την κυρία Ντάγκλας ο άνδρας της είχε πεθάνει, 

αυτός ήταν δικαστής. Πριν από λίγα χρόνια ο δικαστής είχε στείλει αυτόν τον άνδρα στη φυλακή.  

Ο άνδρας ήθελε να κάνει κακό στη κυρία Ντάγκλας (...). Αυτός και ο φίλος του ήθελαν να μπουν μέσα στο σπίτι της και να την σκοτώσουν. Εγώ και ο 

Τομ ανακαλύψαμε τα σχέδια τους και το είπαμε στο δικαστή Θάτσερ. Ήμουν θυμωμένος μαζί τους γιατί συμπαθούσα την κυρία Ντάγκλας, ήταν ευγενική μαζί 

μου, μερικές φορές μου έδινε φαγητό και ρούχα. Ο δικαστής Θάτσερ και μερικοί άλλοι άνδρες πήγαν στο σπίτι της κυρίας Ντάγκλας. Έπιασαν έναν από τους 

δυο αυτούς κακούς, ο άλλος ξέφυγε και κρύφτηκε σε μια σπηλιά στην άκρη του λόφου αλλά σύντομα πέθανε. Ο Τομ Σώγιερ ήξερε για το κρησφύγετο του. 

Είπε σχετικά με αυτό στο δικαστή Θάτσερ. Ο άνδρας από τη πόλη βρήκε τα κλεμμένα χρήματα μέσα στη σπηλιά. Μετά από αυτό όλοι στο Σεντ Πήτερσμπεργκ  

ήταν ευχαριστημένοι με τον Τομ. Ήταν ευχαριστημένοι και με μένα. Οι γονείς των φιλών μου, μου χαμογελούσαν. Αυτοί μου μιλούσαν και με καλούσαν στο 

σπίτι τους. Ο κύριος Θάτσερ έδωσε τα χρήματα από τη σπηλιά σε μένα και τον Τομ. Ο καθένας μας είχε από 6.000$ αλλά επειδή ήμασταν μικροί τα πρόσεχε 

για εμάς. Κάθε εβδομάδα μας έδινε 5.000$ 

Μια μέρα η κυρία Ντάγκλας με βρήκε σε έναν αχυρώνα και με πήρε στο σπίτι της.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

«Αυτό είναι το σπίτι σου τώρα Χάκλμπερι» είπε η χήρα. «Με έσωσες από αυτούς τους κακούς ανθρώπους και τώρα θα σε φροντίσω, θα ζεις εδώ μαζί 

μου, θα κοιμάσαι σε ένα μαλακό κρεβάτι κάθε βράδυ και θα φοράς καθαρά ρούχα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα στο σχολειό εκτός από την Κυριακή», είπε η 

κυρία Ντάγκλας. «Θα μάθεις να διαβάζεις και να γραφείς, θα πλένεις το πρόσωπο σου κάθε πρωί και θα χτενίζεις τα μαλλιά σου κάθε μέρα. Και κάθε Κυριακή 

θα πηγαίνεις εκκλησία. Θα είσαι ευτυχισμένος μαζί μου». Αλλά δεν ήμουν χαρούμενος, συμπαθούσα την κυρία Ντάγκλας, προσπαθούσα να την ευχαριστήσω 

αλλά δεν μου άρεσαν τα κρεβάτια, τα καθαρά ρούχα, ούτε να πλένω το πρόσωπο μου και υπήρχε άλλο ένα πρόβλημα, η κυρία Ντάγκλας είχε μια αδελφή τη 

δεσποινίδα Ουότσον. Ζούσε και αυτή στο σπίτι. 

Η δεσποινίς Ουότσον είχε έναν σκλάβο, έναν μαύρο άνδρα. Το όνομα του ήταν Τζιμ. Συμπαθούσα τον Τζιμ, αυτός ήταν ευγενικός μαζί μου. Δεν 

συμπαθούσα όμως την ιδιοκτήτρια του και αυτή δεν συμπαθούσε εμένα. Η κυρία Ντάγκλας ήθελε να είμαι καθαρός. Αυτό ήταν άσχημο!  Αλλά η αδελφή της 

ήθελε να είμαι και κάλος, αυτό ήταν το χειρότερο! «Εσύ πρέπει να διαβάζεις την Βίβλο κάθε μέρα», έλεγε η δεσποινίς Ουότσον σε μένα. 

Και πρέπει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος» αλλά δεν ήθελα να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ήθελα να γίνω ευτυχισμένος! 

Στο τέλος του βιβλίου για τον Τομ και εμένα ο κύριος Τουέιν έγραψε αυτό: “ο Χακ δεν ήθελε να μείνει στο Σεντ Πήτερσμπεργκ  για πάντα. Μια μέρα 

αυτός μπήκε σε μια μικρή βάρκα και πήγε νότια. Αυτός ταξίδεψε κάτω στον Μισισιπή.” Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία!  

Αυτό το βιβλίο είναι αυτή η άλλη ιστορία! Ο κύριος Τουέιν δεν γνώριζε τα πάντα για μένα. Εγώ όντως έφυγα από το Σεντ Πήτερσμπεργκ . Δεν ήμουν 

χαρούμενος στο σπίτι της κυρίας Ντάγκλας. Αλήθεια είναι. Αλλά αυτός δεν ήταν ο λόγος για το ταξίδι μου. Ο λόγος ήταν αυτός - ο πατέρας που γύρισε πίσω 

στο Σεντ Πήτερσμπεργκ . 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

2. Η καλύβα στο δάσος. 

Σας είπα την αλήθεια. Εγώ δεν ήμουν χαρούμενος με την κυρία Ντάγκλας και την αδελφή της. Δεν μου άρεσε να πηγαίνω σχολειό και να διαβάζω την 

Βίβλο. Το σχολειό ήταν βαρετό και η Βίβλος επίσης. Όλα στην ζωή μου ήταν βαρετά! Αλλά ένα βραδύ, ο πατέρας μου γύρισε πίσω στο Σεντ Πήτερσμπεργκ . 

Μετά από αυτό προτιμούσα η ζωή μου να είναι πάλι βαρετή! Εκείνο το βραδύ πήγα στο υπνοδωμάτιο μου στις 9 η ώρα. Ο πατέρας μου ήταν στο δωμάτιο 

μου και με περίμενε. Είχε σκαρφαλώσει στο δωμάτιο μου από το παράθυρο. Τα μαλλιά του ήταν μακριά και είχε βρώμικα ρούχα. Κρατούσε ένα μπουκάλι 

ουίσκι και ήταν μεθυσμένος. Εγώ ήθελα να φωνάξω την κυρία Ντάγκλας αλλά ο πατέρας μου έκλεισε το στόμα με το χέρι του. 

«Ήσυχα», είπε αυτός, «άκουσε με! είσαι κακός γιος!» έχω ακούσει για σένα. Πας σχολειό κάθε μέρα. Μαθαίνεις να διαβάζεις και να γραφείς! Γιατί; 

Εγώ δεν πήγα σχολειό, δεν έμαθα ούτε να διαβάζω, ούτε να γραφώ. Γιατί θες να τα μάθεις αυτά; «Είσαι ο γιος μου», είπε ο πατέρας μου. Με χτύπησε. Αλλά 

ποτέ δεν ήσουν ένας κάλος γιος για μένα. Αλλά αυτό θα αλλάξει τώρα. Εσύ πρόκειται να γίνεις κάλος γιος. Έχω ακούσει για τα λεφτά σου, έχεις 6.000$. Είναι 

δικά μου τώρα. Τα θέλω, δώστα μου! Να τα φέρεις αύριο, με καταλαβαίνεις; 

«Κατάλαβα» είπα. Αλλά δεν θα σου δώσω τα λεφτά. Τότε ο πατέρας μου με ξαναχτύπησε. «Φέρε μου τα λεφτά αύριο. Και μην πεις σε κανένα για την 

επίσκεψη μου». Αυτός κατέβηκε πάλι από το παράθυρο και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Την επόμενη μέρα ο πατέρας μου μίλησε στον δικαστή Θάτσερ. Η κύρια Ντάγκλας μου είπε για αυτό το βραδύ. Δώσε μου τα 6.000 δολάρια είπε ο 

πατέρας μου στον δικαστή. Είναι δικά μου τα λεφτά τώρα. Όχι δεν είναι δικά σου, απάντησε ο δικαστής είναι του Χα τα λεφτά θα τα προσέχω εγώ γι' αυτόν. 

Την επόμενη μέρα ο πατέρας μου μίλησε στον δικηγόρο για τα λεφτά. Η κύρια Ντάγκλας έμαθε για φίλαυτο. Θέλω να πάρω τα λεφτά του Χα από το δικαστή, 

ο πατέρας μου είπε στον δικηγόρο. Εσύ πρέπει να ζητήσεις τα λεφτά στο δικαστή. Εσύ πρέπει να πεις σε κάποιον άλλο δικαστή για τα λεφτά. Εσύ αγαπάς τον 

γιο σου και θέλεις να μείνει μαζί σου. Αυτό πρέπει να πεις στον δικαστή. Ο δικαστής θα σε ακούσει. Αλλά αυτός θα ακούσει τον δικαστή Θάτσερ. Θα ακούσει 

και τις δυο πλευρές. Τότε αυτός θα πάρει μια απόφαση, αλλά ο δικαστής Θάτσερ είναι έξυπνος άνθρωπος, είπε ο δικηγόρος. Ξέρει τους άλλους δικαστές. Ο 

δικαστής θα ακούσει την ιστορία σου αλλά θα περιμένεις για πολλές εβδομάδες. Θα σου δώσει τα λεφτά; Δεν ξέρω, ο γιος σου δεν ζει μαζί σου τώρα, αυτό 

θα είναι πρόβλημα για σένα. 

Το επόμενο πρωί ξεκίνησα για το σχολειό. Αλλά ο πατέρας μου με περίμενε κοντά στο σπίτι της κυρίας Ντάγκλας, με χτύπησε. Αυτός μετά με κράτησε από το 

χέρι «εσύ πρέπει να έρθεις μαζί μου!». Θα έρθεις να μείνεις μαζί μου τώρα! Ο πατέρας μου με πήγε σε μια παλιά ξύλινη καλύβα. Ήταν ένα μικρό σπίτι κοντά 

στο Μισισιπή, λίγα μιλιά μακριά από την πόλη. Υπήρχαν ψηλά δέντρα δίπλα στην καλύβα. Κανείς δεν γνώριζε γι’αυτήν και κανείς δεν πήγαινε εκεί. Η καλύβα 

ήταν ένα μυστικό μέρος. Έγινε το σπίτι μας. Ο πατέρας μου έβγαινε κάθε μέρα αλλά αυτός με κλείδωνε μέσα στην καλύβα. Εγώ ένιωθα μοναξιά και ήμουν 

λυπημένος. Ήθελα να βρω τον Τομ Σώγιερ, ήθελα να δω την κυρία Ντάγκλας , ήθελα να δω την δεσποινίδα Ουάτσον. Η καλύβα ήταν παλιά αλλά ήταν πολύ 

γερή. Κάποιος την είχε κτίσει με μεγάλους κορμούς από δέντρα. Η ξύλινη πόρτα ήταν πολύ γερή, το ίδιο και η κλειδαριά της πόρτας 

 

 

 

 

 



 



 

     Αναρωτιέστε κάτι; Την κλείδωνε ο πατέρας μου κάθε μέρα, αυτή είναι η απάντηση. Αυτός πουλούσε κορμούς. Αυτή την εποχή του χρόνου υπήρχαν 

μεγάλοι κορμοί στο ποτάμι. Αυτοί επέπλεαν στο ποτάμι από τον βορά. Στα βόρεια της χώρας έκοβαν μεγάλα δέντρα κοντά στο ποτάμι. Τα έκοβαν με 

πριόνια και τα έκαναν κορμούς. Μετά, έδεναν τους κορμούς με σχοινιά και έφτιαχναν μεγάλες σχεδίες. 

Οι άνθρωποι ταξίδευαν με αυτές τις σχεδίες. Αυτοί ταξίδευαν νοτιά, κάτω στον ποταμό Μισισιπή. Οι σχεδίες επέπλεαν στο ποτάμι και οι άνθρωποι ζούσαν 

πάνω σ’ αυτές. Έπειτα, μια μέρα έλυναν τους κορμούς, και τους πουλούσαν σε ανθρώπους από μικρές και μεγάλες πόλεις. Οι κορμοί από την σχεδία ήταν 

δεμένοι μεταξύ τους με σχοινιά αλλά μερικές φορές το σχοινί κοβόταν. Τότε οι σχεδίες διαλύονταν. Οι άνθρωποι κολυμπούσαν στην όχθη και οι κορμοί 

επέπλεαν στο ποτάμι. Κάθε μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στην όχθη του πόταμου και έψαχνε για καλούς μεγάλους κορμούς. Τότε αυτός έκανε κουπί προς 

τους κορμούς μέσα σε ένα παλιό κανό. Αυτός κουβαλούσε τους κορμούς στο Σεντ Πήτερσμπεργκ  και τους πουλούσε. Αυτός μας αγόραζε φαγητό με τα 

χρήματα. Και για τον εαυτό του έπαιρνε ουίσκι. Κάθε απόγευμα αυτός ήταν μεθυσμένος και με χτυπούσε, με φώναζε. «Δεν είσαι ο γιος μου», «Είσαι το 

πνεύμα του θανάτου!» φώναξε ένα βραδύ. Εσύ θες να με σκοτώσεις αλλά εγώ θα σε σκοτώσω πρώτος. Κάθε μέρα ο πατέρας μου ήταν χειρότερος και εγώ 

κάθε μέρα πιο φοβισμένος. Θα με σκοτώσει σύντομα, σκαφτόμουν. Έπρεπε να δραπετεύσω από την καλύβα. Ένα πρωί εγώ έσκαψα τη γη σε μια γωνιά της 

καλύβας. Ξαφνικά βρήκα ένα παλιό πριόνι. Δεν ήταν μεγάλο και δεν ήταν και κοφτερό, αλλά το κοίταξα για λίγο και άρχισα να σκάφτομαι πως θα 

αποδράσω. Υπήρχε ένα ντουλάπι στην καλύβα δίπλα στον τοίχο, τράβηξα το ντουλάπι από τον τοίχο μετά άρχισα να πριονίζω τον τοίχο της καλύβας. Όλη 

μέρα έκοβα έναν από τους κορμούς κοντά στο ποτάμι. Μέχρι το βραδύ είχα κόψει όλον τον κορμό. Έπειτα ο πατέρας μου γύρισε στην καλύβα. Τον άκουσα 

και έβαλα το ντουλάπι στην θέση του πάλι. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Μετά από λίγο μπήκε ο πατέρας μου μέσα. Ήταν πολύ θυμωμένος, δεν είχε λεφτά και ούτε ουίσκι και με χτύπησε πολύ δυνατά. Το επόμενο πρωί ο 

πατέρας μου βγήκε έξω πάλι νωρίς. Τράβηξα το ντουλάπι από τον τοίχο και άρχισα να κόβω τον κορμό σε ένα δεύτερο σημείο. Εγώ έκανα το δεύτερο κόψιμο 

δυο ποδιά μακριά από το πρώτο. Το απόγευμα τέλειωσα να κόβω τον κορμό και σήκωσα το κομμάτι του ξύλου από το τοίχο προσεκτικά  και σύρθηκα μέσα 

στην τρύπα. Έτρεξα γρήγορα προς το ποτάμι. Σύντομα βρήκα ένα παλιό κανό.  Μετά έκανα κουπί προς το ποταμό και στο νησί Τζάκσον  

3. Οι δυο φυγάδες. 

Το νησί Τζάκσον ήταν στον ποταμό Μισισιπή, περίπου τρία μίλια νότια από το Σεντ Πήτερσμπεργκ .Ο κύριος Τουέιν έγραψε γι’αυτό στο βιβλίο του. 

Δυο χρόνια πριν, ο Toμ και εγώ, και ο φίλος μας Τζο Χάρπερ μείναμε εκεί για μερικές μέρες. Εμείς θέλαμε να γίνουμε πειρατές. Αλλά μετά από 

μερικές μέρες έπρεπε να γυρίσουμε στην πόλη. Τότε δεν ήθελα να γίνω πειρατής και δεν ήθελα να γυρίσω στην πόλη. Υπήρχαν πολλές κρυψώνες στο νησί. 

Είχα φύγει από τον πατέρα μου και ήθελα να κρυφτώ στο νησί μέχρι το επόμενο βραδύ. Έπειτα ήθελα να κατεβώ προς το ποτάμι. Ήθελα να 

απομακρυνθώ από το Σεντ Πήτερσμπεργκ . 

Πήγα στο νησί και έκρυψα το κανό μου κάτω από μερικά δέντρα. Ήμουν πεινασμένος αλλά δεν είχα φαγητό. Κοιμήθηκα για μερικές ώρες. Το βραδύ ξύπνησα. 

Ξαφνικά εγώ τρόμαξα, ήταν σκοτεινά και υπήρχε μια μυρωδιά φαγητού. Κάποιος μαγείρευε εκεί κοντά! Εγώ είδα ένα φως μέσα από το  δέντρο, ήταν ένα φως 

από μια φωτιά. Είχε έρθει ο πατέρας μου στο νησί; Με έψαχνε; Περπάτησα προσεκτικά προς τη φωτιά. Τότε σταμάτησα να είμαι τρομαγμένος. Υπήρχε 

κάποιος άλλος στο νησί Τζάκσον. Αλλά δεν ήταν ο πατέρας μου. Ήταν ο Τζιμ, ο σκλάβος της δεσποινίδας Ουάτσον. Αυτός ήταν φίλος μου. Του μίλησα 

χαμηλόφωνα. «Τζιμ , τι κάνεις εδώ;», είπa.. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Ο Τζιμ γύρισε ξαφνικά, αυτός ήταν περισσότερο τρομαγμένος από ότι εγώ. «Χακ», είπε αυτός. «Μην το πεις σε κανέναν, είμαι φυγάς», «Το έχεις 

σκάσει από την δεσποινίδα Ουάτσον;». Ρώτησα, εγώ «Γιατί; Αυτή διαβάζει την Βίβλο όλη μέρα αλλά δεν είναι κακός άνθρωπος». «Αυτή θα με πουλήσει Χακ». 

Απάντησε ο Τζιμ. «Αυτή θα με πουλήσει σε έναν έμπορο σκλάβων στη Νέα Ορλεάνη». Τους άκουσα να μέλανε για μένα σήμερα το πρωί. Ο άνθρωπος είπε: « 

Θα σου δώσω 800$ για τον σκλάβο σου!» Αλλά δεν θέλω να πάω στη Νέα Ορλεάνη, Χακ. Οι σκλάβοι εκεί έχουν φρικτές ζωές. «Τι έκανες Τζιμ;», τον ρώτησα. 

«Περίμενα ως απόψε το βραδύ», είπε ο Τζιμ. «Τότε πήρα λίγο φαγητό από την κουζίνα και το έσκασα. Βρήκα ένα κανό και ήρθα άδω, αύριο οι λευκοί από την 

πόλη θα ψάξουν για μένα. Σε παρακαλώ μην τους πεις για την κρυψώνα μου Χακ». 

«Μην ανησυχείς Τζιμ», είπα εγώ. Δεν πρόκειται να επιστρέψω στον Σεντ Πήτερσμπεργκ . Τότε είπα στον Τζιμ για τον πατέρα μου. Λυπάμαι για τους 

μπελάδες σου, Χακ είπε αυτός. Κάθισε κάτω και φάε λίγο φαγητό.  

Συμπαθούσα τον Τζιμ. Ήταν κάλος άνθρωπος. Αυτός πάντα έλεγε την αλήθεια και εμπιστευόταν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι συχνά του έλεγαν 

ψέματα και αυτός τους πίστευε πάντα. Αυτός ήταν πολύ κάλος. Εγώ ήθελα να μείνω μαζί του για μερικές μέρες.  

«Τζιμ είμαστε και οι δυο φυγάδες», του είπα. «Αλλά που θα πάμε; » 

«Εμείς πρέπει να πάμε νοτιά, κάτω στο ποτάμι Χακ», είπε ο Τζιμ. «Εγώ έχω ξεφύγει και τώρα η δεσποινίς Watson δεν θα πάρει 800$, από τον έμπορο 

σκλάβων. Αυτή θα προσπαθήσει να με βρει. Θα δώσει αμοιβή για μένα. Οι λευκοί θα ψάξουν για μένα στις όχθες του Missouri και στις ακτές  του Illinois. Δεν 

πρέπει να ταξιδέψουμε στη ξηρά. Πρέπει να φτιάξουμε μια σχεδία, Χακ. Πρέπει να ταξιδέψουμε κατά μήκος του πόταμου και να ζούμε εκεί αλλά πρέπει να 

ταξιδεύουμε την νύχτα και να κρυβόμαστε τη μέρα». «Αλλά που θα πάμε;» τον ξαναρώτησα. «Σε μερικές πολιτείες αυτής της χώρας, οι άνθρωποι δεν έχουν 

σκλάβους, Χακ» ο Τζιμ απάντησε. «Εγώ θέλω να πάω σε μια από αυτές τις ελεύθερες πολιτείες». 

 

 

 

 

     

 



     



 

 

Σκέφτηκα τα λόγια του Τζιμ για ένα λεπτό, οι περισσότερες από τις ελεύθερες πολιτείες είναι στο βορά, Τζιμ, είπα εγώ. Γιατί εσύ θες να πας νότια στο 

ποτάμι; Ο Μισισιπής ήταν πολύ δυνατός Χακ, απάντησε ο Τζιμ. Εμείς πρέπει να πάμε νότια, το ρέμα θα μας πάει νότια. Εμείς θα πλέουμε κάτω στο Μισισιπή-

δεν χρειάζεται να κάνουμε κουπί στη σχεδία. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε βόρεια στο ποτάμι. Δεν είμαστε αρκετά δυνατοί. Το ρέμα στο ποτάμι είναι 

δυνατότερο από εμάς. Θα πάμε νότια, είπε ο Τζιμ. Σε λίγες μέρες θα είμαστε στο Κάιρο στην ανατολική όχθη. Ο ποταμός Οχάιο ενώνεται με το Μισισιπή, τα 

καράβια πηγαίνουν προς το ποταμό Οχάιο από το Κάιρο. Τα πλοία πηγαίνουν στις ελεύθερες πολιτείες. Σύμφωνα με το σχέδιο του Τζιμ, θα φτιάξουμε μια 

σχεδία αύριο Τζιμ, είπα εγώ. Εμείς δεν χρειάστηκε να φτιάξουμε μια σχεδία τελικά. Το επόμενο πρωί είδαμε μια να επιπλέει στο ποτάμι. Κανένας δεν ήταν 

πάνω σε αυτή. Κάναμε κουπί πάνω της. Φτάσαμε σε αυτή με ένα κανό και την τραβήξαμε προς το νησί. Ήταν καλή και γερή σχεδία περίπου 7 πόδια μακριά 

και 4 πόδια πλατιά. Εμείς φτιάξαμε μια μικρή ξύλινη καλύβα πάνω στη σχεδία. Κρύψαμε την σχεδία κάτω από δέντρα μαζί με το κανό του Τζιμ, έπειτα 

βρήκαμε ένα μακρύ ξύλινο στύλο. Εμείς θα οδηγήσουμε την σχεδία με αυτόν τον στύλο Τζιμ, είπα εγώ. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας απόψε. Αλλά  δεν 

μπορέσαμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι το βραδύ. Το απόγευμα το ποτάμι άρχισε να πλημμυρίζει. Υπήρχαν καταιγίδες βόρεια στη χωρά. Υπήρχε πολύ νερό στο 

ποτάμι. Εκείνο το απόγευμα το νερό σηκωνόταν όλο και ψηλότερα. Το ποτάμι κινούνταν όλο και πιο γρήγορα. Σύντομα πλημμύρισαν και οι δυο όχθες και 

άρχισε να πλημμυρίζει επίσης και το νησί Τζάκσον. Εμείς έπρεπε να πάμε σε ένα ψηλό μέρος στη μέση του νησιού. Το επόμενο πρωί το ποτάμι έτρεχε ακόμα 

γρήγορα, είχε πλημμυρίσει και τις δυο όχθες και είχε καταστρέψει τις περιουσίες των ανθρώπων. Κομμάτια από κτίρια και από σπασμένες βάρκες επέπλεαν 

στο νερό. Ο Τζιμ και εγώ κάτσαμε ήσυχα και κοιτάζαμε λυπημένοι όλα αυτά τα σπασμένα πράγματα. Τότε ξαφνικά είδαμε ένα μικρό σπίτι να επιπλέει κάτω 

στο ποτάμι. Δεν ήταν ένα κομμάτι από το κτίριο ήταν ολόκληρο σπίτι! Θέλω να δω μέσα στο σπίτι Χακ, είπε ο Τζιμ! Γρήγορα κάναμε κουπί με το κανό έως έξω 

από το σπίτι και ο Τζιμ σκαρφάλωσε πάνω στο κτίριο. Εγώ έμεινα στο κανό και κρατήθηκα από το σπίτι που έπλεε. Ο Τζιμ μπήκε μέσα στο σπίτι από το 

παράθυρο.... 

 

 

 

 



 



 

 

Μετά από μερικά λεπτά ο Τζιμ βγήκε από το παράθυρο. «Βρήκα  φαγητό και χρήματα Χακ» είπε αυτός. Θέλω και εγώ να μπω μέσα Τζιμ είπα και εγώ. 

Όχι Χακ  είπε ο Τζιμ γρήγορα, μην μπεις εκεί μέσα. Υπάρχει ένας άντρας εκεί μέσα κάποιος τον έχει πυροβολήσει. «Έχω δει πολύ νεκρούς  ανθρώπους», είπα 

εγώ. Ξαφνικά ο Τζιμ δάκρυσε. Σε παρακαλώ Χακ άκουσε με  δεν πρέπει να μπεις εκεί μέσα σε παρακαλώ, πίστεψε  με.  

 Στο τέλος του απογεύματος το ποτάμι κυλούσε πιο αργά. Ο ουρανός άρχισε να σκοτεινιάζει. «Μείνε εκεί Τζιμ» είπα. Θα πάω στο Σεντ Πήτερσμπεργκ  

να προσπαθήσω να φέρω μερικά νέα. Έκανα  κουπί γρήγορα προς την πόλη. Έπειτα μάθαινα  νέα  ακούγοντας από τα παράθυρα τις συζήτησης των 

ανθρώπων. Ο πατέρας μου είχε πει στους ανθρώπους για την εξαφάνιση μου. Πολλοί άνθρωποι δεν πίστευαν την ιστορία του. «Έχει  σκοτώσει το παιδί»,  

έλεγαν αυτοί ». «Αυτός ήθελε τα λεφτά του. «Και τώρα το σκότωσε το παιδί». Και σύντομα ο πατέρας μου εξαφανίστηκε και αυτός  δεν με έψαχνε πια, αλλά 

υπήρχαν άσχημα νέα. Η κυρία Ουότσον έδινε αμοιβή  για τον Τζιμ. Πολλοί άνδρες  έψαχναν τον Τζιμ και  εκείνο το απόγευμα κάποιος έφτασε στην ακτή της 

νότιας πόλης. Είχαν δει καπνό να βγαίνει από το νησί Τζάκσον. Ήταν καπνός από την δικιά μας φωτιά. Επέστρεψα γρήγορα το νησί και είπα τα νέα μου. 

«Πρέπει να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε Τζιμ», είπα. Πολλοί  άνδρες  θα έρθουν το πρωί  θα φέρουν και σκυλιά μαζί τους και αυτά θα μας βρούνε σύντομα. 

«Θα πάμε στο Κάιρο με την σχεδία» είπε ο Τζιμ. Θα πουλήσουμε την σχεδία εκεί και θα αγοράσουμε εισιτήρια για το ατμόπλοιο με τα λεφτά. Εγώ δεν θέλω 

να είμαι σκλάβος άλλο πια.  

Βγάλαμε την σχεδία από την κρυψώνα της, βάλαμε τα ρούχα μας  και το φαγητό στο καλυβάκι πάνω στην σχεδία. Μια ώρα μετά οδηγούσαμε έξω στο ρεύμα. 

Σύντομα ο μεγάλος Μισισιπής μας έπαιρνε μακριά από το Σεντ Πήτερσμπεργκ 

 

 

  

 

 

 



 



 

 

 

Εμείς ταξιδεύαμε κάθε βράδυ. Κανείς δεν μπορούσε να μας δει στο σκοτάδι. Τότε κάθε μέρα εμείς οδηγούσαμε την σχεδία στην ακτή και την κρύβαμε κάτω 

από τα δέντρα και θάμνους. Ο Τζίμ ήταν σε μεγάλο κίνδυνο τη μέρα. Το Μιζούρι ήταν μια πολιτεία σκλάβων, δεν ήταν μια ελεύθερη  πολιτεία και στο Ιλινόις 

οι άνθρωποι αιχμαλώτιζαν τους φυγάδες σκλάβους. Τότε αυτοί πήγαιναν στους σκλάβους πίσω στα αφεντικά τους και τους έπαιρναν ανταμοιβές. «Φοβάμαι 

Χακ» είπε ο Τζίμ, «Οι λευκοί άντρες θα με αιχμαλωτίσουν εδώ. Θα με πουλήσουν σε έναν έμπορο σκλάβων. Ή θα με πάνε πίσω στην κυρία Ουότσον και θα 

πάρουν αμοιβή. Δεν είμαι ασφαλής εδώ». Ο Τζιμ είχε δίκιο. Αυτός δεν είχε κανένα νόμιμο χαρτί. Αυτός δεν μπορούσε να πει , «Δεν είμαι σκλάβος άλλο πια. Ο 

ιδιοκτήτης μου, μου έδωσε την ελευθερία μου». Οι ελεύθεροι έγχρωμοι είχαν νόμιμα χαρτιά. «Η κυρία Ουότσον θα γράψει για εμένα στην εφημερίδα», είπε 

ο Τζιμ. «Θα υπάρχει μια φωτογραφία μου και νέα για την ανταμοιβή. Οι λευκοί άντρες από τις πόλεις κοντά στο ποτάμι θα ψάξουν για εμένα». Εμείς ήμασταν 

πολύ προσεκτικοί κατά την διάρκεια της μέρας. Αλλά κάθε βράδυ εγώ πήγαινα μόνος μου σε ένα μικρό χωριό ή πόλη και αγόραζα λίγο φαγητό. Εγώ 

χρησιμοποιούσα τα λεφτά από το μικρό πλεούμενο σπίτι. Και κάθε βράδυ ο Τζιμ και εγώ οδηγούσαμε την σχεδία κάθετα στο ποτάμι. Τότε ο Τζιμ οδηγούσε 

και εγώ κοιμόμουνα για τέσσερις ώρες. Την 5η νύχτα του ταξιδιού μας εμείς ακολουθήσαμε τα λαμπερά φώτα μιας υπέροχης πόλης. Οδηγούσα την σχεδία με 

ένα μακρύ κοντάρι δεν ξύπνησα τον Τζιμ. Αλλά το επόμενο πρωί του είπα για την πόλη. «Εμείς περάσαμε τον Σεντ Λούις χθες το βράδυ Τζιμ» του είπα. Ο Τζιμ 

σκεφτόταν για ένα λεπτό. Αυτός κοίταξε στα λασπωμένα νερά του Μισισιπή ποταμού. «Εμείς θα πάμε στο Κάιρο σε περίπου επτά μέρες από τώρα», αυτός 

είπε. «Σύντομα, θα είμαι ένας ελεύθερος άντρας. Είσαι καλό αγόρι Χακ. Βοήθησες τον φίλο σου. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω». 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Υπήρχαν δάκρυα στα μάτια του Τζιμ. Ήταν χαρούμενος αλλά εγώ ανησυχούσα. Έκανα εγώ το σωστό; Ο Τζιμ ήταν της κυρίας Ουότσον ιδιοκτησία. Τον 

έκλεβα από αυτήν; Ήμουν φτωχός αλλά ήμουν λευκός. Βοηθούσα έναν έγχρωμο σκλάβο. Παρανομούσα. Το σκέφτηκα για λίγο. Αλλά συμπαθούσα τον Τζιμ. 

Ήταν πάντα καλός με εμένα. Τον συμπαθούσα πιο πολύ από τον πατέρα μου. Τον συμπαθούσα πιο πολύ και από όλους τους λευκούς. Παρανομούσα αλλά 

δεν με ένοιαζε. Αργότερα εκείνου του πρωινού ο Τζιμ μου έκανε μια ερώτηση «Γιατί η πόλη έχει το όνομα “St. Louis” Χακ; Αυτός ρώτησε «Ποιος ήταν αυτός;». 

Ο St. Louis ήταν ένας βασιλιάς της Γαλλίας πριν από πολύ καιρό, Τζιμ», είπα. «Εμείς δεν έχουμε ένα βασιλιά στην Αμερική, Χακ;» είπε ο Τζιμ. «Όχι Τζιμ», είπα. 

Οι χώρες στην Ευρώπη είχαν βασιλιάδες , πρίγκιπες και δούκες. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους στην Αμερική. Αυτές ήταν παλιομοδίτικες ιδέες. Εμείς έχουμε 

διαφορετικές ιδέες στην Αμερική τώρα. Η κυρία Douglas με έστειλε στο σχολείο στο Σεντ Πήτερσμπεργκ . Εγώ έμαθα για τους βασιλιάδες, τους πρίγκιπες και 

τους δούκες εκεί. Εβδομήντα χρόνια πριν ο βασιλιάς της Αγγλίας ήταν και δικός μας βασιλιάς επίσης. Αλλά δεν έχουμε βασιλιά τώρα. Η Αμερική έχει έναν 

πρόεδρο τώρα. Οι πρόεδροι είναι πολύ καλύτεροι από τους βασιλιάδες». «Οι άνθρωποι έχουν στην ιδιοκτησία τους σκλάβους Χακ;» είπε ο Τζιμ. Σκέφτηκα 

ένα λεπτό. «Όχι Τζιμ, οι άνθρωποι δεν έχουν  σκλάβους στην Ευρώπη πια» είπα. «Οι έγχρωμοι άνθρωποι είναι ελεύθεροι εκεί». «Σε καταλαβαίνω Χακ», είπε ο 

Τζιμ. Η ελευθερία είναι μια παλιομοδίτικη ιδέα. 

Πέντε νύχτες μετά υπήρχε πυκνή ομίχλη στο ποτάμι. Δεν μπορούσαμε να δούμε κανένα φως στην όχθη. Έπρεπε να ταξιδεύουμε τη νύχτα αλλά δεν 

μπορούσαμε να οδηγήσουμε την σχεδία εύκολα. Υπήρχε πυκνή ομίχλη για τρεις μέρες. Ο Τζιμ ανησυχούσε. Την 3η μέρα μου είπε τον λόγο. «Δεν πρέπει να 

περάσουμε το Κάιρο», είπε. Η πόλη θα είναι ήσυχη τη νύχτα. Εμείς πρέπει να ψάχνουμε για τα φώτα στην ανατολική ακτή». Αλλά το επόμενο πρωί η ομίχλη 

άρχισε να εξαφανίζεται. Μας έπιασε η αυγή και πλέαμε προς την ανατολική ακτή του ποταμού. Ξαφνικά, ο Τζιμ έδειξε προς το νερό. Στη μέση του ποταμού 

ήταν καφέ και λασπωμένο. Αλλά κοντά στην όχθη δεν ήταν καφέ και λασπωμένο, ήταν καθαρό και λαμπερό. «Ωχ Χακ» είπε ο Τζιμ. Εμείς έχουμε προχωρήσει 

πολύ. Περάσαμε το Κάιρο τη νύχτα. Αυτό το καθαρό λαμπερό νερό έρχεται από τον ποταμό Οχάιο.     

 

 

 

 



 



 

 

 

5. Αποφάσεις  

«Τι θα κάνουμε Χακ;» είπε ο Τζιμ. «Πρέπει να προσπαθήσουμε να αγοράσουμε μια μικρή βάρκα, Τζιμ». Είπα «Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε αυτή την 

μεγάλη σχεδία πίσω πάνω στο ποτάμι. Αλλά εγώ κωπηλατούσα μια μικρή βάρκα πάνω στο ποτάμι. Εσύ πρέπει να κρυφτείς στην καλύβα της σχεδίας τώρα. 

Εγώ θα βρω το πιο κοντινό χωριό. Θα μιλήσω στους ανθρώπους εκεί. Κάποιος θα μου πουλήσει μια μικρή βάρκα. Τότε εσύ πρέπει να κρυφτείς στον πάτο της 

βάρκας. Θα σε καλύψω με ρούχα. Εγώ θα κάνω κουπί πίσω στο Κάιρο. Ο Τζιμ κρύφτηκε στην καλύβα και άρχισα να μετακινώ την σχεδία προς το ρεύμα του 

ποταμού. Αλλά μετά από ένα λεπτό άκουσα κάποιον να μου φωνάζει. Κοίταξα γύρω μου. Δύο λευκοί άντρες κωπηλατούσαν την βάρκα προς εμάς. 

Σταμάτησαν την βάρκα τους κοντά στη σχεδία. Ένας από αυτούς μου μίλησε. «Έχεις δει έναν έγχρωμο άνδρα εδώ, νεαρέ;», είπε. «Πέντε σκλάβοι έχουν 

αποδράσει  από μία φάρμα εδώ κοντά. Δίνεται και αμοιβή για αυτούς». «Όχι» είπα « Εγώ δεν έχω δει κανέναν έγχρωμο άνδρα». «Υπάρχει κανένας στην 

καλύβα της σχεδίας σου;» ρώτησε. Υπάρχει – υπάρχει ένας άνδρας , κύριε», απάντησα. «Ο μπαμπάς μου είναι μέσα σε αυτήν». Ο άνδρας δεν με πίστεψε. «Ο 

πατέρας σου;», είπε. «Θα έρθουμε στην σχεδία σου και θα κοιτάξουμε την καλύβα, νεαρέ. Θα μιλήσουμε στον πατέρα σου». Φοβήθηκα. Ο άνδρας θα 

έβρισκε τον Τζιμ! Δεν ήθελα κανέναν μπελά. Ο Τζιμ ήταν φυγάς σκλάβος. Σκέφτηκα για ένα λεπτό. Τότε πήρα μια απόφαση. Άρχισα να κλαίω δυνατά 
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«Ναι παρακαλώ ελάτε στην σχεδία», είπα. «Ο πατέρας μου είναι πολύ άρρωστος. Ανησυχώ πολύ για αυτόν. Έχει κόκκινα σημάδια σε όλο του το σώμα. Πρέπει να 

βρω έναν γιατρό  για αυτόν.» «Όχι δεν θα έρθουμε στην σχεδία σου τώρα» είπε ο άνδρας γρήγορα. «Πιστεύουμε την ιστορία σου. Αλλά μείνε μακριά από μας, νεαρέ! Θα 

βρεις έναν γιατρό στην επόμενη πόλη της ανατολικής ακτής. Είναι είκοσι μίλια νότια από εδώ.» Ο  άνδρας έριξε λίγα λεφτά πάνω στη σχεδία. «Εδώ είναι 40 $» είπε 

«πλήρωσε τον γιατρό με αυτά. Αγόρασε λίγο φαγητό στην επόμενη πόλη. Αλλά άρχισε να ταξιδεύεις τώρα!» Οι άνδρες έκαναν κουπί, μακριά, πολύ γρήγορα. Οδήγησα την 

σχεδία στο ρεύμα. Άκουσα τον Τζιμ να γελά χαμηλόφωνα μέσα από την καλύβα. 

Ένα μίλι μακρύτερα, οδήγησα την σχεδία στην ακτή ξανά. Την έκρυψα κάτω από μερικούς θάμνους. Τότε ο Τζιμ και εγώ καθίσαμε στην καλύβα και μιλούσαμε. Μετά 

φάγαμε λίγο φαγητό και κοιμηθήκαμε για λίγες ώρες. Το απόγευμα ξυπνήσαμε ξανά. Ξαφνικά, ακούσαμε πολύ θόρυβο από τους θάμνους κοντά στο ποτάμι. Άνθρωποι 

έτρεχαν ανάμεσα στους θάμνους και φώναζαν. Ακούσαμε και σκύλους να γαβγίζουν επίσης. Κατάλαβα αυτούς τους θορύβους. Κάποιοι με σκυλιά κυνηγούσαν κάποιον ή 

κάτι. «Αυτοί οι άνδρες κυνηγούν τους πέντε φυγάδες σκλάβους;». αναρωτήθηκα. Ένα λεπτό αργότερα, έμαθα την απάντηση από την ερώτηση μου. Δυο άνδρες ξέμειναν 

στους θάμνους κοντά στην ακτή. Οι δυο αυτοί άνδρες δεν ήταν σκλάβοι, αυτοί ήταν λευκοί. Αλλά είχαν ξεφύγει από κάποιον. Γρήγορα, αυτοί κρύφτηκαν στην μικρή καλύβα 

μαζί με τον Τζιμ. «Σας παρακαλούμε κρύψτε μας» είπαν. Εκείνοι οι άνδρες θέλουν να μας σκοτώσουν. Σας παρακαλούμε, πηγαίνετε πιο γρήγορα την σχεδία πάνω στο 

ρεύμα. Εμείς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το μέρος.» Αυτοί ήταν φυγάδες. Τι είχαν κάνει;. Δεν ξέρω. Αλλά ο Τζιμ και εγώ ήμασταν και εμείς φυγάδες επίσης, Πήρα άλλη 

απόφαση. «Εντάξει» είπα. «Θα σας βοηθήσουμε.» 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

6. Ο βασιλιάς και ο δούκας  

Σύντομα, νύχτωσε και η σχεδία επέπλεε γρήγορα κάθετα στο ποτάμι ξανά. Κοίταξα τους επισκέπτες μας. Ένας από τους άνδρες ήταν περίπου 60 

χρονών. Ήταν άσχημος και φαλακρός. Ο άλλος ήταν περίπου 30. Ήταν ψηλός και όμορφος. « Ποιοι είστε;» τους ρώτησα «Γιατί αυτοί οι άνδρες σας 

κυνηγούν;». Ο ηλικιωμένος άνδρας μίλησε πρώτος. «Είχα μια πολύ σκληρή ζωή,» είπε « Δεν είμαι Αμερικάνος. Είμαι ο βασιλιάς της Γαλλίας». Τον κοίταξα 

προσεκτικά. Τα ρούχα του ήταν παλιά και βρώμικα. «Έφυγα από την Γαλλία όταν ήμουν νέος», είπε «οι Γάλλοι είχαν επανάσταση. Σκότωσαν τον πατέρα 

μου». «Μιλάς πολύ καλά Αγγλικά, βασιλιά» είπα. «Ναι» απάντησε. «Έπρεπε να φύγω από την Γαλλία γρήγορα. Ήμουν νέος τότε. Έχω ξεχάσει την Γαλλική 

Γλώσσα. Δεν μπορώ να την μιλήσω τώρα. Ήρθα σε αυτή τη χώρα πολύ καιρό πριν. Τώρα ταξιδεύω από πόλη σε πόλη. Λέω στους ανθρώπους για τον θεό. 

Τους λέω για την ζωή μου. Αλλά μια μέρα, οι Γάλλοι θα με θέλουν ξανά. Τότε θα επιστρέψω στην χώρα μου. Μια μέρα, θα είμαι βασιλιάς στο Παρίσι». 

Κοίταξα τον νεαρό άνδρα «είσαι και εσύ Γάλλος επίσης;» τον ρώτησα. «Όχι» μου απάντησε. «Είμαι Άγγλος. Είμαι ένας Δούκας. Είμαι ο Δούκας του 

Bridgewater.»   

«Έπρεπε να αφήσεις τη χώρα σου κι εσύ;» τον ρώτησα. «Ναι» είπε. «Κάποιοι σατανικοί άνθρωποι έκλεψαν τα λεφτά μου και τη γη μου. Τώρα ζω στη χώρα 

σου και δουλεύω εδώ. Ήμουν τυπογράφος για πολλά χρόνια. Δούλευα για μια εφημερίδα. Αλλά τώρα είμαι ηθοποιός. Παίζω κομμάτια από έργα του Ουίλιαμ 

Σαίξπηρ. Παίζω σε πόλεις και χωριά κοντά στο ποτάμι. Προσπαθώ να δώσω στους απλούς ανθρώπους κάτι όμορφο. Αλλά μερικές φορές αυτοί προσπαθούν 

να με προσβάλλουν. Γιατί? Δεν ξέρω την απάντηση» 
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Σύντομα οι δυο άνδρες θέλησαν να κοιμηθούν.» «Είμαι ένας βασιλιάς,» ο ηλικιωμένος άνδρας είπε. «Πρέπει να κοιμηθώ στην καλύβα.» «Κι εγώ 

είμαι ένας Δούκας,» είπε ο νέος άνδρας. « Πρέπει κι εγώ να κοιμηθώ στην καλύβα. Έκανε κρύο. «Οι βασιλιάδες από τη Γαλλία  και οι Δούκες από την Αγγλία 

είναι καλοί άνθρωποι Χακ», είπε ο Τζιμ.-Δεν υπάρχουν σκλάβοι στις χώρες τους. Δεν είπα τίποτα. Ήξερα την αλήθεια. Ο ηλικιωμένος άνδρας δεν ήταν 

βασιλιάς και δεν ήταν Γάλλος. Ο νεαρός άνδρας δεν ήταν Δούκας και δεν ήταν Άγγλος. Το ήξερα, ήταν και οι δύο Αμερικανοί. Ήταν  δυο επαγγελματίες 

απατεώνες. Λένε ψέματα στους ανθρώπους και τους ξεγελούν. Αυτοί θέλουν οι άνθρωποι να τους δίνουν λεφτά. Αλλά δεν ήθελα να πω στον Τζιμ γι αυτό. 

Αυτός εμπιστεύτηκε τους επισκέπτες μας. Ήταν καλός άνθρωπος και πάντα πίστευε τις ιστορίες των ανθρώπων. Οι επαγγελματίες απατεώνες ήταν 

εγκληματίες. Και φυγάδες. Αλλά δεν με ένοιαζε. Ο Τζιμ κι εγώ ήμασταν κι εμείς φυγάδες. 

Το επόμενο πρωί ο βασιλιάς και ο Δούκας άρχισαν να μου κάνουν ερωτήσεις για το Τζιμ. «Είναι φυγάς σκλάβος;» ρωτούσαν. Σκέφτηκα για ένα λεπτό. 

Το Μιζούρι και το Ιλινόις ήταν πίσω μας. Η πολιτεία του Άρκανσω ήταν στη δυτική όχθη του ποταμού και το Τέννεσυ ήταν στην ανατολική ακτή. Αλλά αυτές 

ήταν πολιτείες με  σκλάβους. Δεν εμπιστευόμουν τους επισκέπτες μας. Ήθελαν να πουλήσουν το Τζιμ? Ήθελαν να τον στείλουν πίσω στην κυρία Ουότσον? 

Ήθελαν την αμοιβή? Δεν ήξερα. Αλλά δεν τους εμπιστευόμουν. «Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί», σκέφτηκα.  

Δεν τους είπα την αλήθεια για το Τζιμ. Μίλησα για κάτι διαφορετικό. Αλλά σύντομα οι επαγγελματίες απατεώνες ήθελαν την απάντηση σε άλλη 

ερώτηση. «Δεν ταξιδεύετε τη μέρα», είπε ο Δούκας. «Γιατί όχι» ; «Ανησυχώ για το Τζιμ», απάντησα. «Δεν θέλω κανείς να τον δει. Οι άνθρωποι εδώ δεν 

γνωρίζουν για τους έγχρωμους. Λένε πως όλοι οι έγχρωμοι είναι σκλάβοι. Θα προσπαθήσουν να τον αιχμαλωτίσουν. Θα τον πουλήσουν». 

Αργότερα το πρωί  ο βασιλιάς και ο Δούκας περπάτησαν σε μια μικρή πόλη κοντά στο ποτάμι. Πήγα μαζί τους αλλά ο Τζιμ έμεινε στη σχεδία. Δεν υπήρχε 

κανείς στην πόλη. Αυτό ήταν πολύ παράξενο. Αλλά εμείς είδαμε ένα σημείωμα σε ένα τοίχο ενός μαγαζιού και τότε καταλάβαμε. Όλοι είχαν πάει σε μια 

θρησκευτική συνάντηση σε μια μεγάλη σκηνή μισό μίλι μακριά. Πήγαμε στο γραφείο της εφημερίδας της πόλης. Ο Δούκας από το Μπριτζγουότερ κοίταξε 

προσεχτικά από το παράθυρο. Δεν ήταν κανείς μέσα. «Πρέπει να πας με το βασιλιά, Χακ» μου είπε. Θα χρησιμοποιήσω το τυπογραφικό μηχάνημα της 

εφημερίδας. 

 

 

 



 



 

 

Ο Δούκας πήγε μέσα στο γραφείο κι εγώ πήγα με το βασιλιά της Γαλλίας στη θρησκευτική συνάντηση στη μεγάλη σκηνή. Μέσα στη σκηνή ο ιερέας 

έλεγε σε όλους για το Θεό. Αυτός φώναζε και χτυπούσε το τραπέζι με το χέρι του. «Ο θεός σας αγαπάει όλους». Φώναζε. «Αγαπάει τους καλούς ανθρώπους, 

αλλά αγαπάει και τους κακούς επίσης. Αλλά οι κακοί άνθρωποι πρέπει να μετανιώνουν για τις αμαρτίες τους». Μερικοί από του ανθρώπους στη σκηνή 

φώναζαν «Ναι!» «Οι κακοί άνθρωποι πρέπει να λένε στο θεό για τις αμαρτίες τους», φώναζε ο ιερέας. «Και να λένε στους φίλους και στους γείτονές τους γι 

αυτές… Πρέπει να μετανιώνουν για τις αμαρτίες τους και να λένε Λυπάμαι!! Είναι καλό να λένε έτσι στο θεό, στους φίλους και στους γείτονές τους. «Ναι!», οι 

άνθρωποι φώναξαν ξανά. Ξαφνικά ο βασιλιάς σήκωσε το χέρι του. «Τι κάνεις», τον ρώτησα. «Θα μετανιώσω για τις αμαρτίες μου», είπε ήσυχα. «Εμείς 

μπορούμε να πάρουμε  μερικά λεφτά από αυτούς τους καλούς ανθρώπους!» Ο βασιλιάς πήγε κοντά στον ιερέα. «Ήμουν ένας κακός άνθρωπος», είπε. 

«Ήμουν ένας πειρατής στις Νότιες Θάλασσες άνδρες μου κι εγώ κλέβαμε χρυσό από τους ανθρώπους. Ήρθα εδώ στην Αμερική με πολλά λεφτά. Αλλά τα 

ξόδεψα όλα, τώρα δεν έχω καθόλου.» Ο βασιλιάς απευθυνόταν σε όλους τους ανθρώπους στη σκηνή. «Ο θεός μου πήρε όλα μου τα λεφτά», φώναξε. «Το 

ξέρω αυτό τώρα. ¨Ήθελε να μετανιώσω για όλες μου τις αμαρτίες. «Ναι» φώναξαν οι άνθρωποι . «Αυτό το πρωί πήρα μια απόφαση», είπε ο βασιλιάς της 

Γαλλίας. «Αύριο θα επιστρέψω πίσω στις Νότιες Θάλασσες. Θα πάω πίσω στους άνδρες μου, θα κλέψουμε περισσότερο χρυσό!» Αλλά μετά ήρθα εδώ, σε 

αυτή τη συνάντηση. Ο θεός με έστειλε εδώ, φίλοι μου. Τώρα θέλω να μετανιώσω για τις αμαρτίες μου!» «Ναι!» φώναξαν οι άνθρωποι. «Δεν έχω λεφτά», 

φώναξε ο βασιλιάς, «αλλά σήμερα έχω ένα σχέδιο. Θέλω να πάω πίσω στις Νότιες Θάλασσες, να πω στους άνδρες μου για το θεό. Θέλω να τους πω για την 

αγάπη του. Θέλω οι άνδρες μου να μετανιώσουν για τις αμαρτίες τους.»  

Μετά από ένα λεπτό, ο ιερέας έκανε ένα γύρο σε όλη τη σκηνή. Οι άνθρωποι του έδιναν λεφτά. Σύντομα, αυτός είχε 87$. Έδωσε τα λεφτά στο βασιλιά. «Ο 

θεός θα σε βοηθήσει, αγαπητέ αδερφέ μου», είπε. «Ναι»! φώναξαν οι άλλοι. 

 

 

 

 

 



 



 

«Πάρε την αγάπη του θεού μαζί σου στους πειρατές των Νοτίων Θαλασσών», είπε ο ιερέας. «Ναι» είπαν οι άνθρωποι ξανά. 

Εμείς πήγαμε πίσω στη σχεδία. Ο βασιλιάς είχε 87$ και ήταν χαρούμενος. Ο Δούκας μας περίμενε στη σχεδία. Μας έδειξε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί. 

Υπήρχαν μερικές λέξεις και μια μεγάλη φωτογραφία σε αυτό. Ήταν μια αφίσα αναζήτησης με αμοιβή. Ο Δούκας είχε τυπώσει τις αφίσες στο γραφείο της 

εφημερίδας. 

 

 

7. Οι Επαγγελματίες απατεώνες. 

Ρώτησα το Δούκα για την αφίσα καταζητείται του Τζιμ. «Γιατί τύπωσες την αφίσα?» Θέλουμε να ταξιδεύουμε την ημέρα , Χακ. Θα κολλήσουμε την 

αφίσα πάνω στην καλύβα. Πάνω στη σχεδία θα δέσουμε τον Τζιμ με ένα σχοινί. Οι άνθρωποι θα βλέπουν την αφίσα και τον Τζιμ και θα πουν : Οι καλοί λευκοί 

έχουν αιχμαλωτίσει έναν φυγά σκλάβο. Θα τον πάνε πίσω στον ιδιοκτήτη του στη Νέα Ορλεάνη. Μετά από αυτό κανείς δεν θα μας σταματήσει. 

Ο Τζιμ δεν ήταν χαρούμενος με αυτό το σχέδιο. Δεν ήθελε να είναι δεμένος στη σχεδία όλη μέρα. Εγώ όμως συμφώνησα με την ιδέα του Δούκα. 

Εμείς δεν μετακινήσαμε τη σχεδία εκείνο το βράδυ. Το επόμενο πρωί δέσαμε τον Τζιμ με το σχοινί και κινήσαμε προς το ρεύμα. 

Δυο μέρες αργότερα φτάσαμε σε μια μεγάλη πόλη δίπλα στο ποτάμι. Σταματήσαμε τη σχεδία. Υπήρχε μια αίθουσα συνεδριάσεων στην πόλη. 200 άνθρωποι 

μπορούσαν να καθίσουν εκεί. Ο Δούκας ήθελε να χρησιμοποιήσει την αίθουσα εκείνο το βράδυ. «200 άνθρωποι χωράνε εδώ μέσα», είπε. Βρήκε τον 

ιδιοκτήτη της αίθουσας και του έδωσε κάποια χρήματα. Τότε ο Δούκας μας έδειξε μερικές αφίσες. Τις είχε τυπώσει στο γραφείο της εφημερίδας. Τις 

κολλήσαμε στα κτήρια της πόλης. 

 

 



 



 

 

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 9 ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΜΙΑ 

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 21 

ΧΡΟΝΩΝ 

ΕΙΣΟΔΟΣ : 1$ 

Αλλά αυτές οι αφίσες δεν ήταν σαν τις «Καταζητείται» «Πρέπει να ταξιδέψουμε απόψε», είπε ο Δούκας. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις 9.» «Μα η 

παράσταση είναι στις 9!» Ο Δούκας δεν μου απάντησε αλλά χαμογέλασε. 

Εκείνο το βράδυ ο βασιλιάς κι εγώ καθόμασταν στην πόρτα της αίθουσας συνεδριάσεων. Περίπου 200 άντρες στέκονταν σε μια ουρά. Όλοι ήθελαν 

να μπουν μέσα. Οι περισσότεροι φορούσαν καπέλα και κασκόλ. Τα κασκόλ τους κάλυπταν το κάτω μέρος του προσώπου τους, ενώ τα καπέλα το πάνω. Όμως 

εμείς μπορούσαμε να δούμε τα μάτια τους. Αυτά ήταν λαμπερά. Κάθε ένας άνδρας έδινε στο βασιλιά ένα δολάριο. Έπειτα αυτοί κάθονταν μέσα στο δωμάτιο. 

Στις 9 ακριβώς ο Δούκας περπάτησε μπροστά στο κέντρο της αίθουσας. « Κύριοι, η παράσταση θα αρχίσει σε δύο λεπτά», είπε. «Τώρα εμείς πρέπει 

να κλείσουμε τα φώτα.» Σε λίγα λεπτά η μεγάλη αίθουσα ήταν σκοτεινή. Οι ενθουσιασμένοι θεατές περίμεναν την παράσταση, αλλά ο βασιλιάς, ο Δούκας κι 

εγώ τρέξαμε προς τη σχεδία. Πηδήξαμε πάνω σε αυτήν και την οδηγήσαμε μακριά από την ακτή. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Μετά από πέντε λεπτά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος πίσω μας μέσα στην πόλη. Διακόσιοι θυμωμένοι άνδρες φώναζαν. Εμείς ταξιδεύαμε όλη τη 

νύχτα και όλη την επόμενη μέρα. Ο βασιλιάς ήθελε να ταξιδέψει μακριά από εκείνη την πόλη. «Έπρεπε να πληρώσουμε 10 δολάρια για το δωμάτιο», είπε ο 

δούκας. «Αλλά πήραμε 250$ από εκείνους τους ανθρώπους. 

Ένα πρωί ήρθαμε σε μια μικρή πόλη στην ανατολική όχθη. Υπήρχε μια προβλήτα για βάρκες εκεί. Μεγάλα ατμόπλοια σταματούσαν σε αυτήν. Οι 

επιβάτες ανέβαιναν στις βάρκες και αποβιβάζονταν εκεί.  

Δέσαμε λοιπόν τον Τζιμ με το σχοινί και πηδήξαμε έξω από τη σχεδία, σκαρφαλώνοντας πάνω στην προβλήτα. Ένας νεαρός άνδρας στεκόταν εκεί 

πάνω . Μας είδε και περπάτησε προς τον βασιλιά της Γαλλίας και το δούκα του Μπρίτζγουότερ. «Το όνομά μου είναι Τομ Κόλινς,» είπε αυτός. «Εσείς οι δύο 

κύριοι είστε αδελφοί του Πήτερ Γουίλκς;» «Είστε ο κύριος Χάρβεϊ Γουίλκς κύριε ;» ρώτησε τον βασιλιά. Και αυτός είναι ο αδελφός σου κύριος Γουίλιαμ;»  

Ο βασιλιάς δεν είπε όχι. Κοίταξε τον άνθρωπο για μια στιγμή και έπειτα μίλησε λυπημένος. «Έχεις κάποια νέα για μας;» ρώτησε. «Ναι κύριε,» 

απάντησε ο νεαρός άνδρας. «Είναι άσχημα τα νέα. Ο Πήτερ Γουίλκς πέθανε χτες. Ελευθέρωσε τους σκλάβους το πρωί και πέθανε το απόγευμα. Η κηδεία του 

θα γίνει αύριο. Ήταν καλός άνθρωπος. «Ναι, αυτός ήταν καλός άνθρωπος», είπε ο βασιλιάς. «Πες μας για τη ζωή του αδερφού μας του Πήτερ σε αυτή την 

ωραία πόλη». Ο βασιλιάς ήταν έξυπνος άνθρωπος. Σύντομα είχαμε ακούσει την ιστορία της ζωής του Πήτερ Γουίλκς. 

Αυτός ήταν Άγγλος και είχε έρθει στην Αμερική πολλά χρόνια πριν. Είχε έρθει σε αυτή την μικρή πόλη, είχε παντρευτεί μια Αμερικάνα και είχαν κάνει 

τρεις κόρες. Ο Πήτερ είχε δυο αδελφούς, τον Χάρβεϊ και τον Γουίλιαμ, αλλά αυτοί είχαν μείνει στην Αγγλία. Ο Χάρβεϊ ήταν κληρικός και ο Γουίλιαμ ήταν 

κωφάλαλος, δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε να ακούσει. 

Μερικές βδομάδες πριν ο Πήτερ Γουίλκς αρρώστησε πολύ. Σύντομα αυτός πέθαινε. Αυτός είχε γράψει στα αδέλφια του στην Αγγλία. Ήθελε να 

έρθουν στην Αμερική. Η γυναίκα του είχε πεθάνει. Ήθελε τα αδέλφια του να φροντίσουν τις κόρες του. 

Ο Τομ Κόλινς τελείωσε την ιστορία του. «Ο Πήτερ ήθελε τα αδέλφια του να πάρουν τα λεφτά μετά τον θάνατο του», είπε αυτός. 

 

 

 



 



 

 

 

Ξαφνικά, ο βασιλιάς χαμογέλασε λυπημένα. «Ευχαριστώ για αυτά τα νέα νεαρέ», είπε ο βασιλιάς. «Ναι είμαι ο Χάρβεϊ Γουίλκς, αυτός είναι ο 

αδερφός μου ο Γουίλιαμ, αυτός έδειξε τον Δούκα. Μετά αυτός έδειξε εμένα, αυτός είναι ο υπηρέτης μου ο Χάκλμπερι». Εγώ χαμογέλασα στον κύριο Κόλινς 

αλλά δεν μίλησα. Εμείς δεν φτάσαμε εδώ πριν τον θάνατο του Πήτερ», είπε ο βασιλιάς.»Αυτό είναι λυπηρό! Εμείς θα πάμε στο σπίτι του τώρα». Ο Τομ Κόλινς 

έδειξε το σπίτι του  Πίτερ Γουίλκς. Έπειτα ανέβηκε πάνω σε ένα ατμόπλοιο. Σύντομα είχε φύγει. 

Πολλοί από τους γείτονες του Πήτερ Γουίλκς ήταν στο καθιστικό του σπιτιού του. Και οι τρεις κόρες του Πήτερ ήταν εκεί. Είναι η μεγαλύτερη κοπέλα 

Μαίρη Ντέι ήταν 19 χρονών, η Σούζαν ήταν 15 και η Τζοάννα ήταν 14.  

Ο βασιλιάς προσπάθησε να μιλήσει με αγγλική φωνή. Ήταν παράξενη φωνή έτσι μιλούσαν οι Άγγλοι; Δεν ξέρω! Ο Δούκας δεν μίλησε. Δεν χρειαζόταν 

να μιλήσει. Έπρεπε να κάνει  τον κωφάλαλο. 

«Είμαι ο θείος σου ο Χάρβεϊ», ο βασιλιάς είπε στα κορίτσια. «Είμαι ιερέας». Μετά έδειξε στον Δούκα. «Και αυτός είναι ο θείος Γουίλιαμ». Είπε «Δεν μπορεί να 

μιλήσει. Αλλά μιλάω εγώ για αυτόν.». «Και ποιος είναι αυτός;» η Μαίρη Τζέιν ρώτησε ενώ έδειχνε εμένα. «Αυτός είναι ο υπηρέτης μας, Χάκλμπερι»,  βασιλιάς 

απάντησε. «Είναι Αμερικάνος», είπε. «Αλλά είναι υπηρέτης μου για πολλά χρονιά. Θα μείνουμε όλοι εδώ για λίγες μέρες.» Του Πίτερ Γουίλκς το σώμα ήταν σε 

ένα μεγάλο ξύλινο φέρετρο στο σαλόνι του σπιτιού. Τα κορίτσια μας οδήγησαν. Η κάσα ήταν ανοιχτή. Το καπάκι της ήταν δίπλα από την πόρτα, στερεωμένο 

στον τοίχο. Κοιτάξαμε μέσα στην κάσα». «Αντίο αγαπημένε μου αδερφέ» , είπε ο βασιλιάς στο σώμα του Πήτερ Γουίλκς. Υπήρχαν δάκρυα στα μάτια του. 

Αλλά και στα μάτια του Δούκα επίσης. Πήγαμε πίσω στο σαλόνι. Ύστερα η Μαίρη Τζέιν έφυγε από το δωμάτιο. Ένα λεπτό αργότερα αυτή επέστρεψε με μία 

βαριά τσάντα. Την έδωσε στον βασιλιά «Εσύ  θα μας προσέχεις τώρα θείε», είπε. «Εδώ είναι του πατέρα τα λεφτά. Υπάρχουν 6000$ σε αυτήν την τσάντα. Ο 

πατέρας ήθελε εσύ να έχεις αυτή την τσάντα». Κοίταξα την Μαίρη Τζέιν. Είχε όμορφα κόκκινα μαλλιά. Την συμπαθούσα πάρα πολύ. Άρχισα να ανησυχώ για 

το σχέδιο του βασιλιά. Η Μαίρη Τζέιν  μας εμπιστευόταν. Δεν ήθελα να την κοροϊδέψουμε. Αλλά δεν είπα τίποτα τότε. 

 

 

 

 



 



 

 

8. Το Φέρετρο. 

Το απόγευμα, μερικοί ακόμα γείτονες ήρθαν στο σπίτι. Όλοι οι άνδρες έπιναν κρασί και μιλούσαν για τον Πήτερ Γουίλκς. Ένας από τους γείτονες ήταν 

ο γιατρός της πόλης. Ο βασιλιάς μιλούσε για το νεκρό αδερφό του, Πήτερ. Μιλούσε και για το Θεό. Ο γιατρός τον άκουγε προσεχτικά. Ξαφνικά μίλησε 

θυμωμένος. «Κύριε, δεν ξέρεις τίποτα για το Θεό!» είπε ο γιατρός. Εσύ δεν είσαι ιερέας, ούτε και Άγγλος. Η φωνή σου δεν είναι αγγλική. Είσαι Αμερικάνος. 

Δεν είσαι ο αδερφός του Πήτερ Γουίλκς, ο Χάρβεϊ. Είσαι ένας επαγγελματίας απατεώνας. 

Οι φίλοι του Πήτερ και οι γείτονες άκουσαν τα λόγια του γιατρού. Αυτοί ήταν έκπληκτοι, αλλά δεν πίστεψαν τα λόγια του γιατρού. Ούτε οι κόρες του 

Πήτερ τα πίστεψαν. «Είναι ο αδερφός του πατέρα», είπε η Μαίρη Τζέιν. «Ξέρει τα πάντα για τη ζωή του.» Αυτό ήταν αλήθεια. Ο Τομ Κόλινς είχε πει τα πάντα 

για τη ζωή του Πήτερ Γουίλκς στον Βασιλιά. 

Ο γιατρός θυμωμένος, έφυγε από το σπίτι. Εκείνη τη νύχτα ο βασιλιάς και ο Δούκας πήγαν στο υπνοδωμάτιό τους νωρίς. Πήραν τη τσάντα με τα χρήματα μαζί 

τους. Κι εγώ πήγα στο δωμάτιό μου, αλλά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν τους δύο κομπιναδόρους. «Δεν θα τους βοηθήσω», σκέφτηκα. «Θέλουν να 

πάρουν 6000$ δολάρια από αυτά τα κορίτσια. Αυτές δεν θα έχουν τίποτα. Θα φύγουν από το σπίτι τους. Τι να κάνω ; Σκέφτηκα για λίγο και μετά μου ήρθε μια 

ιδέα. «Θα πάρω την τσάντα με τα χρήματα και θα την κρύψω», σκέφτηκα. «Ο βασιλιάς και ο δούκας δεν θα τη βρουν.» «Σύντομα θα φύγουμε από την πόλη. 

Έπειτα θα γράψω ένα γράμμα στη Μαίρη Τζέιν και θα της πω για την κρυψώνα!» ήταν ένα καλό σχέδιο. Δεν ήθελα μπελάδες με τους δικαστές και τους 

δικηγόρους, ούτε και ήθελα κανένας λευκός να αιχμαλωτίσει τον Τζιμ. Αλλά ήθελα η Μαίρη Τζέιν να έχει τα λεφτά του πατέρα της. Σηκώθηκα από το κρεβάτι 

και πήγα αθόρυβα στο δωμάτιο των κομπιναδόρων. Ο βασιλιάς και ο δούκας είχαν πιει πολύ κρασί. Δεν ήταν ξύπνιοι. Μετά από λίγα λεπτά βρήκα την τσάντα 

με τα χρήματα σε ένα 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

ντουλάπι. Γρήγορα έφυγα από το δωμάτιο με αυτά μαζί μου. «Πού θα τα κρύψω ;» σκέφτηκα. «Θα τα θάψω στο χώμα!» Κατέβηκα τη σκάλα, αλλά 

ξαφνικά άκουσα ένα θόρυβο! Κάποιος κατέβαινε τη σκάλα πίσω μου! Έτρεξα στη τραπεζαρία και κοίταξα γύρω στο δωμάτιο για μια κρυψώνα. Δεν υπήρχε 

καμία για μένα, αλλά υπήρχε μια για τα χρήματα. Τα έκρυψα στην κάσα, κάτω από το σώμα του Πήτερ Γουίλκς. Ένα λεπτό αργότερα η Μαίρη Τζέιν ήρθε στο 

δωμάτιο. «Τι κάνεις εκεί Χάκλμπερι»; με ρώτησε.. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ», απάντησα. «Αλλά πάω πίσω στο δωμάτιο μου τώρα. Καληνύχτα κυρία Μαίρη 

Τζέιν.» Πήγα πίσω στο δωμάτιο. «Θα σηκωθώ ξανά αργότερα», είπα στον εαυτό μου. «Θα βρω άλλη κρυψώνα για τα λεφτά». Αλλά ήμουν πολύ κουρασμένος. 

Σύντομα με πήρε ο ύπνος.  

Σηκώθηκα αργά το επόμενο πρωί. Κατέβηκα τις σκάλες γρήγορα και πήγα στην τραπεζαρία. Κάποιος είχε βάλει το καπάκι στο φέρετρο. Είχαν κλείσει 

το καπάκι με μεγάλες βίδες. Δεν μπορούσα να το κουνήσω. 

«Ωχ όχι,» είπα στον εαυτό μου. «Τι θα κάνω τώρα;» Πήγα στο σαλόνι και η Μαίρη Τζέιν ήταν εκεί. Της μίλησα αλλά δεν είπα τίποτα για τα λεφτά. Μετά από 

λίγα λεπτά ο βασιλιάς και ο δούκας κατέβηκαν τις σκάλες. Ήταν θυμωμένοι. «Κάποιος έκλεψε την τσάντα με τα χρήματα», μου είπε ο βασιλιάς μιλώντας 

χαμηλόφωνα. «Ξέρεις τίποτα γι’ αυτό;» «Όχι», είπα. «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Αλλά ο Πήτερ Γουίλκς ελευθέρωσε τους σκλάβους πριν το θάνατό του. Η 

κυρία Κόλινς μας το είπε. Οι σκλάβοι έφυγαν από το σπίτι εκείνο το πρωί. Πήραν το ατμόπλοιο και πήγαν Νότια. Η Μαίρη Τζέιν μου το είπε. «Πήραν τα  

λεφτά ;» 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

«Ναι, οι σκλάβοι τα έχουν πάρει. Μας κορόιδεψαν!» Είπε ο βασιλιάς θυμωμένα. Είπε πολλά πράγματα για όλους τους σκλάβους! Είπε πολλές κακές 

λέξεις. Ο βασιλιάς και ο δούκας ήταν κομπιναδόροι, αλλά μισούσαν τους άλλους κομπιναδόρους. 

«Δεν πρέπει να πούμε τίποτα γι’ αυτό στην οικογένεια Γουίλκς», είπε ο δούκας. «Θα σκεφτούμε ένα σχέδιο αργότερα. Τώρα πρέπει όλοι να πάμε 

στην κηδεία. 

______________________________ 

Σύντομα ήμασταν στο νεκροταφείο της πόλης. Σταθήκαμε γύρω από ένα βαθύ μνήμα. Όλοι οι φίλοι του Πήτερ Γουίλκς  και οι γείτονες ήταν εκεί. Τα 

τρία κορίτσια έκλαιγαν. Ο ιερέας της πόλης είπε κάποιες προσευχές. Είδαμε έξι δυνατούς άνδρες να βάζουν το φέρετρο μέσα στο μνήμα. Μετά πήγαμε πίσω 

στο σπίτι και αρχίσαμε να τρώμε και να πίνουμε. Ήμουν δυστυχισμένος. Ανησυχούσα για τα τρία κορίτσια. «Ο βασιλιάς και ο δούκας δεν θα μείνουν εδώ 

τώρα», σκέφτηκα. «Θα πάμε πίσω στη σχεδία απόψε. Σε λίγες μέρες θα είμαστε μακριά από εδώ. Τότε θα γράψω στη Μαίρη Τζέιν. «Τα χρήματα του πατέρα 

σου είναι μαζί του, στο φέρετρο» Αυτή θα το πει στους γείτονές της. Θα βγάλουν το φέρετρο από τον τάφο και τότε τα κορίτσια θα έχουν τα λεφτά του 

πατέρα τους ξανά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

9.  Περισσότερα αδέρφια. 

Σύντομα προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα. Δύο άνδρες ήρθαν στο σπίτι εκείνο το απόγευμα. Ένας από αυτούς ήταν εξήντα χρονών. Ο άλλος ήταν 

νεότερος. «Έχουμε έρθει από την Αγγλία», είπε ο δεύτερος άνδρας λυπημένα. «Είμαι ο Χάρβεϊ Γουίλκς και αυτός είναι ο αδερφός μου Γουίλιαμ. Δεν μπορεί 

να ακούσει και να μιλήσει, είναι κωφάλαλος. Πήρα το γράμμα του Πήτερ και αρχίσαμε να ταξιδεύουμε αμέσως. Έχει πεθάνει ο αδερφός μου ;» Τα κορίτσια 

θύμωσαν με τους δύο αυτούς άνδρες. Το ίδιο έκαναν και οι φίλοι και οι γείτονες του Πήτερ. «Είστε επαγγελματίες απατεώνες!» ένας γείτονας είπε. «Τα 

αδέρφια του Πήτερ είναι εδώ!» Αυτός αναφερόταν στο βασιλιά και στο δούκα. «Όχι», είπε ο άλλος άνδρας. «Εμείς είμαστε τα αδέρφια του Πήτερ και αυτοί οι 

δύο είναι οι απατεώνες!» Σύντομα οι δύο Χάρβεϊ Γουίλκς άρχισαν να φωνάζουν ο ένας στον άλλο. Τα τρία κορίτσια και οι περισσότεροι από τους φίλους και 

γείτονες του Πήτερ πίστεψαν το βασιλιά. Λϊγοι άνθρωποι πίστεψαν τον άλλο άνδρα. Τότε κάποιος θυμήθηκε το γιατρό. Αυτός δεν είχε πιστέψει το βασιλιά. 

Ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος. 

Οι γείτονες ήθελαν να μιλήσει αυτός στον δεύτερο Χάρβεϊ Γουίλκς. Κάποιος έτρεξε στο σπίτι του γιατρού. Τον έφεραν πάλι στο καθιστικό του Πήτερ. Ο 

γιατρός άκουσε τον Χάρβεϊ αλλά δεν πίστεψε την ιστορία του άνδρα αυτού. Δεν πίστεψε όμως ούτε την ιστορία του βασιλιά. «Είστε όλοι απατεώνες!» είπε. 

Σύντομα όλοι άρχισαν να φωνάζουν πάλι ο ένας στον άλλον, θυμωμένοι. «Κάντε ησυχία», φώναξε ο γιατρός. «Έχω μια ερώτηση γι’ αυτούς τους δύο άνδρες.» 

Αυτός απευθύνθηκε στο βασιλιά και στον άλλο Χάρβεϊ. «Ήξερα τον Πήτερ πολύ καλά», είπε ο γιατρός. «Ήμουν ο γιατρός του για πολλά χρόνια. Υπήρχε ένα 

καφέ σημάδι στο σώμα του Πήτερ.» Και οι δύο άνδρες είπαν: «Ο Πήτερ ήταν αδερφός μου!» «Ο αδερφός του Πήτερ πρέπει να ξέρει για το σημάδι. Πού είναι 

το σημάδι στο σώμα του Πήτερ;» Ρώτησε τους δύο Χάρβεϊ Γουίλκς. 

 

 

 

 

 



 



 

 

«Το σημάδι ήταν στο αριστερό του πόδι», είπε ο βασιλιάς. «Όχι, ήταν στο δεξί του χέρι», είπε ο άλλος άνδρας! «Και οι δύο κάνουν λάθος!» είπε ο 

γιατρός. 

Σύντομα όλοι φώναζαν ξανά. Τότε ένας από τους φίλους του Πήτερ είχε μια ιδέα. «Θα πάμε στο νεκροταφείο και θα σκάψουμε για το  φέρετρο», 

είπε. Θα κοιτάξουμε στο σώμα του Πήτερ για το σημάδι, στο πόδι ή στο χέρι του. 

Μετά από λίγα λεπτά όλοι στεκόμασταν γύρω από το μνήμα ξανά. «Θα έχουμε μπελάδες», είπε ο βασιλιάς σιγανά στο δούκα. «Πρέπει να τρέξουμε!»  

Σύντομα υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους γύρω από τον τάφο. Όλοι στην πόλη είχαν ακούσει την ιστορία για τα αδέρφια του Πήτερ 

Γουίλκς. Οι γείτονες είχαν βγάλει το φέρετρο από το μνήμα. Έβγαλαν και τις βίδες από το καπάκι. Ο βασιλιάς, ο δούκας κι εγώ πήγαμε στην άκρη του 

πλήθους. Τότε κάποιος βρήκε την τσάντα με τα λεφτά στο φέρετρο του Πήτερ! Οι τρείς μας τότε αρχίσαμε να τρέχουμε. Σε λίγα λεπτά, ανεβήκαμε στη σχεδία 

και πήγαμε κάτω προς το ρεύμα. Ταξιδέψαμε όλο το βράδυ και όλη τη επόμενη μέρα. 

_____________________________ 

Δυο μέρες μετά σταματήσαμε σε μια άλλη μικρή πόλη, στη δυτική ακτή. Ήμασταν στην πολιτεία του Άρκανσω. Εκεί ο βασιλιάς έκανε ένα τρομερό 

πράγμα! Πούλησε τον Τζιμ!  

Ο δούκας κι εγώ πήγαμε στην πόλη εκείνο το πρωί. Αυτός ήθελε να βρει μια αίθουσα συνελεύσεων. Ο βασιλιάς δεν ήρθε μαζί μας. «Χάσαμε 6000$ 

στο σπίτι του Πήτερ Γουίλκς», είπε. «Χρειαζόμαστε κι άλλα λεφτά. Θα έχουμε μια συναρπαστική παράσταση για άνδρες άνω των 21 εδώ απόψε», είπε 

γελώντας. 

Βρήκαμε ένα δωμάτιο για συνελεύσεις και ο δούκας πλήρωσε κάποια λεφτά στον ιδιοκτήτη. Έπειτα αυτός με άφησε και πήγε να βρει το βασιλιά. 

Γύρισα αργά πίσω στη σχεδία. Τα πάντα ήταν πολύ ήρεμα! Γιατί ; Πήδηξα πάνω στη σχεδία και κοίταξα μέσα στη μικρή καλύβα. Ο Τζιμ δεν ήταν εκεί. 

Η αφίσα για την ανταμοιβή έλειπε και αυτή. «Όχι, όχι», σκέφτηκα. Κάποιος είχε αιχμαλωτίσει τον Τζιμ Γρήγορα πήγα τη σχεδία σε ένα άλλο μέρος, ένα μίλι 

μακριά. Τότε πήγα πίσω στην πόλη. Βρήκα τον δούκα και του είπα για τον Τζιμ. 

«Ο βασιλιάς τον πούλησε σήμερα το πρωί σε έναν αγρότη. Το όνομά του είναι Φέλπς και η φάρμα του είναι πέντε μίλια μακριά. Ο βασιλιάς έδειξε στον 

αγρότη την αφίσα ανταμοιβής», είπε ο δούκας. « Ο βασιλιάς του είπε πως δεν ήθελε να πάει στη Νέα Ορλεάνη με ένα φυγά σκλάβο. Του ζήτησε 50 δολάρια 

για το φυγά σκλάβο και του είπε πως έπρεπε να πάει στο Σεντ Λούις.» 

 

 



 



 

 

«μετά, πήγαινέ τον στον ιδιοκτήτη του και θα πάρεις 200$ αμοιβή» είπε ο βασιλιάς στον κύριο Φέλπς, δείχνοντάς του τη επικήρυξη με την ανταμοιβή 

για τον Τζιμ. Ο κύριος Φέλπς συμφώνησε με το σχέδιο. Αυτός πήρε τον Τζιμ στη φάρμα του. Θα τον πάει κάτω στο ποτάμι προς τη Νέα Ορλεάνη αύριο. 

Περπάτησα λυπημένος πάλι. Δεν είπα στο δούκα που ήταν η σχεδία του. Δεν ήθελα να τον ξαναδώ. Σύντομα εγώ μιλούσα με τον ιδιοκτήτη του 

καταστήματος της πόλης. Τον ρώτησα για το δρόμο προς τη φάρμα του κυρίου Φέλπς. Πίσω μου άκουσα πολλούς θυμωμένου ανθρώπους να φωνάζουν. 

Χαμογέλασα. 

____________ 

Δυο ώρες μετά έφτασα στην φάρμα. Δεν είδα κανέναν κοντά στο σπιτάκι. Αλλά είδα μια ξύλινη καλύβα με μια γερή κλειδαριά στη πόρτα.  

 

 

10. Τομ Σώγιερ. 

Είναι ο Τζιμ στην καλύβα ;» Αναρωτήθηκα. Μπήκα στην  καλύβα και φώναξα σιγανά μέσα από την πόρτα. «Τζιμ. Είσαι εδώ ;» είπα. «Χακ!», είπε η 

φωνή του Τζιμ μέσα από την καλύβα. «Εσύ είσαι Χακ ;» «Μην ανησυχείς Τζιμ. Σύντομα θα σε πάρω από εκεί». Είπα αυτά τα λόγια γιατί ήθελα ο Τζιμ να είναι 

χαρούμενος. Δεν είχα όμως ένα σχέδιο. Τι θα έκανα ;  

Εκείνη τη στιγμή η πόρτα της αγροικίας άνοιξε. Μια μεγαλόσωμη, όμορφη γυναίκα στεκόταν στην πόρτα. «Τομ», είπε. «Είσαι ο Τομ Σώγιερ από τον 

Σεντ Πήτερσμπεργκ ! Σε περίμενα. Είμαι η ξαδέλφη της Θείας Πόλυς, η Σάλυ Φέλπς. Η Πόλυ μου είπε για την επίσκεψή σου. Δεν σε έχω δει ποτέ, αλλά ην θεία 

σου μυ είπε τα πάντα για σένα. Και ήρθες τελικά αγόρι μου! Τι ωραία! Είμαι χαρούμενη! Πρέπει να με φωνάζεις Θεία Σάλυ. Ο άντρας μου δεν είναι σπίτι 

τώρα, αλλά θα επιστρέψει αργότερα. Και θα είναι και αυτός χαρούμενος.» 

Χαμογέλασα στη μεγαλόσωμη γυναίκα. «Θα είμαι ο Τομ Σώγιερ για λίγες μέρες», είπα στον εαυτό μου. «Ξέρω για την οικογένεια του Τομ. Μπορώ να 

απαντήσω ερωτήσεις γι’ αυτούς. Θα μείνω εδώ για λίγες μέρες.» Ήθελα να μείνω στη φάρμα και να βοηθήσω τον Τζιμ. 

 

 

 

 



 



. 

Έπρεπε να σκεφτώ ένα σχέδιο. Άρχισα να μιλάω. «Ναι, είμαι ο Τομ», είπα. Εκείνη τη στιγμή άκουσα μια φωνή πίσω μου. «Χακ, τι κάνεις εκεί ;» Κάποιος 

φώναξε. Ήταν η φωνή ενός αγοριού. Την ήξερα αυτή τη φωνή. Ήταν ο Τομ Σώγιερ! 

____________________________ 

Είπα στον Τομ για τις περιπέτειες μου στον ποταμό Μισισιπή. Ο Τομ και η Θεία Σάλυ άκουσαν την ιστορία μου και γέλασαν. Τότε ο  Τομ μου είπε μερικά 

καλά νέα. «Εσύ έφυγες από το Σεντ Πήτερσμπεργκ  με τον Τζιμ», είπε ο Τομ. «Αλλά σύντομα μετά από αυτό η κυρία Γουάτσον πέθανε. Αυτή είχε 

προσπαθήσει να πουλήσει τον Τζιμ, αλλά ήταν πού λυπημένη σχετικά με αυτό. Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Πριν το θάνατό της ελευθέρωσε τον Τζιμ. 

Αυτός δεν είναι πια σκλάβος! 

Σύντομα φέραμε τον Τζιμ από την ξύλινη καλύβα. Η θεία Σάλυ του έδωσε λίγο φαγητό. «Τι θα κάνεις τώρα Χακ», ρώτησε ο Τομ. «Δεν θέλω να πάω πίσω 

στο Σεντ Πήτερσμπεργκ », είπα εγώ. «Φοβάμαι τον πατέρα μου. Αυτός θα με σκοτώσει μια μέρα». 

«Χακ,» είπε ο Τζιμ λυπημένα. «Πρέπει να σου πω κάτι. Θυμάσαι εκείνο το πλεούμενο σπίτι στο ποτάμι ; Το είδαμε κοντά στο νησί Τζάκσον. Υπήρχε ένας 

νεκρός άνδρας μέσα σε αυτό. Κάποιος τον είχε πυροβολήσει. Δεν σε άφησα να δεις αυτόν τον νεκρό άνδρα. Ήταν ο πατέρας σου, Χακ! Δεν σου το είπα 

τότε. Δεν ήθελα να είσαι δυστυχισμένος.» «Είσαι καλός άνθρωπος Τζιμ», είπα. «Αλλά δεν είμαι δυστυχισμένος». 

Τότε η θεία Σάλυ μίλησε. «Πρέπει να μείνετε εδώ μαζί μας, Χακ», είπε. «Θα φορέσετε καθαρά ρούχα, θα πλένετε το πρόσωπό σας κάθε μέρα. Θα 

κοιμάστε σε μαλακά κρεβάτια κάθε βράδυ! Θα είστε ευτυχισμένοι εδώ! 

Αυτό έγινε χθες. Αύριο το πρωί θα αρχίσω να ταξιδεύω ξανά.. 

 

 

 

 

 



 

 

Επίλογος. 

 

Αντί βιβλιογραφίας αναφέρουμε πως μεγάλη βοήθεια για τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, αλλά και για το φαινόμενο της δουλείας και την 

εξέλιξή του μέσα στην ιστορία και τέλος τον Νέλσον Μαντέλα, βρήκαμε στο διαδίκτυο (Wikipedia, αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος Νέλσον 

Μαντέλα). 

Επίσης το βιβλίο που μεταφράσαμε είναι το « The adventures of Huckleberry Finn” By Mark Twain, Heinemann ELT, σε μια πολύ απλή εκδοχή του 

στα Αγγλικά. Το βιβλίο μας είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο, περιέχοντας την αγγλική και την ελληνική εκδοχή που εμείς φτιάξαμε, έτσι ώστε  κάποιος που 

διαθέτει έστω και τις βασικές γνώσεις Αγγλικών, να μπορεί να τις διαβάζει παράλληλα. 

Η συγγραφική ομάδα της Α’ λυκείου του Γυμνασίου Λ/Τα Λαμπείας: 

Δημητροπούλου Ιωάννα, Ζαχαριά Βικτωρία, Σπανού Βαλεντίνα, Χόρμπα Γεωργία, Γαλύφας Χαράλαμπος, Παπαθεωδώρου Νικόλαος του Σωτήρη 

και Παπαθεωδώρου Νικόλαος του Παναγιώτη και Κούλης Βασίλης. 

Ο υπεύθυνος καθηγητής Καπατσούλιας Μάριος ΠΕ06 

Λαμπεία 2013-14. 

 

 

 

 

 



Η σχεδία πάνω στην οποία ταξίδεψαν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, ο Χακ και ο Τζιμ,  προς την ελευθερία, συμβολίζει για εμάς τον αγώνα των 

ανθρώπων να πετύχουν οποιοδήποτε σπουδαίο στόχο βάζουν. Κατασκευή από μαθητές της τάξης μας, με καλάμια. 

 

 



 

 

 

 

Οι περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν. 

1846 – Ποταμός Μισισιπής, Βόρεια Αμερική. 

Ο Χακ Φιν είναι 14 χρονών. Ζει στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης, στο σπίτι της κυρίας Ντάγκλας. Αυτή είναι μια καλοσυνάτη γυναίκα, ο Χακ όμως 

δεν είναι ευτυχισμένος εκεί. Όλα του φαίνονται βαρετά, δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο, ούτε να φορά καθαρά ρούχα. Δεν του αρέσει ούτε να 

κοιμάται σε ένα μαλακό κρεβάτι τα βράδια… 

Μια μέρα λοιπόν, ο πατέρας του Χακ επιστρέφει στο σπίτι. Θέλει τα χρήματα του γιου του και είναι πολύ μεθυσμένος. Χτυπάει τον Χακ, ο οποίος 

φοβάται πια για τη ζωή του. Οι μπελάδες του μικρού δεν θα τελειώσουν εύκολα, όμως ο Χακ δεν το βάζει εύκολα κάτω… 

 

 

 


