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 ΞΟΝΙΝΓΝΠ ΡΝ ΘΙΖΟΝΛΝΚΝ 
  
Οαμίδεπα, ηώξα θαη ηξία ρξόληα, ζη’ Άγην ξνο, θαη γηα δηαζθέδαζε, θαη γηα λα θνηηάμσ θάηη 

ρεξόγξαθα. Ζαη ζθαιίδνληαο κηα κέξα ζηε ΐηβιηνζήθε, πήξε ην κάηη κνπ δεκάηη ραξηηά ηπιηγκέλα 

ζε θεληεκέλν καληίιη, κε ζηαπξό απ’ έμσ, θη από θάησ κεγάια γξάκκαηα, «Φπιιάδεο ηνπ 

Γεξνδήκνπ». 
— Οη ραξηηά είλ' απηά; ξσηώ ηνλ Ζαιόγεξν πνπ κε ζπλόδεπε. 
— Ζαη γσ δελ θαινμέξσ, απνθξίλεηαη ν Ζαιόγεξνο. Μέξαζε πξόπεξζη έλαο γέξνο από δσ, θαη η’ 

αθήθε. Αελ ήζειε λα πεη κήηε πνύζε ήξζε, κήηε πνύ πήγαηλε. Ήηαλ ακίιεηνο θη αθόληεπηνο. 

Κήγεζε κόλν ζηνλ Δγνύκελν πσο απηά είλαη ηα ρεξόγξαθά ηνπ, θη όπνηνο πεξαζηηθόο επηζπκεί 

αο ηα δηαβάζεη, θη όπνηνο ηα δηαβάζεη από ηελ αξρή σο ην ηέινο θαη ηνπ αξέζνπλ, κπνξεί θαη λα 

ηα πάξεη καδί ηνπ. 
— Ζαη δελ ηα δηάβαζε θαλέλαο σο ηώξα; 
— Ζαλέλαο. Οα ’ξημε ν Δγνύκελνο κηα καηηά, θαη καο είπε πσο είλαη γξακκέλα ζε βάξβαξε 

γιώζζα. Οα θνίηαμε θη έλαο θαζεγεηήο πνπ ηαμίδεπε ζηα κέξε καο ηηο πξνάιιεο, θαη ζνύθξσζε 

ηα θξύδηα ηνπ θαη ηα ρείιε ηνπ ζαλ ην ρνξηάην πνπ βιέπεη μεξό ςσκί. 
— Βίκαη πεξίεξγνο λα ηα δσ θαη γσ, είπα ηνπ Ζαιόγεξνπ. 
Ζαη θάζηζα, θη άξρηζα λα δηαβάδσ. Ζαη βιέπνληαο ν Ζαιόγεξνο πσο δε κ’ έπηαλε αλαγνύια θαη 

κέλα, κόλν δηάβαδα θη όιν δηάβαδα, κε θαινλύρηηζε (ήηαλε βξάδπ), θαη κνπ είπε, ζαλ 

απνηειεηώζσ, λα θιεηδώζσ θαη λα θέξσ ην θιεηδί ζην θειί ηνπ. 
Μξέπεη λα θνληεύαλε ραξάκαηα ζαλ μαλάδεζα ηα ραξηηά ζην παλί. Οα πήξα ζηελ ακαζθάιε κνπ, 

έζβεζα ην θαληήιη, βγήθα θαη θιείδσζα ηελ πόξηα. Οξέρσ ζην θειί θαη μππλώ ηνλ Ζαιόγεξν θαη 

ηνπ δίλσ ην θιεηδί. 
— Οα δηάβαζα όια, ηνπ είπα, θη είλαη δηθά κνπ. Λξίζηε απηό ην ηάιαξν γηα ηελ θαινζύλε ζνπ. 

Μεγαίλσ ηώξα ζηνλ αγσγηάηε κνπ, λα μεθηλήζσ κε ηε δξνζηά. Έρε γεηα, θαη πξνζθπλήκαηα ζηνλ 

Δγνύκελν. 
Ζη έθπγα κε ηα ραξηηά ηνπ Γεξνδήκνπ καδί κνπ. Ήηαλε ρηήκα κνπ, θαη δελ κπνξνύζε θαλέλαο λα 

κνπ ηα πάξεη. Θα νη Ζαιόγεξνη είλαη παξάμελνη θάπνηεο, θαη δελ ήζεια λ' αξρίζσ ινγνκαρεηά 

καδί ηνπο, αλ ίζσο θαη ηνπο πεξλνύζε ππνςία πσο θάηη αμίδνπλ απηά ηα ραξηηά. Ζαβαιίθεπα 

ινηπόλ η’ άινγν, θη έθπγα. 
Ξαλ ήξζα ζηελ Ώζήλα, θαη ηα μαλαδηάβαζα, θαη κνλαρόο κνπ, θαη κε ηνπο θίινπο κνπ, 

απνθάζηζα λα ηα δώζσ θαη ζην Ζνηλό. Θεγαξή δελ είρα θαη ηνπ Γεξνδήκνπ ηελ άδεηα; Λξίζηε ηη 

έγξαθε επάλσ ζην μώθπιιν: 
«Ώπηό ην ρεξόγξαθν δελ είλαη κήηε αιεζηλέο ηζηνξίεο, κήηε παξακύζηα. Βίλαη θαη ηα δπν. πνηνο 

ην πξσηνδηαβάζεη σο ην ηέινο, είλαη ν θιεξνλόκνο κνπ. Ώο ην θάκεη ό,ηη ζέιεη. πνηνο ην 

κηζνδηαβάζεη θαη πεη πσο δε βξίζθεη κεξηθέο αιήζεηεο κέζα ζ’ απηό ην παξακπζνιόγη, θαη πσο 

κεξηθά παξακύζηα δελ είλαη θη από αιεζηλέο ηζηνξίεο αιεζηλόηεξα, αο έρεη ην αλάζεκα, ακήλ». 
Ώ. Β.  

  

ΞΟΝΙΝΓΝΠ ΡΝ ΓΔΟΝΓΖΚΝ 
  
Μξη δηαβάζεηο ηηο θπιιάδεο κνπ, Ρξηζηηαλέ πνπ κε πήξεο ζηα ρέξηα ζνπ, ίζσο ζέιεηο λα μέξεηο 

πνηνο ήηαλ ν Γεξνδήκνο. Ώο ζνπ δεγεζώ ινηπό κε ιίγα ιόγηα ηα πξώηα κνπ ρξόληα, πξηλ 
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θαηαπηαζηώ ηηο άιιεο θπιιάδεο. ζν γηα ηα θαηόπη ηα ρξόληα, κπνξείο θαη λα ηα καληέςεηο σο 

έλα βαζκό. Ον παηδί ζα ζνπ δείμεη ηνλ άληξα. Αε γλώξηζα, θαη πηζηεύσ κήηε ηνπ ιόγνπ ζνπ δε 

γλώξηζεο άλζξσπν πνπ ηνπ άιιαδε ηα θαύθαια ν θαηξόο. 

 

  

ΞΟΥΡΖ ΦΙΙΑΓΑ - ΡΑ ΞΟΥΡΑ ΚΝ ΣΟΝΛΗΑ 
 

  

  
  

Ώ' 

 
 

 

 
 

 

ΚΑΛΑΠ ΓΗΝΠ 
 Γελλήζεθα ζην ζπίηη ηεο κάλαο κνπ, ζε λεζί ηεο Ονπξθηάο. Ήηαλ απγή, πξώην ιάιεκα πεηεηλνύ. 

Ον δηθό κνπ ήηαλ ην δεύηεξν ιάιεκα ηελ απγή εθείλε. Άθνπζα πσο ζα κε θάζθησζε θαη κε 

θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηεο ε κακή, έβιεπα ην ιπρλάξη, θαη ζηύισλα ηα κάηηα κνπ θαηά ην θσο. 

Ώπηό δε κνπ θαίλεηαη θαη παξάμελν. Ον παξάμελν είλαη πνπ ζα κεγαιώζνπκε δελ έρνπκε ηόζε 

γλώζε. Ρξόληα θαη ρξόληα κπνξεί λα κέλεη ιαόο ζην ζθνηάδη, θαη ζπίζα λα δεη, ζθαιλά ηα κάηηα 

ηνπ. Ζη αιί ζηνλ πνπ ηίλαμε ηε ζπίζα ζηε κέζε!  
Λ παηέξαο κνπ ζπρσξέζεθε πξη λα γελλεζώ… Ήκνπλα ινηπόλ ηεο κάλαο κνπ γηνο, θαη κ’ εθείλελ 

αξρίδσ απηά ηα πξώηα κνπ ρξόληα. 
Ζαη η’ αξρίδσ κε ιίγα ιόγηα. Ξθνπόο κνπ, θαζώο είπα, είλαη λα γλσξηζηώ κε ηελ αθεληηά ζνπ, 

αγλώξηζηε παηξηώηε θαη θιεξνλόκε κνπ. Ια μέξεηο πνηνο είλαη πνπ ζνπ αθήλεη απηή ηελ 

παξάμελε ζεξκαγηά. Ώ ζνπ πσ πσο είκαη ν Γεξνδήκνο, ηίπνηηο δε ζα θαηαιάβεηο. Ώ ζνπ πσ πσο 

είκαη ιηγλόο, καπξηδεξόο, άζθεκνο, θαη ιίγν θνπηζόο, ηόηεο ίζσο κε μαλαηπιίμεηο θαη ζην καληίιη, 

θαη Θεόο πηα ην μέξεη πόηε ζα δηαβαζηνύλ απηέο νη θπιιάδεο! Ίζσο όηαλ ρίιηα ρξόληα θαη δσ 

γπξεύνπλε ρεξόγξαθα λ’ απνδείμνπλ πσο θαη πξν ρίιηα ρξόληα βξηζθόηαλε Νσκηνί πνπ παζθίδαλε 

λα γξάθνπλ ηε γιώζζα ηνπο. 
Βθείλν πνπ ίζσο πξέπεη λα μέξεηο είλαη ηη ινγήο γπλαίθα ήηαλ ε κάλα κνπ, θαη κε ηη ινγήο κάηηα 

κ’ έκαζε λα βιέπσ ηνλ θόζκν. Ζαη ηόηεο κε θαιό αξρίδνπκε ηε δνπιεηά καο. 
Μξώηε θνξά πνπ θύιαμα ηελ εηθόλα ηεο κάλαο ζην λνπ κνπ κέζα, ήηαλε ζα κ’ έληβε κηα Ζεξηαθή 

πξσί θαη κε ζπγύξηδε λα κε πάεη ζηελ Βθθιεζηά. Μξέπεη λα ήκνπλ σο ηεζζάξσ ρξνλώ. Μώο 

πέξαζαλ απηά ηα ηέζζεξα ρξόληα, από ηελ ώξα πνπ πξσηνάλνημα ηα κάηηα κνπ, σο ηελ Ζεξηαθή 

εθείλε πνπ κ’ έληςε ε κάλα κνπ ζηεο απιήο ηε βξπζνύια, είλαη άγξαθε ηζηνξία. Ξην λνπ κνπ δε 

γξάθεθε. Οη λα ηε ιέγσ; Ααλεηζκέλα ιόγηα ζα ιέγσ. Ον πνιύ λα πσ πσο δελ ππόθεξε ην ζπίηη 

καο από κεγάιν θαθό, δελ ήξζε θαλέλαο ζεηζκόο λα ην πιαθώζεη, θαλέλαο δαλεηζηήο λα 

βνπιώζεη ηηο πόξηεο ηνπ, δελ ήξζε πηα θη ν ράξνο λα ην ξεκάμεη. Οη ζέιακε άιιν; Οώξα πνπ 

ήηαλε ρήξα, ηύιημε ε δύζηπρε ε κάλα κνπ ην θεθάιη ηεο κε ηε καύξε ηε καγνπιίθα, δνύιεπε 

ζηνλ αξγαιεηό, θη έηζη δνύζακε. Δ αδεξθή κνπ ε Ώλλνύια, έμη ρξόληα κεγαιύηεξε κνπ, θνίηαδε 

ηηο κηθξνδνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, κνπ έθαλε θαη ηελ παξακάλα. ΐιέπεηο ηώξα πσο είρα θη αδεξθή. 

Οε δσγξαθηά ηεο ζα ηήλε δεηο θαηόπη. Οε θπιάγσ ζε μερσξηζηή γσληά ηεο θαξδηάο κνπ, κε 

θαληειάθη αλακκέλν κπξνζηά ηεο, πνπ δε ζβήλεη πνηέο. Μήγακε ινηπό ζηελ εθθιεζηά εθείλε ηελ 

Ζεξηαθή. 
Βθεί, κέζα ζην γπλαηθίηε, κπξνζηά ην θαθάζη, θαζώο πνπ έθαλε ην ζηαπξό ηεο, εθεί αλαζήθσζα 

ην πξόζσπό κνπ θαη ηελ θαινείδα πξώηε θνξά ηε κάλα κνπ, κε κάηηα πνπ αθήλνπλ εηθόλεο 

κέζα ζην λνπ. Ήηαλε καύξα ληπκέλε. Οα κάγνπια ηεο θαηάρισκα. Ώπό ηε ρακεισκέλε καηηά 

ηεο έζηαδε ηέηνηα ιύπε, πνπ θνίηαδεο ηα ρείιε λα δεηο ηη ηξέρεη, θαη θεη έβξηζθεο ηελ πίθξα 

δσγξαθηζκέλε. Ώπηά όια ηα κάδεπα ηόηεο θαη ηα ’θξπβα ζηελ θαξδηά κνπ, λα η’ αληζηνξώ θαη λα 

ηα λνηώζσ ηώξα πνπ κήηε θείλε πεγαίλεη πηα ζηελ εθθιεζηά, κήηε γσ έρσ ηε δύλακε πνπ 

καδεύεη ινπινύδηα ηεο ληόηεο γηα ηελ εξεκηά πνπ ηε ιέλε γεξάκαηα. Ώλ είζαη θαη ζπ εμεληάξεο, 

Α’ Κάλαο γηνο  ΗΓ’ Όμσ  

Β’ Ξξώηεο αγάπεο θαη πξώηνη πόλνη  ΗΓ’ Πην Κεζνβνύλη  

Γ’ Ξξώηε ιαρηάξα  ΗΔ’ Πηνλ γθξεκλό  

Γ’ Πρνιεηό  ΗΠΡ’ Ξηάζηεθε!  

Πη’ Θαξά Θνι, Σαδίξ νι  ΗΕ’ Ιαρηάξεο θαη δνπιεηέο  

Ε’ Πηελ εθθιεζηά  ΗΖ’ Φαληάζκαηα  

Ζ’ Ξξσηνρξνληά  ΗΘ’ Ξνύ αθνύζηεθε  

Θ’ Ξξνθνπή  Θ’ Μαπισκέλνο  

ΗΑ’ Πθνπιαξίθη λα ην θξεκάζνπλ  ΘΑ’ Σαιαζκόο θόζκνπ  

ΗΒ’ Έλα όλεηξν  ΘΒ’ Γπν ιόγηα αθόκα  
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αγλώξηζηε παηξηώηε, πεο κνπ, αλ κπνξείο, πσο δε βγάδεηο θαη ζπ ηέηνηεο εηθόλεο από ην 

ζπκεηηθό ζνπ, όηαλ θαζίδεηο ζηνλ ίζθην ησλ ρξόλσλ ζνπ αδπλαηηζκέλνο θη απνζηακέλνο, λα 

μεθνπξαζηείο θαη λα δπλακώζεηο. Μεο κνπ α δε βξίζθεηο παξεγνξηά ζηα γιπθά ηνπο ηα ρξώκαηα, 

κα αο είζαη θαη θνληάο, θη αβνθάηνο, θαη—δάζθαινο! Μεο κνπ α δε θσλάδεη ηόηεο θξπθή θσλή 

κέζα ζνπ «Θάλα κνπ», θη αο έκαζεο λα θιίλεηο ην «κήηεξ», κε ην δπηθό ηνπ καδί! 
Οη παξάμελν όκσο, ηίπνηηο άιιν λα κε ζπκνύκαη ζ’ εθείλε ηε ιεηηνπξγία! Θήηε ηνλ παπά, κήηε 

ηνπο ςαιηάδεο, κήηε πνιπειαίνπο, κήηε καλάιηα! Οίπνηηο άιιν, παξά ηε κάλα κνλάρα! Οε 

καπξνθόξα ηε κάλα, θαη ζύλλεθα νινηξόγπξα! Κεράζηεθαλ όια η’ άιια, γηα ηελ θαιή ζνπ ηελ 

ηύρε… 
ΞΔΘ. Βδώ αθήλνπκε κεξηθά, πνπ δελ θαίλνπληαη ρξεηαδνύκελα γηα ην ζθνπό ηνπ βηβιίνπ. 
…ζεο καλάδεο κπνξνύλε λα θαληαζηνύλ ηη ζεκάδηα καο αθήλνπλ ηα ιόγηα θαη ηα θακώκαηα 

ηνπο, ηη θπιαρηήξηα θαηαζέηνπλε ζηελ θαξδηά καο, έπξεπε θη από βαζίιηζζεο λα γίλνπληαη πην 

πεξήθαλεο. Ια μέξνπλε κόλν πσο ζαλ αλαπαύνπληαη ζην κλήκα ζα ζπαξηαξάεη δσληαλή κηα 

ηνπο πξάμε, έλα ηνπο ράδεκα ζην λνπ ηνπ παηδηνύ ηνπο,— ηη άιιν ζέινπλ! Μνηνο κεγάινο ηνπ 

θόζκνπ ηερλίηεο αθήλεη ηέηνηα ζεκάδηα αζάλαηα! Μνηνο πνηεηήο, ε θηιόζνθνο, ε θαη — 

δάζθαινο! 
Άιια δπν ρξόληα πξέπεη λα θνιπκπνύζα ζηα παηδηαθίζηα κνπ ρξόληα ζαλ ςάξη ζηα γαιαλά ηνπ 

λεξά, θαη θόζκν δελ έβιεπα παξά ζαλ πεδνύζα θάπνηεο απάλσ ζην θύκα θαη θνίηαδα ζηνλ αέξα 

πόηε αρηίδεο, πόηε ζθνηάδη. 
ΞΔΘ. Ζη εδώ αθήλνπκε κεξηθέο ζειίδεο. 
   

Β' -  ΞΟΥΡΔΠ ΑΓΑΞΔΠ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΗ ΞΝΛΝΗ 
 Μεξλνύζαλ σζηόζν ηα ρξόληα. Ονλ έλνησζα πηα ηώξα ηνλ εαπηό κνπ. Ήμεξα πσο είκαζηε 

θησρνί, πσο έπξεπε λα δνπιεύεη άλζξσπνο γηα λα δήζεη, πσο γη’ απηό δνύιεπε ε κάλα κνπ, θαη 

πσο ζα κεγαιώζσ ζα δνπιεύσ θη εγώ. Αειαδή ην ’μεξα, θαζώο ήμεξα πσο θάζε βξάδπ βαζηιεύεη 

ν ήιηνο θαη βνπηάεη ζην πέιαγν. Ον γηαηί ηνπο δελ ην απείθαδα· ην γηαηί γιπθνραξάδεη θαηόπη, θη 

απηό όρη πάληα. Ξηα παηδηαθίζηα ηα ρξόληα ηα παίξλνπκε θαζώο θαίλνπληαη όια. Γσγξαθηέο 

καδεύνπκε, θαη ηίπνηηο άιιν. Θα απηό δελ πάεη λα πεη θαη πσο δε λνηώζνπκε θόζκν. Μαηδί δελ 

είλαη πνπ δε ζθαξώλεη έλα κηθξόθνζκν γύξσ ηνπ, κε ηνπο θίινπο ηνπ, κε ηνπο ερηξνύο ηνπ, 

άιινπο λα ηνπ δεηνύλε δαλεηθά, άιινπο λα ηόλε δνπιεύνπλ, άιινπο λα ηνλ θαηαηξέρνπλ, θη 

άιινπο λα ηόλε δηαθεληεύνπλ. Μαηδί δελ είλαη πνπ δελ έρεη ηηο ζπιινγέο ηνπ, ηηο πίθξεο, ηηο 

ζηελνρώξηεο. Μνηνο δε ζπκάηαη ζπάζηκν παηρληδηνύ, θηαίμηκν πνπ δελ θξύβεηαη, πνηνο δελ 

έλνησζε θνθηεξό καραηξάθη ζηελ θαξδηά ηνπ ζαλ έθεπγε θαλέλαο αγαπεκέλνο από ην ζπίηη, ε θη 

από ηε γεηηνληά; Βγώ ηόλε ζπκνύκαη αθόκε ην θίιν κνπ ην Γαλνύιε ζαλ ηαμίδεπε γηα ηελ Ίκπξν 

κε ηνλ παηέξα ηνπ. Νάγηδε ε θαξδηά κνπ. Ήηαλε βξάδπ όηαλ κε πιάθσζε ε ζιίςε απηή. Δ Ώλ-

λνύια ζπγύξηδε ην ηξαπέδη θαη ηξαγνπδνύζε ην θαηλνύξην ην ηξαγνύδη ηεο Ηεληώο ηνπ Ζαιαθάηε. 

Ζη ε κάλα, γηα λα κε θάκεη λα ιεζκνλήζσ ηνλ πόλν κνπ, άξρηζε λα κνπ δεγάηαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηξαγνπδηνύ. Θνπ παξάζηελε θάηη Ονύξθνπο πνπ έξρνπληαη από ηελ Ώλαηνιή θαη θέξλνπλε 

ραιαζκό. Μαηνύλε ζπίηηα θαη πύξγνπο, ζθνηώλνπλε ρξηζηηαλνύο, θιέβνπλ ηα παηδηά ηνπο, θαη ηα 

παίξλνπλε ζηελ Ώλαηνιή θαη ηα ηνπξθεύνπλ. Ξαλ πέηξεο έπεθηαλ απηά ηα ιόγηα ζην κηθξό κνπ 

θεθάιη. Κερλώ ηελ ηζηνξία ηεο Ηεληώο, θη αξρίδσ θαη ξσηώ ρίιηα άιια πξάκαηα. Γηαηί ηνπο 

αθήλνπκε ηνπο Ονύξθνπο θαη ηα θάκλνπλ απηά; Μώο δε ιέκε ηνπ Αεζπόηε λα ηνπο παηδέςεη; Ζαη 

ζαλ ηνπξθέςνπλ, ηη γίλνπληαη ηα παηδηά; Ζη ε καθαξίηηζζα κνπ ηα μεγνύζε όια κε ππνκνλή, πσο 

απηνί είλαη πηόηεξνη από καο, πσο είλαη αθεληάδεο απηνί, πσο εκείο άιιν θίιν δελ έρνπκε παξά 

ην Θεό, θη ν Θεόο ζα καο γιπηώζεη κηα κέξα από ηνπο Ονύξθνπο, θαζώο καο γιύησζε από ην 

ζαλαηηθό πξόπεξζη. 
Θε ζεξάπεςε ε πξνθεηεία απηή. Λ Θεόο ζα καο γιπηώζεη. Έλα θύζεκα, θαη ζα ηνπο πεηάμεη 

όινπο ζηε ζάιαζζα. Βκείο ζα θαζνύκαζηε ζηα κηληέξηα, θη απηνί ζα πεηνύλ θαη ζα θεύγνπλ. 
— Σζηόζν ηη ηελ έθακαλ ηε Ηεληώ; ξσηώ άμαθλα. 
Βθείλε ηελ ώξα, λα θαη κπαίλεη ν γεξν-ΐαζίιεο. Λ γεξν-ΐαζίιεο είρε παξκέλν απνθνπή ην ρηήκα 

καο ζηελ αγαπεκέλε απηή ηελ εμνρή πνπ πεξλώ ηώξα ηα γεξαηεηά κνπ, θαη πνπ ηε ιέλε 

Θεζνβνύλη. Βξρόηαλε ζπρλά ην βξάδπ, θαη δεηπλνύζε καδί καο. Μξόζραξνο γέξνο, ιίγα ιόγηα κε 

μέλνπο, πνιιά κε δηθνύο. Θπνξνύζε λα πεδήμεη ζε πεγάδη γηα λα γιπηώζεη ζθπιί, κα ήηαλ θαιόο 

θαη λα μαληεξώζεη θιέθηε, αλ ηνλ έπηαλε ζη’ ακπέιη. Ζαηνηθνύζε ζην ρηήκα, ζην ίδην κέζα ην 

θαιύβη πνπ γξάθνπληαη απηέο νη θπιιάδεο, ρηηζκέλν ζε ρξόλνπο πνπ δελ ηνπο έθηαμε κήηε 

θείλνο. Ζαη ηώξα πνπ ήηαλε ρεηκώλαο, αλέβαηλε ζην ρσξηό. Έηξσγε, θνπβέληηαδε, θη ύζηεξα 

πιάγηαδε· θαη ην πξσί, πξη λα θέμεη, ήηαλε θεπγάηνο κε ην δεκπίιη ηνπ. 
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Έκπαηλε ινηπόλ ν ΐαζίιεο εθείλε ηε βξαδηά, θη από ην ζπλεζηζκέλν ηνπ πην γειαδνύκελνο. Ήηαλ 

θαιόο ςαξάο, θαη ζαξξέςακε πσο καο έθεξλε κεγάιε αξκαζηά ζαξγνύο. Θα ην δεκπίιη, άιιν 

από καύξεο ειηέο δελ είρε. 
— Οη ηξέρεη, γέξν, θαη καο έξρεζαη απόςε ηόζν ραξνύκελνο; ξσηάεη ε κάλα. 
— Οήλε βξήθα ηε Ηεληώ θαη ηελ έθεξα πίζσ άξξσζηε, ρισκή, αδπλαηηζκέλε, κα απείξαρηε θαη 

ηηκεκέλε ζαλ ηε δξνζηά πα ζην θύιιν. Λ Θεόο ηεο έζηεηιε ηελ αξξώζηηα θαη ηήλε γιύησζε από 

ηα θαηαξακέλα ηνπο λύρηα. Αέθα κέξεο βαζαληδόηαλε ζηνπ Ζαξά Θερκέηε ηελ θνύια, πνπ ηήλε 

θύιαγαλ θξπκκέλε ώζπνπ λα γηάλεη, κα πήγαηλε από ην θαθό ζην ρεξόηεξν. Έηξεκε κεξνλπρηίο 

ζα λα ήηαλε καγεκέλε. Θα εγώ ζαξξώ πσο είρε ηελ Μαλαγηά κέζα ηεο θαη ηήλε βνεζνύζε. 

Βίπαλε λα ηελ μεθάλνπλε, κα ην είραλ πξνζηαγή από ηνλ αθέληε ηνπο λα κελ ηελ αγγίμνπλ 

ώζπνπ λα ’ξζεη ζην δηθό ηνπ ραξέκη. Φσλάδνπλε ινηπόλ ηνλ άγην ηνπο ηνλ Ιηεληέ λα ηε δηαβάζεη 

θαη λα ηε γηαηξέςεη. Οε βιέπεη ν Ιηεληέο θαη ιέεη πσο απηή γηαηξεκό δελ έρεη, γηαηί θξαηάεη Οίκην 

Κύιν απάλσ ηεο, πνπ ζα ηε θπιάεη κηζνδώληαλε ώζπνπ λα γπξίζεη ζπίηη ηεο. Ώπηόο δελ 

ηνικνύζε λα η’ αγγίμεη ην Οίκην Κύιν, θη είπε θαη ηνπο άιινπο λα κελ η’ αγγίμνπλε, γηαηί ζα 

γίλνπλε ζθόλε εθεί πνπ ζηέθνπλ. Οελ παίξλνπλε ινηπόλ ηε Ηεληώ βξάδπ βξάδπ θαη ηε βγάδνπλ 

όμσ, θαη ηελ αθήλνπλ ίζηα ίζηα θνληά ζη’ ακπέιη καο, ζηελ αθξνγηαιηά. Βγώ ηόηεο αθνύγσ 

θιάκαηα, θαη πάσ λα δσ ηη ηξέρεη. Ρώλνπκαη αλάκεζ’ από ηηο θαιακηέο, ζθύβσ, θαη ηη λα δσ! Οε 

Ηεληώ ηνπ Ζαιαθάηε! Οελ αλέβαζ’ από ηνλ ηνίρν θξπθά θξπθά. Αελ ήμεξ’ αθόκα ηη έηξερε. 

Θάξξεςα πσο ηνπο μέθπγε ε κηθξή. Οελ πήξα ζην θαιύβη, θαη ξσηώληαο ηελ έκαζ’ απηά πνπ ζαο 

είπα. Θνπ ηα ’ιεγε θιαίγνληαο. Αελ ην θαινπίζηεπα πσο έβιεπα ηε Ηεληώ. Ζαη ζα ζπιινγηνύκνπλ 

από ηη Ζόιαζε γιύησζε, αλέβαηλε κεγάινο θόκπνο εδώ ζην ιαηκό κνπ, θαη κ’ έπληγε. Σζηόζν 

ζθνηείληαζε, θη ήηαλ ώξα λα ηήλε θέξσ θαη ζην ρσξηό. Οξάβεμα αγάιη’ αγάιηα, κε ηε Ηεληώ ζηνλ 

ώκν, δώδεθα ρξνλώ καξακέλν ινπινύδη. Ώθόκα έηξεκε, κα όρη πνιύ. Οεο είρα δώζεη θαη κηαλ 

αιηζθαθηά ζην θαιύβη. Ια! αθνύηε; αλνίμηε ην παξάζπξν λ’ αθνύζηε. 
Ζη άλνημε ε καθαξίηηζζα ην παξάζπξν, θαη ηξέμακε ε Ώλλνύια θαη γσ θαηόπη ηεο, θη ν γεξν-

ΐαζίιεο καδί καο, θαη ζθύςακε, θη αθνύζακε ζην βαζύ ην ζθνηάδη θσλέο, ηζηξηρηά, θιάκαηα, 

γέιηα, θάζε ινγήο ηαβαηνύξη θαηά ην ζπίηη ηνπ Ζαιαθάηε. Ζιείζακε ην παξάζπξν θαη θαζίζακε 

πάιη κέζα. Δ κάλα κνπ ήηαλ θαηάρισκε. Δ Ώλλνύια αλαξνπθνύζε. Λ γέξνο κε πήξε ζηα γόλαηά 

ηνπ θαη κνπ άξρηζε άιια ιόγηα. Ζάηη πξέπεη λα θαηάιαβε από ηε ζσξηά κνπ ν γέξνο. 

Ξηξεθνγύξηδε ν λνπο κνπ, ζαξξνύζα πσο θάπνην κεγάιν κπζηήξην ήξζε ζηνλ θόζκν· πσο 

ζεθώζεθαλ νη πεζακέλνη, θαη πέζαλαλ νη δσληαλνί. Λη θσλέο εθείλεο από καθξηά, κεο ζην 

ζθνηάδη ηεο λύρηαο, ύζηεξ’ από ηέηνηα δήγεζε, ην θόςαλε ζα γάια ην αίκα κνπ. Οίπνηηο άιιν δε 

ζπκνύκαη ηεο βξαδηάο εθείλεο παξά πσο κε ζήθσζαλ θαη κε βάιαλε ζην θξεβάηη. 
  

Γ'  ΞΟΥΡΖ ΙΑΣΡΑΟΑ 
 Βίπακε πσο ήηαλε ρεηκώλαο, θαη ρεηκώλαο βαξύο. Κύπλεζα ηελ απγή θαη ηνπξηνύξηδα. Έηζη 

ζα ’ηξεκε θη ε Ηεληώ, είπα ζην λνπ κνπ. Ξθύξηδε ν βνξηάο ζηα παξάζπξα. Ήηαλ αθόκα ζθνηάδη, 

κα ε θαληήια κηζόθεγγε κπξνζηά ζηα θνλίζκαηα. Ώθνύγνληαο ζόξπβν θάησ, ζεθώζεθα θαη 

θαηέβεθα. Ον γέξν δεηνύζα λα κνπ ηελ απνζώζεη ηελ ηξνκεξή ηελ ηζηνξία, κα ήηαλε θεπγάηνο ν 

γέξνο. Άιινλ ηξόπν δελ είρε παξά λα θαηαθέξσ ηε κάλα λα κνπ ην δεγεζεί ην θιέςηκν ηεο 

Ηεληώο. Ζαη ζαλ έζηξσζε ε Ώλλνύια ην ηξαπέδη, θαη θαζίζακε, ηελ παξαθάιεζα ηε καθαξίηηζζα 

λα κνπ ηα μεγήζεη. 
— Ώ κνπ ην ηάμεηο πσο δε ζα θνβεζείο πάιη, ζνπ ηα ιέσ, κνπ θάλεη. Ήξζαλ ηηο πξνάιιεο κηα 

βαξθηά δετκπέθηα από πέξα ζ’ έλα ηνύξθηθν γάκν. Ρνξεύαλε κηα βξαδηά γύξσ ζην καζαιά. Μήγαλ 

όινη λα ηνπο δνπλ, πήγε θη ν Ζαιαθάηεο κε ηελ θόξε ηνπ. Ον είδαλ νη δετκπέθνη ην θνξίηζη, θαη 

βαιζήθαλε λα ην θιέςνπλ θαη λα ην πάξνπλε ζηελ Ώλαηνιή. Οέιεησζε ν γάκνο, έθπγαλ ηα 

δετκπέθηα, κα έκεηλαλ πίζσ δπν ηξεηο ηνπο· θαη κηα κέξα, θαζώο πήγαηλε ε Ηεληώ ζην Ξθνιεηό, 

ηελ πηάλνπλε ζ’ έλα παξάκεξν ζνθάθη, ηελ παίξλνπλ θαη θεύγνπλε. Αέθα κέξεο δελ αθνύζηεθε ε 

Ηεληώ. Οελ έθιαηγαλ νη δηθνί ηεο, ηελ ηξαγνπδνύζε ν θόζκνο, Ο’ άιια η’ άθνπζεο από ην γεξν-

ΐαζίιε. Οξώγε ηώξα ηηο ηεγαλίηεο ζνπ. 
Μνύ όκσο ηεγαλίηεο, πνπ ηνπο έβιεπα ηνπο Ονύξθνπο λα βάδνπλ ηε Ηεληώ ζην ζαθνύιη ηνπο θαη 

λα θεύγνπλ! 
Κεκέξσζε σζηόζν, θαη ’ηνηκάζηεθε ε κάλα κνπ λα πάεη λα δεη θαη θείλε ηελ Ζαιαθάηαηλα. Ονπ 

θάθνπ ηελ παξαθάιεζα λα κε πάξεη θαη κέλα. Θ’ άθεζε θιακέλν θη απαξεγόξεην, πνπ δελ 

κπνξνύζα, λα ηε δσ ηε Ηεληώ. 
  
ΞΔΘ. Βδώ δεγάηαη θη άιια ν Γεξνδήκνο, πνπ δε θαίλνπληαη θαη πνιύ ζπνπδαία, ώζηε η’ 

αθήλνπκε. 
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— Θαξξώ πσο πηόηεξν ζεο λα δεηο ηε κηθξή παξά ην Ξθνιεηό, κνπ ιέεη ε καθαξίηηζζα, ζαλ είδε 

πσο ήζεια θαη θαιά λ’ αξρίζσ Ξθνιεηό. Μεξίκελα πξώηα λα γπξίζεη ν ρξόλνο. Θα αο είλαη θη απ’ 

αύξην. Ια ν θύιαθάο ζνπ. 
Ζη αλνίγεη ζεξηάξη, θαη βγάδεη καύξν ηζόρηλν θύιαθα κε ρξπζά γξάκκαηα θνιιεκέλα απάλσ. Ονλ 

πήξα ην θύιαθα, θαη θνηκήζεθα καδί ηνπ εθείλε ηε λύρηα. 
 

Γ'  ΠΣΝΙΔΗΝ 
 Ζη από ηώξα αξρηλάεη ην ΐαζαληζηήξην πνπ κηα θαη γηα πάληα ζηξεβιώλεη θάζε ξσκηόπνπιν, ε 

θόιαζε πνπ ζηεγλώλεη θαη δαξώλεη ην λνπ ηνπ ώζπνπ γίλεηαη κνύκηα, κνύκηα πνπ βγαίλεη θαηόπη 

ζηνλ θόζκν θαζθησκέλε κε ηνλ πάππξν ηνπ Ααζθαιηζκνύ, θαη ζηνιηζκέλε κε ηα θνπδνύληα 

θνξαθίζηηθεο γιώζζαο, πνπ πξη λα παηήζεη κέζα ζε Ξθνιεηό δελ ηελ ήμεξε, πνπ ηέιεηα πνηέο δελ 

ηε καζαίλεη, επεηδή θαλέλαο δελ μέξεη πνύζε αξρηλάεη θαη πνύ ηειεηώλεη απηή ε γιώζζα· αγθαιά 

θη αλ κπνξνύζε λα ηε κάζεη, δε ζα ηνπ ρξεζίκεπε θαη πνιύ, αθνύ ηίπνηηο δηθό ηνπ δελ έρεη λα 

πεη θαη λα γξάςεη, δε δηδάρηεθε λα ζπιινγηέηαη απαηόο ηνπ, κόλν πεγαίλεη θαηά ηα γξακκέλα ηα 

βηβιία. 
Ζη έηζη βγαίλεη ην παιηθάξη ζηνλ θόζκν, θη από ηελ πνιιή ηελ «παηδεία» ζθνληάβεη ζην 

παξακηθξό πεηξαδάθη πνπ βξεζεί απάλσ ζην δξόκν ηνπ. Αε λνηώζεη θαιά πνύ παηά,—ηε 

γεσινγία ηελ μέξεη κνλαρά από ην ιεμηθό πσο ππάξρεη. Αελ πνιπαμίδεη ην ςσκί πνπ ηξώεη, — ηε 

γεσξγία ηελ έρεη γηα πξόζηπρε ηέρλε. Θηα ζθπξίρηξα δελ είλαη άμηνο λα θπζήμεη. Θηα θνπ-

θνπβάγηα δελ μέξεη λα δσγξαθίζεη. Θηα γξνζηά δελ κπνξεί λα δώζεη. Έλα πξάκα έκαζε κνλαρά, 

πσο «Ώξρή Ξνθίαο θόβνο Ζπξίνπ». Αειαδή μέξεη πσο εδώ ππνλνείηαη ην «εζηί». Ώπηό μέξεη, θη 

απηό όρη πάληα. 
Ώο η’ αθήζνπκε όκσο απηά ηα ιππεηεξά γηα ηελ ώξα, θη αο γπξίζνπκε πάιη ζηελ ηζηνξία καο. 
Ήηαλε Αεθέβξεο κήλαο, ηα θξνύζηαιια θξεκηνύληαλ από ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ ζα ρηαπόδηα, ν 

βνξηάο μύξηδε θαη ζπαλνύο, ηελ αλαπλνή ζνπ ηελ έβιεπεο κηα πήρε καθξηά κπξνζηά ζνπ, νη 

πνπιεηάδεο θσλάδαλε ζηνπο δξόκνπο θη από ην ζπλεζηζκέλν ηνπο πην κεγαιόθσλα, ίζσο λα 

δεζηαζνύλ, θη εγώ έβγαηλα καδί κε ηελ Ώλλνύια θαη κε ην θύιαθα ζηε καζθάιε λα πάγσ Ξθνιεηό. 

Ξπκκαδεκό δελ είρα από ηελ πνιιή ηε ραξά. 
Γπξίζακε κεξηθνύο δξόκνπο, πεξάζακε θνληά από ηα Ονύξθηθα, είδακε ην ζνθάθη πνπ θιέςαλε 

ηε Ηεληώ, αλεβήθακε ηνλ αλήθνξν, κπήθακε ζε κηα θόθθηλε πόξηα, θαη βξεζήθακε ζηελ απιή 

ηνπ Ξθνιεηνύ. 
ΞΔΘ. Βδώ δεγάηαη ηα πξώηα ηνπ καζήκαηα θαη παζήκαηα ν Γεξνδήκνο, πνπ ηνλ 

θαθνκεηαρεηξίζηεθε ν δάζθαινο, θη έθπγε. Οα ίδηα πεξίπνπ θαη ζην πέκπην ην θεθάιαην. Αελ 

είλαη κεγάιε αλάγθε λα μαλαγξαθνύλ απηέο νη ζειίδεο, θαη ηηο αθήλνπκε. 
   

ΠΡ’  ΘΑΟΑ ΘΝΙ, ΣΑΕΗΟ ΝΙ! 
 Σζηόζν δελ αξγήζαλε λα ’ξζνπλ ηα Ρξηζηνύγελλα. Οα θνξέκαηα, πνπ κνπ ’ηνίκαδε ηώξα θαη 

δπν βδνκάδεο ε αδεξθή κνπ ήηαλε βαικέλα θνληά ζην πξνζθέθαιό κνπ, λα ηα βξσ ηελ απγή 

ζα κε μππλήζνπλε λα κε πάξνπλε ζηελ εθθιεζηά. Ξεθσζήθακε ηξεηο ώξεο πξη λα μεκεξώζεη. Ον 

«θόιη» αθόκα θώλαδε από ην θάζηξν, θαη η’ άγξηα ιόγηα ηνπ αληηιαινύζαλε ζηνλ αέξα: «Ζαξά 

Ζνι, Ραδίξ νι!» Θνύγθξηδε ην θόιη ζα ζεξηό πνπ μππλάεη ηε λύρηα γηα λα ηξνκάδεη ηνλ θόζκν· 

κνπγθξεηό θη από ηνπ ιηνληαξηνύ ηξνκεξόηεξν. 
Θα όρη, δελ είλαη ην Ζόιη ζεξηό. Βίλαη αλαζηεκέλνο πξνθήηεο πνπ βγαίλεη από ην κλεκνύξη ηνπ, 

θη αλεβαίλεη ζηελ Οάκπηα, θαη θσλάδεη πσο εδώ, εδώ είλαη ε Ζόιαζε ε αιεζηλή, θη όρη ζηνλ θάησ 

ηνλ θόζκν. «Ζαξά Ζνι, Ραδίξ νι!» Θελ ηνπο ραξίδεηε ηίπνηηο απηνύο ηνπο ζθιαβσκέλνπο 

ακαξησινύο, ιέεη ε άγξηα ε θσλή ηνπ Μξνθήηε. Ονπο πξέπνπλε κεγάια θαη θξηρηά βάζαλα. 

Ξηνλ άιινλ ηνλ θόζκν ηόζε πίζζα δε βξάδεη. Βθεί βαζαλίδνπληαη νη ςπρέο γηα κηθξά θξίκαηα. 

Βδώ είλαη πνπ πιεξώλνπληαη νη κεγάιεο νη ακαξηίεο. Ξηα ρέξηα ζαο, σ πηζηνί, είλαη δνζκέλε ε 

θνβεξή ε αγγαξεία, λα ηνπο ηπξαλλείηε ηνπο θνιαζκέλνπο. Θελ θνηκάζηε, θη αο είλαη θαη λύρηα. 

πνπ θξπθνζηελάδνπλ νη θνιαζκέλνη, εζείο, «Ραδίξ νι!» 
Ώπηά θη άιια ηέηνηα κνπ είπε ην Ζόιη πνιιέο θνξέο. Οώξα άθνπγα κνλάρα ην κνπγθξεηό, θη 

αλαηξίρηαδα. Δ κάλα κνπ κ’ έληπλε, θη εγώ άθνπγα η’ αγξηεκέλν ην Ζόιη. 
Άμαθλα, — Ιηαγθ! Ρηππάεη θαη ην ζήκαληξν! Ώλάζαλε ε ςπρή κνπ! Ια πνπ δνύζε θαη θάπνηνο 

άιινο ζηνλ θόζκν έμσ από ην Ζόιη! Λ γέξνο ν παπα-Ιηθνδήκνο, πνπ καο πξνζθαινύζε λα πάκε 

λα πξνζθπλήζνπκε ην Ρξηζηό πνπ γελληέηαη. 
Μήξακε ην θαλάξη, θαη βγήθακε. Ξηνλ νπξαλό ιακπξή μαζηεξηά θάησ ζηε γεο, ζθνηάδη βαζύ. 

Μεξλνύζακε ηνπο ζηελνύο δξόκνπο ακίιεηνη ζα θαληάζκαηα. Έηξεκα από ην θξύν, θη από ηελ 
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θξπάδα ηεο λύρηαο εθείλεο. Λ ρεηκώλαο ζπληξόθεπε κε ην Ζόιη, λα κε ηξνκάμνπλ. Άθνπγα ην 

κνπγθξεηό θαη πεξπαηνύζα βηαζηηθά θαη κε ςεύηηθν ζάξξνο. Ζαη κόλν παξεγνξηνύκνπλ θη 

εζύραδα ζαλ έπεθηαλ ηνπ θαλαξηνύ νη αρηίδεο ζε θαλέλαλ ηνίρν, ζε θακηά πόξηα πνπ γλώξηδα. 

Θνπ θαηλόηαλε ζαλ θάπνηνο θίινο πνπ κνπ ’ιεγε, —Ζνληά ζνπ είκαη, θαη κελ ηξνκάδεηο. 
Ώθόκα ιίγν, θαη θηάμακε. Ώλεβήθακε ην λάξζεθα, θαη κπήθακε κέζα. Βίκαζηε από ηνπο πξώηνπο. 
  
  

Ε’  ΠΡΖΛ ΔΘΘΙΖΠΗΑ 
 Λ παπα-Ιηθόδεκνο γύξηδε αθόκα, δσ θαη θεη θη έδηλε πξνζηαγέο ηνπ Ζαληειαλάθηε. Αελ αλεβή-

θακε ζην γπλαηθίηε. Ξηαζήθακε ζηε γσλία ησλ γξηώλ. Ξηγά ζηγά καδεύηεθε θη ν άιινο ν θόζκνο. 

Ήξζε θη ν δάζθαινο, θη έπηαζε ην ζηαζίδη ηνπ δεμηνύ ηνπ ςάιηε. Ζη ν δεμήο ν ςάιηεο, πνπ 

έςαιιε κνλαρόο ηνπ ηηο Ζεξηαθέο, πήγε ηώξα από η’ αξηζηεξά. Ζη άξρηζε ν αμεκέξσηνο ν 

«όξζξνο». Οα ηξνπάξηα πεξλνύζαλ από ην δεμί παγθάξη ζη’ αξηζηεξό, θαη ζαλ ηέιεησλαλ, ηα 

μαλάξρηδαλ πάιη, λα καδεπηεί όινο ν θόζκνο. Ζαιά ηα ’ςαιλαλ, θαη ραηξνύζνπλα λα η’ αθνύο. Ον 

ηη όκσο έιεγαλ, απηό δελ ήηαλε θαλελόο δνπιεηά. 
Έλα πξάκα λνηώζακε ηόηεο, θη απηό ήηαλ ε κνπζηθή, ν ζεζαπξόο καο απηόο ν θαηαθξνλεκέλνο, 

ίζσο επεηδή δελ είλαη θεξκέλνο απ’ έμσ, κήηε μερσζκέλνο από ηε γε, κόλν δεη θαη βαζηιεύεη κε 

ρίιηα ηξαγνύδηα, κνηξνιόγηα θαη ςαικσδίεο. Ώλ είλαη ηα «ηδηόκεια» θαηεβαζκέλα από ρξόλνπο 

παιηνύο, δελ πάεη λα πεη πσο είλαη θαη πεζακέλα. Ζνίηαμε όκσο γλώζε: Οε λεθξή ηε γιώζζα, 

πνιεκνύκε λα ηε δσληαλέςνπκε, θαη ηε δσληαλή ηε κνπζηθή, λα ηελ πλίμνπκε κεο ζηε θξάγθηθε! 

Γηα λα πνιηηηζζνύκε, όια καο πξέπεη λ’ αιιάμνπλ. Δ Θνπζηθή καο πξέπεη λα ’ξζεη από ηελ 

Βπξώπε, θη ε γιώζζα καο από ηελ Ώξραηόηεηα. Ξηγά ζηγά ζα καο θέξλνπλ θαη ηηο ραξέο καο από 

ηνλ Μαξάδεηζν, θαη ηνπο πόλνπο καο από ηελ Ζόιαζε, θαη ζα δελ έρνπκε πηα ηίπνηηο δηθό καο, ζα 

ςάιινπκε ζηνλ πιάγην ηνπ ηεηάξηνπ, —ην κόλνλ ήρν πνπ μέξνπλε ζηελ Βπξώπε, — «Βπνί 

Βπάλ» κε ηνπο αγγέινπο, θαη «Εώ, ηώ» κε ηνπο δαηκόλνπο. Ζαη ηόηεο ζα δνμαζηνύκε, θαη ζα δεη ε 

Βζπεξία ηη κεγάιν έζλνο γελήθακε, θαη ζα καο δώζεη ηελ Μόιε. 
Σζηόζν άξρηζε λα γιπθνραξάδεη ν νπξαλόο, άξρηζε λα ιάκπεη θη ε «ΐαζηιεία ηνπ Θενύ» ζηνλ 

θόζκν, θαη ζηάζεθε θαη ηήλε βιόγεζε ν πάηεξ Ιηθόδεκνο ζηε κέζε ηεο Βθθιεζηάο. Έθεπγε ν 

«όξζξνο» από ηνλ νπξαλό, έθεπγε θη από ηελ Βθθιεζηά. Ξηνλ νπξαλό έβγαηλε ν ήιηνο, ζηελ 

Βθθιεζηά ν Ρξηζηόο. Ραξά θαη θσο έμσ, παξεγνξηά θη ειπίδα κέζα ζηηο απιντθέο, εθείλεο ηηο 

θαξδηέο πνπ είραλ αθόκα ζηαιακαηηά πίζηε θαη βιέπαλε ζην λνπ ηνπο ηε θάηλε κε ην Λπξάλην ην 

ΐξέθνο ζηελ αγθαιηά ηεο Ραξηησκέλεο ηνπ κάλαο.  
Ζαη θαζώο θνίηαδα ηε ιεηηνπξγηά, θη άθνπγα ηνπο ςαιηάδεο θαη ηα παηδηά πνπ ηξαβνύζαλ ηνλ ίζην 

(ζηξαβά νη πηόηεξνη), ζθύβ’ ε κάλα κνπ θαη κνπ ιέεη ζη’ απηί. 
— Ια ε Ηεληώ, πνπ δελ κπόξεζεο λα ηήλε δεηο ζην Ξθνιεηό. Έξρνπληαη θαηά ην δηθό καο ην 

κέξνο. Ζνληά καο ζηέθνπληαη ζήκεξα. 
Κερλώ ακέζσο ηηο ςαικσδίεο, θαη γπξίδσ λα δσ ηε Ηεληώ. 
Έλα θνξηηζάθη θάηη αςειόηεξν από κέλα, μαλζνύηζηθν, ρακειόβιεπν, γειαδνύκελν, λόζηηκα 

ληπκέλν, θαη κ’ άζπξν καληηιάθη ζην ρέξη. Δ κάλα ηεο, καγνπιηθσκέλε θαη καπξνθόξα, 

αθνινπζνύζε. Ήξζαλ θαη ζηάζεθαλ πιάγη καο. Ώ δσληάλεπε ηεο Μαλαγηάο ε εηθόλα, θη 

έξρνπληαλ έηζη λα ζηαζεί θνληά κνπ, δε ζα κε γιπθνηξόκαδε πηόηεξν. Οη λα ήηαλ ην κπζηήξην 

πνπ θξπθνρύζεθε θαη κνπ ηελ έθακε βιαζηάξη ηξπθεξό ηελ θαξδηά κνπ! Ώγάπε δελ κπνξνύζε 

λα είλαη, πξέπεη λα ήηαλ ν αλζόο ηεο αγάπεο, κνζθνβόηαλν θπηξσκέλν ζην κίζνο ηνπ άγξηνπ 

ηνπ Ονύξθνπ. Βίρα εξσίδα κπξνζηά κνπ, κηα ςπρή πνπ ηε δηάιεμε ν Θεόο λα ηελ αγηάζεη από 

δέθα ρξνλώ, θαη λα ηε γιπηώζεη κε παξάμελν ζάκα. Ζαη πώο λα κελ ηε ιαηξεύσ, πνπ έβιεπα 

πσο όια ήηαλ αιήζεηα, όια. Ζαη ηεο Ώλλνύιαο ην ηξαγνύδη, θαη ηα ιόγηα ηνπ γεξν-ΐαζίιε, θαη 

ηεο κάλαο νη ηζηνξίεο. Αελ ήηαλ ε Ηεληώ από θείλεο ηηο αζώξεηεο ηηο Ιεξάηδεο ή ηηο ΐαζη-

ινπνύιεο πνπ καο καγεύνπλε ζηνπ ρεηκώλα ηα παξακύζηα. Οα ’βιεπα νινδώληαλα ηα γαιαλά ηεο 

ηα κάηηα, ην ιακπεξό κέησπν ηεο, ηα μαλζνπιά ηεο καιιηά. 
Αελ άξγεζε ε απόιπζε. Αελ ην πίζηεπα πσο κνίξαδε η’ αληίδσξν ν πάηεξ Ιηθόδεκνο, θαη πσο 

γύξηδε ν θόζκνο ζηα ζπίηηα ηνπ. Άιιε ήηαλ ε γεηηνληά ηεο. Μήξα ηόηεο ην δξόκν καο κε βαξηά θαη 

κε ιππεκέλε θαξδηά. 
  

Ζ'  ΞΟΥΡΝΣΟΝΛΗΑ 
 Αε ζαο αθήλσ, παιηά κνπ ρξόληα! Θα ζθαιίδσ, ζα μεηξππώλσ, θαη ζ’ αξαδηάδσ… Έλα έλα ζα ηα 

μεηπιίγσ ηα ςπρηθά θπιαρηήξηα κνπ… Ια ζε ραξώ, αλππόκνλε παηξηώηε, κε κνπ η’ αθήλεηο έμσ 

απηά. Ζάιιην λα κπαίλεηο ζην πεξηβόιη, λα θνηηάδεηο ην δέληξν, θαη λα θόβεηο από ηα θισληά ηνπ 

ην πσξηθό, παξά λα ηξέρεηο λα ηα ραξείο θνκκέλν ζην πηάην. Αε κ’ έλνησζεο, ηάρα; Οάρα δελ 
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έθαγεο πνηέ ζηαθύιηα ζη’ ακπέιη; Αελ είρεο πνηέ ζνπ ακπέιη, θνύηζνπξα αξαδηαζκέλα ην 

ρεηκώλα, ύζηεξα λ’ αξρίδεη λα πξαζηλίδεη, λα βγάδεη ηα ρλνπδσηά ζεκάδηα ηεο ληόηεο, λα πεηάεη 

βιαζηάξηα θαη λα θιαδώλεη, θαηόπη λ’ αλζίδεη θαη λα θξεκηέληαη ηα ρηνλάηα ινπινύδηα ηνπ, έπεηηα 

κηθξέο αγνξίδεο, θη απηέο λα κεγαιώλνπλ θαη λα γίλνπληαη ζηγά ζηγά θόθθηλεο, ώζπνπ λα θαηαλ-

ηνύλε ζηαθύιηα; Ξα λα κνπ ιεο, ζαξξώ, λαη. Έρε ινηπόλ ππνκνλή, θαη θαηέβαηλε ηώξα ζη’ 

ακπέιη πνπ πξαζηλίδεη, ίζσο δώζεη ν ζεόο θαη καδέςεηο θαξπό θαηόπη. 
Μώο λα κελ ηε ζπκεζώ ηελ πξσηνρξνληά εθείλνπ ηνπ ρξόλνπ, πνπ θπζνύζε ε λνηηά ζα 

δαηκνληζκέλε, ε ζάιαζζα θνύζθσλε ζα λα ήζειε λα καο θαηαπηεί, ηα θεξακίδηα πέθηαλε ζα 

ραιάδη, ζθύξηδαλ ηα παξάζπξα, θαη ην ζθύξηγκά ηνπο αλεβνθαηέβαηλε ζαλ ηζηξηρηό γπλαίθαο πνπ 

ηελ έπηαζαλ πόλνη… Οε ζπκνύκαη, θη σζηόζν ην λνηώζσ πσο θνβάζαη λα κε ζνπ ηα ηζηνξήζσ ηα 

ηξαγνύδηα πνπ ηξαγνπδήζακε, ηα ξόδηα πνπ ζπάζακε, ηηο κεξίδεο πνπ θόςακε, ηα ιηόθπιια πνπ 

ξίμακε ζηε θσηηά λα πεδήμνπλ θαη λα καο πνπλ ηελ θαιή καο ηε κνίξα. Θα ζνπ ηελ θάκσ ινηπόλ 

ηε ράξε, θαη δε ζα ηα πσ. Ια ’ξζεηο όκσο καδί κνπ λα πάκε θάησ θαηά ην δξόκν ηεο ζθάιαο, 

εθεί, θνληά ζηνλ γθξεκλό, πνπ πήγα καδί κε ην γεξν-ΐαζίιε εθείλν η’ απνκεζήκεξν, λα δσ ην 

θαθό πνπ γηλόηαλε κέζα ζηε θνπξηνπληαζκέλε ηε ζάιαζζα. ιν ην ρσξηό ήηαλ εθεί καδεκέλν, 

θαη θνίηαδε. 
Οη λα θνίηαδε! Ο’ αγξηεκέλα ηα θύκαηα; Οα ζνισκέλα ηα βνπλά αληίθξπ; Οηο κπόξεο πνπ 

αξκελίδαλε καθξηά θη έδελαλ ηε ζάιαζζα κε ηνλ νπξαλό; Οίπνηηο απ’ απηά δελ θνίηαδαλ. Οα κάηηα 

ηνπο ήηαλε ζηπισκέλα ζε δπν θαηάξηηα πνπ ζηεθόηαλε κηζνγεξκέλα απάλσ ζηα θύκαηα, κ’ 

αλνηγκέλα παληά. Δ γνιέηα, ε άγθνπξά ηεο, η’ ακπάξηα ηεο, όια ζην βάζνο! Οα είρε θαηαπησκέλα 

ε αρόξηαγ’ ε ζάιαζζα. Ήηαλ θη ν Ζαπεηάλ Θνπζηαθάο εθεί θάησ. Ζη νη λαύηεο ηνπο, θη νη 

βιαζηεκηέο ηνπο, όια πληγκέλα! Θόλν πνπ ήηαλε ξερά ηα λεξά, θη έκεηλαλ ηα θαηάξηηα απ’ έμσ, 

θαη ηα ’δεξλε ν άλεκνο θαη ηνπο ζάιεπε ην κλεκνύξη ηνπο. Σο θαη λεθξνύο δελ ηνπο άθελε ε 

θνπξηνύλα! 
Ξα κεγάισζα, θαη ην ζπιινγηνύκνπλ εθείλν ην πεξηζηαηηθό, έιεγα, ίζσο θάηη ήζειε λα καο πεη ν 

Άε-ΐαζίιεο εθείλε ηε κέξα. Μσο έηζη ζα θνπξηνπληάζεη κηα κέξα θη ε Νσκηνζύλε, θαη ζα ηνπο 

θαηαπηεί όινπο ηνπο. Ζαη πεξίκελα ηελ πξνθεηεία λα βγεη! 
Θα ζα γέξαζα, θη είδα πσο ε Νσκηνζύλε από ηέηνηεο θνπξηνύλεο δελ παίξλεη, είπα, Ζξίκα ζηνλ 

θαεκέλν ηνλ Ζαπεηάλ Θνπζηαθά! Αελ ήηαλε ζεκάδη ηνπ Άε-ΐαζίιε, ήηαλ ε θαθή ηνπ ε ηύρε θαη 

πλίγεθε. Έλαο Ονύξθνο παξαπάλσ, έλαο παξαθάησ, ηη ζεκαίλεη! Ζξίκα ζηνλ Ζαπεηάλ Θνπζηαθά! 
  

Θ'  ΞΟΝΘΝΞΖ 
 Θπήθα πηα ηώξα ζη’ αιεζηλά ηα βάζαλα. Μαλ ηα παηρλίδηα, παλ ηα ρξόληα πνπ ιάκπνπλε ζην 

πξόζσπό καο ζαλ ην γιπθνράξαγκα ηεο απγήο, θη αξρίδεη δνπιεηά θνβεξή κέζα ζηνλ ήιην πνπ 

ηόλε ιέλε δσή· ήιην πνπ καο θέγγεη λα δνύκε ηη κεγάιν θαιό είρακε θαη ην ράζακε. ρη πσο δελ 

μαλάξρεηαη ε ραξά. Έξρεηαη ζαλ μαλαβξεζνύκε ζην ζπίηη καο ύζηεξ’ από καθξηλή μεληηηά, ζαλ 

πξσηνθηιήζνπκε ηελ θαιή καο, ζαλ ηε βιέπνπκε θαη βπδάλεη ην πξώην ηεο, ζα ρνξεύνπκε 

πξώην εγγόλη ζηα γόλαηά καο, έξρεηαη ηόηεο ε ραξά θαη καο βαιζακώλεη. Θα είλαη βαιζάκσκα, 

γηαηξεηά πόλνπ, θη όρη παληνηηλή γηαηξεηά. Δ θαζαπηό ε ραξά πνπ θαηαπνλάεη ηνλ πόλν θαη ηνλ 

πλίγεη κεο ζηελ θαξδηά, είλαη ε παηδηαθίζηα ε ραξά, θη απηή δελ μαλάξρεηαη. 
Αελ κπνξνύζα πηα ηώξα λα ηνλ μεθύγσ ην δάζθαιν. Ζαη κήηε δελ ην ’ζεια. Γηα ράξε ηεο Ηεληώο 

κνπ, ηνλ αγαπνύζα ην Αάζθαιν... Ζη έηζη άξρηζα λα πξνθόβσ. 
Άξρηζα λα πξνθόβσ θαζώο πξνθόβεη θαη πάεη κπξνο ε βαξθνύια αλάκεζα ζε δπν ελάληηα ξέκαηα. 

Ον ’λα ηεο ζπληξνθηάο ησλ παηδηώλ, η’ άιιν, ηεο θακαξσκέλεο δαζθαιηθήο καο. Οα παηδηά κνύ 

ρσξάηεπαλ ή θαη κνπ βιαζηεκνύζαλε ξσκαίηθα, ν δάζθαινο κε θαζνδήγεπε θνξαθίζηηθα. Έηζη 

θαη ηα βηβιία ηνπ, ζαλ άξρηζα θαη ηα κηζόλνησζα. Δ καθαξίηηζζα κε θακάξσλε ζαλ ηα δηάβαδα ην 

βξάδπ θνληά ζην ιπρλάξη. Ζη έιεγε, ηη κεγάιε ηύρε πνπ ηελ έρνπλ ηα παηδηά ηώξα, πνπ 

καζαίλνπλε γξάκκαηα. Οα ’ιεγε γξάκκαηα, γηαηί δελ θαηαιάβαηλε ιέμε. Ώλ ήηαλε γιώζζα ηεο, δε 

ζα ήηαλ γξάκκαηα. Ηεο ην κνύζην γιεύθνο, θαη γίλεηαη γξάκκαηα. Γξάθεηο πσο ην θαΎ είλαη 

θεθνιεκέλνλ, θαη κπξίδεη κλίζζαλ, θαη γίλεηαη θη απηό ακέζσο γξάκκαηα. Ώιιάδεηο ιέμεο θαη 

πεγαίλεηο εκπξόο. Ζαη κε ην βάζαλν λα βξεηο ηε ιέμε, ν Θεόο λα ζε βνεζήζεη λα βξεηο θαη ην ηη 

ζα πεηο. Ώ ζειήζεηο λα γξάςεηο ηίπνηηο πνπ ην ζπιινγίζηεθεο απαηόο ζνπ, θη όρη θάπνηνο αξραίνο 

ή θξάγθνο,—έλα παξακπζάθη αο πνύκε,—δε βξίζθεηο ιέμεο γηα ην κηζό, γξάθεηο ινηπόλ η’ άιιν 

ην κηζό. Ζαη θείλνο πάιη πνπ ζε δηαβάδεη, αλ ηύρεη θη είλαη αξράξηνο, δελ θαινρσλεύεη ηα κηζά 

πνπ δηαβάδεη, θη έηζη ηνπ κέλεη ην ηέηαξην. Λ άιινο ν θόζκνο θεξδίδεη από ηα βηβιία ηνπ εθαηό ηα 

εθαηό, εκείο είθνζη πέληε ηα εθαηό. Ο’ άιια ηα είθνζη πέληε είλαη δνηηθέο θη αλαδηπιαζηαζκνί, θαη 

ηα πελήληα κήηε γξάθεθαλ! Ζη έηζη βγαίλεη ην ξσκηόπνπιν ζηεο δσήο ηελ παιαίζηξα 

αξκαησκέλν θνξαθίζηηθεο ιέμεο θαη θξάζεο. 
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Οηο αξαδηάδεη, θαη γίλεηαη ε δνπιεηά ηνπ. Λη ζνινηθηζκνί θη νη βαξβαξηζκνί είλαη ςύιινη ζη’ άρπξα. 

Οώξα πξέπεη λα βγεη ην ςσκί όπσο όπσο. Θα πεηο, θαη ηη λα ζνπ θάκεη ιαόο πνπ θνξηώλεηαη 

πεζακέλε γξακκαηηθή πνπ ρξεηάδεηαη δσή αιάθεξε λα ηε κάζεηο! Θάκα είλαη θη απηό πνπ ζνπ 

θάκλεη. Θάκα πνπ έρνπκε πέλη’ έμη λνκάηνπο ζηε ρώξα θαη καο γξάθνπλ ηελ θνξαθίζηηθε δίρσο 

λα καο θέξλνπλ αλέθαην… Οάρα ιεο πσο όινη ζα γίλνπκε κηα κέξα ζαλ θη απηνύο ηνπο πέλη’ έμη; 

Ξπνιιάηε! Ώο ζθαιίμνπκε ινηπόλ η’ αξγαζηήξηα καο, αο ζηνππώζνπκε η’ απηηά καο, αο δέζνπκε 

ηα ρέξηα καο, θη αο κειεηνύκε ηελ αξραία ώζπνπ λα θηηάμνπκε κηα θαιή θνξαθίζηηθε. Ια πνύκε 

όκσο θαη ηνπ αιινπλνύ ηνπ θόζκνπ λα κελ πνιπβηάδεηαη κε ηνλ πνιηηηζκό, λα ηνλ πξνθηάμνπκε 

θαη κεηο. Ια καο απαληέμνπλε θη νη ΐνύιγαξνη, γηαηί ζπνπδάδνπκε ηελ αξραία ηε γξακκαηηθή· θαη 

θαηόπη, κεηξηνύκαζηε θαη κε δαύηνπο. 
Ώπηό ήηαλε ην ’λα ην ξέκα, ην ηερλεηό. Βίρακε όκσο θαη η’ άιιν, ην θπζηθό. Βπεηδή, πνην αγόξη ή 

θνξίηζη κπνξεί λα μεθύγεη ηηο ρίιηεο κσξνινγηέο, λνζηηκηέο, αβαληέο, θνβέξεο ή θαη βξηζηέο πνπ 

θαηξαθπινύλ νιόγπξά ηνπ ζαλ πέηξεο καδί κε ην ρείκαξξν; Ξε πνην Ξθνιεηό δε ζεκαδεύεηαη ην 

παηδί κε ηέηνηα θαηξαθπιίζκαηα; Μνηνο δελ έκαζε λα θαηαξηέηαη ζηε γιώζζα ηνπ; Μνηνο δε 

βγάδεη, ην πάζνο από κέζα ηνπ ζα δσληαλό θίδη, ηνλ πόλν ηνπ ζα δεζηό αίκα, θαη ζαλ αρλό ηε 

ιαρηάξα, ηνπ; Μνηνο «Βιιελνκαζήο» δε ζα θσλάμεη έλα ρσξηάηηθν σρ, αλ ηνπ παηήζεηο, αο είλαη 

θαη ην λπράθη ηνπ δαζθαιίζηνπ ηνπ ηνπ πνδόο; 
Ώλ ηα ιόγηα ηεο αγάπεο είλαη ηεο κάλαο, ηα πηόηεξα ηα ιόγηα ηνπ πόλνπ θαη ηεο δσήο είλαη ησλ 

πξώησλ ζπληξόθσλ καο. Ή ηεο κάλαο είλαη ή ησλ ζπληξόθσλ, θάζε ραξά ή ιύπε, θάζε ιαρηάξα 

ή απειπηζία, θάζε κίζνο, θάζε ηξόκνο ή ζπκόο πνπ θινλίδεη ην λνπ καο, θάζε ζηαιακαηηά πνπ 

γπξίδεη ζηηο θιέβεο καο είλαη δπκσκέλα κε ηελ θαηαθξνλεκέλε ηε γιώζζα πνπ ληξεπόκαζηε λα 

ηελ πνύκε δηθή καο. Βίλαη ρηήκα ηεο θαξδηά καο ε γιώζζα, δε ζέιεη λα μέξεη άιιε γιώζζα ε 

θαξδηά καο. Ζαη λα ’ζειε, κηα θνξαθίζηηθε ιέμε δε ζα κπνξνύζε λα ηζακπνπλήζεη απάλσ ζηνλ 

πόλν ηεο. Ζαξδηά θαη γιώζζα κεγαιώλνπλε ζα δίδπκεο αδεξθάδεο. Δ κηα δηαθεληεύεη ηελ 

άιιελα. Ζάζε πόλνο θαη ην ηξαγνύδη ηνπ, θάζε πάζεκα θαη ηελ παξνηκία ηνπ. Μνύ λα ηηο 

μερσξίζεη κηα πεζακέλε γξακκαηηθή! Άιιν ηόζν παγώλνπλ νη παγσκέλνη ηεο νη θαλόλεο ζε κηα 

θαξδηά πνπ μέξεη ηη ζέιεη, πνπ γπξεύεη ηελ ηξπθεξή ηε ιέμε λα παξαζηήζεη ηνλ πόλν ηεο, ηελ 

θνθηεξή λα δείμεη ην πάζνο ηεο. Μνύ αθνύζηεθε ηέηνην θαθό! Μνύ αθνύζηεθε Ώρηιιέαο ή 

Ώκιέηνο λα παζαιείβεη ην πάζνο ηνπ κε ηέηνηνπο ζνπβάδεο; Ξε πνην βηβιίν γξάθεθε πσο νη κε-

γάινη νη ηερλίηεο ηνπ θόζκνπ πήξαλ από δαζθάινπο ηε γιώζζα ηνπο! Ονπ θάθνπ, όιε ε ηζηνξία 

ζαο θαηαηξέρεη, θαινί κνπ ζνθνί. ινο ν θόζκνο ζξνύβαια ηηο θάλεη ηηο ζεσξίεο ζαο. Βκείο κόλν 

ηα ξσκηόπνπια ζαο αθήζακε θαη καο πήξαηε ζην ιαηκό ζαο, θαη καο ηξαβήμεηε από ηε γειαζηή 

καο αθξνγηαιηά ζε βάζηα καύξα θαη ζθνηεηλά, θαη πάηε λα καο πλίμεηε ηώξα καδί ζαο. 
 

Η' 
ΞΔΘ. Βδώ δεγάηαη ν Γεξνδήκνο κεξηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ Ξθνιεηνύ ηνπ, θαη ηηο αληάκσζέο ηνπ κε 

ηε Ηεληώ. Αελ πνιπρξεηάδνπληαη γηα ηνλ θαζαπηό ζθνπό ηνπ βηβιίνπ, ώζηε ην παξαιείπνπκε θη 

απηό ην θεθάιαην. 
   

ΗΑ'  ΠΘΝΙΑΟΗΘΗ ΛΑ ΡΝ ΘΟΔΚΑΠΝΛ! 
 Αελ μέξσ πόζα ρξόληα θαη πόζνη κήλεο πέξαζαλ από ηόηεο πνπ κε πξσηνπήξε ε κάλα κνπ ζην 

Ξθνιεηό. Μξέπεη λα ήκνπλα ζηα δώδεθα ηώξα. Μξέπεη λα θόληεπε ρξόλνο πνπ δελ ήξρνπληαλ πηα 

κήηε ε Βιέλε κήηε ε Ώλλνύια. Αελ ηελ έβιεπα πηα ηώξα θάζε κέξα ηελ Βιέλε. Αελ ηελ άθνπγα 

ηελ ηξεκνπιηαζηή ηε θσλή ηεο θαζώο ηόηεο πνπ δηάβαδε ζηελ ηάμε ησλ θνξηηζηώλ. Αελ ηελ είρα 

πηα αληίθξπ κνπ λα κε πεξερά κε ην θσο ηεο. Ήηαλ θιεηζκέλε πηα ηώξα ζην ζπίηη ηεο, θαη δελ ηε 

ζπρλόβιεπε κήηε ε Ώλλνύια. 
ρη· ηελ έβιεπα κεο ζην λνπ κνπ, θαη ηελ είρα πάληα κεο ζηελ θαξδηά κνπ. Οα γιπθά ηεο ηα 

κάηηα θεγγνβνινύζαλε ζηκά κνπ ζα κ’ έηξσγαλ ηα βάζαλα ηνπ Ξθνιεηνύ, κεγαιύηεξα βάζαλα 

ηώξα. Μήγαηλα λα πνηίζσ ην πεξηβόιη ην βξάδπ, θαη ζα Ιεξάηδα ηελ έβιεπα θη έηξερε αλάκεζα 

ζηα ινπινύδηα. Ια παίμσ πήγαηλα κε παηδηά, θαη παξαθύιαγε λα κε ηξαβήμεη, λα κε πάξεη καδί 

ηεο. Ζνηκνύκνπλ, θαη ζηνλ ύπλν κνπ ήξρνπληαλ. Κππλνύζα, θαη πάιη ζηκά κνπ ηελ έλνησζα. Οεο 

κηινύζα, ρίιηα ηεο έιεγα ιόγηα γιπθά, ιόγηα πνπ κήηε η’ άθνπζε, κήηε ηα νλεηξεύηεθε ίζσο. 
Ήηαλ ηώξα δηαθνπέο, θαινθαίξη. Ζεξηαθή βξάδπ, ραξά Θενύ. Λ ήιηνο έγεξλε θαη πεξερνύζε η’ 

αςεινρηηζκέλν ρσξηό κε ρξπζνθόθθηλε αλαιακπή. Δ ζάιαζζα θνηκόηαλε ζα λα ηε κέζπζε ην 

γιπθό θαινθαίξη. Οα πνπιηά θειαεδνύζαλε ζηα πεξηβόιηα, ζα λα κάισλαλ πνην λα πξσηνπάξεη 

ην θαιύηεξν ην θισλί γηα θξεβάηη ηνπ. Λη ιπγεξέο νη θσλέο θαη ηα γέιηα ηεο γεηηνληάο 

αληηιαινύζαλε ζηνλ αέξα ζαλ παλεγύξη, νη λαύηεο ηξαγνπδνύζαλε ζην ιηκάλη, όινο ν θόζκνο 

ραηξόηαλε. 
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Βίπα ηεο καθαξίηηζζαο, αο πάξνπκε ηελ Ώλλνύια θη αο πάκε όμσ θαη κεηο. Ια δνύκε ηε ζάιαζζα 

λα ξίμνπκε δπν πέηξεο κεο ζην γηαιό. Ια θνηηάμνπκε ηα βνπλά, λα πάξνπκε θαζάξηα αλαπλνή. 

Έβαιε ινηπόλ ην ζάιη ηεο θαη βγήθακε. Ξην δξόκν, αληακώλνπκε ην γεξν-ΐαζίιε. Ζαη θαιά λα 

γπξίζνπκε πίζσ· λα κε βγνύκε· ζπίηη λα πάκε· θάηη θξπθνκίιεζε ηεο κάλαο κνπ, θαη γπξίζακε. 

Ζάηη κηζνάθνπζα γηα κηα θαηλνύξηα βαξθηά πνπ καο ήξζε πάιη. 
— Β, ζηελ πγεηά ζνπ, κνπ θάλεη ν γέξνο πίλνληαο ηε καζηίρα ηνπ, θαη λα ’ρνπκε ηελ επθή ηεο 

Ηεληώο. Αελ ηα κάζεηε; ηελ ηάμαλε ηελ Βιέλε ηνπο. Βίδε, ιέεη, ε Ζαιαθάηαηλα εςέο όλεηξν, θαη 

πήγε ν άγηνο ηνπ Θνλαζηεξηνύ θαη ηεο είπε· «Βγώ πνπ γιύησζα ην θνξίηζη ζνπ, εγώ πξέπεη θαη 

λα ην πάξσ». 
Ζη από ηελ ώξα πνπ μύπλεζε ε Ζαιαθάηαηλα, κ’ απηό η’ όλεηξν έρεη λα θάλεη. Ζαη ην πήξαλ 

απόθαζε λα ηε ζηείινπλε γιήγνξα, πξη λα μαλάξζεη ν άγηνο θαη ηεο θάκεη ηεο Ζαιαθάηαηλαο 

θαλέλα θαθό. 
Θ’ απνζβόισζαλ ηα ιόγηα ηνπ γέξνπ. Άλνημε ε γεο θαη κε θαηάπηε. Έπεθηα ζ’ αηέιεησην βάζνο. 

Γύξηδαλ νη ηνίρνη, γύξηδε όινο ν θόζκνο. Μνύ λα βαζηαρηεί πηα ν θόζκνο δίρσο εθείλε! Θα 

ραιάζεη ν θόζκνο, θόιαζε ζα γίλεη ην ρσξηό, ζα ξεκάμεη ην ζπίηη καο, ζα κπεη ν καύξνο ν πόλνο 

κεο ζηελ θαξδηά κνπ θαη ζα ηελ θάκεη γηα πάληα δηθή ηνπ! Φεύγεη πηα ε παξεγνξηά κνπ, θεύγεη ε 

δύλακε πνπ κε δηαθέληεπε κέζα ζηνλ θόζκν, πνπ κε γέκηδε ζάξξνο θη ειπίδα. Μνηνο αζώξεηνο 

άγγεινο ζα ’ξρεηαη ηώξα θνληά κνπ λα κε γιπηώλεη από ακέηξεηνπο πεηξαζκνύο! Ζαλέλαο, 

θαλέλαο πηα ηώξα παξά ε κάλα κνπ, θαη θείλε δελ ηα μέξεη πηα όια ηα κπζηηθά βάζαλά κνπ. Οελ 

έθακε ξέλε ηε κάλα κνπ ην Ξθνιεηό! 
Μνύ λα ην θαληαζηεί ν γέξνο πσο άλνημε κπξνζηά κνπ ηέηνηνλ γθξεκλό! Ρσξάηεπε κε ηελ 

παηδηαθίζηα κνπ ηελ αγάπε, θαη δελ ην ’μεξε πσο κε ζπάξαδε. Θήη’ άιινο θαλέλαο δελ ην ’μεξε. 

ινη γηα παηρλίδη ηελ έπαηξλαλ ηε βαζηά θαη ηελ ηξπθεξή εθείλε ηελ αγάπε! 
Έθακαλ ην ζηαπξό ηνπο ζαλ άθνπζαλ ηελ είδεζε, θη ε κάλα κνπ, θη ε Ώλλνύια. Έθακαλ ην 

ζηαπξό ηνπο, θαη ζύραζαλ. Άκα ήηαλ άγηνο ζηε κέζε, ιόγνο δελ έπεθηε θαλελόο. 
…Ξηγά ζηγά μαλάξρηζαλ πάιη ηελ νκηιία. Θηινύζαλ θη νη ηξεηο ηνπο ζαλ αξξαβσληάζηεθε ε 

Βιέλε... ια ηα θαιά ηεο ηζηνξήζεθαλ, όιεο νη κνξθηέο ηεο, σο θαη ηα παιηά ηεο ηα πάζηα. 
Αελ κπνξνύζα πηα λα βαζηάμσ. Ξεθώζεθα θαη βγήθα ζηελ απιή. Άλνημα ηε ζύξα, πήξα ηα κάηηα 

κνπ, θη έθπγα. Μνύ πήγαηλα δελ ήμεξα. Θ’ έβγαιε ν δξόκνο ζηνλ Ώλεκόκπιν. Ώλέβεθα ην 

βνπλαξάθη. Ζάζηζα ζην πιάγη ηνπ κηζνγθξεκηζκέλνπ ηνπ κύινπ, θαη θνίηαδα ηελ αηέιεησηε 

ζάιαζζα. Άθνπα ηα θύκαηα πνπ ρηππνύζαλε κέζα ζηηο ζπειηέο από θάησ, θαη ζαξξνύζα πσο 

αλαζηέλαδαλ. Έβιεπα ηνπο βξάρνπο ηξηγύξσ θαη κνπ θαίλνπληαλ παξάμελν πώο δε κηινύζαλ, 

πώο δε ξάγηδαλ, πνπ έθεπγε ε Βιέλε γηα πάληα. Μεξλνύζαλ νη βάξθεο λα πάλε ζην ππξνθάλη, θη 

ν λνπο κνπ δελ ην ρσξνύζε πώο γίλεηαη ν έξεκνο ν ςαξάο λα ζπιινγηέηαη γηα ςάξεκα, ηώξα πνπ 

θεύγ’ ε Βιέλε! Μώο δελ έπεθηε θη ν ήιηνο κηα θαη θαιή κεο ζηε ζάιαζζα, λα πληγεί θαη λ’ 

αθαληζηεί, κόλν βαζίιεπε ζηγαλά ζηγαλά, ζα λα κελ έθεπγε ε Βιέλε! 
Άμαθλ’ αθνύγσ βαξύ θξόην, ζα λα πήδεμε θάπνηνο από ςειά. Γπξίδσ, θαη βιέπσ Ονύξθν 

ζηξσκέλν. Μξέπεη λα παξαπάηεζε πεδώληαο από κεγάιν βξάρν. Ηίγν παξαθείζε βιέπσ θη άιινλ 

Ονύξθν πνπ έηξερε θαηαπάλσ κνπ κε ηα κάηηα ηνπ άγξηα ραξά. Οξνκεξόο ζηνραζκόο κε πεξλάεη 

ζαλ αζηξαπή. ΐξέζεθ’ ακέζσο νιόξζηνο, πεδερηόο, πεηαρηόο, δαξθάδη κνλαρό. Ζαηέβαηλα, ην 

βνπλό θαηξαθπιηζηά. Θηα θνξά δελ θνίηαδα πίζσζέ κνπ. Ήκνπλα ζε ιίγεο ζηηγκέο ζην ρσξηό. 

Άιιε κηα ζηηγκή, θαη ρώζεθα ζηελ απιή καο. Φσλή δελ είρα ζαλ κπήθα. Ώλέβεθα ίζηα απάλσ, 

θαη πνιεκνύζα λα ζπλεθέξσ. Ονλ έβιεπ’ αθόκα ην θίιν κε η’ άγξηα ηα κάηηα. 
Αελ μέξσ πόζε ώξα θείηνπκνπλ έηζη κήηε ηη ζπιινγηνύκνπλ. Έλα πξάκα ζπκνύκαη, πνπ 

απνθάζηζα λα κελ ηνπο πσ ηίπνηε θάησ. Θα ηξνκάμνπλ, είπα, θη ίζσο κε ηάμνπλ θαη κέλα 

Ζαιόγεξν! ρη, εγώ ζα δήζσ ζηνλ θόζκν, ζηνλ θόζκν ζα κεγαιώζσ, θη από ηνλ θόζκν από κέζα 

ζα ηνπο πιεξώζσ ηνπο θίινπο... Ξθνπιαξίθη λα ην θξεκάζνπλ. 
   

ΗΒ'  ΔΛΑ ΝΛΔΗΟΝ 
 … Έθιεηζα ηα κάηηα κνπ θη απνθνηκήζεθα. Ζαη ζηνλ ύπλν κνπ είδα παξάμελν όλεηξν. ΐξέζεθα ζ’ 

εθθιεζηά κέζα. Ηακπάδεο, ςαικσδίεο, θόζκνο. Ζη σζηόζν κηα θαηαρληά, πνπ όζν θη αλ έθεγγε, 

δελ έβιεπα ηίπνηηο καθξηά. Ξε πνην κέξνο ηεο εθθιεζηάο βξηζθόκνπλα δελ ήμεξα. Ζόθθηλν 

ζύλλεθν κνπ ηα ζθέπαδε όια. Μιαληνύκνπλ από δσ θη από θεη ζαλ ηπθιόο. Άμαθλα έξρεηαη 

άγγεινο πιάγη κνπ! Ιαη, άγγεινο κε θηεξά. Θε παίξλεη από ην ρέξη, θαη δίρσο ιέμε λα πεη, κε 

θέξλεη ζ’ έλα ζηαζίδη. Ήηαλ ην ζηαζίδη ηνπ άιηε. ηη ζηάζεθα θεη, κε ηνλ άγγειν πιάγη, κε 

μύπλεζε ε θσλή ηεο Ώλλνύιαο. 
— Βδώ καζέο είζαη ηόζελ ώξα θαη δε κηιάο; Οη έπαζεο; Θηα ώξα ζε γπξεύνπκε ηώξα. Ήξζε θη ε 

Ζαιαθάηαηλα κε ηελ θόξε ηεο λα ζε πεη έρε γεηα, θαη πνπζελά δε ζε βξίζθακε. Ια δα πνπ ζ’ 
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αγαπάεη ε κηθξή θηόιαο, θαη ζνπ άθεζε ην θεληεκέλν απηό καληίιη. Οα κνίξαζε όια ηεο ηα 

πξνηθηά. Ζαη γηα ζέλα, ιέεη, έθεξε ην θαιύηεξό ηεο καληίιη, λα ηε ζπκάζαη... 
Ώπηό είλαη ην καληίιη πνπ βξήθεο δεκέλα απηά ηα ραξηηά, θιεξνλόκε κνπ. Βίλαη καπξηζκέλα ηα 

μόκπιηα ηνπ, θαη θίηξηλν ην παλί ηνπ… 
Ήηαλε πηα λύρηα, θαη δελ κπνξνύζα λα βξσ αθνξκή λα πάγσ, αο είλαη θη απ’ έμσ από ην ζπίηη 

ηεο, λα βξεζώ άιιε κηα ζηηγκή πην θνληά ηεο. Μάεη πηα, δε ζα ηελ μαλατδώ ηελ Βιέλε! 
Ζαη κήηε ηελ μαλαείδα… Αελ μέξσ πώο ηα βάζηαμε ηα βάζαλα ηνπ κνλαζηεξηνύ. Κέξσ κνλάρα 

πσο εθεί πηα δελ είλαη θιεηζκέλε, κόλν ηώξα πεηάεη αςειά, θαη θαηεβαίλεη θάπνηεο θαη κε παίξλεη 

από ην ρέξη ζα ράλνπκαη ζηνπ θόζκνπ ηελ θαηαρληά, θαη κε θέξλεη ζε ζηαζίδη πνπ δελ ην αμίδσ. 
  

ΗΓ'  ΝΜΥ 
 Ώο ζηαζνύκε δσ πέξα ιηγάθη. Ώο απιώζνπκε ην ραιί καο, θη αο θάκνπκε ην λακάδη καο. 

Ρακνγειάο, αςειόζξνλό κνπ ζεξηό, πνπ όλνκα δε ζνπ βξίζθσ; Οη ηάρα; Λη θαιακαξάδεο ζνπ 

κνλάρα ζα ζε ζεκηάδνπλε, κελ ηύρεη θαη ηνπο δώζεηο ηξεκνύια κ’ έλα ζνπ βήμηκν; Βγώ 

ηνπξθεύσ θηόιαο γηα ην ραηίξη ζνπ. Θέιεηο θαη δώξα; λα θη έλα δώξν· είλαη ζθνύξν θαη ζηξνγ-

γπιό, έρεη θαη κηθξό ηζηκπηδάθη. Οξέκεηο; Έλλνηα ζνπ, δελ είλαη ηέηνηα ε κπόκπα κνπ, κε 

θνβάζαη. Απλακίηε δελ έρεη κέζα ηεο. Οερλίηεο δελ ηελ έρεη θηηαζκέλε. Οελ έθηηαμα εγώ ν 

ηαπεηλόηαηνο δνύινο ζνπ, απαηόο κνπ. Μελήληα ρξόληα ηε δνύιεπα. Ώπό θείλε ηελ αμέραζηε ηε 

βξαδηά είλαη πνπ βάιζεθα λα ζνπ ην ’ηνηκάζσ απηό ην δώξν, θη έξρνπκαη ηώξα λα ζνπ ην 

πξνζθέξσ· δέμνπ ην. Βίλαη δπκσκέλν κε ηεο θαξδηάο κνπ ην αίκα. Ώπηό ην αίκα δελ πξόθηαμε 

λα ρπζεί ζην κεγάιν ην πνηάκη πνπ πιεκκύξηζε ην ΐαζίιεηό ζνπ. Αελ ην ήπηαλ νη πηζηνί ζνπ απηό 

ην αίκα, θη απόκεηλε θξπκκέλν κέζα ζε κηα θαηαθξνλεκέλε θαξδηά, ύζηεξα πέξαζε ζε άιιελα, 

ώζπνπ θαηαζηάιαμε ζηε δηθή κνπ, έγηλε άιιν ηόζν, θαη πάιη άιιν ηόζν, θαη ζην ιαηκό κνπ 

αλέβαηλε, κ’ έπληγε. Οη λα ην θάκσ, είπα. Ρηήκα ζνπ είλαη. Ξηάια ζηάια ην ’ξηρηα πάλσ ζ’ απηά 

ηα ραξηηά. Ζαη ηώξα ηα θαηαζέησ κπξνζηά ζην ζξόλν ζνπ! Θελ η’ αγγίδεηο, ζα θάςεηο ηα ρέξηα 

ζνπ! Έρεη θαξκάθη απηό ην αίκα, θαη ζε θαίγεη θαζώο η’ αγγίδεηο. Θα θνβνύκαη κήπσο εθείλν ζ’ 

αγγίμεη, θαη ζε ιππνύκαη, γηαηί πξέπεη κέζα ζνπ λα ’ρεηο ξσκαίηθν αίκα θαη ζπ. Οη ζνπ θηαίγσ 

σζηόζν! Αηθό ζνπ είλαη ην αίκα κνπ, θαη ζνπ ην ’ζηεηια. Μεο ηώξα θαλελόο λα ηα πεηάμεη απηά ηα 

ραξηηά ζηε ζάιαζζα. Ιαη, έηζη, κε ηε καζηά λα ηα πηάζνπλε. Οη; ηνπο θαίλε πάιη; Θελ 

απειπίδεζαη. Μξόζηαδε θσηηά λα ηνπο βάινπλ. Φσηηά ζ’ όιν η’ αξρνληηθό ζνπ, θαη θεύγα. Θελ 

θάζεζαη θαη ηα βιέπεηο. Θα πεξάζεη ην θαθό ηνπο από ηα κάηηα ζνπ ζηα ζπιάρλα ζνπ θαη ζα ηα 

θάκεη θνκκάηηα. Μήγαηλε ζπ, θη άθεζε ην ΐεδίξε λα βάιεη θσηηά. μσ, θαη ράζεθεο! Ώρ, ζνπ 

ην ’ιεγα! κελ αξγήζεηο. Άξγεζεο, θαη ηώξα κνπ ζθίγγεηο ηα ρέξηα ζνπ. Οξέκνπλ ηα γόλαηά ζνπ· 

γνπξιώλνπλ ηα κάηηα ζνπ. Μάεη, γιπησκό πηα δελ έρεηο. Μήγαηλε θαη μαπιώζνπ ζε θαλέλα 

κηληέξη. Ζαη ζεηο όινη γύξσ, ζαο έπηαζε θαη ζαο ην θαθό. Ζνξάθνη γελείηε, θη αλνίμηε ηα 

θηεξνύγηα ζαο. μσ! 
Αελ έρεηε ηώξα λα πείηε, ζαο γιύησζα. Έπηαζαλ ηα κάγηα. ΐαζαληζηήθαηε ιηγάθη, κα ηε ιεπηεξηά 

πνπ ηελ έρεηε ηώξα! Λ νπξαλόο ζα γεκίζεη θνξάθνπο θη όξληα. μσ! ηξέρεηε ζηα ςνθίκηα! 
Οόζα ρξόληα λα δηςνύλ αίκα, θαη λα κελ ην ’ρνπλε ζάιαζζα ηα θαεκέλα λα θνιπκπνύλ! Μεηάηε 

ζηηο ξεκηέο θαη ζηα δάζε! Βθεί ζα βξείηε θαΎ θαη ξαράηη. Ώπηνύ πνπ ηξηγπξλάηε ξαράηη δελ έρεη. 

Θα ηζνπξνπθιηζηνύλ ηα θηεξά ζαο. Θαθξηά, ζηε ξεκηά, ζηα ςνθίκηα, όμσ, όμσ! 
  

ΗΓ'  ΠΡΝ ΚΔΠΝΒΝΛΗ 
 Ήηαλ Ώύγνπζηνο ηώξα. Βίρακε άιινλ έλα κήλα δηαθνπέο, θη ήξζακε λα ηηο πεξάζνπκε ζ’ απηό 

ην θαιύβη, πνπ θάζνπκαη ηώξα νινκόλαρνο θαη ζνπ γξάθσ. 
Ζάζε ρξόλν ηελ είρακε ηελ θαινπέξαζε ηνύηε.… Ξεθσζήθακε πξσί πξσί, ’ηνηκαζηήθακε, 

καληαιώζακε ηα παξάζπξα, θιεηδώζακε ηηο πόξηεο, θαη ηξαβήμακε θαηά ηνλ θάκπν, κε ην 

γαδνπξάθη ηνπ γέξνπ θνξησκέλν δηζάθθηα, δεκπίιηα, θαη ζηξσζίδηα. 
Ήξζακε θαη ηα βξήθακε όια ζε ηάμε. Ον θαιύβη ζθνππηζκέλν, ν ζηηνβνιώλαο απάλσ ρσξηζκέλνο 

ζε δπν θακαξάθηα, νη ηνίρνη αζβεζησκέλνη, η’ αξγαιεηά θξεκαζκέλα ηξηγύξσ, ην ηνπθέθη, ν 

πεδόβνιαο, ηα παξαγάδηα, η’ αγθίζηξηα, όια ζηνλ ηόπν ηνπο.… θαζεηίο εδώ ήηαλε γιέληη, σο θη ε 

δνπιεηά καο.… Ώπηό ην κηθξό ρσξαθάθη κε ηηο ζπθηέο ηνπ, κε ηηο θιεκαηαξηέο ηνπ, θαη κ’ έλα 

πεξηβνιάθη θνληά ζηε βξύζε, ήηαλ ε ζεξκαγηά καο. Αε καο έηξεθε ην μελνδνύιη πηα ηώξα. Ον 

θαηώγη καο ήηαλε γεκάην, ηα θνπθνύιηα καο έβγαδαλ ην κεηάμη ηνπο, σο θαη βακπάθη δε καο 

έιεηπε. Σο θαη ζνπζάκη είρακε γηα ηηο πίηεο καο. 
Θα κέλα κε θξπθόδεξλε κηα ζηέξεζε θαη κηα ιύπε πνπ δελ έζσλε κήηε κεηάμη κήηε ζνπζάκη λα 

κνπ ηε δηώμεη. Ξαλ έκπαηλα ζην θαιύβη θη αληζηνξνύζα πσο εθεί, θνληά ζηε γσληά, θάζηζε ε 

αγηαζκέλε κνπ ε Βιέλε ηόηεο πνπ ηήλε γιύησζε ν γεξν-ΐαζίιεο, θαη πσο δελ μαλακπήθε ζ’ απηό 
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ην θαιύβη, δελ ήξζε λα κνπ πεη πσο ηελ αγαπάεη εθείλε ηελ θώρε πνπ ηεο μαλάθεξε ηε δσή, κ’ 

έπαηξλαλ ηα δάθξπα θάπνηεο, θαη θαηέβαηλα ζην γηαιό λα μεζθάζσ θνληά ζηα θύκαηα. Ζη απηόλ 

ην δίζερην ρξόλν, πνπ έθπγε ε Βιέλε, θαη πήξε ηνλ αγύξηζην δξόκν ηεο αγηνζύλεο, πνπ δελ 

κπνξνύζα πηα λα ηελ μαλατδώ κήηε ζην ρσξηό, ήηαλε δίζηνκν καραίξη ε ιύπε κνπ θαη κνπ ηξπ-

πνύζε σο πέξα ηα ζπιάρλα, θξπθά θαη δίρσο λα ην μέξεη θαλέλαο. ξα πνιιή δελ κπνξνύζα λα 

κείλσ θνληά ζηελ θώρε εθείλε, ρσξίο ην γέξν ή ηε κάλα καδί κνπ. Σο θαη ηώξα αθόκα ηε βιέπσ 

ηελ πέηξα πνπ θάζηζε ν γέξνο θαη πήξε ζηα γόλαηα ηνπ ην ηξνκαζκέλν κνπ η’ αγγεινύδη, θαη 

ζαξξώ πσο ηάθν θνηηάδσ. Οε βιέπσ θαιά ηελ πέηξα, θαη ην ζακάδσ πνπ δελ είλαη ξαγηζκέλε, 

δελ άιιαμε θαζώο άιιαμαλ όζνη θάζηζαλ εθεί απάλσ, κήηε ζεθώζεθε λα θύγεη θαζώο εθείλνη. 

Αελ ηελ έθιεςε θαλέλα δετκπέθη, δελ θαινγήξεςε, δελ αξξώζηεζε, δελ πέζαλε,— θαη κήηε 

γξάθεη ηώξα ηελ ηζηνξία ηεο! 
Βίλαη η’ άγην ην βήκα ηνπ θαιπβηνύ κνπ απηή ε πέηξα. Θα δεηο εθεί θάπνηε ινπινύδηα βαικέλα, ή 

θαη ζηνηβαζκέλα απηά ηα ραξηηά .... 
Ώο πάξνπκε ηώξα κηα από ηηο αμέραζηεο εθείλεο κέξεο ηεο εμνρήο, θη αο ηελ ηζηνξήζνπκε, αλ 

έρεηο ππνκνλή. Θαξξώ πσο πξέπεη. Βδώ είλαη πνπ ζ’ έρσ θαη ζνπ κηιώ… Απν ιόγηα κνλαρά γηα 

ην Θεζνβνύλη, κηα κέξα ηεο αζάλαηεο εθείλεο ηεο δσήο, θη έρεηο όιε ηελ ηζηνξία. 
Θεζνβνύλη είλαη ην βνπλό πνπ καο ρσξίδεη από ηνλ θάκπν ηνπ ρσξηνύ, είλαη θη ε εμνρή καο. Έλα 

κηθξό, παξάκεξν, μεραζκέλν θνκκάηη ηνπ Μαξαδείζνπ, πνπ βξέζεθε δσ αλάκεζα ζηα βνπλά. Δ 

κηα πιεπξά ηνπ νξζάλνηρηε, θαη βιέπεη ηε ζάιαζζα. Θηα θαη κπεηο ζ’ απηή ηε θσιηά, θαη ζαλ 

πνπιί ζπαξηαξάεη ε ςπρή ζνπ. Άθεζε πηα πνπ ζε κεζάεη ην ζπκάξη θη ε ιπγαξηά. Άθεζε πνπ ζε 

θνπθαίλνπλ ηα θνπάδηα ηξηγύξσ κε ηα θνπδνύληα ηνπο, πνπ ζε γιπθνθνηκίδνπλ νη βξύζεο κε η’ 

αθνίκεηά ηνπο λεξά. Θα θείλν πνπ ζνπ δίλεη θαηλνύξηα δσή, πνπ ζε θάλεη θη αλεζαίλεηο πην 

εύθνια, είλαη πνπ Ονύξθνο δελ έρεη ρσξάθη ηξηγύξσ… Έρεη ξσκαίηθε ςπρή κέζα ηνπ ην κηθξό ην 

Θεζνβνύλη. Γνύζαλε κάιηζηα ηα ρξόληα εθείλα θαη δπν ηξεηο Θεζνβνπληώηεο πνπ κύξηζαλ θη 

απηνί κπαξνύηη ζηα ληάηα ηνπο! Λ γεξν-ΐαζίιεο ήηαλ έλαο. Λ καθαξίηεο ν Ώγγειάθνο, ζην πιάγη 

καο, άιινο έλαο. Ήηαλ θη ν γεξν-Ζαπιάλεο, πνπ ήηαλ θη απηόο θαηηηίο κηα θνξά. ινη ηνπο 

Κσκεξίηεο, απείξαρηνη όκσο ηώξα, θαη δελ ηνπο θαθόβιεπε θαλέλαο αγάο. Μαληξεύηεθαλ θαη 

ζηνλ ηόπν, εμόλ ν ΐαζίιεο, πνπ όξεμε γηα θαηλνύξηεο αγάπεο δελ είρε. 
Ώπηό ήηαλ ην Θεζνβνύλη· νξίζηε ηώξα θη ε δσή καο εθείλα ηα ρξόληα. 
Μξη λα θέμεη, ν γέξνο κε θαηέβαδε ζην γηαιό θαη ηξαβνύζακε ηηο απνηνληέο. Οα κνπγθξηά δελ 

απαληέρνπλ ώζπνπ λα θέμεη. ΐγαίλνπλ από ηα ζαιάκηα ηνπο ηελ απγή, ηξηγπξίδνπλ ηνλ θάβν λα 

βξνύλε θαΎ, ράθηνπλ ην δόισκα, πηάλνπληαη, θη ύζηεξ’ αξρίδνπλ θαη ζηξεθνγπξίδνπλε ζαλ 

αδξάρηηα ώζπνπ δαξώλεη θαη θνπβαξηάδεηαη ην ζθνηλί, θη αλαζεθώλεηαη η’ αγθίζηξη θαη 

μεκπιέθεηαη από ηα ζβάξαρλά ηνπο, θαη ηόηεο μεηηλάδνληαη θαη θεύγνπλ. Μξέπεη ινηπό λα 

ηξαβερηνύλ νη απνηνληέο πξη λα μεκπιερηεί ην κνπγθξί, θη απηό θάκλακε. 
Όζηεξα, ζα μεκέξσλε, ξίρηακε ηηο απνηνληέο ηεο κέξαο. Κέξακε πνύ θαηεβαίλαλε ηα ιαβξάθηα, 

πνύ ηξηγύξηδαλ νη ζπλαγξίδεο, θαη θεη ηηο ξίρηακε. Όζηεξ’ αλεβαίλακε θαηά ην ρηήκα, όηη άξρηδε 

λα ρξπζώλεη ν ήιηνο ηεο Ώλαηνιήο ηα βνπλά. Ζη ώζπνπ λα ρξπζώζεη θαη ηα δηθά καο ηα βνπλά, 

γπξίδακε ζην θαιύβη κε ην θαιάζη γεκάην ζύθα.… Ζαηόπη άξρηδε ε δνπιεηά.… Όζηεξα έπαηξλαλ νη 

γπλαίθεο η’ αξγόρεηξά ηνπο θαη θάκλαλε ζπληξνθηά ηνπ ηδίηδηθα θάησ από ηε κεγάιε ηε 

ζπθακεληά. Ήξρνπληαλ θη ε Ώγγειάθαηλα κε ηε ξόθα ηεο, ήξρνπληαλ θη ε Ζαπιάλαηλα κε ην 

βξαθί ηνπ αληξνύ ηεο, θαη θάκλαλε κε ηηο δηθέο καο ρσξηό. Βγώ ηόηεο έπαηξλα η’ απνθαιακίδη, 

θαη ζαλ έξηρηα κηα καηηά ζηηο απνηνληέο, ηξαβνύζα θαηά ηνλ θάβν, έκπαηλα ζην λεξό σο ηα 

γόλαηα, θαη ςάξεπα. Ζαη ζαλ έπηαλα ζσζηή ηεγαληά, γύξηδα πίζσ, ώξα πνπ έπξεπε λα 

ηεγαληζηνύλ. 
Ο’ απόγεκα ν ύπλνο δελ κπνξνύζε λα ιείςεη. Όζηεξα πάιη ιίγε δνπιεηά, θη ώζπνπ λα γπξίζεηο λα 

δεηο βξάδηαδε. Ζαη ζα βξάδηαδε, θαηεβαίλακε ζην γηαιό θαη θαζίδακε ζηα ραιίθηα, θαη βιέπακε ηα 

ςάξηα πνπ πεδνύζαλ θνπαδηαζηά απάλσ ζη’ αζεκέληα λεξά. Βθεί θαηέβαηλαλ όινη. Έβιεπεο 

θόζκν εθεί. Βθεί ηξαγνπδνύζαλ ηα θνξίηζηα, πεηνύζαλ πέηξεο η’ αγόξηα ζηε ζάιαζζα, νη άληξεο 

κηινύζαλε γηα ηα καμνύιηα ηνπο, νη γπλαίθεο γηα θαζεηίο. Ώλ έιεηπε θαη θακηά ηνπο, έκελε ηόπνο 

θαη γηα ςεγάδηαζκα. 
... Γιέληηδα θαη γσ κε η’ άιια παηδηά. Μαξάβγαηλα θαη γσ καδί ηνπο ζηελ πέηξα, ζην ηξέμηκν. 

Ονπο πνπινύζα θαη ιίγε ζνθία, ηνπο μεγνύζα ηη ινγήο ηόπνη είλαη πίζσ από ηεο Ώλαηνιήο ηα 

βνπλά.... 
... Οέηνηα κηα βξαδηά ήηαλε ζα καο πξσηνείπε ν γεξν-ΐαζίιεο ηελ ηζηνξία ηνπ. Ζαλέλαο δελ ηελ 

θαινήμεξε εμόλ ε καθαξίηηζζα, θαη θείλε πνηέο δε καο ηε δεγήζεθε. Αε ζπκνύκαη ηη ηνλ έθακε ην 

γέξν λα καο μεκπζηεξεπηεί ηε βξαδηά εθείλε. Ίζσο ηνλ εξέζηζε ν Ζαπιάλεο, πνπ όιν ηηο 

παιηθαξηέο ηνπ καο έβγαδε ζηε κέζε, όιν Ονύξθνπο κάο ζθόησλε. Γηαηί ζπκνύκαη ηνλ Ώγγειάθν 
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πνπ γύξηζε θη είπε ηεο κάλαο κνπ, «Αε καο έκεηλε πάιη Ονύξθνο. Ξαλ πξάζα πάιη καο ηνπο 

πειέθεζε ν Ζαπιάλεο!»  
Αελ ηελ μέραζα, ηελ ηζηνξία ηνπ γέξν ΐαζίιε, θαη δελ πξέπεη λα ηελ αθήζσ αγλώξηζηε. 
  

ΗΔ'  -  ΠΡΝΛ ΓΘΟΔΚΛΝ 
 — Ια ζαο ηα πσ ινηπόλ, παηδηά κνπ, κηα θαη θαιή (άξρηζε ν γέξνο)· ζηνλ ηόπν κνπ νη δηθνί καο 

ζεθώζεθαλ θαη δε ζεθώζεθαλ. Έθακαλ ηε δνπιεηά ηνπο κηζή. Ώπηέο νη κηζέο νη δνπιεηέο ήηαλ 

πνπ καο αθάληζαλ ηόηεο. 
Ήκνπλα δέθα κελώ λνηθνθύξεο, θη ε Ρξηζηίλα κνπ είρε ζηελ αγθαιηά ηεο ην πξώην ηεο, αρ, θαη 

ην ζηεξλό ηεο! Θήηε ρσξάθη είρακε κήη’ ακπέιη. Ξεξκαγηά καο ήηαλ ε βαξθνύια κνπ θαη ηα 

δίρηπα κνπ. Μξηλ αθόκα λα ιεπηεξσζεί ε Ρξηζηίλα πέξαζαλ θη από ην ρσξηό καο θαη κάδεπαλ νη 

δηθνί καο ό,ηη κπνξνύζαλ. Έδηλε ν θαζέλαο ό,ηη είρε. Βκείο δελ είρακε ηίπνηηο άιιν λα δώζνπκε, 

έδσζα ινηπόλ ηε βάξθα κνπ, θη έκεηλα κε ηα δίρηπα, θαη κε ηελ ειπίδα πσο ήξζε ε ώξα καο θαη 

ζα δνύκε θαη κεηο άζπξε κέξα. Οε βιέπακε ηε βαξθνύια ζαλ έθεπγε δεκέλε πίζσ από κηα 

γνιέηα, θαη ηεο θσλάδακε «ζην θαιό». Έπηαζαλ ηόπν νη γνιέηεο εθείλεο, ην μέξσ. Θα ηη 

θαηάιαβεο πνπ βξεζήθακε έξκνη θαη κνλαρνί ζαλ πιάθσζε ην θαθό από ηελ Ώλαηνιή! Οα ίδηα ηεο 

Ρίνο, κόλν θάηη κηθξόηεξα. 
Μήξακε όινη καο ηα βνπλά. Ήηαλε λύρηα, θαη ηξέραλε ζα ιπζζαζκέλνη θαηόπη καο. Θα κεηο 

μέξακε ηα θαηαηόπηα, θη απηνί δελ ηα ’μεξαλ. Ζη έηζη γιύησζαλ πνιινί, αλ θαη ην ρσξηό καο 

ξεκάρηεθε. Θα εγώ ηέηνηα ηύρε δελ είρα. ,ηη πεξάζακε από θάηη ζπαξηά ζθύβνληαο θαη πήξακε 

ην βνπλό, άξρηζε λα θιαίεη ην κσξό ζηελ αγθαιηά ηεο Ρξηζηίλαο! Οη λα θάκνπκε ηώξα! ΐύδαμέ ην, 

ηεο θσλάδσ. Ονπ θάθνπ, δε ζώπαηλε ην κσξό! —Φξάμε ην ζηόκα ηνπ, ζθίμ’ ην ζηελ αγθαιηά ζνπ, 

γηα η’ όλνκα ηνπ Θενύ, θαη ραζήθακε! Μάιη ηνπ θάθνπ! Ον παηδί όιν ηζίξηδε. 
— Β, λα ζνπ πσ, Ρξηζηίλα, ηεο θάλσ ηόηεο, άιινλ ηξόπν δελ έρεη. Ή απηό ζα πάεη, ή όινη καο. 

Ζάκε ην ζηαπξό ζνπ, θαη πέηα ην ζηνλ γθξεκλό! Γιήγνξα, γηαηί πιάθσζαλ! Ια, γύξηζε λα ηνπο 

δεηο εθεί θάησ. Ξθίμε ηα δόληηα ζνπ, θαη ζηνλ γθξεκλό. Μέηα ην, ζνπ ιέσ, πέηα ην, ζηνλ 

γθξεκλό, ζηνλ γθξεκλό, γιήγνξα θη έξρνπληαη, λα ηνπο! 
Ώπηή, πνπ σο ηώξα κηζνγόγγπδε θαζώο έηξερε, άμαθλα βγάδεη κηα θσλή πνπ αληηιάιεζε ην 

βνπλό. Αε βάζηαμε πνιύ ε θσλή. Γπξίδσ λα δσ, θη άιιν δε βιέπσ παξά ηνλ γθξεκλό! Οη έθακα 

ηόηεο, δελ μέξσ· πξέπεη λα ’πεζα θάησ μεξόο· Μξέπεη λα ’κεηλα εθεί πνιιήλ ώξα ζηα ζθνηεηλά. 

Ξαλ ήξζα ζην λνπ κνπ, ηξνκεξή εζπρία ζ’ εθείλν ην κέξνο! Ον κεγάιν ην θαθό ήηαλ ηώξα θαηά 

ην ρσξηό. Ώπό θεη έβγαηλαλ νη θιόγεο, από θεη ήξρνπληαλ ηα κνπγθξεηά ησλ ζεξηώλ. Ζάζηζα λα 

ζπιινγηζηώ αλ ήηαλ αιήζεηα, αλ νλεηξεπνύκνπλ, αλ ήκνπλ ηξειόο. Φώλαμα ηε Ρξηζηίλα, ηελ 

μαλαθώλαμα. Ονπ θάθνπ, ήηαλ αιήζεηα! Γθξεκίζηεθε ε Ρξηζηίλα κε ην κσξό. Ια ηνο ν γθξεκλόο! 

Ια ην ην βάξαζξν! Οη λα θάκσ ηώξα! Ίζσο δεη ε Ρξηζηίλα, ίζσο δελ έπαζε ηίπνηηο, ίζσο 

ινγνζύκεζε· αο θάκσ πσο θαηεβαίλσ, λα δσ, λα ηελ εύξσ, λα δήζσ ή λα πεζάλσ καδί ηεο. 
Ζαη θεη πνπ έθακλα λα θαηέβσ,— κπακ! θαη ζθπξίδεη έλα βόιη ζη’ απηί κνπ. Ώπηό ην βόιη κ’ 

έθακε όμσ θξελώ· γέλεθα ζη’ αιήζεηα ηξειόο. Βίρα καδί κνπ κηα πηζηόια θη έλα καραίξη. Ώδεηάδσ 

ηελ πηζηόια κε ρίιηεο θαηάξεο, θαη ηξέρσ κε ην καραίξη θαηαπάλσ ζην θνξκί πνπ κηζόβιεπα θαηά 

ην κέξνο νπνύζε ήξζε ε ηνπθεθηά. ζπνπ λα πάγσ θνληά ηνπ, απηόο μαπιώζεθε. Σζηόζν νη 

ηνπθεθηέο πξέπεη λα ’θεξαλ θη άιινπο θνληά κνπ, γηαηί άθνπγα αληξίθηεο θνπβέληεο γύξσ. Οη λα 

θάκσ δελ ήμεξα. Βίπα, αο θξπθηώ ζε θαλέλα δέληξν απάλσ. Ξθάισζα ινηπό ζε κηαλ αριαδηά, 

θαη θξύθηεθα. Μώο λα θύγσ κνλάρνο κνπ, ρσξίο ηε Ρξηζηίλα! Μξέπεη λα ηε βξσ, έιεγα, θαη ζα 

ηε βξσ. Ζάπνπ ζα θείηεηαη ιηγνζπκεκέλε. Θηα λα γιπθνθέμεη, θαη ζα ηε βξσ. 
Οξνκεξή θη αηέιεησηε λύρηα! Ζάζνπκνπλ αλάκεζα ζη’ αριαδόθιαδα, θαη ηνπο έβιεπα θαη 

πεξλνύζαλε δπν δπν θαη ηξεηο, ηξεηο, πόηε Ονύξθνη, πόηε δηθνί καο. ιεο ηηο θαηάξεο θη όιεο ηηο 

πξνζεπθέο ηηο άθνπζα θείλε ηε λύρηα. Ζαηάληεζα ζα κεζπζκέλνο. Φάληαζκα ζαξξνύζα πσο 

ήκνπλα. Αελ ην πίζηεπα πσο ήκνπλ εγώ, πσο έπαζα ηίπνηηο. 
Μήδεμα θάησ άκα γιπθόθεμε. πρή πηα ηώξα ηξηγύξσ. Θήη’ από ην ρσξηό δελ ήξρνπληαλ 

θαλέλα βνεηό, θαζώο ηε λύρηα. Άξρηδαλ θαη θειαεδνύζαλ ηα πνπιηά ζα λα κελ έηξεμε ηίπνηηο. 

Μήγα πξνο ηνλ γθξεκλό. Ξαλ ην γίδη θαηέβεθα. Ζαηεβαίλνληαο θνηηάδσ δπν αζπξηδεξά πξάκαηα 

θάησ θάησ. Θνπ ήξζε δάιε, θαη ζα ’πεθηα δίρσο άιιν, κόλν πνπ πηάζηεθα απ’ έλ’ αγξηόθιαδν. 

Ξηγά ζηγά θηάλσ θάησ, κε ρέξηα καησκέλα, θνξέκαηα μεζθηζκέλα, θαξδηά καύξε θαη ζθνηεηλή. 

Αελ ην πίζηεπα πσο ήηαλ ε Ρξηζηίλα εθείλε, κε ην κηθξό ηεο ζθηγκέλν αθόκα ζηελ αγθαιηά ηεο. 

Ώ δελ ήηαλ από ηα ξνύρα ηεο, α δελ ήηαλ από ην ζθηγκέλν κηθξό, πνύ λα ην θαληαζηώ πσο ν 

καηνθπιηζκέλνο εθείλνο θη ν ρσκαηηαζκέλνο ν βώινο ήηαλ — ε γπλαηθνύια κνπ! 
Ζαηξό δελ είρα γηα θιάςεο θαη γηα κνηξνιόγηα. Μέηξα κ’ έθακε ε λύρηα πνπ πέξαζα. Λ Θεόο κε 

ιππήζεθε, θαη βξέζεθε έλαο ιάθθνο θνληά κνπ. Οόλε κεγάισζα κ’ ό,ηη θνύηζνπξα βξήθα. Ζαη 

ζαλ ηα ’ζαςα η’ αθξηβά κνπ θαη ηα ζθέπαζα κε ρώκα θαη κε πεηξάδηα, θαη θαηξαθύιεζα απάλσ 
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απάλσ θη έλα κεγάιν ιηζάξη, θαη ράξαμα ζηαπξό κ’ έλα θεξακίδη, πήξα ηα θιακέλα κάηηα, κνπ θη 

έθπγα θαηά ηα βνπλά. Μαξαθαινύζα λ’ αληακώζσ έλαλ ηνπο κπξνζηά κνπ, λα δώζσ θαη λα 

πάξσ κηα καραηξηά, θαη λα γιπηώζσ. 
Βδώ ηνλ πήξαλ ην γέξν ηα δάθξπα. Αελ κπόξεζε λα πάεη εκπξόο. Αελ κπνξνύζακε θαη κεηο πηα λ’ 

αθνύκε. Ώκίιεηνη όινη καο, ζα λα θεηηόηαλε ιείςαλν κπξνο καο. ζν γηα κέλα, αλεκνδάιε ηνλ 

πήξε ην λνπ κνπ… Ξα ςέκαηα κνπ θαίλνπληαλ πσο ν γειαδνύκελνο ν γεξν-ΐαζίιεο ήηαλε 

ηέηνηνο ήξσαο… Ονπο έκαζα ηνπο αιεζηλνύο εξσηζκνύο ηνπ θαηόπη, ηηο έκαζα ηηο παιηθαξηέο ηνπ, 

ζαλ πήδεμε θη απηόο ζε θαξάβη θη έζπεξλε ηξόκν κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ… Οη λα ζνπ ηα ιέγσ 

απηά! Άλνημε ηελ ηζηνξία, θαη ζα ηα δεηο. Ώο ζνπ πσ κνλάρα πσο ήξζε κεηά ρξόληα πνιιά ζηνλ 

ηόπν καο θαξαβνηζαθηζκέλνο ν γεξν-ΐαζίιεο. Ζη από ηόηεο δελ μαλαγύξηζε ζηε παηξίδα ηνπ 

παξά κηα θνξά, πνπ πήγε θαη μέρσζε ηα θόθαιά ηεο γπλαίθαο θαη ηνπ παηδηνύ ηνπ, θαη ηα ’βαιε 

ζην θνηκεηήξην, θαη ηνπο έθακε κλεκόζπλν, θαη γύξηζε πάιη πίζσ, γηαηί δηθό ηνπ δελ κπόξεζε λα 

μαλάβξεη θαλέλαλε. 
ΞΔΘ. Ώπό ηα ηέζζεξα ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλε ζα πάξνπκε κνλάρα κεξηθά απνζπάζκαηα. 

Οα κέξε πνπ αθήλνπκε, όζν θη αλ είλαη νξερηηθά, δε θαίλνπληαη πνιύ ρξεηαδνύκελα. 
  

 ΗΠΡ’   ΞΗΑΠΡΖΘΔ! 
 Ζη εθεί πνπ θαζνύκαζηε όινη καο ρνινζθαζκέλνη, 
—Β, θσλάδεη ν Ώγγειάθνο. Οξέρα, γεξν-ΐαζίιε, θαη πηάζηεθε! 
ινη γπξίδνπκε ακέζσο θαηά ηελ απνηνληά, κεξηθά βήκαηα καθξηά καο. Ον ζεκάδη ζηα ραιίθηα 

ήηαλε πεζκέλν, ην ζθνηλί ηελησκέλν. Ζαη ζηελ άιιε ηελ άθξε, σο είθνζη νξγηέο κεο ζην λεξό, 

μεηηλάδνπληαλ θάζε ιίγν κεγάιε νπξά θαη ρηππνύζε ηα θύκαηα. 
Κερλνύκε ηηο πίθξεο ησλ ζεθεξηώλ, θαη ζεθσλνύκαζηε ζην πνδάξη… Μξώηνο ν γέξνο έηξεμε θαη 

πήξε ην ζπάγθν ζηα ρέξηα. Ζη αξρηλάεη θαη ηξαβάεη θη αθήλεη πάιη θαινύκα, ζαλ ηερλίηεο 

ζαιαζζηλόο. Λη άιινη θνίηαδαλ θαη δίλαλε γλώκεο θαη ζπβνπιέο, πόηε από δσ λα ηξαβάεη, πόηε 

από θεη, λα κελ ην θεπγαηίζεη ην ςάξη. Ξηγά ζηγά άξρηζε θαη θαηλόηαλε ζην γηαιό κέζα. 

Άζηξαθηε ζαλ η’ αζήκη, θαη ρπλόηαλε ζα ζαΎηα από ηε κηα θη από ηελ άιιε, θαζώο ηξαβνύζε ν 

γέξνο. Αελ άξγεζε λα βγεη έμσ. Ήμεξε θαιά ηελ ηέρλε ηνπ ν γέξνο θαη ην κηζνςόθεζε κε ηελ 

θαινύκα. Ζη έηζη ζαλ ήξζε ζηα ξερά, δελ είρε πηα δύλακε ην δύζηπρν λα μεηηλαρηεί θαη λα 

μεθόςεη. Ήηαλε κηα ραξά λα ηε βιέπεηο ζπαξηαξηζηή ζηα ραιίθηα απάλσ ηε ζπλαγξίδα εθείλε. 
Έπξεπε λα ράζεη ηε δσή ηνπ απηό ην ςάξη, λα καο ηε δώζεη εκάο. Έιεγεο θαη γπξίδακε από γηνπ-

ξνύζη ζαλ αλεβαίλακε....Βθεί, θάησ από ηε κεγάιε ηελ θαξπδηά, ζηκά ζηε βξύζε, εθεί πεγαίλσ 

αθόκα θαη θαζίδσ θάπνηεο θαη ξσηώ ηηο πέηξεο θαη ηα δέληξα αλ ην ζπκνύληαη ην θαγνπόηη 

εθείλν!… Μνηνο δελ ηξαγνύδεζε εθείλε ηε βξαδηλή!… Μήγε λα βαζηιέςεη ε Μνύιηα, θη αθόκα 

γιέληηδαλ θνπέιεο, αγόξηα, θη αληξόγπλα. Σο θη ν θαεκέλνο ν γεξν-ΐαζίιεο, ζα λα κελ ήηαλ 

εθείλνο πνπ καο δηεγνύληαλ ηα πάζηα ηνπ ζηελ αθξνγηαιηά, σο θαη θείλνο έβγαιε ην καληίιη θαη 

ρόξεςε, κε ινπινύδη ζη’ άζπξν ηνπ θαηζαξό. Σο θη ε καθαξίηηζζα ε γξηά κνπ, πνπ κήηε λα 

ρακνγειάεη δελ πνιπζπλήζηδε, ζεθώζεθε ζην ρνξό ηε βξαδηά εθείλε. 
Γιπθνπεηνύζε ε θαξδηά κνπ από ηε ραξά πνπ ηνπο έβιεπα όινπο θαη ραίξνπληαλ, θαη θύιαγα 

βαζηά ηνπο θξπθνύο κνπ ηνπο πόλνπο, ηνλ πόλν ηεο Ηεληώο, θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ γέξνπ… Ξα λα 

ηνπο γιύθαηλε ηνπο πόλνπο εθείλνπο ε θαινηπρηά πνπ έβιεπα γύξσ κνπ, ζα λα ηνλ αγαπνύζα 

ηώξα ηνλ θόζκν κε ηα δεηλά ηνπ, ην πέιαγν απηό πνπ ζε δέξλνπλ ηα θύκαηα, κα ζε ραδεύεη 

θάπνηε θη ν αθξόο ηνπο. 
  

 
ΗΕ'  ΙΑΣΡΑΟΔΠ ΘΑΗ ΓΝΙΔΗΔΠ 
 Ώλέβεθε ν ήιηνο σο κηα νξγηά, νη αρηίδεο έπαηδαλ αλάκεζα ζηα θύιια ηεο κεγάιεο θιεκαηαξηάο 

κπξνζηά ζην θαιύβη, θη όινη κέζα θνηκνύληαλ αθόκα. Ξεθώζεθα θαη θαηέβεθα ζην γηαιό. Θα 

κήηε λα ςαξέςσ δελ είρα όξεμε. Ζάηη ιαρηαξνύζα, θάηη θνύζθσλε ηελ θαξδηά κνπ. Λ θόζκνο δε 

κε ρσξνύζε. Φηεξά ήζεια, λα πεηάμσ ζην κνλαζηήξη, λα παξαθαιέζσ ηε Ηεληώ λα πξνζεύθεηαη 

θαη γηα κέλα, λα κ’ έρεη θαη κέλα ζην λνπ ηεο. Όζηεξα πάιη, λα ηελ θαηαπείζσ λ’ αθήζεη ην 

κνλαζηήξη θαη λα ’ξζεη καδί κνπ λα πάκε καθξηά, εθεί πνπ δε καο μέξεη θαλέλαο, ζε θάπνην 

ξεκνλήζη, ζε θάπνηα ζπειηά, θαη θεη, καθξηά από Ονύξθνπο, λα δνύκε ζα δπν πεξηζηέξηα. 
… ια όκνξθα θαη γιπθά ήηαλε γύξσ. κνξθεο ήηαλ θη νη θαιακηέο θαζώο ιπγίδαλε κε ηνπ 

κπάηε ην θύζεκα. Γιπθό ήηαλ θαη ην θειάεδεκα ηνπ θνξπδαιινύ, πην γιπθό αθόκα ην θύκα πνπ 

κνπξκνύξηδε πιάγη κνπ θαη θηινύζε ηελ ακκνπδηά. 
… Ήζεια λα πέζσ ζηα θξνπζηαιέληα ηα λεξά, θαη λα ζβήζσ ηε θιόγα κνπ... 
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... Θεξηθέο κέξεο θαηόπη, αξρίδεη θη ν ηξπγεηόο. Αε ρσξάηεπε ηνπ ηξπγεηνύ ε δνπιεηά. Ζάζε ηδί-

ηδηθαο γίλνπληαλ ηώξα κεξκήγθη θαη κάδεπε, κάδεπε γηα ην ρεηκώλα. Ώπ’ έμσ ζηέθνπληαλ ν 

ρεηκώλαο θαη πεξίκελε λα κπεη. Μιάθσλαλ ηα πξσηνβξόρηα, ηάξαδαλ ηε ζάιαζζα ηα κειηέκηα, 

κηα ζηηγκή λα ράζνπκε δελ είρακε. Άκε θη έια γιήγνξα γιήγνξα κε ην θαιάζη ζηνλ ώκν, λα κε 

ράζνπκε ηα καμνύιηα. Ζη έηζη, γιύησζαλ ηα καμνύιηα. 
   

ΗΖ' - ΦΑΛΡΑΠΚΑΡΑ 
 Ήηαλε βξάδπ βξάδπ ζαλ μαλακπαίλακε ζην ρσξηό ύζηεξ’ από ελάκηζε κήλα εμνρή. Άγξην θαη 

θξύν θαίλνπληαλ ην ρσξηό. Ζαη ην ζπίηη αθόκα πην άγξην. Οα θύιια ηεο θπδσληάο ζθνξπηζκέλα 

κεο ζηελ απιή, νη βαζηιηθνί θαη ηα ινύινπδα μεζπνξηαζκέλα ζηηο γιάζηξεο, ζηηο νξνθέο λα 

μεθσλίδνπλ νη θάξγηεο, θη ν Εκάκεο λα ςάιιεη «αμακλακάδη» ζην κηλαξέ. 
Ξαλ άξρηζε λα γιπθνθέγγ’ ε θσηηά ζηε γσληά, ζαλ άξρηζε λ’ αλεβνθαηεβαίλ’ ε Ώλλνύια θαη λ’ 

αλνίγεη παξάζπξα, λα θνπβεληηάδεη κε ηηο γεηηόληζζεο, λα ηξέρεη από δσ θη από θεη θαη λα 

ζπγπξίδεη, άξρηζε λα ράλεη θαη ην ζπίηη ηελ αγξηάδα ηνπ. 
Ζαζίζακε ζην δείπλν νη ηξεηο καο, δίρσο ην, γέξν. Λ γέξνο είρε δνπιεηέο αθόκα λα θάκεη ζηελ 

έμνρε. Φάγακε ήζπρα θαη δίρσο ιόγηα πνιιά. Ξα ζεθσζήθακε, πήγα ζην παξάζπξν λα θνηηάμσ, 

λ’ αθνύζσ ηίπνηηο πνπ λα κε δσληαλέςεη. Δζπρία, θαη κνλαμηά! Θήηε ηξνπμαιιίδεο, κήηε βξύζεο, 

κήηε ακπεινβάζξαθα!… 
… Φέηνο, πνπ παηνύζα ηα δεθαηξία, πνπ άξρηζε λα ρηππάεη ε θαξδηά θαη λα ηαμηδεύεη ν λνπο, ν 

άλεκνο ζα λα βόηδε πην ζπκσκέλα αλάκεζ’ από ηα κηζόγπκλα θισληά ηνπ πεξηβνιηνύ, νη ζθύινη 

γαύγηδαλ πην ιπζζαζκέλα ζηνπο δξόκνπο, ν Εκάκεο έςαιιε ην «γηαηζί» ηνπ πην ζιηβεξά, ην θόιη 

κνύγθξηδε κε πηόηεξν πείζκα, ηα γνπξισκέλα κάηηα ηνπ Οαμηάξρε κε θνίηαμαλ πην αρόξηαγα ζαλ 

πιάγηαζα ζηε ζπλεζηζκέλε γσληά κνπ λα θνηκεζώ, θη έβιεπα ηα θνλίζκαηα αληίθξπ κε ηε 

κηζναλακκέλε ηνπο ηελ θαληήια. 
Γύξηδε από ην ’λα πιεπξό, μαλαγύξηδε από η’ άιιν, θαη δηώμε, αλ κπνξείο, ηα ρίιηα θαληάζκαηα 

πνπ ηξηγπξίδνπλ ην λνπ ζνπ ζε ηέηνηα λύρηα! Έλα κνλάρν από ηα θαληάζκαηα εθείλα, ηεο Ηεληώο 

κνπ ν πόλνο, έζσλε λα κνπ ηνλ θιέςεη ηνλ ύπλν. 
Σο ην πξώην ιάιεκα ηπξαλληνύκνπλα κε ηνπο κηθξνύο κνπ ηνπο πόλνπο. Ζαη ζαλ μύπλεζα, 

ζηέθνπληαλ ε καθαξίηηζζα ε κάλα κπξνζηά κνπ, θαη κνπ έιεγε πσο ήηαλ ώξα γηα ην Ξθνιεηό. 
  

ΗΘ'  ΞΝ ΑΘΝΠΡΖΘΔ! 
 Αάζθαιέ κνπ, δε ζ’ αξρίζσ ηελ ηζηνξία, ηεο δαζθαιηθήο ζνπ δσ πέξα! Θήηε γηα ηα ζπλεξεκέλα, 

κήηε γηα ηα εηο κη δελ έρνπκε ηόπν. Ζη ίζσο κήηε αμίδεη ηνλ θόπν. Βίζαη αξξώζηηα, θαη ηίπνηηο 

άιιν. Ηίγνο θξέζθνο αέξαο, θαη ράζεθεο. Έπεηηα ζπ πηα ηώξα δε θηαηο. Αηδάζθεηο απηά πνπ 

δεηνύκε. Ώο έρνπκε ράξε ζηελ πεηξηά καο, πνπ θαη θαιά λα θαλνύκε ζηνλ θόζκν παηδηά ησλ 

αξραίσλ, αιεζηλνί θιεξνλόκνη ηνπο. 
Ζιεξνλόκνη, ζε ηη; Ξηελ αξεηή, ζηελ παιηθαξηά; «Μνιινύ γε θαη δεη», δάζθαιέ κνπ! Ζιεξνλόκνη 

ζη’ αλώκαια ξήκαηα! 
Μνηνο λα ζ’ αθνύζεη, θη αλ ηνπο ην πεηο, πσο γηα λα ’ρεη, ην έζλνο δηθή ηνπ δύλακε θαη δσή, 

πξέπεη θαη δηθή ηνπ γιώζζα λα κηιεί θαη λα γξάθεη. Μσο ηελ έρεη ηε δηθή ηνπ ηε γιώζζα, θη είλαη 

πην ειιεληθή από ηελ θακαξσκέλε ηελ θνξαθίζηηθε! πσο γηα λα ζηαιάμνπκε αλζξσπηζκό ζηε 

ξσκαίηθε ηελ θαξδηά, πξέπεη λα δηδάζθνπκε, λα παξαζηαίλνπκε, θαη λα ηξαγνπδνύκε ζηε 

γιώζζα ηεο, θη όρη ζε γιώζζα πνπ δελ αθνύζηεθε πνηέο αιάθεξε ζ’ έλα ζπηηηθό, παξά κέξνο πξη 

λα θαλεί ν Ρξηζηόο, κέξνο ζα θάλεθε ν Θσάκεζ, θαη κέξνο ζα κηιεζεί ζαλ μαλαθαλεί ν Θεζζίαο! 
Δ γιώζζα γελληέηαη θαη κεγαιώλεη ζηα ζπηηηθά, ζαλ θη εκάο πνπ ηε κηινύκε. Έξρεηαη θαηόπη ε 

θηινινγία, ηε ζηάδεη, ηε γπαιίδεη, πεηάεη βαξβαξηζκνύο θη ηδηώκαηα, θηηάλεη θαηλνύξηα ζηνιίδηα, 

θαη ζηξώλεη εζληθή γιώζζα πνπ γίλεηαη όκνξθε, είλαη θαη δσληαλή. Ονπο ηύπνπο ηεο όκσο πνηα 

θηινινγία λα ηνπο αιιάμεη, θαη γηαηί; Λη Ώζελαίνη ζαλ άθνπγαλ ηνπο ξεηόξνπο ηνπο θαη 

κηινύζαλε κε ηε ζπηηίζηα γξακκαηηθή ηνπο, δελ ηνπο παξαμελεύνπληαλ. Βκείο ηάρα γηαηί ηόζε 

αθαηαδεμηά! 
Μνηνο θάζηζε λα ζπιινγηζηεί η’ απέξαλην ην ραζνκέξη, η’ απέξαλην ην θξίκα, πνπ αλαγθάδεηαη ην 

ξσκηόπνπιν λα μεκάζεη κηα γξακκαηηθή θαη λα κάζεη κηαλ άιιε, άθεζε πνπ κήηε ηε κηα δελ 

κπνξεί λα μεκάζεη, κήηε ηελ άιιε δελ θαινκαζαίλεη; Μνηνο άλνημε θνξαθίζηηθν βηβιίν, θαη λα ην 

θιείζεη κάλη κάλη, θαη λα πάεη ζηνπο δαζθάινπο λα πεη. Φηάλεη ζαο πηα, ην παξαμειώζεηε· πήξεηε 

ηελ πόξηα ζηνλ ώκν ζαο. Ξαο νξίζακε δαζθάινπο, θαη καο βγαίλεηε ηζηνξηθνί, ξεηόξνη, δαηκόλνη. 

Σο θη εθεκεξίδεο καο γξάθεηε! Μνύ αθνύζηεθε ηέηνην πξάκα! Όζηεξ’ από ηνπο παιαηνύο ηνπο 

Ώηγππηίνπο παπάδεο, ζε πνην έζλνο έγηλε κνλνπώιη ε γιώζζα θη ε ζνθία; Ώκέηε ζην θαιό. 

Ώθήζηε ηε θηινινγία ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ ηνπ ιανύ, λα κάζεη θη ν ιαόο θαηηηίο. Αηδάμηε ην 
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έζλνο λ’ αγαπάεη θαη λα ζέβεηαη ηελ θαηαθξνλεκέλε ηνπ ηε γιώζζα, λα πάξεη ιηγάθη απάλσ ηνπ, 

θαη λα καο ην δείμεη πσο δεη. 
Μνηνο πήγε, κα θαη πνηνο έκεηλε λα ηα πεη απηά ζηνπο δαζθάινπο! πνπ καο έρεη όινπο από ηε 

κεραλή ηνπ βγαικέλνπο, άιινλ θνπηζό, άιινλ ηπθιό, θη άιινλ αιιήζσξν! Ξύγθξηζε δελ έρεη ν 

Ονύξθηθνο ν δπγόο κε ηε δύλακε ηνπ δαζθαιηζκνύ καο! ινη καο καδί ηνπ πεγαίλνπκε ηώξα, 

γηαηί όινη καο θνξνύκε ηα γπαιηά πνπ καο έβαιε. Ζαη ην λόζηηκν, εθείλνη πνπ γξάθνπλε ζήκεξα 

ηα ρεξόηεξα θνξαθίζηηθα είλαη θη νη πην θαλαηηθνί νπαδνί ηνπο. Άκα θαλέλαο δελ μέξεη λα 

θαινθιίλεη ην θύσλ, ζθπιί γίλεηαη αλ ηνπ πξνζβάιεηο ηελ θνξαθίζηηθε. Νσκαίηθν θη απηό. Ζη απηό 

κε ην ιόγν ηνπ. Ώπό ηελ πνιιή ηελ εζληθή καο ηελ πεξεθάληα, η’ αγαπνύκε ηα ζθνπιήθηα πνπ 

θξπθνηξώλ ηε ξίδα ηεο ξσκηνζύλεο. 
Ραξείηε ην θαινί κνπ ζνθνί, γηα ηα ζαο έγηλε ην έζλνο! Οπξαλλείηε ην, θαη κε θνβάζηε! Θηα 

θαηάξα δε ζα ζαο μεζηνκίζεη ην έζλνο. 

 

Θ’  ΜΑΞΙΥΚΔΛΝΠ 
 Έηπρε πνηέ ζνπ λα δεηο θάληαζκα, από κέζα θηβνύξη, θη απ’ έμσ άζπξν, θαζάξην ζεληόλη; Ια 

ηξνκάδεηο, θαη λα πνιεκάο λα ην μεθύγεηο, θη όιν λα η’ αθνινπζάεηο ην ζηνηρεηό; Ια ηξέκνπλ ηα 

ζθέιηα ζνπ, θαη λα κελ πέθηεηο ράκσ, κόλν λα πεγαίλεηο θαηόπη ηνπ ώζπνπ λα ζε θέξλεη ζην 

Ζνηκεηήξην, λα ζνπ δείρλεη ηα κλήκαηα έλα έλα, λα ζε θάλεη λα δηαβάδεηο ηηο πιάθεο ηνπο, λα 

γνλαηίδεηο εκπξόο ηνπο, ύζηεξα λα ζε πξνζηάδεη λα μαπιώλεζαη θαη λα ζαξξείο πσο είζαη θαη ζπ 

ζακκέλνο κέζα ζην Ζνηκεηήξην; Ια ην μέξεηο πσο κπνξείο λα ζεθσζείο, λα ηξέμεηο θαη λα θύγεηο 

έμσ ζην δσληαλό ηνλ θόζκν, θαη πάιη λα κελ κπνξείο, γηαηί δελ ην ζέιεη ην θάληαζκα; Ζη έηζη λα 

γίλεηαη ε ζέιεζή ηνπ δηθή ζνπ, θαη λα κέλεηο εθεί μαπισκέλνο θαη κηζαπνζακέλνο, θαη λα 

θαληάδεζαη πσο ζ’ έρνπλε ζθεπαζκέλν θαη κε κλεκείν καξκάξηλν, κε γξάκκαηα ρξπζσκέλα 

απάλσ ηνπ, κ’ άιια ιόγηα πσο πέζαλεο, δνμάζηεθεο, απνζεώζεθεο; 
Οέηνην θάληαζκα δελ είδεο καζέο; Αελ μαπιώζεθεο πνηέ ζνπ ζε ηέηνηνλ ηάθν; Ζαιόηπρνο 

άλζξσπνο! Αελ είδεο ινηπόλ δάζθαιν, δελ πήγεο πνηέ ζνπ ζην «Βιιεληθό»! Βγώ θαζώο βιέπεηο, 

έκεηλα εθεί μαπισκέλνο ηέζζεξα ρξόληα. Οη ιέγσ ηέζζεξα! Άιια δεθαηέζζεξα, θη άιια είθνζη 

ηέζζεξα ρξόληα, ώζπνπ πέξαζε θάπνηνο θαη κνπ πάηεζε ην πόδη, θαη πήδεμα θαη κε ην ζπκπάζην, 

βιαζηήκεζα, θη από ηελ νκηιία κνπ ην θαηάιαβα πσο δελ ήκνπλα πεζακέλνο, κόλν πσο 

νλεηξεύνπκνπλ ηόζα ρξόληα! Ζξίκα, θξίκα ζηα εμήληα κνπ ρξόληα! Μνύ λα ηα μαλάβξσ πηα ηώξα! 
Βλληά κήλεο Βιιεληθά, θαη μαπιώζεθα. Ράζεθα κέζα ζηα όλεηξα! Ον ’βιεπα ζενθάλεξα πσο ζε 

ιηγάθη ζα γξάθσ θαη γσ ζαλ ην δάζθαιν. Θα θαη ζαλ ηνλ κεξν, θίιε κνπ!… . 
... Θ’ άθνπγε ν γεξν-ΐαζίιεο ζηελ Κέηαζε, ζαλ πέξαζε θείλνο ν ρξόλνο, θαη δάθξπδαλ ηα κάηηα 

ηνπ από ηε ζπγθίλεζε. Ζη ε γξηά ε θαεκέλε κε θνίηαδε θαη δε ρόξηαηλε. Θα πξνθόςεη απηό ην 

παηδί, έιεγαλ όινη! 
  

ΘΑ’  ΣΑΙΑΠΚΝΠ ΘΝΠΚΝ 
 Μαξάμελν ην βξάδπ εθείλεο ηεο Ζεξηαθήο πνπ μεηάζηεθα. Δ ζάιαζζα θαηλόηαλε ζα 

ιηγνζπκεκέλε. Οα βνπλά γύξσ θαζξεθηηδόληαλε κέζα ηεο πέξα θαη πέξα κε ηελ αζηξνθεγγηά. 

Φύιιν δε ζάιεπε. ΐγήθακε ζηνλ ειηαθό λ’ αλεζάλνπκε, νη ηξεηο καο, θη ν γέξνο. Οώξα πνπ 

πήγαηλε θαιά ην ρηήκα θαη ηόλε βνεζνύζε θαη παξαγηόο, ηόλε βιέπακε ζπρλόηεξα ζπίηη ην γέξν. 

Ζαζίζακε, θαη ζα κηιήζακε γηα ηελ Κέηαζε, γύξηζε ν ιόγνο θαη ζηηο δνπιεηέο, ζηα ζηεξλά καο. 

Ήηαλ όινη ηεο γλώκεο λα κείλσ Ξθνιεηό, θαη λα κάζσ. Δ Ώλλνύια δελ είρε πηα ηελ αλάγθε κνπ. 

Δ πξνίθα ηεο ήηαλ έηνηκε· θαη ράξε ζην γέξν, δελ έιεηπε κήη’ ν γακπξόο. Λ γηνο ηνπ Ζαπιάλε 

κειεηνύζε λα γπξίζεη από ηελ μεληηηά ζε θαλέλα ρξόλν. Οα βόιεςε όια ν γέξνο κε ηελ 

Ζαπιάλαηλα. Λ ζθνπόο ηνπ ήηαλε λα ζηεξηώζεη ηε λύθε ζην ρηήκα καδί κε ην γακπξό, θαη λα 

θιείζεη ηα κάηηα ηνπ αλαπακέλνο. Έιεγε ινηπόλ, θη ε καθαξίηηζζα ζπθσλνύζε, λα κάζσ εγώ 

θαιά ηα γξάκκαηα, λα βγσ ύζηεξα πξακαηεπηήο, θαη ζα γπξίζσ, λ’ αγνξάζσ άιια δπν ρηήκαηα 

πνπ ήηαλε θόβνο λα πεξάζνπλε ζε ηνύξθηθα ρέξηα. Ζη έηζη λα ξηδώζσ θαη γσ ζην Θεζνβνύλη, λα 

θακαξώλεη θη ε γξηά ηα δπν ηεο παηδηά λνηθνθπξεκέλα. 
ιε απηή ηελ ώξα ε Ώλλνύια πόηηδε γιάζηξεο, θαη ηξαγνπδνύζε. Βθεί απάλσ, αθνύκε κεγάιν 

βνεηό. Αελ κπνξνύζε λα είλαη βξνληή, γηαηί ζύλλεθν δελ είρε ζηνλ νπξαλό. Αελ πξνθηάμακε λα 

ξσηήμνπκε έλαο ηνλ άιινλ ηη είλαη. ΐιεπηνύκαζηε ακίιεηνη θαη ρισκνί. ,ηη ζάιεςε ηα ρείιε ηνπ 

ν γέξνο λα καο πεη θάηη, θη άξρηζε λα ηξαληάδεη όιν ην ζπίηη, αξρίζαλε λα ηξίδνπλ όινη νη ηνίρνη. 
— Ξεηζκόο! θξπθνθώλαμαλ νη γπλαίθεο. 
Ξαλ ηξεινί ζεθσζήθακε θαη ηξέμακε θαηά ηε ζύξα ηνπ ειηαθνύ. Λ γεξν-ΐαζίιεο ηόηε θσλάδεη 

θαη καο ιέεη λα ζηαζνύκε. Ξηαζήθακε κηα ζηηγκή. Ξηακάηεζε ν ζεηζκόο. Ζάκακε ην ζηαπξό καο. 
— Οώξα ηξέραηε, θη ίζηα ζην πεξηβόιη, καο ιέεη ν γέξνο ηξνκαζκέλα θαη βηαζηηθά. 
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Θπαίλνπκε ζην ζπίηη, θαηεβαίλνπκε ηε ζθάια, εξρνύκαζηε ζηελ πηζώπνξηα, θαη βγαίλνπκ’ έμσ. 

Οη θσλέο, ηη ηζηξηρηά ζ’ όιε ηε γεηηνληά! 
— Αόμα λα ’ρεη ν Θεόο πνπ δε βάζηαμε πηόηεξν! κνπξκνύξημε ε καθαξίηηζζα. Ζαη θεη πνπ ην ’ιεγε, 

μαλάξρεηαη κεγαιύηεξν βνεηό από ηα βάζηα ηεο γεο, θη ύζηεξ’ από ην βνεηό κεγαιύηεξν 

ηξάληαζκα. Ώθνύγακε ηνπο ηνίρνπο πνπ θαηξαθπινύζαλ από παληνύ. Οα ράζακε, θαη δελ 

κπνξνύζακε λα ζαιέςνπκε από θνληά από ηνλ ηνίρν καο. Άμαθλα γθξεκηέηαη θη απηόο ν ηνίρνο, 

θαη θαηξαθπιηνύληαη ακέηξεηεο πέηξεο ηξηγύξσ καο. Μέηξεο, πέηξεο, θη έλα ζύλλεθν ζθόλε. 
Οίπνηηο άιιν δε ζπκνύκαη ηεο ηξνκεξήο εθείλεο βξαδηάο, παξά πνπ ήξζαλ θαηόπη κ’ αλακκέλα 

δαδηά, θαη ζήθσλαλ πέηξεο, θαη θώλαδαλ, θη αλαζηέλαδαλ, θη έθιαηγαλ. Θνπ θαηλόηαλε ζα λα 

ήκνπλα κηζνζακκέλνο. Αελ πνλνύζα πνπζελά, κα ζαξξνύζα πσο ζε δύν θνκκάηηα ρσξίζηεθα. 

Έηζη θη ν λνπο κνπ ήηαλε ρσξηζκέλνο. Αελ θαιόλνησζα ηη έηξεμε, κα έβιεπα, έβιεπα ηηο πέηξεο 

πνπ ζήθσλαλ, ηα μύια πνπ ηξαβνύζαλε ζηγαλά, ηε ζθόλε πνπ κ’ έπληγε. Έβιεπα θαη ην γέξν ην 

ΐαζίιε, μεζθηζκέλν, ιαβσκέλν, ρσκαηηαζκέλν, λα ηνπο θσλάδεη όινπο κε βξαρληαζκέλε θσλή, 

πξνζέμη’ από δσ, παηδηά, ηξαβάη’ από θεη. Όζηεξα έλνησζα πσο δελ ήκνπλ πηα ζακκέλνο, πσο κε 

ζήθσλαλ. Ζαηόπη βξέζεθα ζηξσκέλνο ζε κέξνο πνπ κε ην θσο ελόο θαλαξηνύ κε θνηηάδαλε, κε 

ςάρλαλε, κ έδελαλ, θη ύζηεξα ύζηεξα βπζίζηεθα, θαη πηα δελ έβιεπα ηίπνηηο, δελ άθνπγα ηίπνηηο. 
  

ΘΒ'   ΓΝ ΙΝΓΗΑ ΑΘΝΚΑ 
 Μξέπεη αθόκα δπν ιόγηα λα πσ, πξη λα θιείζσ ηελ ηζηνξία κνπ. 
Άζπξηζαλ ηα καιιηά κνπ, θη αθόκα ηξέκσ ζαλ ηελ αληζηνξήζσ ηελ θαηαζηξνθή εθείλε ηνπ 

ζπηηηνύ, ηνπ ρσξηνύ, ηεο κάλαο κνπ θαη ηεο αδεξθνύιαο, ζα ζπιινγηνύκαη πσο ηελ ώξα πνπ κε 

ζήθσλαλ από ην ράιαζκα θαη κε βάδαλε ζηελ ηέληα κε ην ζπαζκέλν ην πόδη, θείηνπληαλ θη νη 

δπν ηνπο άςπρεο θάησ από ηηο καύξεο ηηο πέηξεο. 
Θηα θνξά κνλαρά κνπ ηα είπε ν γέξνο. Μξέπεη λα ήηαλ σο ηξία ρξόληα πξη λα μεληηεπηώ έξεκνο 

θη νξθαλόο, έμη κήλεο πξη λα πάγεη θαη θείλνο λα ηηο βξεη ηηο δπν κνπ ςπρνύιεο. 
Αελ αμίδεη λα ζνπ ηα μαλαιέγσ. Οη λα ηε ραιλώ ηελ θαξδηά ζνπ; Οη λα ηα γπξεύσ ηα δάθξπά ζνπ; 

Ξώλνπλε ηα δηθά κνπ· δσήο αιάθεξεο δάθξπα. Φηάλνπλε, δελ ην ζέιεη ε καθαξίηηζζα λα 

βαζαλίδνπληαη θη νη άιινη γηα θείλελα, κήηε ε Ώλλνύια κνπ δελ ην ζέιεη. Θήηε ν γέξνο. Λ 

θαεκέλνο ν γέξνο! Οέζζεξα ρξόληα κε γηάηξεπε, κε παξεγνξνύζε, κε θαζνδήγεπε, θαη κε 

κάζαηλε λα δνπιεύσ, λα δνπιεύσ θαη λα μερλώ... 
... Ζαη δνύιεπα, θαη δνύιεπα θαη μερλνύζα. Ξαξάληα ρξόληα δνύιεπα θαη μερλνύζα... 
… Ζιεηζηό βηβιίν ηα ζαξάληα εθείλα ρξόληα… 
... Ήξζα, ηώξα θη έλαο ρξόλνο, από ηα μέλα, ζην ίδην ην ρσξάθη, ζην ίδην η’ ακπέιη πνπ μέξεηο. 

Οα βξήθα όια μεξά, ξεκαζκέλα. Έλαο καθξηλόο ζπγγελήο κνπ ην θξαηνύζε ην ρηήκα. Ζαλέλαο 

δελ ην πίζηεπε, ζαλ μαλάξζα, πσο ήκνπλ ν κηθξόο εθείλνο ν Αήκνο εγώ. Έηπρε θαιόο ν Ζαληήο, 

θαη ηνλ πίζηεςε ην ρξηζηηαλό πνπ καξηύξεζε πσο κε γλσξίδεη από ην θνπηζό κνπ ην πόδη, πνπ 

ην ’ζπαζα ζην κεγάιν ην ζεηζκό. 
Ζη έηζη ην πήξα ην ρηήκα. Ον μαλαθύηεςα η’ ακπέιη. Ον δηόξζσζα ην θαιύβη. ια ηα ίδηα 

θαίλνπληαη ζαλ θαη ηόηεο. Σο θη ε άγηα εθείλε ε πέηξα ζηνλ ηόπν ηεο κέλεη. 
Ζαη ην ρσξηό; Ζαη ην ζπίηη; Θα ηα μαλαδνύκε θαη θείλα, ζαλ αξρίζνπκε ηα παξακύζηα καο, ηα ηα-

μίδηα καο. 
 

ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΟΥΡΖΠ ΦΙΙΑΓΑΠ 
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ΓΔΡΔΟΖ ΦΙΙΑΓΑ 

ΠΡΝ ΣΥΟΗΝ 

  

  
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Α' ΠΡΖΛ «ΑΘΟΝΞΝΙΖ» ΡΝ ΣΥΟΗΝ 
 Ζάζε βξάδπ ηώξα θη εκπξόο, αγλώξηζηε παηξηώηε θαη θιεξνλόκε, ζα ηελ έρσ ηελ θαιή ζνπ ηε 

ζπληξνθηά. Θα ηαμηδεύνπκε θάζε βξάδπ. Οαμίδηα ηεο θαληαζίαο ήζπρα θαη θξπθά. Θα βιέπνπκε 

θαη ζ’ αθνύκε. Ώρ, ηη ζα δνύκε, θαη ηη ζ’ αθνύζνπκε! Θηα ξσκηνζύλε αιάθεξε! 
Αε ζα είλαη καθξηλό ην πξώην ηαμίδη καο. Ώπάλσ ζηελ «Ώθξόπνιε» ηνπ ζθιαβσκέλνπ ρσξηνύ 

καο ζ’ αλέβνπκε. 
Βίλαη θεγγάξη, θαη Θάεο κήλαο. Δ θύζε θνηκάηαη κε καγεπηηθό ρακόγειν ζηε ραξηησκέλε ηεο 

όςε. 
Θηζήο ώξαο δξόκνο από ην θαιύβη πνπ θάζνπκαη θαη ζνπ γξάθσ. Ια πάκε κε ην λνπ καο γηαιό 

γηαιό. Απν θάβνπο πεξλνύκε, θαη ηνλ ηξίην ηνλ θάβν ηόλε ζηεθαλώλεη ε θησρνπεξήθαλή καο 

Ώθξόπνιε. 
Ώο ζηαζνύκε κηα ζηηγκή ζην κηζό ην δξόκν. Βθεί, θνληά ζην ιάιν ην θύκα, πνπ ζηγαλά 

θαηξαθπιάεη θαη μεζπάλεη θη αθξίδεη, θαη καξγαξηηαξώλεη ηελ ακκνπδηά. 
Μαηξίδα κνπ, ηη αζάλαην πξάκα είλαη απηή ε νκνξθηά ζνπ. Μξέπεη άλζξσπνο λα ζε ζηεξεζεί, λα 

θαηαιάβεη ηελ αηώληα ζνπ ράξε! λα γεξάζεη ζηα μέλα, θαη λα μαλάξζεη ζηελ αγθαιηά ζνπ, λα 

μαλαληώζεη. Μαηξίδα, ρξπζή αγαπεηηθηά κνπ! θακηά ρώξα δελ έρεη ηα θάιιε ζνπ, ηελ αγήξαηε 

ληόηε ζνπ! Ξε πιεκκύξηζε ην αίκα, ζε ξήκαμαλ ακέηξεηεο ζπθνξέο, θαη ζπ σζηόζν αθόκα 

ρακνγειάο, θαζώο όηαλ έλαο Μξαμηηέιεο ζε θνίηαδε, θαη ράξαδε όιε ζνπ ηε δσή θαη ηε ράξε 

απάλσ ζηα ςπρξά ζνπ ηα κάξκαξα. ΐαζίιεηα ζηήζεθαλ θαη γθξεκίζηεθαλ, πίζηεο άιιαμαλ, 

ακέηξεηα ζεξηά πέξαζαλ από ηηο βαζηιηθέο ζνπ ηηο ζύξεο, κε ραιάζκαηα ζε ζθέπαζαλ θαη κε 

θόθαια ζ’ έζπεηξαλ, θαη ζπ σζηόζν ηέηνηαλ ώξα δέρεζαη ηελ Ώθξνδίηε ζηελ αγθαιηά ζνπ, θαη 

γιπθνπαίδεηο καδί ηεο κέζα ζηελ αζεκέληα ιάκςε ηνπ θεγγαξηνύ ζνπ. 
Οη παξάμελνο όκσο Μαξάδεηζνο! Θε ηη αγγέινπο, πνπ ζα ηνπο αξληόηαλ ε καύξε ε Ζόιαζε! 
Αηάβαδα θαη μαλαδηάβαδα ζηε ληόηε κνπ, πσο ηνπο κεγάινπο ζνπ εθείλνπο εξώνπο, ηνπο 

ιακπξνύο ζνπ ηερλίηεο ε δύλακε ηεο νκνξθηάο ζνπ ηνπο γέλλεζε. Οα δηάβαδα, θαη ζα ΐαγγέιην 

ηα πίζηεπα. Οώξα όκσο πνπ ζε δηαβάδσ θαη ζέλα, ηέηνηα ζάκαηα δε βιέπσ λα θηηάλεηο. Ώηώλεο 

ζε βπδάλεη έλαο Ονύξθνο, θη σζηόζν ην αίκα ηνπ κέλεη ην ίδην. Δ ίδηα ε όςε ηνπ, ε πίζηε, σο θη ε 

βιαζηεκηά ηνπ ε ίδηα. 
Ώθνύ δελ άλνημεο ηα ζπιάρλα ζνπ λα ηα θαηαπηείο η’ άγξηα ηα ςπρνπαίδηα ζνπ, πώο δελ ηα 

εκέξεςεο, πώο δελ ηα ’θακεο έλα καδί ζνπ; πώο δελ η’ αλάζξεςεο λα ζ’ αγαπνύλ θαη λα ζε 

ηηκνύλ, ηε γιώζζα ζνπ λα κηινύλε, λα ιαηξεύνπλε ην Ξηαπξό ζνπ, θακάξη λα ζ’ έρνπλ, θαη ηελ 

θαηαγσγή ηνπο λα ληξέπνπληαη; Βζύ ε ΐαζηινπνύια, πνπ έλαλ Δξώδε κηα θνξά κάγεπεο θαη 

δηθό ζνπ ηνλ έθακλεο, πώο λα κελ η’ αιιάμεηο κε ηε ζακαηνπξγή ζνπ ηε ράξε ην ζθπινιόγη πνπ 

ζξέθεηο; 
Κέξσ, μέξσ ηη έπαζεο, Μαηξίδα ηξειή θαη μεκπαιηζκέλε! Βίλαη ρξόληα θαη ρξόληα πνπ 

μειαγηάζηεθεο! Ξ’ αηίκαζαλ ακέηξεηα έζλε! Έκεηλε ε νκνξθηά ζνπ, κα ε θαξδηά ζνπ δελ είλαη ε 

πξώηε θαξδηά· θαη θάζεζαη ηώξα θαη ηα παραίλεηο απηά ηα ζεξηά. Ον μέξεηο πσο ζξέκκαηά ζνπ 

δελ είλαη, πσο θόιιεζαλ απάλσ ζνπ θαζώο ςώξα. Θα δύλακε πηα δελ έρεηο ηέηνηεο ςώξεο λα 

μεηηλάδεηο από ηα ζηήζηα ζνπ· θαη κήηε ζε πεηξάδνπλ πηα ηώξα, αλαίζζεηε ξσκηνζύλε! 
Οίπνηε, ηίπνηε πηα δε λνηώζεηο, κήηε ηελ νκνξθηά ζνπ δελ ηήλε λνηώζεηο! 

Α’ Πηελ «Αθξόπνιε» ηνπ ρσξηνύ  

Β’ Κπξαΐκεο  

Γ’ Γπν ιόγηα πξη λα ηαμηδέςνπκε ζην ρσξηό  

Γ’ Πηνπ Κπέε  

Δ’ Πηελ απάλσ ηελ Αγνξά  

ΠΡ’ Ζ νκηιία ηνπ Σνπζεήλε  

Ε’ Πηελ θάησ ηελ Αγνξά  

Ζ’ Θόιαζε θαη Ξαξάδεηζνο  

Θ’ Ιίγεο καηηέο  

I’ Οσκηνπνύιεο  

ΗΑ’ Ζ ζεηα-Γηαλλνύια  

ΗΒ’ Ζ λνηθνθεξά  

ΗΓ’ Φηάλεη καο ην ρσξηό  

http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B41
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B42
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B43
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B44
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B45
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B46
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B47
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B48
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B49
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B410
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B411
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B412
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B413
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Άςπρν κάξκαξν έγηλεο, άγαικα θνπηζνπξεκέλν, δίρσο ςπρή! 
Μάκε παξέθεη. Ια ηελε ε Ώθξόπνιε· όρη ε Γελνβέδηθε. Βθείλε είλαη από ηελ άιιε ηε κεξηά, θαηά 

ηελ ηνύξθηθε ηε γεηηνληά. Ονύηε είλαη η δηθή καο ε Ώθξόπνιε· ράιαζκα, ξεκαζκέλν, κα 

ράιαζκα πνπ ζε βιέπεη θαη ζνπ κηιάεη. Βθεί άιινο δε κηιάεη παξά ην Ζόιη ηε λύρηα. Βδώ πέηξεο, 

ρώκαηα, βξάρνη, όια κηινύλ. Ζνίηαμε· κέλνπλ αθόκα ηνίρνη γεξνί θη αθξέκληζηνη, θνιιεκέλνη 

ζηνπο βξάρνπο. Ξεηζκνί, θνπξηνύλεο, Φξάγθνη, Ονύξθνη! ινη ην ρέξη ηνπο έβαιαλ! Ζη σζηόζν 

κέλνπλ αθόκα νη ηνίρνη! ηα ρέξηα πνπ ηνπο έρηηζαλ είραλε κέζα ηνπο ηελ αζαλαζία. Ώο αλεβνύκε 

αθόκα. Βδώ, εδώ είλαη ε Ώθξόπνιε ηεο αξραίαο ηεο ρώξαο. Δ ρώξα έγηλε ρσξάθη, θαη ην 

ζπέξλνπλε Ονύξθνη. Θα ε Ώθξόπνιε κέλεη απάλσ ζε βξάρν ξηδσκέλν ζηα βάζηα ηεο γεο. Ώπό δσ 

θνηηάδαλε λύρηα θαη κέξα θαηά ην πέιαγν, κελ ηύρεη θαη πξνβάιεη ερηξόο. Ζαη ηη ερηξόο! Θε ηελ 

ίδηα ηε γιώζζα, ηελ ίδηα ζξεζθεία, ηελ ίδηα νκνξθηά θαη παιηθαξηά, κόλν από άιιν λεζί! 

Ζαιόηπρν έζλνο, πνπ είρε ηέηνηνπο ερηξνύο! 
Ώο θαζίζνπκε ζ’ απηό ην ιηζάξη. Ζνίηαμε γύξσ· θνίηαμε πσο ηα ινύδεη ην θεγγάξη ηα θνηκηζκέλα 

εθείλα βνπλά. Βίλαη ηεο Ώζίαο βνπλά. Ηεο θαη παζθίδεη ην θεγγάξη λα ηα μππλήζεη, λα η’ 

αλαζηήζεη, λα ηα ρξπζώζεη, ζύλλεθα λα ηα θάκεη, λα η’ αλεβάζεη ζηνλ νπξαλό. Ηεο θαη η’ άγξην 

ην θνξθνβνύλη ηεο Ίδαο θνηηάδεη κε κάηηα λπζηαγκέλα κύξηεο Ιύθεο θαη ΐνζθνπνύιεο πνπ 

ρνξεύνπλε θάησ, κέζα ζηνπο ιόγγνπο. Θαξξείο πσο ηηο αθνύο ηηο θινγέξεο θαη παίδνπλ! Θιηβεξή 

απάηε ηεο θαληαζίαο! Ονπο ιόγγνπο εθείλνπο ηνπο ζαβαλώλεη ζθνηάδη ακίιεην θαη βαζύ. 
Ξηξέςε θαηά ηελ αληηθξηλή ηε κεξηά, θαηά ηα όξε πνπ αξαδηαζκέλα ιεο θαη πιαγηάδνπλ απάλσ 

ζηα ήκεξα θύκαηα. ΐνπλά ηνπ λεζηνύ, γειαζηά θαη ραξηησκέλα. Ηεο θη ε θύζε ηα ραδεύεη, θη 

απηά ξαραηεύνπλ. Ιπζηαγκέλα θη απηά, μέλνηαζηα θαη βαξηά. Θήη’ έλαο ζηελαγκόο δελ ηαξάδεη 

ηνλ ύπλν ηνπο! 
Ρύλε ην θσο ζνπ, θεγγάξη κνπ, κέζα ζην καγεπηηθό απηό θνηκεηήξην! Ώο θνηκνύληαη νη άιινη. 

Ξώλεη πνπ ζε ζσξνύλ θαη ζε θακαξώλνπλε ηξεηο. Λη δπν καο, θη έλαο Θεόο. Ξπλεζηζκέλν είζαη 

από ηέηνηα άδνμε δόμα. Ξαλ πόζεο ρηιηάδεο ησλ ρηιηάδσλ ρξόληα λα ’θεγγεο έηζη ζηνλ θόζκν, 

άγλσζην, αζώξεην, αζάκαζην! 
Άθελε ηηο ζηεξηέο λα θνηκνύληαη. Οε ζάιαζζα, ηε ζάιαζζα θνίηα! άθελέ ην ην ρσξηό από πίζσ· 

γιπθνθνηκνύληαη νη θαινί παηξηώηεο ηνπ. Ζη αλ θαλέλαο ηνπο αγξππλάεη, από ηελ πνιιή ηε 

ζπιινγή δελ είλαη. Ια ηξειαζεί από ζπιινγέο ζθνπό ην ρσξηό καο δελ έρεη. Έρεη ην λνπ ηνπ 

αλαπακέλν. Ξαλ πνπ η’ αθήθα παηδί, ην μαλαβξήθα θαη γέξνο. Οε ζάιαζζα, ηε ζάιαζζα θνίηα! Δ 

ζάιαζζα είλαη ιεύηεξε, αιπζίδα δελ ηήλε δέλεη ηε ζάιαζζα. 
Δ ζάιαζζα ράθηεη θαξάβη θαζώο άλζξσπνο ράθηεη ζππξί άλεζν. Ώξκάδεο αιάθεξεο θαηαπίλεη. 

Ια, εθεί, θαηά η’ αξηζηεξά, έθακε κηα θνξά ε θσηηά ζπληξνθηά κε ην θύκα, θαη κνηξάζηεθαλ έλα 

θαξάβη αλάκεζά ηνπο. Έλαο Μαπαληθνιήο ηελ έθεξε ηε θσηηά. Ώπό ην βινγεκέλν βπδί ηεο 

αξηαλήο κάλαο ηνπ ηε βύδαμε, κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ ηελ έθξπβε, θαη ζαλ ήξζαλ νη είθνζη εθηά 

ελόο Θάε, ηελ άλαςε, θαη ηελ θόιιεζε ζε Ονύξθηθν δίθξνην. Ήηαλε λύρηα, θη έθεγγε ζα ιακ-

πάδα ην δίθξνην. Σο θη από δσ ην ζσξνύζαλ νη παηξηώηεο από ηηο ηξύπεο ησλ καληαισκέλσλ 

ζπηηηώλ ηνπο. Έηξεκαλ, θαη ηξέκνπλ αθόκα όζνη ην ζπκνύληαη θαη ην δεγνύληαη. αξηαλνί δελ 

είλαη· γηαηί λα κελ ηξέκνπλ! 
Ώπαλσηά μάλαβαλ θαη πεηνύζαλε ζηνλ αέξα ηνπ Θαρκνύηε ηα θακαξσκέλα θαξάβηα, ύζηεξ’ από 

ην βινγεηό ηνπ Μαπαληθνιή. Βθεί, εθεί έθακε ηνλ αγηαζκό ηνπ ν Μαπαληθνιήο. Ζαη ζαλ έθαγε ε 

θσηηά ην κεξηηθό ηεο, θαηάπηε η’ απνκεηλάξηα ε αρόξηαγ’ ε ζάιαζζα. Οη όςε λα ηελ έρνπλε 

ζήκεξα ηα εβδνκήληα ηέζζαξα εθείλα θαλόληα! Ώγλώξηζηα ζα ’γηλαλ ηα βνπβά ζηόκαηά ηνπο. Θηα 

θνξά θειαεδνύζαλ θη απηά. Οώξα θειαεδεί η’ αζάλαην θύκ’ από πάλσ ηνπο. 
Άθνπ, άθνπ! Οη λα καο ιέεη ην θύκα εθεί θάηνπ, ζηελ έξκε ηελ αθξνγηαιηά; Οξαγνπδάεη ην 

ηξαγνύδη ηεο ζάιαζζαο, ηεο ιεύηεξεο ζάιαζζαο. Γιπθνθηιάεη ηε γεο κε ιαρηάξα πνπ ιεο θαη 

δεηάεη λα ηεο πεη ηε ραξά ηνπ. Έπεηηα πάιη ζαξξείο πσο ηελ πνλεί, ηε ραδεύεη, μεπιύλεη ηηο 

καησκέλεο πιεγέο ηεο, θη νινέλα πνιεκάεη λα ηελ αλαζηήζεη, λα ηε δσληαλέςεη, θαη λα ηελ 

θάκεη πάιη ραξνύκελε, θαζώο ήηαλε κηα θνξά. 
Θεγάιε δνπιεηά θαηαπηάλεηαη ην θαεκέλν ην θύκα! Ονπ ηξαγνπδηνύ ηνπ ηε γιώζζα δελ ηε 

λνηώζνπκε πηα! Ξε ραξηί απάλσ δε γξάθηεθε, λα ηε κάζνπκε. Βίλαη γξακκέλε ζηνλ νπξαλό. Ζη 

εκείο πνπ ζθύβνπκε, θη όιν ζθύβνπκε, πνύ λ’ αλαζεθώζνπκε θεθάιη θαη λα δνύκε ηνλ νπξαλό! 

Οα παηδηά καο ζα ζθύβνπλ αθόκα πηόηεξν, ηα εγγόληα καο άιιν ηόζν, ηα μέγγνλά καο ζ’ 

αγγίδνπλε θαη ηε γεο κε ηα θξεκαζηά ηνπο ηα ρέξηα, ώζπνπ πόδηα λα θαηαληήζνπλ, απηά ηα 

ρέξηα πνπ κηα θνξά ζηεθάληα θξαηνύζαλε θαη ζε πεξήθαλα θεθάιηα ηα ζέηαλε! 
Ξώλεη, Ξώλεη! Βίλαη γιπθό ην ηξαγνύδη ηεο ζάιαζζαο, κα πηθξόο ν πόλνο πνπ θέξλεη. Μάκε 

παξαθείζε ιηγάθη. Βθεί, θαηά ην ράιαζκα ηνπ ΘπξαΎκε. Βθεί, ζηελ άιιε ηελ άθξε ηεο Οάκπηαο 

είλαη ηνπ ΘπξαΎκε ην ράιαζκα. 
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Θα εζύ, ζε θαληάδνπκαη θαη θνηηάδεηο αθόκ’ αιινύ, όρη θαηά ηε ζάιαζζα πηα, κόλν ζηα ζπαξκέλ’ 

απηά ηα ρσξάθηα πνπ απιώλνπληαη κπξνο καο, κε βώινπο ηξαλνύο ζα βξάρνπο ζηεκέλνπο εδώ 

θαη θεη, σο θνληά ζη’ αθξνγηάιη. Ζνηηάδεηο, ζα λα ην ζακάδεζαη ηη λα είλαη απηνί νη βώινη. Ια κε 

ζπκπαζήζεηο, πνπ πιάθσζε ην λνπ κνπ ν βαξύο ν θαεκόο, θαη παξά ιίγν λα ην ιεζκνλήζσ πσο 

Ώθξόπνιε δίρσο πνιηηεία δε γίλεηαη, θαη πσο εθείλε είλαη ε έξκε ε πνιηηεία ηεο πην έξκεο 

Ώθξόπνιήο καο. Βίλαη ε αξραία ε ρώξα πνπ βιέπεηο, θη απνκεηλάξηα ηεο νη αζβεζηνθόιιεηεο 

πέηξεο. Οίπνηηο άιιν παξ’ απηέο δελ ηεο έκεηλε! Ώλ ήηαλε κέξα θαη θαηεβαίλακε, ίζσο βξίζθακε 

θαη κεξηθά ιπρλάξηα θνκκαηηαζκέλα, πνπ ηη είδαλ από ηε ζηηγκή πνπ βγήθαλ από ηνπ ηερλίηε ην 

ρέξη, κε πεηζκαηάξηθε ζησπή θξπθό ην θπιάγνπλ! Ον βιέπεηο, ην βιέπεηο ην ιπρλάξη, ην ξσηάο 

κε ιαρηάξα, ζε ηη νκνξθηέο έρπζε θσο, ζε ηη αξεηέο, ζε ηη αιήζεηεο, ζε ηη κεγαιεία θαη δόμεο, θαη 

ζηόκα δελ αλνίγεη λα ζνπ κηιήζεη ην βνπβό ην θεξακηδνθόκκαην! ια, όια λα ηα θαληαζηείο 

εθεί πξέπεη. Ώγνξέο, ζηνέο, γπκλάζηα, ρνξνύο, ζέαηξα, παλεγύξηα. Δ ζξεζθεία ηεο νκνξθηάο, 

ηεο ραξάο θαη ηεο εδνλήο ζα κεζύζεη ην λνπ ζνπ, θαη ζα μαλαγελλήζεη ηελ ύπαξμή ζνπ. Θ’ 

αθνύζεηο ηόηεο ηνλ Οέξπαληξν λα δνθηκάδεη ηελ έβδνκε ρόξδα ηνπ, ηνλ Ώξίσλα λα καζαίλεη από 

η’ αεδόληα ηνπ θάκπνπ ην ζείν ην κπζηήξην πνπ κάγεςε ηα δειθίληα. Θε λα δεηο 

καξκαξνηξάρειεο παξζέλεο λα θαηεβαίλνπλε ζην Ιαό ηεο Ώγάπεο, θαη λα θαηαζέηνπλ πνιύηηκα 

ζηελ Ώθξνδίηε ηαμίκαηα, αγγεινθάκσηα παιηθάξηα ζηεθαλσκέλα λ’ αθνινπζνύλ ηελ ηεξή 

ζπλνδεία κε ιαρηάξα θαη πεξεθάληα. Θε λα δεηο άληξεο ζπλαγκέλνπο ζε ζηνέο καξκάξηλεο θαη ζε 

πεξηζηύιηα, θαη βπζηζκέλνπο ζηε κειέηε εθείλε πνπ ηήλε ιέγαλε — «ηε πόιεη ζπκθέξνλ» —ην 

ζπκθέξνλ εθείλν πνπ θνινβώζεθε θη απηό ζήκεξα θαζώο ην ιπρλάξη, θη άιιν ηώξα δελ ζεκαίλεη 

παξά ην ηδηαίηεξν καο θαιό, ηελ αρόξηαγε ηελ όξεμε ηνπ εγώ. Θε λα δεηο θαξάβηα θαη θαξάβηα, 

άιια λα ζθαξώλνπληαη ζηκά ζην ιηκέλα, άιια πάιη αξαγκέλα ή θαη ζηελ ακκνπδηά ηξαβεγκέλα, 

θη άιια λα ζεθώλνπληαη γεκάηα ζηδεξόρεξνπο θσπειάηεο, πνπ μεθηλνύλε λα δηαθεληέςνπλ ηελ 

θαιόηπρή ηνπο παηξίδα. Θε λα δεηο μέλα πινία λα κπαίλνπλε κε πξακάηεηεο από Φνηλίθε, από 

ΐπδάληην, θη από Νόδν· άιια λα βγαίλνπλε θνξησκέλα θξαζί πνπ κήη’ έλαο Ώξηζηνηέιεο δελ η’ 

αιεζκόλεζε ζηελ αζαλαζία λα ην δηαιαιήζεη. Θε λα δεηο ηεο ηέρλεο έξγα, πνπ ηνπ θάθνπ 

ζήκεξα έλαο Φξάγθνο πνιεκάεη λα ηα μαλαπιάζεη. Θε λα βξεηο ηελ άγηα ηελ ηέρλε κέζα ζηε δσή, 

κέζα ζηε ςπρή ησλ καθαξηζκέλσλ θαηνίθσλ απηήο ηεο ρώξαο. Θε λα βξεηο αγάπε, αξεηή, ραξά, 

πινύην, δόμα,— ηη δε ζα βξεηο! 
Ζη σζηόζν η’ αλνίγεηο ηα κάηηα πνπ ε θαληαζία ηα ’ρεη καγεκέλα ηόζε ώξα, θη άιιν δε βιέπεηο 

παξά ρσξάθηα, ρσξάθηα θαη βώινπο αζβεζηνθόιιεηνπο! Θήηε πέηξα πάλσ ζηελ πέηξα δε 

ζώδεηαη! Θήη’ έλα θάληαζκα ζιηκκέλν ηε λύρηα δελ έξρεηαη λα θαζίζεη θαη λα ζξελήζεη ην 

κεγάιν, ηνλ ηέιεην ην ραιαζκό! 
Ώδύλαην λα θαληαζηείο, θαη λα κε ζε πάξεη ζαλ άλεκνο απέξαληε ζιίςε! Ια μέξεηο ην ηη ήηαλε 

θάζε ιηζάξη ζ’ απηά ηα ρσξάθηα, είλαη κα ην λαη βάζαλν θη από ηνπ γθξεκηζκέλνπ αγγέινπ 

θξηρηόηεξα. Ζαιόηπρνο ν δεπγάο,—θη αο είλαη θαη Ονύξθνο,—πνπ ήζπρα θαη μέλνηαζηα νξγώλεη 

ην ηεξό απηό ρώκα, δίρσο θαλ λα η’ νλεηξεπηεί πώο γίλεηαη λα ππάξμεη θη ηεξνζπιία ζηνλ θόζκν! 
Ονπ θάθνπ, γύξηζε λα δνύκε θαη ηνπ ΘπξαΎκε ην ράιαζκα. Ξηελ άιιε ηελ άθξε ηεο Οάκπηαο. 

Οέζζεξηο ηνίρνη, θνπθνπβάγηεο γεκάηνη. Ήηαλ όκσο κηα θνξά ζπίηη, θη όζν γηα ηνλ ΘπξαΎκε, ήηαλ 

θη απηόο Νσκηόο κηα θνξά! Μξέπεη λα ηε κάζεηο ηελ ηζηνξία ηνπ. Ια ζνπ ηε δεγεζώ ζην δξόκν, 

ηώξα πνπ ζα θαηέβνπκε, λα γπξίζνπκε πίζσ, ζην κνλαρηθό ην θαιύβη. 
  

 Β’  Ν ΚΞΟΑΦΚΖΠ 
 Λη πηόηεξνη πνπ αιιαμνπηζηήζαλε ζηνπο ζθνηεηλνύο καο θαηξνύο, ην ’θακαλ από θόβν λα κε 

ράζνπλ ην είλαη ηνπο, λα κε ςεζνύλε ζηε ζνύβια! Άθεζε ηα παηδηά. Βθείλα δελ έθηαηγαλ, αλ 

άξρηδαλ ηε δσή ηνπο θνβηηζηάξηθα ιαγνπδάθηα θαη ηελ ηειεηώλαλε Γελίηζαξνη θνβεξνί, έθηαηγαλ 

νη γνληνί ηνπο, πνπ δελ ήμεξαλ από πνηαλ άθξε πηάλεηαη ην ζπαζί. Θελ η’ αθνύο απηά πνπ καο 

ηζακπνπλίδνπλ νη δάζθαινη γηα ηε καύξε ηε Θνίξα πνπ βύζηζε ην Έζλνο ζε κύξηα βάζαλα θαη 

καξηύξηα. Ώπηά όκσο ηα ιέκε άιιε θνξά. Ώο έξζνπκε ζηνλ ΘπξαΎκε. 
Ήηαλε Νσκηόο ν ΘπξαΎκεο, κα κε ηε βία απηόο δελ ηνύξθεςε. Ζαη κήηε παηδνκαδεκέλνο δελ ήηαλ. 

Διία ηνλ έιεγαλ. Λ ραδεκέλνο ν γηνο ελόο Μξνεζηνύ. Μινύζηνο ν παηέξαο ηνπ. Σο θη νη Ονύξθνη 

ηόλε θνβνύληαλ. Ώπό θείλνπο ηνπο Μξνεζηνύο πνπ κηινύζαλ ηνύξθηθα, έηξσγαλ θαη γιέληηδαλ 

ηνύξθηθα, κα θπιάγαλε κεξηθά ζπζηήκαηα θαζάξηα ξσκαίηθα. 
Ζαιό καο έθακαλ απηνί νη Μξνεζηνί. Ήξρνπληαλ ώξεο πνπ αλαζεθώλαλε ιίγν ην βάξνο ησλ 

αδεξθηώλ ηνπο, γιπηώλαλε κεξηθνύο από θάιαγγα, από θπιαθή, ή θη από ρεξόηεξα. Ώγαπνύζαλ 

θαη λα ινγνκαρνύλε κε ηνπο αγάδεο, πόηε κε ην ’λα «πξνλόκηό» ηνπο, πόηε κε η’ άιιν. Ζη έηζη 

δηαθεληεύνληαο θαη ινγνκαρώληαο, θαηαληνύζαλε ζσζηνί παηξηώηεο ζηα γεξαηεηά ηνπο. 
Μήγε κηα θνξά ν Μξνεζηόο καο ζηνλ πύξγν ελόο Ραζάλ Ώγά, πήξε καδί θαη η’ αγόξη ηνπ. Μξώηε 

θνξά δελ ήηαλ πνπ ηνλ έβιεπε ν Ώγάο ηνλ Διία, κα θαίλεηαη πσο πνηέο δελ ηόλε θαινκάηηαζε 
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θαζώο απηή ηε θνξά, γηαηί θη αξλί ηνπο έζθαμε, θαη λα ηξαγνπδήζεη ηνλ έβαιε ηνλ Διία. Ζαη 

ηνπο ηξαγνύδεζε ν Διίαο. Μήγε λα ηξειαζεί ν Ώγάο. Θόλν ξσκηόπνπιν κπνξεί λα βγεη ηόζν 

πξόζραξν θαη μππλό, γύξηζε θη έιεγε ηνπ παηέξα ηνπ. 
Ονπο πξνβόδηζε ν αγάο σο ηε ζύξα ηνπ πύξγνπ ζαλ έθεπγαλ. 
Γπξίδνληαο ν κηθξόο λ’ απνραηξεηήζεη ηελ αθεληηά ηνπ θαζώο μεθηλνύζαλ, θαθή ηνπ κνίξα, θη 

έπεζαλ ηα κάηηα ηνπ ζην θαθάζη ηνπ ραξεκηνύ. Αε ζθέπαδε όιν ην παξάζπξν ην θαθάζη. Έκελε 

θαηά ην πιάγη άλνηγκα κεγαινύηζηθν, θη απ’ απηό η’ άλνηγκα πξόβαιε πξόζσπν πνπ έιακςε ζαλ 

ηνλ ήιην, θαη πάιη ράζεθε ζαλ ηελ αζηξαπή. 
Ήηαλ ε Θειέθε, ε παλώξηα κνλαρνθόξε ηνπ Ραζάλ Ώγά. 
Ώπό ηελ ώξα εθείλε εζπρία δελ είρε ν Διίαο. Ξηηγκή λα θαζίζεη δελ κπνξνύζε ζην ζπίηη. Γύξηδε 

από δσ θη από θεη, σο ηνλ θάκπν θαηέβαηλε, θαηά ηνλ αγάδηθν ηνλ πύξγν. Οη γύξεπε, δελ 

ην ’μεξε κήη’ απηόο. Ονπο ηνίρνπο ηνπ πύξγνπ λα ηξππήζεη, ζην ραξέκη λα θξπθνγιηζηξήζεη 

δίρσο κήηε ζθιάβνο λα ηόλε δεη, ζηεο Θειέθεο ηα γόλαηα λα πέζεη θαη λα δεηήζεη βνήζεηα θαη 

ζσηεξηά, —ήηαλ όλεηξα γιπθά θη εζπραζηηθά, κα όλεηξα αλσθέιεηα ηεο αγάπεο. 
Βίρε σζηόζν θη ν Ώγάο ηνλ θαεκό ηνπ. Ονλ έηξσγε θαη θείλνλα θξπθή ζπιινγή. Μώο ατηόο λα 

γίλεη, λα πεηάμεη θαη λα θέξεη η’ αγόξη ζηνλ ιπκπν! Θα θαηαληνύζε ην ξσκηόπνπιν κεγάινο 

Ώγάο κηαλ εκέξα. Γηα ηνλ Ώγά απηά δύζθνια πξάκαηα δελ ήηαλε. Θα ν Μξνεζηόο είρε δόληηα, θη 

ε δνπιεηά ρξεηάδνπληαλ θνιάη. Ξνθίζηεθε ην ινηπόλ ν Ώγάο λα δεηήζεη η’ αγόξη λα ’ξρεηαη θαη λα 

ηόλε καζαίλεη ξσκαίηθα. Ήζειε λα ηα κάζεη ηα ξσκαίηθα, γηαηί ηνπο αγαπνύζε ηνπο Νσκηνύο. Ον 

θαιό ηνπο ήζειε, θη έπξεπε λα θαηαιαβαίλεη ν Ώγάο ηα παξάπνλά ηνπο. 
Αέθα ρξόληα γεξνληόηεξνο θηλνύζε θαηά ην ζπίηη ηνπ ν Μξνεζηόο ζαλ η’ άθνπζ’ απηά. Οα 

δεγήζεθε ηεο γξηάο ηνπ. Ζιαίγνληαο ε γξηά ηα μαλάεηπε ηνπ γηνπ ηεο. Θα εθείλνο κόιηο η’ άθνπζε, 

θαη δίρσο κήηε ιέμε λα μεζηνκίζεη, ζέξλεη θαηά ηνλ πύξγν θαη γπξεύεη λα δεη ηνλ Ώγά. 
Έιεηπε ν Ώγάο ζην Θεδιίζη εθείλε ηελ ώξα. Μεξίκελε ινηπό ζηελ απιή ν Διίαο. Ζαη πεξηκέλνληαο 

ζηελ απιή, ςηινηξαγνπδνύζε θη έβιεπε θαηά ην καγεκέλν θαθάζη. Αελ άξγεζε λα μαλαπξνβάιεη 

ν ιακπεξόο ν ήιηνο από ηε κεγαινύηζηθε ραξακάδα. Νίρηεη κεξηθέο καηηέο γύξσ ηνπ ν Διίαο. 

Έλαο θαη κνλαρόο δαπηηέο ζηελ απιή, θη απηόο ξνράιηδε ζηελ πεδνύια. πρή αιινύ πνπζελά. 
Αελ είρε ώξα λα ράλεη. Έπξεπε λα ηεο ην πεη πσο ηνλ έραζε ην λνπ ηνπ καδί ηεο, πσο έηνηκνο 

είλαη θαη ηε δσή ηνπ λα δώζεη. Ια ηεο ην κηιήζεη, Θεόο θπιάμεη! Ια ηεο ην γξάςεη, ην πξόιαβε 

θη απηό ν Μξνθήηεο, πνπ δελ αθήλεη Ονπξθνπνύια κήηε ραξηί κήηε θαιέκη λα πηάζεη. Άιιν από 

ηξαγνύδη δελ έκελε. Οξαγνύδεζε ινηπόλ ηνύξθηθα ν Διίαο, κε ζηγαλή θαη θαζάξηα θσλή. Ια πσο 

ηέιεησλε ην ηξαγνύδη: 
  
«Σαν καηεβαίν’ η Πούλια ππορ ηο βοςνό, αρ πεηάξει ηο Οςπί ηηρ Αςγούλαρ ανάμεζα ζηιρ Ιηιέρ, κι 

αρ πάνει με ηη δποζιά ηος ηα θηεπά ηος αηδονιού πος ηο λασηαπεί». 
  
Εηηέο εθεί άιιεο δελ είρε παξά κεξηθέο θνληά ζην πνηάκη, ιίγα βήκαη’ από ηνλ πύξγν. 
Ξηάζεθε κηα ζηηγκή ν Διίαο ζησπειόο, λα δεη αλ ήηαλε ζάλαηνο ή δσή. Ήηαλε δσή. 
— «Μέθη εή, θνπδνύκ, πέθη εή», κνπξκνύξηδε ην Λπξί από ην θαθάζη. «Μξόζερε κνλαρά, γηαηί 

έξρεηαη ν Βθέληεο». 
Γπξίδεη από ηελ άιιε ν Διίαο, θαη βιέπεη ηνλ Ώγά θαη ζίκσλε ζηγνπεξπαηώληαο γηαιό γηαιό. 

ΐγαίλεη θαη ηνλ αληακώλεη. Ζαηαράξεθε ν Ώγάο ζαλ ηνλ είδε. 
— Ζαη πνύ είλαη ηα θηνπηάπηα ζνπ, ηνπ ιέεη. 
— Έθεληεκ, ηνπ θάλεη ν Διίαο, κε ηα θηνπηάπηα ξσκαίηθα πνηέο δε ζα κάζεηο. Βγώ ηα Ονύξθηθα 

ηα ’καζα κηιώληαο κε ην Ηαηίθε ην γείηνλά καο. Ζη ν Ηαηίθεο πάιη ηα ’καζε ηα ξσκαίηθα 

ηξαγνπδώληαο καδί κνπ. Θε ηελ αθεληηά ζνπ λα ηξαγνπδώ, δελ ηαηξηάδεη. Θπνξνύκε όκσο λα 

ζπληπραίλνπκε η’ απνκεζήκεξν ζα γπξίδεηο πεξπαηώληαο από ην κεδιίζη. Έηζη ζα ηα κάζεηο κηα 

κνξθηά ηα ξσκαίηθα. 
— Ζαιά, ιέεη ν Ώγάο ραδεύνληαο ηα γέληα ηνπ. Ζη έηζη γίλεηαη. Ζη ύζηεξα ζα ’ξρεζαη κέζα λα 

πίλεηο έλα ζεξκπέηη. 
— Έθεληεκ, ζα κ’ αβαληάδνπλ ηόηεο πσο ηνύξθεςα. Έκελα δελ κε κέιεη θη αλ ηνπξθέςσ γηα ην 

ραηίξη ζνπ. Θα ε γξηά κνπ—σο ηνλ ηάθν θαεκό ηεο ζα ην ’ρεη. 
— ρη, παηδί κνπ, ηνπ ιέεη ν Ώγάο; εγώ πνηέο κνπ δηθό καο δε ζα ζε θάλσ, δίρσο λα ζέιεηο. Έλα 

πξάκα όκσο ζνπ ιέσ: Ώλ ίζσο θαη η’ απνθαζίζεηο πνηέ ζνπ, ςπρή λα κε θνβεζείο, ζώλεη λα 

αλαπλέεη αθόκα ν Ραζάλ Ώγάο. 
Ονλ θνηηάδεη ν Διίαο κε ζνβαξή θαη ζπγθηλεκέλε καηηά, θαη ηνπ θάλεη βαζύ ηεκελά. 
Λ πνλεξόο ν Ώγάο ην ’λνησζε κε ηη ινγήο αγόξη είρε λα θάλεη.—Ώπηόο είλαη ηνπ παηέξα ηνπ γηνο, 

είπε. Βδώ ρξεηάδεηαη ππνκνλή θαη θαηξόο. 
— Ζαιά, Λγινύκ, ηνπ ιέεη, απ’ αύξην αξρηλνύκε. 
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Ζαη κπήθε ν Ραζάλ Ώγάο ζηνλ πύξγν, θαη πήξε ηελ αθξνγηαιηά ν Διίαο θαη πήγαηλε, όρη ζηε κάλα 

πνπ ηνλ απάληερε, κόλν ζηηο ηηηέο, θνληά ζην πνηάκη. Βθεί ηξηγύξηδε, αλαζηέλαδε, αλέβαηλε, 

θαηέβαηλε, θάζηδε, ζεθώλνπληαλ, ώζπνπ βαζίιες’ ν ήιηνο θαη ζθνξπίζηεθαλ η’ αζηέξηα ζηνλ 

νπξαλό. Ζαη παξακόλεπε ηελ Μνύιηα, θαη κεηξνύζε ηηο αηέιεησηεο ώξεο. Ξα ςέκα ηνπ θαηλόηαλε. 

Ξαλ ηξέια ην ζάξξεηε λα πεξηκέλεη ηέηνηεο ώξεο Ώγαδνπνύια λα ηνλ αληακώζεη ζ’ εθείλα ηα 

βαζηά ηα ζθόηε. 
Ζαη θεη πνπ ηα ζπιινγηνύληαλ απηά, αθνύζεη ζηγαλή πεξπαηεμηά κέζα ζηα πεζκέλα ηα θύιια. 

Ώλαηξίρηαζε, ηνπξηνύξηδε από ηε ιαρηάξα, από ηελ θξπθή ηε ραξά. Ον «πέθη εή» ινηπόλ ηεο 

Θειέθεο παξακύζη δελ ήηαλ. ζν πήγαηλε ζίκσλε ε πεξπαηεμηά, ώζπνπ θάλεθε θάηη ζα 

γπλαηθίζην θνξκί κπξνζηά ηνπ, θάηη πνπ ην ζθέπαδε θεξεηδέο. Ζάλεη λα ηεο κηιήζεη, θαη πηάλεηαη 

ε κηιηά ηνπ. Κερύλεηαη λα ηελ πάξεη ζηελ αγθαιηά ηνπ, κα ε γπλαίθα απιώλεη θνβηζκέλε ην ρέξη 

θαη ηνπ ιέεη λα κε ζκίμεη θνληά ηεο. Έρεη κήλπκα λα ηνπ πεη. Βίλαη ε πηζηή ε ζθιάβα ηεο παλώ-

ξηαο Θειέθεο, θαη ην κήλπκα είλαη πσο ε παλώξηα ε Θειέθε δε ιαρηαξεί κηαο λπρηηάο, κόλν δσήο 

αιάθεξεο αγάπε· πσο ζηα ρέξηα ηνπ είλαη ε κνίξα ηεο, θη άιινλ ηξόπν δελ έρεη παξά λα 

ηνπξθέςεη θαη λα ηελ θάκεη δηθή ηνπ. 
Έθπγε ε γπλαίθα, θη έκεηλε ν Διίαο ακίιεηνο. 
Έκεηλε σο ηε ραξαπγή. Ξαλ η’ απνθάζηζε θαη πήγε ζηεο ηαιαίπσξεο κάλαο ηνπ, γύξηδε πίζσ κε 

ηνπο παξαγηνύο ηνπ ν γέξνο πνπ νινλπρηίο έηξερε δεηώληαο ηνλ. ΐξήθε ν Διίαο κηα πξόθαζε, 

κηζή αιήζεηα κηζή ςέκα, θαη πέξαζε. 
Θα ε κάλα δε ζύραδε. Νσηνύζε θαη πάιη ξσηνύζε, πνύ ήηαλ όιε ηε λύρηα. 
— Μήγα λ’ αληακώζσ ηελ νκνξθόηεξε ηνπ ρσξηνύ, θαη ηελ πινπζηόηεξε. Μεξίκελα, πεξίκελα, 

θαη δελ ήξζε. Μεγαίλσ ηώξα λα βξσ ηνλ παηέξα ηεο, θαη λα ηνπ ηε δεηήζσ. Μξνμελεηάδεο ν γηνο 

ζνπ δε ζέιεη. Άθεζέ ηνλ, θαη παηδί δελ είλαη. 
Δ κάλα, πνπ λα ήηαλ άιιε θνξά, ηα ξνύρα ηεο ζα ’ζθηδε, ηώξα δελ είπε ηίπνηηο, κόλν έθακε ην 

ζηαπξό ηεο, πνπ δελ είρε ηνλ ηόπν ηνπ ν κεγάινο ν θόβνο ηεο. Ζαη πξη λα πξνθηάμεη λα ηόλε 

ξσηήζεη πνηα ήηαλ ε κάγηζζα πνπ ηνλ απνηξέιαλε, ράζεθε ν Διίαο από κπξνζηά ηεο. 
Ίζηα ζηνλ πύξγν πήγε. Λ Ώγάο, ό,ηη έθακε ην λακάδη ηνπ, θη έπηλε ηνλ θαθέ ηνπ. Θήηε ηνλ 

θαινθνίηαμε ζηελ αξρή. Οέινο ηνπ είπε λα θαζίζεη, θαη ηνπ πξόζηαμε θαη θαθέ. 
— Έθεληεκ, αξρίδεη ακέζσο η’ αγόξη, παξάμελν ζα ζνπ θάλεθε λα κε βιέπεηο ηέηνηαλ ώξα. Θ’ απ’ 

απηό λα θαηαιάβεηο πσο κεγάιε δνπιεηά κ’ έθεξε σο εδώ. Δ δσή κνπ είλαη εηο ηα ρέξηα ζνπ. 
— Οη έπαζεο, ηδάλνπ κνπ, ξσηάεη ν Ώγάο. 
— Θπκάζαη ην ηη κνπ έηαμεο ρηεο; πσο άκα η’ απνθαζίζσ, λα ζνπ ην πσ. 
Ξνπθξώλεη ηα θξύδηα ηνπ ν Ώγάο. 
— Ζη ακ’ ε κάλα ζνπ; ηνπ ιέεη· πνηνο ζα ηελ πάξεη ζην ιαηκό ηνπ ηε κάλα ζνπ; Ζη ν παηέξαο ζνπ; 
— Ώθεληέζεκ Έθεληεκ, ηίπνηηο δελ είλαη απηά. Λ παηέξαο κνπ είλαη κηζόο κνπζνπικάλνο. Δ γξηά 

πάιη, ζα θσλάμεη, ζα θιάςεη, θη ύζηεξα ζα κεξώζεη. Οη ζα ’θαλε αλ ήηαλε ζάλαηνο; Βδώ έρεη ή 

Μξνθήηε, ή ζάλαην. 
Ζνληνζηέθεηαη ν Ώγάο, θαη ηνλ θαινβιέπεη ζηα κάηηα. 
— Ζαη πνηνο ζα ζνπ πάξεη ηε δσή α δελ αιιαμνπηζηήζεηο; 
— Δ αγάπε. Έκπαηλα ρηεο ζηνπ πύξγνπ ζνπ ηελ απιή. Ξην γσληαθό ηνπ παξάζπξν ήηαλ έλ’ 

άζπξν γαηάθη θη έπαηδε κε ηνπ γηαζνπκηνύ ηα θισληά. Γιηζηξάεη έμαθλα ην γαηάθη θαη πέθηεη κεο 

ζηελ απιή. Μξνβάιιεη ακέζσο έλα πξόζσπν, ζθύβεη, ζέξλεη κηα θσλή, θαη ράλεηαη πάιη κέζα 

ζηνλ πύξγν. 
Μεηάρηεθε ηόηεο ν Ραζάλεο αγξηεκέλνο θη έηξεμε θαηά ην ραξέκη. 
— Ώκάλ, Έθεληεκ, ζηάζνπ! Ώλ είλαη λα παηδεπηεί θαλέλαο, εγώ πξέπεη λα παηδεπηώ, πνπ είρα 

κάηηα θη είδα έλα πιάζκα πνπ ήιηνο δελ η’ άγγημ’ αθόκα. Θπήμε ην κέζα κνπ ην ραληζάξη ζνπ, λα 

κε ιεο πσο δεη εθείλνο πνπ ηελ είδε ηελ θόξε ζνπ. 
Ξηέθεηαη ν Ώγάο θη αγξηνβιέπεη. 
— Αελ έρεηο ραληζάξη καδί ζνπ; Ια ην δηθό κνπ. Ρώζ’ ην ίζηα κεο ζηελ θαξδηά κνπ. Θπκήζνπ 

όκσο ην ρηεζηλό ηάμηκό ζνπ. Ξηνράζνπ ην ηη ζα είκαη ζα γίλσ παηδί ζνπ. Ξηνράζνπ πσο αγόξη 

δηθό ζνπ δελ έρεηο. Ξηνράζνπ ηη ηξνκεξόο πνιεκηζηήο ηνπ Μξνθήηε γίλεηαη ην ξσκηόπνπιν, θαη 

ζε ηη ινγήο ρέξηα ζ’ αθήζεηο ηε δύλακή ζνπ όηαλ ν Ώιιάρ ζε θξάμεη θνληά ηνπ. 
Αελ άξγεζε λα καιαθώζεη ν Ραζάλεο. Καλαθάζηζε ζην κηληέξη ηνπ. Λ Διίαο, ζησπειόο ηώξα, 

έζθπςε θαη πεξίκελε έλα ιόγν από ηνλ Ώγά. 
— Μαηδί κνπ, ηνπ ιέεη ν Ώγάο, ζπιινγίζνπ ην πάιη. Ξπιινγίζνπ ηε κάλα ζνπ, ηελ θαηάξα ηεο 

κάλαο ζνπ. Οη θαιό ζα δεηο ύζηεξ’ από ηέηνηα θαηάξα! Ξηάρηε ζα ζε θάκεη, θαη ζέλα θαη καο. 
— Ρίιηεο θαηάξεο δελ πηάλνπλ κπξνο ζηνπ Μξνθήηε ηε ράξε. Λ Μξνθήηεο ην ζέιεη, ην πξνζηάδεη, 

δηθόο ζνπ λα γίλσ. Βθείλνο είλαη πνπ ην γθξέκηζε ην γαηί. 
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Ξ’ απηό πηα δελ είπε ηίπνηηο ν Ώγάο. Ξεθώζεθε, ηνλ αγθάιηαζε, θαη πξόζηαμε λα θέξνπλ ηα 

ληαβνύιηα. 
Όζηεξ’ από ιίγε ώξα, μεθνύθαηλαλ ην ρσξηό ληαβνύιηα θαη πηζηνιηέο. Ήηαλ ην ζνπλλέηη ηνπ 

Μππαΐμη. 
Ον ηη έγηλε ζην έξκν ην ζπηηηθό ηνπ Διία ζαλ έκαζαλ νη γνληνί ηνπ πσο ηνύξθεςε ην παηδί ηνπο, 

θαη παίξλεη ηνπ Ραζάλε ηελ θόξε, είλαη άιιε ιππεηεξή θαη καθξηλή ηζηνξία. 
Θέξεο θαη κέξεο βάζηαμαλ νη γάκνη ηνπ ΘπξαΎκε θαη ηεο Θειέθεο. Άιιεο ηόζεο κέξεο 

κπαηλόβγαηλαλ νη γηαηξνί από ην ζπίηη ηνπ καύξνπ ηνπ Μξνεζηνύ. Οέηνην αζηξνπειέθη απάλσ ζη’ 

άζπξν θεθάιη ηνπ, δελ κπόξεζε ν θαεκέλνο λα ην βαζηάμεη. Δ γξηά έδεζε κεξηθνύο κήλεο αθόκα, 

γηα λα δώζεη, σο θαίλεηαη, θαιά ηελ θαηάξα ηεο. 
Οη ηα ζέιεηο, πξέπεη θάπνηε λα ηηο πηζηεύεηο απηέο ηηο θαηάξεο. Βηδεκή, γηαηί πέζαλε ε Θειέθε 

ζηνλ ηξίην ην κήλα ηεο; Γηαηί ηξειάζεθε ν Ώγάο, θαη ηόλε δέζαλε ρεξνπόδαξα, θαη ηνλ έδεξλαλ 

αιύπεηα λα ηόλε γηαηξέςνπλ, θη απηόο ζεξαπεία πηα δελ είδε; Γηαηί ηα κηζόραζε θη ν ΘπξαΎκεο, 

θαη πνύιεζε πύξγνπο, θαη μέθακε ρηήκαηα, θαη πήγε θη έρηηζε ηελ πεηξνθσιηά εθείλε απάλσ 

ζηελ Οάκπηα, θαη δνύζε νινκόλαρνο, θαη κήηε Ονύξθν λα δεη δελ ήζειε κήηε Ρξηζηηαλό, ώζπνπ 

απέζαλε ρξόληα θαηόπη, θαη ράξε λα ’ρεη ηε δηαζήθε ηνπ, πνπ έιεγε λα θέξνπλε κε ηε ζεξκαγηά 

ηνπ λεξό ζην ρσξηό, θαη ηώξα βινγνύλ ηε ςπρή ηνπ Μαπάδεο θη Εκάκεδεο. 
Οη άιιν ήηαλ πνπ ηελ έθεξε όιε εθείλε ηε ζπθνξά! 

 

 Γ'  ΓΝ ΙΝΓΗΑ ΞΟΗ ΛΑ ΡΑΜΗΓΔΤΝΚΔ ΠΡΝ ΣΥΟΗΝ 
Έρνπκε λα πεξάζνπκε βξαδηέο θαη βξαδηέο ζην ρσξηό. Θα πάκε θαη θεη θαζώο πήγακε ζηελ 

Ώθξόπνιε. Ώγλώξηζηνη, αζώξεηνη, κε ηεο θαληαζίαο ηα καγηθά ηα θηεξνύγηα. Βδώ, θνληά ζηνπ 

θαιπβηνύ κνπ ην ιπρλάξη εγώ, ύζηεξ’ απ’ αιάθεξεο κέξαο ζθάςηκν θη ίδξν θαη κέζα ζην λνπ κνπ 

εζύ, παηξηώηε, πνπ θαηαδέρηεθεο λ’ αθήζεηο ηόζεο θαη ηόζεο εθεκεξίδεο κπξηόγισζζεο θαη 

κπξηόιαιεο, ηόζα θαη ηόζα δηαιαιεκέλα ξνκάληζα, πνπ ζ’ Ώλαηνιή θαη Αύζε ζθνξπάλε 

δαραξνζθέπαζηεο ζηάιεο θαξκάθη, (αο ήηαλε ηνπιάρηζην ζαλάηνπ θαξκάθη! ), η’ αθήλεηο όι’ 

απηά ηνπ πνιηηηζκνύ ηα μαθνπζηά ραξηνινύινπδα, θη έξρεζαη λα θνηηάμεηο ινπινύδη ζηεγλό θαη 

κηζόςπρν ηνπ βνπλνύ, λ’ αθνύζεηο παξάμελα ιόγηα γέξνπ πεξηβνιάξε, λα θξπθνπεηάμεηο καδί 

ηνπ ζηα ζιηβεξά ηνπ ηαμίδηα. 
Έηζη ζα ην ζεξηαλίζνπκε, ην ρσξηό. Ζαιύηεξα ν λνπο ζνπ λα ζε θέξλεη εθεί, παξά ην θνξκί ζνπ. 

Θε ην θνξκί ζνπ λα παο, ζα ζπάζνπλ ηα θαινκαζεκέλα ζνπ πόδηα. Μέηξεο θαη πέηξεο! Μέηξεο 

πνπ ζηξσζήθαλε κηα θνξά ζηα ζνθάθηα ηνπ, θαη πηα δελ μεζηξσζήθαλε! Θόλν ηηο ζηξνγγύιελε ν 

θαηξόο από πάλσ, ηηο ξίδσζε βαζηά από θάησ, θαη ηώξα ρξηζηηαλόο θη αλ ζέιεη λα πεξπαηήμεη 

δίρσο λα ζθύβεη, είλαη αδύλαην! 
Θήηε γσ δελ πεγαίλσ πηα ζην ρσξηό. Ξαλ ήξζα γέξνο από ηα μέλα, έκεηλα ζηελ παηξίδα ηεο 

ληόηεο κνπ κεξηθνύο κήλεο. Θαθάξη λα κελ πήγαηλα ζη’ αγαπεκέλν κνπ ην ρσξηό, καθάξη 

λα ’ξρνπκνπλ ίζηα ζην Θεζνβνύλη! Θα κέλαλε ζην λνπ κνπ γιπθέο θαη θαζάξηεο ηεο ληόηεο νη 

ζύκεζεο, πνπ ηηο θύιαγα ρξόληα θαη ρξόληα κέζα ζην λνπ κνπ ζηα μέλα, ζαλ ηεξό θπιαρηήξη, 

ζαλ θισλί δεληξνιίβαλν. Μήγαηλα λα ιηγνζπκήζσ, θαη ην κύξηδα, θη αλαζηαίλνπκνπλ. Θ’ 

απέζλεζθα δίρσο εθείλν. 
Ξαλ πξσηνγύξηζα, ήκνπλα ζαλ ηξειόο. Μεηνύζ’ από ηε ραξά κνπ. Λ θόζκνο δε κε ρσξνύζε. 
Ίζηα ζην ζπίηη καο ηξάβεμα. ΐξήθα κεγάιν θνθθηλνβακκέλν αξρνληόζπηην ζηνλ ηόπν ηνπ! Αελ ην 

βξήθα ην πεξηβόιη καο. Ώπέξαληε απιή αληίο πεξηβόιη, θαη κέζα ηεο δαπηηέδεο! Ζνλάθη ην ’θακαλ 

η’ αγαπεκέλν ην ζπίηη καο! 
Μώο έπεζε ζηα ρέξηα ησλ έμ’ απ’ εδώ αθνύ μεληηεύηεθα, κε ξσηάο. Ξώλεη λα μέξεηο πσο ζα 

γύξηζα πίζσ, θαη ην ’λνησζαλ πσο ήηαλ θιεξνλνκηά κνπ, κνπ ’δσζαλ η’ ακπεινρώξαθό καο απηό, 

λα ζσπάζσ. Μήξα ην ρηήκα, θαη ’ζύραζα.  
Κεθίλεζα κηα κέξα θαη πήγα ζηνπ ρσξηνύ ην Κσθιήζη, πνπ ήηαλ θαη θνηκεηήξην, ίζσο θαη βξσ ηα 

κλήκαηα πνπ ζθέπαδαλ ηνπο ζθνησκέλνπο κνπ θαη ηνπο πεζακέλνπο. Ήκνπλα κόλνο ζην 

Ζνηκεηήξην. Θήηε πιάθα, κήηε ζεκάδη! Ρόξηα θη αγξηνινύινπδα πέξα πέξα! Θα ήμεξα ζε πνηα 

γσληά ήηαλ νη ηάθνη ηνπο, θαη ζηάζεθα θεη. Ξηάζεθα, θαη παξαθαινύζα θαλέλα θάληαζκα λα 

θαηέβεη θαη λα κνπ πεη πσο ην μέξνπλ πσο γύξηζα, πσο ήκνπλ θνληά ηνπο, πσο ήζεια λα είκαη 

αθόκα θνληύηεξα, αθόκα βαζύηεξα. Οη λα δσ, ηη λα πεξηκέλσ πηα ηώξα! Οελ αλεκνζθόξπηζα ηε 

δσή κνπ! 
Ζαη θαζώο θνίηαδα ηνπο ηάθνπο ζπιινγηζκέλνο, ζάξξεςα πσο άθνπζα θσλή από ηα ζπιάρλα 

ηεο γεο, θαη κνπ έθξαδε: «Μαηδί κνπ, θξίκα, θξίκα ζηα ρξόληα ζνπ! Αε ζα γπξίζνπλ ηα ρξόληα 

ζνπ πηα! Οίπνηε, ηίπνηε δε καο έθακεο! Μάεη πηα ηώξα! Ζαηέβα θαη ζπ θάησ ζηε καύξε ηε γεο. 

Έια λα ζκίμεηο ηα θόθαιά ζνπ κε ηα δηθά καο!» 
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— «ρη, όρη», θξάδεη άμαθλα άιιε βαζύηεξε θσλή παξαπέξα, «όρη αθόκα! αθόκα λα κελ 

θαηέβεηο! Μήγαηλε ζην ρσξάθη, πάξε ην ζθαιηζηήξη, θαη ζθάιηδε, ζθάιηδε! Αελ ήζνπλ εζύ 

γελλεκέλνο γηα μεληηηέο· κήηε γηα ηνπθέθη δελ ήζνπλ. Ον δηθό ζνπ ην κπαξνύηη είλαη κεο ζηελ 

θαξδηά ζνπ, θαη ην βόιη ζηελ άθξε ηεο πέλλαο ζνπ. Μήγαηλε, θη άθελε καο εκάο κνλαρνύο αθόκα 

ιηγάθη. Οξέρα, ηξέρα ζην θαιύβη, θαη ζθάιηδε κε ηελ πέλλα ζνπ. Έλαο ρξόλνο ηεο πέλλαο αμίδεη 

πελήληα θσηηά θαη κπαξνύηη. Οξέρα, πξη λα ζε θαηεβάζεη ν ράξνο θαη ζέλα!» 
Ζη έζπξα θη ήξζα ζην θαιύβη κε λέα δσή θαη κ’ αίκα θαηλνύξην. Ξα λα ’λνησζα πσο γύξηζε πίζσ ε 

ληόηε κνπ. Ξθίγγσ ηώξα ηα δόληηα κνπ λα κελ πεζάλσ πξη λα θάκσ ηνπ γέξνπ ην ζέιεκα. 
Μάκε, πάκε καδί ζην ρσξηό· εθεί πνπ γελληέηαη θαη κεγαιώλεη ε ξσκηνζύλε. Ζαη θαηόπη μεθηλνύκε 

θαηά ηηο κεγαινλόκαηεο ρώξεο, εθεί πνπ ε ξσκηνζύλε πεξλάεη η’ αληξίθηα ηεο ρξόληα, ή ηα 

ζαθάηηθα γεξαηεηά ηεο. 
  

Γ'   ΠΡΝ ΚΞΔΖ 
 Θα ζε θέξσ από ζνθάθη αθόληεπην θη έξεκν, θη αο είλαη κέξα κεζεκέξη· από ηελ πιεπξά ηνπ 

Ζάζηξνπ ηνπ Γελνβέδηθνπ. Αέξλεη ν ήιηνο ηνπο ηνίρνπο ηνπ, θαη πνιεκάεη λα ζηεγλώζεη ηηο 

ιάζπεο ηνπ. Θεγάια όκσο ηα ζπίηηα ηνπ, αξρνληάδηθα. Θεγάιεο θη νη απιέο ηνπο, θη αεξηθέο. Σο 

θαη δέληξα έρνπλε κέζα. Ώο θξπθνζθύςνπκε, λα θνηηάμνπκε. Θηα θαη καο δνύλε, θαπλόο 

γηλόκαζηε, θαη ραλνύκαζηε· έια, ξίμε θξύθηα καηηά από ηελ θιεηδόηξππα ηεο ζεόξαηεο απηήο 

ζύξαο· έρεη θαη ζηληξηβάλη θαηακεζή ζηελ απιή. Ώγάδηθν ζπίηη. Θπέεο θαηνηθεί εδώ κέζα. Μξέπεη 

λα ιείπεη ηώξα ζηελ Ώγνξά. Θεηξάεη εθεί κε ην θνκπνιόγη ηηο άγνλεο ώξεο ηνπ. ξεμε κνπ 

έξρεηαη λα ’κπσ αζώξεηνο, θαη ζα θάκεηο θαιά λα κε ζπλνδέςεηο. 
Αξνζεξή πξαζηλάδα. Ηνπινύδηα θαη βόηαλα όζα ζέιεηο, παληνύ. Ξε ιηγνζπκάεη ε βαξηά κπξνπδηά 

ηνπο, πνπ ιεο θη ν αέξαο λα ηελ πάξεη ζηα θηεξά ηνπ θαη λα πεηάμεη δε δύλεηαη. Άθσλα καο 

ραηξεηνύλ ηα θόθθηλα ςάξηα ζηε γνύξλα, κε κύξηα ηξπθεξά γνγγπηά ηα πεξηζηέξηα ζηνλ ειηαθό. 

Σζηόζν, ςπρή πνπζελά. Βμόλ ν Ώξάπεο εθείλνο, πνπ δέθα ύπλνπο θνηκάηαη απάλσ ζηελ πιάθα, 

ζην πξώην ζθαινπάηη γεξκέλνο. Οη λα ηνλ θάλνπκε ηνλ Ώξάπε! Σο θη αγάπεο όλεηξν λα γελνύκε, 

θαη κέζα ζην ζθνηεηλό ηνπ θεθάιη λ’ αζηξάςνπκε, πάιη απηόο ζα θνηκάηαη! Ώο πεξάζνπκε 

θαιύηεξα, θη αο αλέβνπκε ηελ ηεηξάπιαηε ζθάια πνπ καο θέξλεη ζην κπέηθν ην ραγηάηη. 
Μαξάμελν ζπίηη! Λ ήιηνο ην ’ρεη βαζίιεηό ηνπ, θη ν κπάηεο θσιηά ηνπ. Ον ραίξνπληαη αλακεηαμύ 

ηνπο. Αε γίλεηαη όκσο λα κελ ην ραίξεηαη θη άιινο απηή ηελ ώξα. Ώο πεξάζνπκε από ην έξεκν ην 

ραγηάηη· αο ηε ζθνπληήμνπκε απηή ηελ πόξηα ηελ θακαξνζθέπαζηε, ηελ πινπκηζκέλε, ηελ 

ηνξλεπηή. Έια, ζθύςε κέζα, θαη λα ηηο δεηο! Αε ζνπ ην ’ιεγα; Ζνηκνύληαη όιεο ηνπο ύπλν βαζύ. 

Οηο κέζπζε ν κπάηεο θη ν ήιηνο· άθεζαλ νξζάλνηρηα ηα παξάζπξά ηνπο, έβαιαλ ηα πην ςηιά θαη 

δηάθαλά ηνπο ζαιβάξηα, θη έπηαζε θαζεκηά ηνπο απ’ έλα ζειηέ. Οη αλάγθε ηελ έρνπλε! Γνπλ θη 

αλζνβνινύλ απαξάιιαρηα ζαλ ηα ινπινύδηα πνπ ζεξηαλίδακε ζηελ απιή. 
Ον ηέθη ζηνλ ηνίρν, ράκσ ζηελ θώρε ε ρξπζνπινύκηζηε ε ηαξκπνύθα, μέλνηαζηε θαη βνπβή. 

Ξθόξπηα ζηηο ςάζεο θαη ζηα ραιηά πσξηθά, κηζνθαγσκέλα θη αιάθεξα. Σο κήηε ην ζεξκπέηη δε 

ζώζεθε. Ξθαιώλεη ην γηαζνπκί από θξεβαηέο θη από θάγθεια, πνπ ιεο θαη παζθίδεη λα ηνπο 

θαινδεί ηνπο γιπθνπιαγηαζκέλνπο απηνύο θξίλνπο, θαη λα κάζεη αλ είλαη αιήζεηα όια ηα θακάξηα 

πνπ ςάιινπλ ηα ηξαγνύδηα γηα ηελ νκνξθηά ηνπο. 
Θπνξείο άθνβα λα ρσζείο παξακέζα. Ια μππλήζνπλ ηέηνηαλ ώξα νη θαιέο καο, αδύλαην. ιε 

λύρηα ηνλ θόζκν ραινύζαλ. 
Ζνίηαμε, θνίηαμε ηα καύξα εθείλα καηόθιαδα! Ζη από κάηηα γιπθύηεξα ζνπ κηινύλ. Ξνπ ιελ πσο 

θαζεηίο πνπ κηζνζθεπάδεη νκνξθηά, είλαη θη από ηελ νκνξθηά πνπ ζθεπάδεη καγεπηηθόηεξν. 

Ζξπθνγιίζηξεζε ραδεπηηθά ηε καηηά ζνπ, θαη ζηακάηα ηελ θαηά ηα κηζαλνηγκέλα ηα ρείιε. Ον 

ίδην ην κάγην, ην ίδην κπζηήξην. Θαξξείο πσο ηελ αθνύο ηε γιπθηά ηνπο θσλή, πσο ηα βιέπεηο ηα 

καξγαξηηαξέληα ηα δόληηα. Ζαηέβα ηώξα ζη’ άιια ηα θάιιε, πνπ ζαλ νινθέγγαξν ιάκπνπλ. 

Άιιν δε βιέπεηο παξά ιαηκό νινζηξόγγπιν, καιαθόρλνπδνπο ώκνπο, θαη ζηήζηα ρηνλάηα. Λ λνπο 

ζνπ ράλεηαη ζην ζηγαλνζάιεπην εθείλν ην ιαθθνπδάθη. Αεο έπεηηα ηα ςηινθάκσηα ρέξηα, ηα πόδηα 

ηεο ηα ρπηά, δεο η’ άιηθν ην ζαιβάξη πνπ θπκαηίδεη απάλσ ηεο,—θαη ζαλ ηα δεηο όι’ απηά, 

μαλαλέβαζε ηε κπζηηθή ζνπ καηηά, θαη κ’ απηήλ μαλαράδεςε ην γειαδνύκελν πξόζσπν, πάξε 

γύξσ ην ηνξλεπηό ην ζαγόλη, θνίηαμε η’ απηάθη ην δηάθαλν κε ην δηακαληνθόιιεην ζθνπιαξίθη. 
Οη λα πξσηντζηνξήζνπκε, θαη ηη λα πξσηνπνύκε! πνπ όια είλαη θάιινο θαη ιάκςε θαη γιύθα! 

Μξόζεμ’ έλα πξάκα όκσο: ιεο θαίλνπληαη ζα λα ρύζεθαλ από ην ίδην θαινύπη, όιεο, ζα λα ηηο 

ηόξλεςε έλαο κάζηνξεο. κνξθεο, γιπθόραξεο, κα ηίπνηηο άιιν! Μεξηβόιηα κε ηα ίδηα ηα δέληξα, 

ηα ίδηα βνηάληα, ξόδα θαη γηαζνπκηά. Ξηνλ έμσ ηνλ θόζκν, ζηελ νινθάλεξε ξσκηνζύλε, αλ είλαη 

ε κηα πεξηβόιη, ε άιι’ είλαη θάκπνο, ιόγγνο ή πύξγνο ε άιιε. Θέζα όκσο ζη’ αθαλέξσην ην 

ραξέκη όιεο, όιεο είλαη πεξηβνιάθηα ζπκκαδεκέλα θαη γιπθνπόηηζηα. 
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Θα βιέπσ θαη καο κεζάεη ε κάγηζζα ε νκνξθηά! Ξα λα ην μερλνύκε ηη ινγήο καμνύιη καο 

θέξλνπλ απηά ηα πεξηβνιάθηα! Ον ιεζκνλήζακε πσο εδώ είλαη πνπ βγαίλεη ην βνηάλη πνπ ην 

ηξώκε θαη καο θάλεη θαη ζθύβνπκε όιε καο ηε δσή, πσο εδώ γελληέηαη θαη κεγαιώλεη ην θνβεξό 

ην ζεξηό πνπ ην ιελ Ονπξθηά! 
ρη, δελ είλαη γπλαίθεο απηέο. Μεο ηηο Ξεηξήλεο, Γνξγόλεο, ό,ηη ζεο. Μεο ηηο αγγέινπο πνπ ηνπο 

έρεη καδί ηνπ παξκέλνπο ν ΐειδεβνύιεο θαηεβαίλνληαο από ην νπξάλην παιάηη ηνπ θάησ ζην 

ζθνηεηλό ΐαζίιεην ηεο Ώκαξηίαο. 
Ζη άιιν έρσ θξπθά λα ζνπ πσ, κα λα βγνύκε πξώηα. Αώζ’ κνπ ην ρέξη ζνπ. Μξόζερε ηνλ Ώξάπε. 

Ια καο πάιη ζην δξόκν. Ον θξπθό λα ζνπ πσ ηώξα: 
Αε θηαίλ’ νη Ραλνύκηζζεο. Φπζηθό ηνπο είλαη λα ηα γελλνύλ ηα ζεξηά. Άιιεο καλάδεο είλαη πνπ 

ηνπο γελλνύλ εθείλνπο πνπ θηαίλε. 
Ξα λα θνπλάεηο ην θεθάιη ζνπ ιέγνληαο πσο η’ αδηθώ ην πνιππαζηαζκέλν ην «Γέλνο». Θε 

ζπκπάζην· ην μέραζα πσο έλα ζθνπό κάζακε θαη κεηο λα ηζακπνπλίδνπκε ζηνλ θόζκν, —ηα πάζηα 

θαη ηα βάζαλά καο. 
Ον ηξαγνπδνύκε θη απηό ρσξίο λα ην θαινλνηώζνπκε. Λη πηόηεξνί καο, κήηε καο πεξλάεη από ην 

λνπ καο πσο έρνπκε πάζηα. Φπζηθόηαην. Οε βξήθακε ηελ ςώξα ζηνλ ηόπν πνπ γελλεζήθακε. 

Ίζσο κεξηθνί ζα παξαμελεύνπληαη πνπ δελ ηελ έρεη θη όινο ν θόζκνο. Αάζνο ρσξίο ζεξηά θαη 

θίδηα, πέηξεο δίρσο ζθνξπηνύο,— πνύ αθνύζηεθε! Ζαη θαηαληάεη λα δνμάδνπκε ην ζεό πνπ είλαη 

απιή ζθιαβηά, θαη δελ έρνπκε θαη ρεξόηεξα. 
  

Δ'   ΠΡΖΛ ΑΞΑΛΥ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ 
 Θαο έθιεςαλ ώξα πνιιή ηνπ Θπέε νη Ραλνύκηζζεο. Ώπνκεζήκεξν έγηλε. ξα πνπ καδεύεηαη ν 

θόζκνο ζηελ Ώγνξά. ξα πνπ πηάλεη ν θαζέλαο ηε ζέζε πνπ θιεξνλόκεζε από γνληό θαη παππνύ, 

θαη θαζίδεη λα δεη ηξηγύξσ ηνπ ηα ίδηα ηα πξόζσπα, λα ζηπιώζεη ηα κάηηα ηνπ ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

ηνίρνπο, ηα ίδηα ιόγηα λα πεη, ηηο ίδηεο μππλάδεο λ’ αθνύζεη λα πηεη ηνλ θαθέ ηνπ από ην ίδην 

θειηδάλη, θαη ην ίδην ην καξθνύηζη λα πάξεη ζην ρέξη. ξα πνπ ν λνπο ηνπ μππλάεη από ύπλν 

βαζύ, βιέπεη ηη βαξεηό θαη ηη κάηαην πξάκα είλαη ε δσή, θαη μαλαλπζηάδεη. 
Ια πεξάζνπκε πξώηα από ηελ απάλσ ηελ Ώγνξά. ΐιέπνληαο θαη πεγαίλνληαο ζα βξεζνύκε ζηελ 

θάησ. Ώπάλσ Ώγνξά, θάησ Ώγνξά: Ονπξθηά, Νσκηνζύλε. 
ΐιέπε ηνπο άθνβα, θαηάκαηα βιέπε ηνπο. Αε ζα καο βιέπνπλ απηνί. Βκείο ηαμηδεύνπκε κε ην λνπ, 

θη από λνπ δελ παίξλνπλ ηα ραδεκέλα παηδηά ηνπ Μξνθήηε. 
Ζνίηαμε, πσο κε ηνλ θαηξό γίλνπληαη, θη σζηόζν παξαηεξνύληαη, ηα ζάκαηα πνπ κέζα ζε 

παξακύζη ηεο Ραιηκάο έλα ηειώλην όηαλ ηα θξπθνπιέθεη, απίζηεπηα, θαίλνπληαη, θαη ιέκε πσο 

αιήζεηα λα ήηαλ, ζε παξάμελν θόζκν ζα δνύζακε! Οη κεγαιύηεξν ζάκ’ από ηνύην, κόλν πνπ πήξ’ 

αηώλεο λα ζθαξσζεί, θη όρη κηα ζηηγκή. Φαληαζία δε ζέιεη πνιιή λ’ αληζηνξήζνπκε ην ηη ζθελέο 

ζα βιέπακε, ηη ιόγηα ή θαη ηξαγνύδηα ζ’ αθνύγακε, ηη ινγήο ςνύληα ζα θάκλακε ζ’ απηό ην ρώκ’ 

απάλσ, πξν είθνζη αηώλεο αο πνύκε! Ζη όκσο ε θαληαζία ηξέκεη θαη ζθηάδεηαη ζα βάιεη πιάγη ηηο 

δπν ζθελέο: Βθείλε θαη ηνύηε. Ο’ απέξαλην θσο, θαη η’ απέξαλην ζθόηνο! Οελ Βιιάδα, θαη ηελ 

Ώζία. 
Οε βιέπεηο, ηελ αθνύο, ηε κπξίδεηο παληνύ ηελ Ώζία· σο θαη ηα κνζθνθάξπδα ηνπ κπαθάιε, θαη 

ηνπ Βθέληε ν κόζθνο, ζνπ ηελ παξαζηαίλνπλ αιάθεξε, ηελ θαηαζηαιάδνπλε ζηεο ςπρήο ζνπ ηα 

βάζηα ηε ζενζθόηεηλε, ηε ςπρνθαξκαθεύηξα, ηε Ξηξίγια ηεο αλζξσπόηεηαο, ηε γήηλε Ζόιαζε, 

ηελ θαηαρζόληα ηελ Ώζία, πνπ αλ έλα θαιό καο έθακε, θαη καο έδσζε κηα θνξά ην ρισκηαζκέλν 

ηεο θσο, ήξζε θαηόπη λα ζβήζεη κηα θαη γηα πάληα ην δηθό καο η’ άγην ην θσο, θαη λα καο ζθίμεη 

ζηε βαζηά θαη ζθνηεηλή αγθαιηά ηεο, ώζπνπ κήηε ζεκάδη λα κε καο κέλεη άιιν παξά κηα γιώζζα, 

κηα πίζηε! 
Ξηε ςπρή καο κέζα θαηαζηάιαμε ν Ώζηαηηζκόο, θαη γη’ απηό νη πηόηεξνί καο κήηε ηη πξάκα είλαη 

δελ ην λνηώζνπκε. Αηθόο καο έγηλε, αίκα καο είλαη. Ώο ηνπο αθήζνπκε όκσο ηνπο δύζηπρνπο 

παηξηώηεο· ζα ηνπο αληακώζνπκε παξαθάηνπ. Ώο δνύκε ηώξα ηνπο αθεληάδεο απηνύο πνπ καο 

έθεξαλ η’ αζάλαηα ζθόηε από ηελ Ώλαηνιή εθείλε, πνπ Αύζε λα ηελ έιεγαλ, πάιη αιήζεηα δελ 

ζα ήηαλε! 
Ζνίηαμέ ηνλ κε ηη πακπόλεξε πεξεθάληα θξύβεη ηε γύκληα ηνπ! Ηεο, άιιε κηα ζθέςε, θαη ιύζεθε 

ην κεγάιν ην πξόβιεκα. 
Ώο ηνπ κηιήζνπκε από καθξηά. 
— Θεξ ρακπάξ, Βθέληεκ! Ον θέθη ζηνλ ηόπν ηνπ; ΐξέζεθαλ ηίπνηηο δαλεηθά ζήκεξα; Άξαγεο από 

ην πξσί αλαπαύεζαη απηνύ δηπινπόδη; Ώλ από ην πξσί, θαιά ηελ έρεηο. Ον θέθη πξέπεη λα είλαη 

ιακπξά ζθαξσκέλν. Ια ’ξζνπκε λα θαζίζνπκε θνληά ζνπ, δελ ηαηξηάδεη. Λξίζηε έλα ηαπεηλόηαην 

ηεκελά. Γηα λα κελ μεζπλεζίζσ, ηνλ θάκλσ θάζε πξσί ηνπ Θπέε πνπ γπξίδεη ην ξνδάλη ηνπ 

πεγαδηνύ κνπ. Έηζη κνπ θαίλεηαη πσο είλαη θαη θείλνο ζνβαξόο θαη κεγαιόπξεπνο ζαλ ηελ 
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Ώθεληηά ζνπ. Θόλν πνπ δνπιεύεη εθείλνο. Βζύ έρεηο κνλαρά ηηο βαζηιηθέο ηνπ ηηο ράξεο. Ώπηόο 

έρεη θαη ηελ ππνκνλή, θαη ηελ νπξά, θαη η’ απηηά. 
Θε ζπκπάζην, ζ’ αδίθεζα δελ είζαη ζπ από θείλνπο κήηε ιύθνο δελ είζαη, κα κήηε όξλην, κήηε θαη 

δηάβνινο. Οαίξη δελ έρεηο εζύ. Βζύ, όηαλ ν Μιάζηεο θαηέβαζε ζηε γεο η’ αλζξώπηλν γέλνο, καδί 

ηνπ δελ ήξζεο. Ώλ θαηνηθνύζεο εδώ από ηόηεο, ξνπζνύλη δε ζα καο έκελε! Ώηώλεο θη αηώλεο 

θαηόπη καο ήξζεο εζύ, Ζύξηνο νίδε από ηη ακαξηίεο καο! Ζη από ηελ ώξα εθείλε, ηξέρεη θαη ηξέρεη 

ην αίκα, θη αθόκα, πνύ λα ρνξηάζεηο! 
Ζηνπόγινπ, η’ απηί ζνπ δε δξώλεη! Οξάβα ην ηζηκπνύθη ζνπ, θη έλλνηα ζνπ! Οη έρεηο λα ζθνηηζηείο; 

ηη λα θνβεζείο; Οα πξόβαηά ζνπ βνζθνύλε κνλαρά ηνπο. Σο θαη ην γάια ηνπο κνλαρά ηνπο ην 

θέξλνπλ. Ζαη ην καιιί ηνπο ραδίξηθν ην ’ρεηο. Ώλάκεζα ηνπο θνπξεύνπληαη θαη ζνπ ην θνπβαινύλ. 

Γλσζηηθά πξόβαηα, κα θαη ζπ, ζαξξώ, γλσζηηθόηεξνο. 
Ώο ξίμνπκε θαη παξακέζα ζηνλ θαθελέ κηα καηηά. Ζνίηαμε ηνπο· θάζνπληαη ζα ρνξηαζκέλνη 

θξνθόδεηινη ζηνλ άκκν ηνπ πνηακνύ. Οζηκνπδηά ιέμε, θη αλνηρηό ζηόκα. Ηεο θαη θσηηά λα πάξεη 

ην ρηίξην, δε ζα ζαιέςνπλε. Ια κε γειαζηεί όκσο θεθάιη θαη ζθύςεη κπξνζηά ηνπο! Ραπ,—θαη ην 

ράθηνπλε. ΐπζίδνπληαη θαηόπη κέζα ζηα ζνισκέλα λεξά ηνπο, θαη ην θαηαπίλνπλ. Οξέρα ζπ 

ηόηεο γύξεπε δίθην, ζα ρακνγειάζνπλ νη άιινη, θαη ζα ζνπ πνύλε λα πεξάζεηο θη από ηε δηθή 

ηνπο ηε γεηηνληά. ζν γηα ηνλ Ώγά, απηόο ζα ζνπ δώζεη λα θαηαιάβεηο θαηά πνύ πέθηεη ην καμη-

ιαξάθη ηνπ κηληεξηνύ ηνπ. Ζαη ζπ ηόηεο, εθεί πνπ ηνπ ζπληπραίλεηο, αλαζεθώλεηο ην καμηιάξη, θαη 

θξύβεηο από θάησ έλα πνπγθί. Ζαηά ην βάξνο ηνπ καγεκέλνπ πνπγθηνύ ζα είλαη θαη ην δίθην ζνπ. 

Ώλ είλαη ηόζν ην βάξνο πνπ λα κελ κπνξεί κηα Ξπλείδεζε λα ην ζεθώζεη, θσλάδεη ην Γαπηηέ ν 

Ώγάο, ηνπ δίλεη πξνζηαγέο πνπ ηξνκάδνπλ έλαλ αλήμεξν, ηξέρεη ν Γαπηηέο, μεηξππώλεη ηνλ 

Ζξνθόδεηιν, πξνθηαίλεη θη αξπάδεη από ην ζηόκα ηνπ θαηηηίο, θαη ζνπ ην δίλεη, αθνύ θξαηήζεη ην 

κηζό γηα πιεξσκή ηνπ εξσηζκνύ ηνπ. Ον παίξλεηο εζύ ηόηεο η’ απνκεηλάξη ηνπ έρεη ζνπ θαη 

πεγαίλεηο, ιέγνληαο πσο ην βξήθεο ηέινο πάλησλ ην δίθην ζνπ. 
Έρεη, βιέπεηο, θη ν Ονύξθνο δηθαηνζύλε, κα δελ είλαη θαζώο ε βξνρή ηνπ Θενύ. Μέθηεη ραιάδη 

ζηνλ εαπηό ηνπ, θαη ςηραιίδεο ζηνπο άιινπο. Αελ ηνπο ζώλεη ηάρα ηνπο άιινπο πνπ ηνπο αθήλεη 

θαη δνπλ; 
Οέηνηνη είλαη θη νη λόκνη ηνπ, θη νη ηέρλεο ηνπ, θη νη επηζηήκεο ηνπ. Έια καδί κνπ, λα ην πηζηέςεηο. 

Ον βιέπεηο εθείλν ην κπαξκπεξηό; Βίλαη ν θαιόο ν Ραθίζεο εθεί κέζα. Λ Θεόο λα κε ζπρσξέζεη, 

ξσκαίηθν αίκα πξέπεη λα ’ρεη κέζα ηνπ ν Ραθίζεο. Μξώην, πνπ δνπιεύεη θη απηόο. Ανπιεύεη κε ην 

μνπξάθη ηνπ. Αεύηεξν, πνπ θαίλεηαη ήκεξνο θη άβιαβνο. ινη ηνπ ρσξηνύ ζηνπ Ραθίζε 

μνπξίδνληαη. Οη ηνπ θόζηηδε λα ζθάμεη θαλέλαλ κε ην μνπξάθη ηνπ! Ζαλέλαλ δελ έζθαμε, κήηε 

από ηνύξθηθν ιάζνο. Ια δεηο πνπ είλαη θαη ηεο επηζηήκεο παηδί ν Ραθίζεο. Ξε πηάλεη δνληόπνλνο. 

Οξέρεηο ζηνπ Ραθίζε θαη ηνπ ην ιεο. Ξε θαζίδεη ζ’ απηό εθεί ην ζθακλί, θέξλεη ηε κηα θαη κνλαρή 

ηνπ δνληάγξα, ηνπ δείρλεηο ην κέξνο πνπ ζνπ πνλεί, θη αξρηλάεη ε δνπιεηά· δειαδή ηελ πηάλεη 

από ηελ αξρή ηε δνπιεηά. Οξαβάεη έλα ηεηξάξηδν δόληη, θαη δείρλνληάο ην θάηαζπξν κε ηηο 

καησκέλεο ηηο ξίδεο, ζε ξσηάεη αλ απηό είλαη. Ονπ είπεο όρη; Κεξηδώλεη θαη ην πιαγηλό, θαηόπη η’ 

άιιν, ώζπνπ λα βξεζεί ην θνύθην ην δόληη. Ζαη πιεξώλεηο γηα έλα δόληη. ΐιέπεηο ινηπόλ πσο 

είλαη θη ν Ραθίζεο Ονύξθνο ζην βάζνο. Έθηαημε έλαο ρσξηαλόο; Ξθόησζε Ονύξθν θαη θξύθηεθε 

ύζηεξα; Ώκέζσο πειεθίδη πέλη’ έμη, ίζσο ηύρεη λα είλαη κ’ απηνύο θη ν θνληάο. 
Ξα λα κελ ην πηζηεύεηο απηό. Ξα λα κνπ ιεο πσο πέξαζαλ ησλ ζεθεξηώλ νη ηξνκάξεο. Μσο 

ρύζεθε ηνπ Μνιηηηζκνύ ην ήκεξν γάια θαη ζηηο Ονύξθηθεο θιέβεο. Μσο ε ιεπηεξηά ηεο Ρίνο θαη 

ησλ αξώλ κπνξεί λα μαλάξζεη, νη ζθαγέο ηνπο όκσο πνηέο. 
Φίιε κνπ θαη παηξηώηε κνπ, όπνηνο θη αλ είζαη, ηε γλώκε ζνπ ηήλε ζέβνπκαη, πάξε όκσο 

παξάδεηγκα ηνπ Ραθίζε ην δόληη, πάξε θαη ην Ραθίζε ηνλ ίδην θαη κε πξνζνρή ςπρνιόγεζέ ηνλ. 

Ον θπζηθό ηνπ δελ άιιαμε. Λη ίδηεο νη πεξίζηαζεο ηα ίδηα βάζαλα ζα γελλήζνπλ. 
Ώο θάλνπκε όκσο ηώξα ηόπν, επεηδή Άγηνο πεξλάεη. Κέξεηο πσο νη ηξεινί αγηάδνπλ θαηά ηνλ 

Ονύξθν. ινη ηνπο ηνλ πξνζθπλνύλ ηνλ απείξαρην εθείλν ηξειό, θαη ηόλε ιαηξεύνπλε. Θήηε 

ηξύπην βξαθί ηνπ ιείπεη, κήη’ απνθάγη. Ζάζε κέξα πεξλάεη από δσ ν Ιηειή Θερκέηεο, θηλάεη 

θαηά ην Οδακί, θαη κ’ όιε ηε δύλακε ηνπ θξαηάεη ην Θηλαξέ, λα κελ πέζεη! Βίλαη ε ηξέια ηνπ 

απηή, πσο ζα πέζεη ν Θηλαξέο. 
Νσκαίηθν αίκα πξέπεη λα ’ρεη θη απηόο. Ώλ ήηαλ αιεζηλόο, ή ηνπιάρηζην γλσζηηθόο Ονύξθνο, ε 

ηξέια ηνπ ζα ’παηξλε ηνύξθηθν δξόκν, ζα πήγαηλε αληίθξπ ζην Θηλαξέ, θαη ζα ’ιεγε, «Γξαθηό 

ζνπ είλαη, Θηλαξέ κνπ, λα πέζεηο, αο γίλεη ηνπ Μξνθήηε ην ζέιεκα». Θα ν Θερκέηεο αλεζπρά, 

βαζαλίδεηαη, ηα ζίδεξα ηξώεη, πνύ ζα πέζεη ν Θηλαξέο. Ζαη ηξέρεη, θη όιν ηξέρεη λα ηόλε γιπηώζεη. 

ιν πάεη λα πέζεη, θη όιν ηόλε γιπηώλεη. Νσκηόο πξέπεη λα είλαη, ηνπ θάθνπ! Αελ πνιεκάεη λα 

γιπηώζεη ηίπνηηο πνπ βγαίλεη από ην ρέξη ηνπ, θη αο κε ρξεηάδεηαη θαη γιπησκό· αιάθεξν Θηλαξέ 

πνιεκάεη λα γιπηώζεη! 
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Ώπαξάιιαρηνη θαη κεηο, θίιε. Ξε κηλαξέδεο αθνπκπνύκε, λα κελ γθξεκηζηνύλε· κε κηα δηαθνξά, 

πνπ καο θάλεη θαη θαηλνύκαζηε θη από ην Θερκέηε ηξειόηεξνη. Λη δηθνί καο νη κηλαξέδεο είλαη 

γθξεκληζκέλνη ρξόληα θη αηώλεο, θη σζηόζν ηξέρνπκε αθόκα ζηα ραιαζκέλα ζεκέιηα ηνπο θη 

αθνπκπνύκε, κελ ηύρεη θαη πέζνπλ! Ια ην δνύκε πσο έπεζαλ, λα καδέςνπκε ηα ζθόξπηα ιηζάξηα 

θαη λα ηνπο μαλαζηήζνπκε, από ην λνπ καο δελ πεξλάεη. 
ζα κε ξσηήμεηο, ηη πάλε λα πνπλ όι’ απηά· ζα κνπ πεηο πσο δελ ηα θαινλνηώζεηο, θαη λα ζνπ 

μεγήζσ ην λόεκα. Ζαηξόο δελ είλαη γηα ηέηνηα εμήγεζε. Θέζα ζηελ Ζαηακεζηλή ηελ Ώζία όπνηα 

ηζηνξία θη αλ αξρίζσ, κνζθνθάξπδα ζα κπξίδεη. Ώο θαζίζνπκε θάιιην ζ’ απηή ηελ πεδνύια, θη αο 

αθνύζνπκε ην ηη ιέγεη ν αζπξνγέλεο εθείλνο κε ην παρύ ην ζαξίθη, πνπ θάηη πεξίεξγν δεγάηαη 

ζηνπο πιαγηλνύο ηνπ. Ώμίδεη λα ηνλ αθνύζνπκε. Βίλαη ν Ρνπζεήλ Ώγάο, ν ηξόκνο απηώλ ησλ 

κεξώλ κηα θνξά. Μέξαζε ηε ληόηε ηνπ ζην αίκα θαη ζηε θσηηά, ηώξα πνπιεί ραιβαδόπηηεο θαη 

δαραξηθά, επεηδή ζην αίκα θαη ζηε ζθαγή έρνπλε γηα ηελ ώξα θηζάηηα. Έια, λ’ αθνύζνπκε ηη ηνπο 

ιέεη ν ηξνκεξόο Ρνπζεήλεο. 
  
  

ΠΡ’  Ζ ΝΚΗΙΗΑ ΡΝ ΣΝΠΔΖΛΖ 
 «Ζαιέο ςπρέο κνπ, ηδάλνπ κνπ! Ώο ηα πνύκε ηώξα πνπ θαλέλαο δελ είλαη θνληά καο λα καο 

αθνύζεη. Οη ηόλε ζέινπκε κεηο ηνλ Μαξάδεηζν, κ’ όια ηνπ ηα πηιάθηα, κ’ όιν ην κέιη, κ’ όινπο 

ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ; Οη ζα βξνύκε θεη πνπ δελ η’ απνιαβαίλνπκε θαη ζηε γεο; Ζαη λα ζαο πσ, 

παηδηά κνπ, έρνπκε θάηη πην αθξηβόηεξν εδώ θάηνπ. Ξηνλ Μαξάδεηζν δε ζα βξνύκε Γθηανύξεδεο 

λα δνπιεύνπλε γηα ηα καο. Ξαο ιέγσ πσο ηέηνηα ηύρε ρξπζή έζλνο άιιν ζηνλ θόζκν δελ ηελ 

αμηώζεθε. Αηάβαζα ηα θηνπηάπηα, θαη ην είδα θεη κέζα. πνπ ήξζε μέλε θπιή, θη έβαιε από θάησ 

ηεο άιιε θπιή, ζα πεη πσο ε θπιή πνπ ήξζε ήηαλ αμηόηεξε, μππλόηεξε, δπλαηόηεξε. Βηδεκή, 

πνύ λα βαζηαρηεί, λα ξηδώζεη, λα πλίμεη ηελ ληόπηα θπιή! αξγά γιήγνξα ή θαηαπνληέηαη θαη 

ρσλεύεηαη καδί κε ηνπο ληόπηνπο, ή καδεύεη ηα θαιακπαιίθηα ηεο, θαη θεύγεη. Βκείο όηαλ ήξζακε 

ζην ΐαζίιεην ηεο Νσκηνζύλεο, ηη αμηόηεηα είρακε! Θηα θαη κνλαρή, πνπ βάιακε ην αίκα ηνπο κέζα 

ζηηο θιέβεο καο, θαη καο έδσζε δύλακε θαη δσή· εθηάςπρνπο κα ηνλ πξνθήηε καο έθακε. Ζη 

έηζη ξηδώζακε, θαη κε ην αίκα ηνπο ηνπο θξαηνύκε. Θα κνπ πείηε, μεζύκαλε πηα θη απηό. Ώλ όκσο 

μεζύκαλε κέζα καο, κέζα ηνπο μεζύκαλε άιιν ηόζν. 
Ώπηνί θαηαληήζαλε, κάηηα κνπ, λα ζαξξνύλ πσο δελ κπνξνύλ πηα λα δήζνπλε δίρσο εκάο, 

ηέιεησζε! Έγηλε θπζηθό ηνπο λα ζθύβνπλ. ζνη πξόθηαμαλ θαη ζήθσζαλ θεθάιη πξη λα ηνπο 

ζαθαηέςεη νιόηεια ε ζθιαβηά, απηνί θαςνγιύησζαλ. Ζαιό θαη γη’ απηνύο, κα γηα καο αθόκα 

θαιύηεξν πνπ ζηήζαλε θαηά ηα Ζάησ ηα Θέξε ην θαηλνύξην ΐαζίιεηό ηνπο. Γηαηί ηώξα όπνηνο 

Γθηανύξεο βαξεζεί ηε ζθιαβηά, αληίο λα θάζεηαη θαη λα καο θξπθαγθπιώλεη, παίξλεη ηε θακειηά 

ηνπ θαη ηξαβάεη ζηελ θακαξσκέλε ηνπ ηελ Βιιάδα. Ζάλεη ην θέθη ηνπ, κάο αθήλεη θαη καο ζην 

ξαράηη καο. Θα δελ είλαη δα θαη πνιινί πνπ καο θεύγνπλ. Μόζνη θύγαλε από ην ρσξηό καο; ην 

πνιύ δύν ηξεηο· έγηλαλ αβνθάηνη, θη έκεηλαλ εθεί, λ’ αθνλίδνπλ ηε γιώζζα ηνπο. Έλαο ηνπο, πνπ 

έγηλε γηαηξόο θαη γύξηζε πίζσ, κνπ ηα είπε όια πσο εθεί ηα ιόγηα παίξλνπλ θαη δίλνπλ. Μσο κε 

ηα ιόγηα θάζε κέξα από ην πξσί σο ην βξάδπ καο πνιεκνύλε, καο ζθάδνπλ, θαη κέζα ζηελ Ώγηά 

Ξνθηά ηα Ιηθεηήξηα ηνπο ςάιινπλ! ΐάε, βάε, Ιηειή Λξνύκ, βάε! Ξηνλ θόζκν ξεδίιη γέλεθαλ, 

πνπ δπν ηξεηο βξάρνπο λα θπβεξλήζνπλε δε γξνηθνύλ, θαη θαξάβηα ζηδεξέληα, ιέεη, θάκαλε, λα 

καο θαηαρηήζνπλε! ΐάε, βάε, Ιηειή Λξνύκ, βάε! 
Θελ ηνπο αθνύηε ηνπο Θνπιάδεο πνπ πξνθεηεύνπλ θάζε ιίγν πσο ζα γθξεκληζηεί κηα κέξα ηνπ 

Λζκάλε ην Ζξάηνο. Βγώ ζαο ιέγσ πσο λα γθξεκληζηεί, ζα πάξεη καδί ηνπ θαη ηνπο Νσκηνύο. Θηα 

κνξθηά ζα καο ράςνπλ όινπο καο νη Ραρόινη πνπ ζα πέζνπλ απάλσ καο όηαλ ζεκάλεη ε θαθή 

καο ώξα. Ζη σζηόζν νη Νσκηνί, ζαλ θάζνπληαη θαη θνπβεληηάδνπλ ην βξάδπ θνληά ζηε καζηίρα 

ηνπο, νλεηξεύνληαη Φξάγθνπο θαη Ννύζνπο πνπ ηνηκάδνπληαη λα θαηεβνύλ θαη λα ηνπο 

μαλαδώζνπλ ηε ιεπηεξηά. Οέηνηα όλεηξα λα καο βιέπεηο, Νσκηέ κνπ, γηα λα βιέπνπκε άζπξε κέξα 

θαη κεηο. 
Ζαη ζα βιέπεη ηέηνηα όλεηξα ν Νσκηόο. Ώλνίμηε ηα θηνπηάπηα, λα ην δείηε θη απηό. Μξηλ αθόκα 

λα ’ξζνπκε κεηο, ηε πεξίκελε ηε Φξάγθηθε ηε βνήζεηα. ΐιέπεηο, κε ην λα δνπιεύεη απηόο γηα ηα 

καο, πόιεκν λα κάζεη δελ έρεη θαηξό. Θα θαηεβνύλε ινηπόλ νη Φξάγθνη, πνπ πηζηεύνπλ θη απηνί 

Ρξηζηό, θαη ζα καο θόςνπλε, λ’ αλζξσπέςεη ν ηόπνο ηνπ. Γεηα ζαο, ξσκηόπνπιά κνπ! Θπξνο ζηε 

γλώζε ζαο ε ζνθία ηνπ Ζνξαλίνπ ζθνηάδη γίλεηαη κνλαρό!»  
κνξθα ηα είπεο, ρξπζόζηνκε Ρνπζεήλε! Μηθξνύηζηθεο αιήζεηεο, ε θαζεκηά ηπιηγκέλε ζε 

ραιβαδόπηηα. Οέηνην ραιβά ζ’ έρσ ράξε λα καο πνπιείο θαη καο. Οη ηα ιεο ηνπο δηθνύο ζνπ; 

Ώπηνί ην πνιύ ζα γειάζνπλε. Βκάο, εκάο ιέγε ηα θαη μαλάιεγέ ηα, θαη ζνπ ηάδσ πσο ζα βξεζεί 

ξσκαίηθε ςπρή κηα κέξα λα ζηνιίζεη κε καξκάξηλν ζαξίθη ηελ θνιόλα ηνπ κλεκνξηνύ ζνπ. 
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Μνύ λα πηαζηείο σζηόζν εζύ, Ρνπζεήλε κνπ, κε ηέηνηα ηαμίκαηα! Βίζαη θαιόο παηξηώηεο εζύ, 

είζαη θαη δηπισκάηεο. Οώξα πνπ δελ θόβεη πηα ην καραίξη ζνπ, πνπ ζθνύξηαζε ε πηζηόια ζνπ, 

βξίζθεηο θαηξό λα ζπιινγηζηείο, θη εθεί πνπ ρηππάεηο ην ραιβά ζνπ, ν λνπο ζνπ θαηεβάδεη 

αιήζεηεο πνπ ν πην μαθνπζκέλνο Ξνθηάο ηεο Νσκηνζύλεο δελ ηηο νλεηξεύεηαη! Άθεξεκ, άθεξεκ! 

Οη Θα ήηαλ ε Νσκηνζύλε αλ ίζσο θη είρακε θαη κεηο κεξηθνύο ραιβαηδήδεο! Βκείο κήηε 

ραιβαηδήδεο δελ έρνπκε! 
Μεξλάεη ε ώξα σζηόζν. Ώο μεθηλήζνπκε παξαθάηνπ. Θπνξνύζακε λα πεξάζνπκε ώξεο θη ώξεο 

αλάκεζά ηνπο. Θπνξνύζακε λα πάκε θαηά ην Οδακί θαη λα ηνπο βιέπνπκε λα πιέλνπληαη, λα 

πιέλνπληαη κπξνζηά ζηηο αξαδηαζκέλεο βξπζνύιεο, λα ηξίβνπλ ηα καησκέλα ηνπο ρέξηα, λα 

μαλαπιέλνπληαη θαη λα ηα μαλαηξίβνπλ, θαη πάιη λα κε βγαίλνπλ νη θαηαξακέλνη ιεθέδεο! Θπν-

ξνύζακε θαη ζηελ πξνζεπρή ηνπο λα πάκε, λα δνύκε ηη ινγήο Θεόο είλαη πνπ ηνπο αθνύεη θαη δελ 

ηνπο πιαθώλεη κε κύξηνπο ζεηζκνύο. Θα θίιε κνπ, δελ είλαη απηή ε δνπιεηά καο. Θε ηελ άδεηά 

ζνπ ινηπόλ, ηελ αθήλνπκε ηελ Ζαηακεζηλή ηελ Ώζία θαη πεξλνύκε θαηά ηα δηθά καο ηα 

θαηαηόπηα. Ζαιή ε δηαζθέδαζε απάλσ εδώ, κα θη ν θαζάξηνο αέξαο θαιύηεξνο. Μάγσ λα ζθάζσ. 

Δ βόρα κε ηάξαμε. Ώέξα, αέξα, θη αο είλαη θαη ζθιαβσκέλνο. 
   

Ε'  ΠΡΖΛ ΘΑΡΥ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ 
 Ια καο ζπκπαζήζεηο, θεξά Ξθιαβηά, πνπ ζπλήζεην καο είλαη λα ζνπ θνξηώλνπκε όιεο ηηο 

ακαξηίεο καο. Ξηόκα λα είρεο λα καο κηιήζεηο, ζα καο παξαπνληνύζνπλα. Θα καο έιεγεο πσο 

ζθιάβα καο έγηλεο, πσο πάεη λα ζπάζεη ε ξάρε ζνπ εμαίηηαο καο. Ξθύβνπκε ζαλ πεξπαηνύκε; Δ 

Ξθιαβηά θηαίεη. έκαηα ιέκε; Δ Ξθιαβηά θηαίεη. ΐξηδνύκαζηε αλάκεζά καο, θιέβνπκε ν έλαο ηνλ 

άιινλ, ηπξαλλνύκε ηηο γπλαίθεο καο, ηα παηδηά καο; Έξρεηαη πάιη ε γξηά Ξθιαβηά θαη καο παίξλεη 

ην βάξνο. Σο θαη ζηε γιώζζα καο, ε Ξθιαβηά θηαίεη πνπ έραζε ηόζα θαη ηόζα αξζεληθά θαη 

ζειπθά. Λ Γπγόο θη Δ Ώιπζίδα κέλνπλε, κέλεη θη Δ καύξε καο ε Θνίξα καδί κε ΟΛ γέξν ην Θά-

λαην. Θα ΟΏ θεθάιηα καο, ΟΏ κπαιά καο, ΟΏ ιόγηα καο, κήηε μέξνπλ ην ηη ζα πεη λα είζαη αξζελη-

θόο θαη ηη ζειπθόο. Θήηε αξζελνζήιπθα δελ είλαη· είλαη νπδέηεξα· κήηε ζπέξλνπλε κήηε 

γελλνύλ. 
Βζύ κνλαρή θηαηο γηα όιε απηή ηελ ηαπείλσζε! Θα πνηνο ζε θάιεζε λα ’ξζεηο θαη λα 

ξηδνβνιήζεηο ζ’ απηή καο ηε ρώξα, θαη κε ηέηνηα δώξα λα καο θηιεύεηο, απηό ην κειεηνύλ, ην 

καζαίλνπλ, θαη θαηόπη ην παξαδίδνπλε ζηνπο λένπο κνλάρα κεξηθνί πνπ ζπνπδάδνπλ ηελ Εζηνξία. 

ζνη δελ ηνπο αθνύλ, ή δελ ηνπο απεηθάδνπλ, πεγαίλνπλ θαη ιέλε ζηνλ θόζκν πσο λα κε καο 

ζπλνξίδεηαη θαη πνιύ, γηαηί ε Ξθιαβηά δε ρσξαηεύεη, κπνξεί θαη ζηα ηέζζεξα λα ζε θάκεη λα 

πεξπαηείο. 
Άθνπ ηα, Ξθιαβηά κνπ, θαη θιαίγε ηε κνίξα ζνπ, πνπ δελ θαζνύζνπλα ζηελ αγαπεκέλε ζνπ ηελ 

Ώζία, κόλν νξέρηεθεο ηνλ ηόπν καο ηνλ αράξηζην! 
Έλλνηα ζνπ, θαη ηέηνηεο πξνθάζεηο θαη πνλεξηέο δε ζα βξεηο εδώ κέζα. Βγώ δε ζα ην πσ κήηε ηεο 

Βπξώπεο, κήηε ηεο θηιελάδαο ζνπ ηεο παηξίδνο κνπ, πσο εζύ θηαηο πνπ βξίζθεηαη ηώξα ζηε 

βαζηά απηή ηελ ηαπείλσζε! Θα ζε ιππεζώ, θαη ζα ηεο πσ ηελ αιήζεηα Νσκαίηθα, ίζσο θαη ην 

ρσξέζεη ν λνπο ηεο, θαη ην ραξείο θαη ζπ πνπ βξέζεθ’ έλαο λα ζε δηαθεληέςεη ηεο πξνθνπήο, 

ύζηεξ’ από ηόζσλ αηώλσλ ζπθνθαληία. 
Βζύ είζαη δέληξν πνπ θπζηθό ηνπ είλαη ζηε ζαπίια λα θπηξώλεη θαη λα ζεξηεύεη. Άκα ην κπξίζηε-

θεο πσο καο έπηαζε ε ζαπίια, ήξζεο θαη ξηδνβόιεζεο κέζα καο. Ξη’ όλεηξό ζνπ δελ ην ’βιεπεο 

ηέηνην κεγάιν θαιό, ηόζνλ πινύην, ηόζε ζξνθή. Καπιώζεθαλ, μαπιώζεθαλ ηα βαζόηζθηα 

θισληά ζνπ, ώζπνπ ηε ζθέπαζαλ όιε ηε Νσκηνζύλε. Βίλαη αιήζεηα πσο έπεζ’ έλ’ αμίλη από ην 

δπηηθό ζνπ πιεπξό, θαη ζνπ θνκκάηηαζ’ έλα θιαδί. Άλνημε ην κέξνο εθείλν· θαηέβεθε ήιηνο, 

θύζεμ’ αέξαο, αλάζαλε ε γεο, θύηξσζε δίπια ζνπ κηθξό θη αλεκνδαξκέλν δεληξί. Ίζσο κηα κέξα 

απηό ην δεληξί ζε θάεη, ίζσο όκσο θαη κείλεη ζηκά ζνπ ρισκηάξηθν, αξξσζηεκέλν, αλσθέιεην 

θνύηζνπξν. Έμσ από θείλν ην κέξνο, έμσ από ηηο μεξέο εθείλεο ηηο πέηξεο, όιε ε Νσκηνζύλε 

είλαη δηθή ζνπ. ΐγάδνπλ θαη παξαβγάδνπλ ηα θύιια ζνπ ην καγηθό ηνπο η’ αθηόλη, θαη κηα ραξά 

καο θνηκίδνπλε κέζα ζηνλ παρύ ζνπ ηνλ ίζθην. Θέζ’ από ηα θπιινθάξδηα καο βπδάλνπλ νη ξίδεο 

ζνπ ην θαξκάθη, θαη κέζα ζηελ θαξδηά καο ην μαλαρύλεη ε θξύθηα ζνπ ε αλαπλνή. Οη θηαηο εζύ, 

θαθνξίδηθν δέληξν! Μνηνο θαηεγόξεζε ηα ζθνπιήθηα πνπ καδεύνπληαη ζην ςνθίκη! Ξθνπιήθηα ηεο 

Νσκηνζύλεο, κε καο αθνύηε! Μληγνύκαζηε, θη από ηα καιιηά καο πηαζηήθακε, λα ζσζνύκε. 

Έρνπκε θαη θηιόηηκν, θαη πξέπεη δίρσο άιιν λα βξεζεί ν θηαημηάξεο. Βηδεκή, πώο λα 

θαηαπείζνπκε ηνλ θόζκν πσο είλαη ειιεληθή ε θπιή καο! Ηππήζνπ καο, Ξθιαβηά, θαη κε καο 

ζπλνξίδεζαη κήηε ζπ. Ια πνπ ζ’ αθήλνπκε θαη κεγαιώλεηο, θαη ζεξηεύεηο απάλσ καο! Άθελέ καο 

ινηπό λα ιέκε πσο θηαηο, θαη θάλε πσο δελ αθνύο. Ώο ζνπ πσ θη έλα άιιν: Ξνπ ζπθέξεη λα ζνπ 

ηα θνξηώλνπκε όια καο. ζν ζνπ ηα θνξηώλνπκε, άιιν ηόζν ζαπίδνπκε. Ζη ε ζαπίια καο είλαη 

δσή ζνπ. 
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Έηζη ηεο κηιώ ηεο Ξθιαβηάο θάπνηε κνλαρόο κνπ. Ια κε ζπρσξέζεηο ινηπό, θίιε, πνπ πήγα λα 

μεράζσ ηελ θαιή ζνπ ηε ζπληξνθηά. Λ ξσκαίηθνο απηόο αέξαο ην ’θεξε. Άξρηζα λα ηόλε κπξίδσ 

πάιη. Άξρηζα λα ηα βιέπσ πάιη ηα ηαπεηλά γλσξίζκαηα ηεο Ξθιαβηάο, ην αηώλην, ην ρακειόβιεπν 

ζθύςηκν, ηηο καξηόιηθεο ηηο καηηέο, ηα ρέξηα ηα θξεκαζκέλα, κα όρη θαη πάληα ήζπρα, όρη πάληα 

αθακάηηθα, γηαηί θη από δνπιεηά μέξνπλ, θαη ηεο γιώζζαο ηε δνπιεηά θάκλνπλ, όηαλ απηή όξεμε 

ή θαη ζάξξνο δελ έρεη ιέμε λα μεζηνκίζεη. Άξρηζα λα ηηο βιέπσ πάιη ηηο θξύθηεο ρεηξνλνκίεο, ηα 

θξπθόηεξα ηα γλεςίκαηα, ηελ αθνίκεηε ηε ζβειηάδα, πνπ θέληξν ηεο αλ ήηαλ έλα θνηλό θαιό, 

κύξηεο απηνθξαηνξίεο κπνξνύζε λα ’ρεη αλαπνδνγπξηζκέλεο σο ηώξα! Ζέληξν ηεο όκσο είλαη ην 

ζπλεζηζκέλν ην ξσκαίηθν ην θέληξν, η’ αζάλαην ην εγώ! 
Ανπιεύεη, θη όιν δνπιεύεη ν λνπο ηνπ Νσκηνύ, όζν θαη λα ηόλε βαξαίλ’ ε ζθιαβηά· όζν κάιηζηα 

ηόλε βαξαίλεη, άιιν ηόζν δνπιεύεη. Ξηηγκή δελ εζπράδεη. ιν ζρεδηάδεη, όιν ζθαξώλεη. Έρεη, 

παξαδείγκαηνο, ράξε, γείηνλά ηνπ ν παηξηώηεο θάπνην Ραθνύο Βθέληε. Ον δήηεκα είλαη, όρη 

γηαηί λ’ αζθεκίδεη ηε γεηηνληά ηνπ έλαο Ραθνύζεο, θαη λα ηνπ θάλεη θαη ηνλ Ώθέληε, κόλν πώο λα 

ηόλε ραληαθώζεη ζην ρξένο απηόλ, ηνλ Ώθέληε, θαη λα καδεύεη θαηόπη ηνπο ηόθνπο. Ζαη 

ηόθνπο,—έλα αιάθεξν ρσξάθη ηα εθαηό! Ώκέηξεηα ηέηνηα ρσξάθηα ηνπ έρεη αξπαγκέλα. ια κε 

θνπλησηέο θαη θαξπνθόξεο ειηέο ηα ’ρεη ζηνιηζκέλα. Ανπιεύεη, δνπιεύεη εθεί κέζα κε ην θνξκί 

ηνπ, κε ην λνπ ηνπ, κε ηε ςπρή ηνπ δνπιεύεη. Ώλ νη αθεληάδεο ηνπ όινη ήηαλε Ραθνύζεδεο, 

έλαο έλαο ηνπο ζα μεθάκλαλε ρηήκαηα θαη ρσξάθηα, θαη ζα γπξίδαλε ζηεο Ώλαηνιήο ηα καύξα ηα 

βάζηα. ινη ηνπο όκσο δελ είλαη Ραθνύζεδεο· ηνπο είδακε ζηελ απάλσ ηελ Ώγνξά. 
Σζηόζν ν παηξηώηεο καο όιν δνπιεύεη, όιν λνηθνθπξεύεηαη. Θεζαπξίδεη, θαινδεί, ρηίδεη ζπίηηα 

θαη πύξγνπο, πξνηθίδεη θόξεο, σο θη επίηξνπνο γίλεηαη! πνπ παηήζεη, θπηξώλεη κπξζίλε· ηη ιέγσ 

κπξζίλε! Ζιήκαηα θπηξώλνπλε θνξησκέλα ζηαθύιη, κειηέο θπηξώλνπλ θαη πνξηνθαιηέο, δσή θη 

νκνξθηά θπηξώλεη όπνπ παηεί. Ζη σο ηόζν λα θαινθνηηάμεηο, ζε λα βξεηο πσο κέζα ζ’ όιεο 

εθείλεο ηηο ειηέο, ηηο κειηέο θαη ηηο πνξηνθαιηέο, κέζα ζ’ όια η’ ακπέιηα εθείλνπ ηνπ θάκπνπ, κήηε 

κηα ηδέα δελ είλαη θπηξσκέλε! 
Ζαιά πνπ δε καο αθνύεη εθείλνο ν λνηθνθύξεο ν παηξηώηεο, πνπ από η’ αξγαζηήξη ηνπ θαηεβαίλεη 

λ’ αληακώζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, θαη λα κάζεη ηα λέα. Θα καο έπαηξλε γηα ηξεινύο, πνπ κέζα 

ζην ήζπρό ηνπ ρσξηό δεηνύκε θπηξσκέλεο ηδέεο! Ώλ είρε πνηέο παηήζεη ην πόδη ηνπ ζε ηόπνπο 

ιεύηεξνπο, ζα ’βξηζθε δάζε αιάθεξα, ηδέεο γεκάηα. Βδώ αλδξηάληα, εθεί ηάθν, παξέθεη 

Ξηξαηώλα, παξαθάησ ΐνπιέο, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, ζέαηξα,—αηέιεησηα δάζε από ηδέεο, πνπ σο 

ηα νπξάληα πεγαίλνπλε ηα θισληά ηνπο, θη σο ηα ζπιάρλα ηεο γεο νη ξίδεο ηνπο! 
Ώο ηνλ αθήζνπκε, πξη καο αθνύζεη θαη καο πεξηγειάζεη κε θαλέλα καξηόιηθν γλέςηκν. Γηαηξεηά 

δελ έρεη ν θίινο. Ον πάζνο ηνπ είλαη πνιύρξνλν θαη βαζύξξηδν, ην ιέλε θξνληκάδα ζηε γιώζζα, 

ηνπ, θη αιί ζηνλ πνπ είλαη ζθιάβνο, θη ππνθέξεη ν λνπο ηνπ από ηε ξσκαίηθε ηε θξνληκάδα! 
Ώο ηνλ αθήζνπκε. Βίλαη θξόληκνο απηόο, θαη θάλεη ηηο δνπιεηέο ηνπ κε ηάμε. Ώπηόο θνηηάδεη ην 

ζπηηηθό ηνπ, ην έρεη ηνπ. Ζάζε ηη άιιν έμσ από ην έρεη ηνπ, πιεξώλεη δαζθάινπο θαη ηνπ ην 

θξνληίδνπλ. Θήγαξ απηό δελ θάλεη όιε ε Νσκηνζύλε, θαη ζθιαβσκέλε θαη ιεύηεξε; Γηαηί όρη θη ν 

παηξηώηεο; ,ηη δελ είλαη πάξε θαη δώζε, είλαη δαζθαιίζην πξάκα· πξάκα λα πεγαίλεηο θαη λα η’ 

αθνύο κηα θνξά ην ρξόλν, όηαλ ν δάζθαινο ηα ιέγεη κε ιόγηα πνπ θόβν δελ έρεη λα ηα 

θαηαιάβεη θαλέλαο Ονύξθνο, κα κήηε θαη Νσκηόο. «Μαηξίο, Θνύζαη, Βιηθώλ, θαζεηξγαζάηελ».—Ζη 

έηζη γίλεηαη ε δνπιεηά ηεο παηξίδαο! 
Ια κελ ην μεράζεηο απηό πνπ ζνπ είπα· «ζην ξσκαίηθν ό,ηη δελ είλαη πάξε θαη δώζε, είλαη 

δαζθαιίζην πξάκα». Μνύ είδεο Νσκηό λ’ αθηεξώλεη όρη δσή, κόλν ζηάια δσήο ζε θνηλό θαιό! Θελ 

πεηηέζαη απάλσ ζα λα ζπκώλεηο! Ον μέξσ ηη ζα κνπ πεηο· πσο «λα πάκε κηα ζηελ Ώζήλα, θαη 

βιέπνπκε». Θε ην θαιό, ζα πάκε θαη ζηελ Ώζήλα· θαη ζα ηνπο δνύκε απηνύο ηνπο δύν ηξεηο πνπ 

ζπιινγηέζαη, θαη ζα ηνπο ξσηήμνπκε αλ ν θόζκνο δελ ηνπο νλνκάδεη δεβδέθεδεο! 
Ζάζε Νσκηόο ηε δνπιεηά ηνπ ηελ θνηηάδεη απαηόο ηνπ, θαη ηε δνπιεηά ηνπ ηόπνπ ηνπ βάδεη 

πιεξσκέλνπο γξακκαηηθνύο θαη ηνπ ηελ θνηηάδνπλ. Έηζη ν Νσκηόο παραίλεη, θη αο ιηγλεύεη ν 

ηόπνο ηνπ. Ξηελ Ώζήλα ζαλ πάκε, ρίιηεο θνξέο ζα η’ αθνύζεηο: «Λ ηόπνο πξόδεςε ζαπκάζηα, αο 

είλαη θαιά «αη αηνκηθαί επηρεηξήζεηο». Βθείλν κόλν πνπ καο ραιλάεη, ζα ζνπ πξνζζέζνπλ, είλαη ε 

πνιηηηθή δηαθζνξά. Αειαδή: Λ Νσκηόο θνηηάδεη ηελ ηζέπε ηνπ, θαη ηίπνηηο άιιν. ια η’ άιια, 

λόκνπο, ηέρλεο, επηζηήκεο, γξάκκαηα, ηα θξνληίδνπλ νη δάζθαινί ηνπ θη νη γξακκαηηθνί ηνπ. 

Μάκε λα θαζίζνπκε εθεί ζηνπ πιαηάλνπ ηνλ ίζθην, λα μεθνπξαζηνύκε ιηγάθη, λα κε ράλνπκε θαη 

ηα ιόγηα καο, κόλν λ’ αθνύζνπκε ηη είλαη πνπ ιέεη ν γειαζηόο εθείλνο ν Μαπάο πνπ ζπληπραίλεη 

ελόο Ζνζκηθνύ. Ονλ έρνπλ εδώ γηα ηξειό ηνλ παπα-Ραξαιάκπε. Οξειό, γηαηί απνθόηεζε λα 

βγάιεη ζηε κέζε ηδέεο θη απηόο! Θαξξώ πσο γηα ηε κεγάιε ηνπ ηελ ηδέα θνπβεληηάδεη ηώξα, θη 

αμίδεη λα ηνλ αθνύζνπκε. Βίρε ην ζάξξνο ν παπα-Ραξαιάκπεο λα θάκεη δηθή ηνπ Ζόιαζε, θαη 

δηθό ηνπ Μαξάδεηζν! Μήγε λα ηνπ θόςεη ηα γέληα ν Αεζπόηεο ζαλ ην πξσηάθνπζε! Θα έηξεμαλ νη 
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ρσξηαλνί ζηνπ Αεζπόηε θαη ηνπ είπαλ πσο ηξειόο είλαη, θαη λα κελ ηόλε ζπλνξηζηεί. Ζη έηζη 

γιύησζε. Άθνπγέ ηνλ: 
   

Ζ'    ΘΝΙΑΠΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΔΗΠΝΠ 
 — Θα αλ θάζνπκνπλ, παηδί κνπ, κέζα ζην θειί κνπ κέξα θαη λύθηα, ζα κ’ έπαηξλε θαη κέλα ζηα 

λύρηα ηεο ε αθακσζηά, θαζώο πήξε ηνλ παπα-Ιηθεθόξν ηεο Μίζσ ηεο Βλνξηάο. Ονλ πήξε ηνλ 

θαεκέλν, θαη ηνλ πέηαμε,—ζηνπ δηαβόινπ ηα ρέξηα ηνλ πέηαμε! Ια ζνπ ηα δεγεζώ, πνπ δελ 

ήζνπλα ηόηεο εδώ λα ηα κάζεηο. 
Θπκάζαη ηη ήηαλ πξη λα βάιεη ηα ξάζα. Ηεθηνπξγόο ήηαλε. Ώθνπκπνύζε ην ηξππάλη ζην μύιν, ην 

γύξηδε κεξηθέο θνξέο, θη άμαθλα ζηακαηνύζε, θάζηδε, έζθπβε ην θεθάιη ηνπ, θη απνθνηκνύληαλ. 

Οηο Ζεξηαθέο πάιη θαη ηηο ζθόιεο, όιν μεθάλησκα. Έιεγε ινηπόλ θάζε Αεπηέξα θαη θάζε 

απνζθόιε ν θάιθαο ηνπ, αγξύπλεζε πάιη ν Θαζηξν-Ιηθόιαο, θαη θιαδνθόβεηαη από ηε λύζηα. 

Οελ άιιε κέξα όκσο κήη’ απηή ηελ πξόθαζε δελ ηελ είρε· ζύκσλε ν θάιθαο ηνπ, θαη ηνλ 

έδησρλε. Θα ζα κνπ πεηο, πώο δνύζε ν Θαζηξν-Ιηθόιαο. Γνύζε κε ην γιέληη θαη κε ηηο λνζηηκηέο. 

Μιέξσλε ν θόζκνο ην θξαζί ηνπ, λ’ αθνύγεη ηα ρσξαηά ηνπ. 
Έγηλε ν Ιηθόιαο σο ηξηάληα ρξνλώλ. Λη θίινη ηνπ άξρηζαλ ηόηεο λα ηνλ βαξηνύληαη, γηαηί βγήθε 

άιινο λνζηηκόηεξνο ζηε κέζε. Κεζύκαλε πηα ν Θαζηξν-Ιηθόιαο. Θα ήμεξε κεξηθά γξάκκαηα, ηνλ 

άθνπγε θη ε θσλή ηνπ. Βίρε θαη γέληα θαιά. Ήηαλ θη όκνξθνο. Ήηαλ θη αλύπαληξνο. Ξπιινγηέηαη 

ινηπό, ζπιινγηέηαη, θη ίζηα ζηνπ Αεζπόηε. Ζαη ιέεη ηνπ Αεζπόηε πσο ζέιεη λα παπαδέςεη. Ονλ 

ρεηξνηνλάεη ν Αεζπόηεο παπα-Ιηθεθόξν, θαη ηόλε ζηέιλεη ζηελ Ώγηά Μαξαζθεπή ηεο πίζσ ηεο 

Βλνξηάο. 
Θα κνπ πεηο πσο ηα μέξεηο απηά. Οα παξαθάησ όκσο, ζαξξώ δελ ηα θαινμέξεηο. 
Ξα ζπλήζηζε ζηελ παπαδηθή, άξρηζε θαη λα ζηνιίδεηαη ν παπα-Ιηθεθόξνο. Μινπκηζηά θειόληα 

ζηελ παξακηθξή αθνξκή. Σο θαη ηα γέληα ηνπ γπάιηδαλ. Ζαη ζαλ έβγαηλε λα δώζεη η’ αληίδσξν, 

άπισλε ην καιαθό ηνπ ρέξη θη έδηλε μερσξηζηό θνκκάηη—ζα κνπ πεηο ζε πνηόλα; ζηνλ επίηξνπν; 

όρη· ζηελ επηηξόπηζζα! 
Ξαλ ηέιεησλε ε ιεηηνπξγηά, άξρηδε ην δηαθέηη ζηνπ θπξ-Θσκά, ηνπ επηηξόπνπ. Ξθόιε δελ 

πεξλνύζε, πνπ λα κελ ηνλ έρεη θαιεζκέλν ν θπξ-Θσκάο. Ξηα γεξάκαηα θη απηόο ζεθώζεθε θαη 

κνπ γύξεπε παληξεηέο. Ζη αληίο λα δηαιέμεη θακηά κεζόθνπε ζαλ θαη ιόγνπ ηνπ, παίξλεη έλα 

ζεξησκέλν αγξηνινύινπδν από ηνλ ειόηνπν, δίρσο κάλα θαη δίρσο αδεξθή, έλα γέξν παηέξα 

κνλαρά, πνπ απνθόηεζε θαη ηελ έζηεηιε ηνπ γεξν-Θσκά, λα ζθαξώζεη ζπηηηθό ζην ρσξηό καο. 

ΐιέπεηο, ν Θσκάο δε δεηνύζε θαη πξνίθα· κα είρε θαη θαιή θαξδηά ν Θσκάο. Οελ αγαπνύζε ηελ 

Μηπίλα ηνπ ζαλ ηξειόο. Ζαη ηνπ πνπιηνύ ην γάια ηεο έθεξλε. 
Άξρηζε ε δνπιεηά από ηα θεξηαθάηηθα ηα δηαθέηηα. Λ γεξν-Θσκάο αγαπνύζε ηηο ςαικσδίεο. 

Μξνζθαινύζε ινηπόλ ηνλ παπα-Ιηθεθόξν, θη ύζηεξ’ από ην θαγί ηνλ έβαδε θη έςαιιε. Ζαη κε ην 

ςάιζηκν ν γέξνο λύζηαδε, θαη πιάγηαδε ζην κηληέξη. 
Βίραλ ηόηεο ζηνπ θπξ-Θσκά παξαθόξε ηελ θνπθή ηε Θαξία, πνπ είρε κάηηα θαη γιώζζα, θ 

έβιεπε, ιέεη, από ηελ θιεηδόηξππα, θαη κηα θνξά, ιέεη, εθεί πνπ θνίηαδε ηνλ αθεληηθό λα 

γιπθνθνηκάηαη, θαη ηελ θεξά λα γιπθνθηιηέηαη κε ηνλ παπά, ηεο ήξζε, ιέεη, ζα ιηγνύξα, θαη 

ιηγνζύκεζε. 
Θε ηνλ θαηξό ε θεξα-Μηπίλα, ηεο θαηεβαίλεη λα ζπκεζεί πσο ν καθαξίηεο ν πεζεξόο ηεο ήηαλε 

ζακκέλνο ζηεο Ώγηά Μαξαζθεπήο ην κηθξό θνηκεηήξην, θαη πσο ρξένο ηεο ήηαλε λα πεγαίλεη λα 

ηόλε ζεκηάδεη ηα ζαββαηόβξαδα. Μήγαηλε ινηπόλ θαη ζέκηαδ’ εθεί ύζηεξ’ από ην Ξπεξλό, θαη ζα 

ζθνηείληαδε, έβξηζθε ηξόπν θη έκπαηλε θαη ζην θειί ηνπ παπα-Ιηθεθόξνπ. Άκα ηα είδε απηά ε 

γεηηνληά, πήγε λα ραιάζεη ν θόζκνο. Θηα εινηνπίηηζζα λα ’ξζεη θαη λ’ αδηαληξνπηάδεη κεο ζην 

ρσξηό ηνπο! Ια θπιάγνπλ θαη ηέηνηνλ παπά! Ζαη θαιά λα ηνπο πηάζνπλ ακέζσο, θαη λα ηνπο 

ξεδηιέςνπλ. Ζαη δίρσο ιέμε λα πνπλ ηνπ γεξν-Θσκά, βαιζήθαλε ζηε δνπιεηά. Μήγαλε κεξηθνί κε 

καγθνύξεο θαη ηξηγύξηδαλ ην θειί έλα ζαββαηόβξαδν. Ρηππνύλ ηελ πόξηα,—ζησπή. Ξπάλνπλ ηελ 

πόξηα θαη κπαίλνπλ. Δ πηηξόπηζζα ιηγνζπκηζκέλε, ν παπάο ζαζηηζκέλνο. Θεξηθέο ξαβδηέο, θαη 

ζπλέθεξε ν παπάο. Ξαλ ηξειόο θώλαδε ν δύζηπρνο. ζπνπ άξρηζε λα θαηαξηέηαη, θαη 

θνβήζεθαλ ηηο θαηάξεο ηνπ, θαη ηνλ άθεζαλ θη έθπγε, θαη κήηε μαλαθάλεθε κήηε μαλαθνύζηεθε 

πηα. Γεηνύλ ύζηεξα λα μειηγνζπκήζνπλ ηελ θεξα-Μηπίλα, κα πνύ λα μειηγνζπκήζεη! «Ια 

θσλάμνπκε ηνλ Βπίηξνπν», θσλάδεη έλαο, θαη μππλάεη ακέζσο ε πηηξόπηζζα! Άξρηζε λα θάκλεη 

ηελ ηξειή. Οξειή μεηξειή, ηελ παίξλνπλ νη ιεβέληεδεο θαη ηελ θαζίδνπλε ζην γαδνπξάθη κπξνο 

νπίζσ. Ξέξλνπλ ην γαδνπξάθη, θαη θαζώο έκπαηλαλ από ηελ πόξηα ηεο, αλέβαηλε θη ν δόιηνο ν 

γέξνο από ηελ Ώγνξά. Θεόο μέξεη πσο ηνπ θάλεθε εθείλε ε παξάηαμε! Ώθνύκπεζε ζηνλ ηνίρν, 

έπεζε θάησ, θαη πηα δελ μαλαζεθώζεθε. 
Οη απόγηλε ε θεξα-Μηπίλα, ην μέξεηο. Ζαηάληεζε λα καδεύεη ειηέο. Ον ζπγγελνιόγη ηνπ θπξ-Θσκά 

κήηε λα ηελ αθνύζνπλε δελ ήζειαλ. 
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Θέζα ζηα ξνκάληα εθείλνπ ηνπ θάκπνπ ηελ έπηαζαλ ηε δύζηελε νη πόλνη κηα κέξα! Ήηαλ νη πόλνη 

ηεο άλνκεο ηεο αγάπεο. Ζαιά πνπ δελ πξόθηαμε λα γελλεζεί ην θαθόκνηξν ην παηδί. Ον πήξε 

καδί ηεο ε κάλα, θαη πήγαλε ζηνλ άιινλ ηνλ θόζκν. 
Θα κε ξσηήμεηο ηώξα, γηαηί ζνπ ηα είπα όι’ απηά; Ξνπ ηα ιέσ, θπξ-Ηεθηέξε, γηα λα κάζεηο από 

πνύ πεγαίλνπλε ζηελ Ζόιαζε· θαη ποια είλαη ε Ζόιαζε. 
Ώπηόο είλαη ν ίζηνο ν δξόκνο· ε αθακσζηά θαη ην πάζνο. Ζαη ηέινο ηνπ,—ε ληξνπή, ην ξεδηιίθη, ε 

ζπθνξά. 
Οώξα, εκείο νη παπάδεο κηινύκε θάπνηεο θαη γηα ηνλ Μαξάδεηζν. Βίλαη αιήζεηα πσο ηηο πηόηεξεο 

ηηο θνξέο ηζηνξνύκε ηελ ακαξηία κε ηηο αζθεκηέο ηεο, ηελ ηηκσξία κε ηηο ηξνκάξεο ηεο. Θηθξό 

πξάκα δελ είλαη, λα ζηέθεζαη απάλσ ζηνλ άκπσλα θαη λα θνβεξίδεηο ηνλ θόζκν. Ζαζώο ζνπ είπα 

όκσο, κηινύκε θάπνηεο θαη γηα ηνλ Μαξάδεηζν. Θα θίιε κνπ, είλαη Μαξάδεηζνο πνπ πξέπεη ηα 

πνδήκαηά ζνπ λα βγάιεηο θαη λα κπεηο, θαη λα είζαη θαη θαιά θαιά βαζαληζκέλνο ζηνλ θάησ ηνλ 

θόζκν. Μνηα ήηαλ ε Ζόιαζε ηνπ παπα-Ιηθεθόξνπ; Ον μύιν θη ν καύξνο ν δξόκνο πνπ πήξε. 

Μνηα ε Ζόιαζε ηεο θεξα-Μηπίλαο; Δ ληξνπή, ε θηώρεηα θη ν ηξνκεξόο ηεο ν ζάλαηνο. Γηαηί ινηπό, 

Ηεθηεξάθε κνπ, λα κε γπξέςνπκε θαη Μαξάδεηζν ζε ηνύηνλ ηνλ θόζκν; Βγώ ηόλε βξήθα ηνλ 

Μαξάδεηζν εδώ θάηνπ. Ια ηνπο ην πσ ηνπο άιινπο, Ζόιαζε ζα κνπ ηνλ θάκνπλ! Ον ιέγσ όκσο 

εζέλα πνπ είδεο θόζκν, πσο εθεί ζην πεξηβόιη κνπ κέζα, ηνλ αλαθάιπςα. Ώπό ην πξσί σο ην 

βξάδπ ζθαιίδσ εθεί κέζα. 
Ζαηξό δε βξήθα πνηέο λα ζηαζώ θαη λ’ αθνύζσ ηνλ Έμ’ από δσ, όηαλ ήξρνπληαλ θαη κνπ έςαιιε 

ρίιηνπο ζθνπνύο ζηα ρξόληα ηεο ληόηεο κνπ. 
Ηεθηέξε κνπ, αλ είλαη έλαο ν Θεόο, έλαο είλαη θη ν Μαξάδεηζνο,—ε δνπιεηά. Ανύιεςε, θαη ζα 

κπεηο κέζα, δίρσο λα ην λνηώζεηο πσο ήκπεο. πνπ ζ’ έβαιε ν Θεόο λα δνπιεύεηο, δνύιεπε. Ξνπ 

γπξεύεη θαλέλαο ςσκί; δίλε ηνπ δνπιεηά θη απηνπλνύ. Ώπηό ζα πεη ςπρηθό. Ο’ άιια ηα ςπρηθά 

είλαη γηα ηνπο ζαθάηεδεο. Λη πηόηεξνη ζηνλ θόζκν είλαη γεξνί, θαη ζέινπλε δνπιεηά, λα κελ ηνπο 

ζύξεη ε αθακσζηά ζηνλ θαηήθνξν, θαη ηόηεο ηξέρα γύξεπε ηνπο, Ηεθηέξε κνπ. 
  

Θ’  ΙΗΓΔΠ ΚΑΡΗΔΠ 
 Ξεθώζεθε ν πάηεξ Άγηνο, πνπ λ’ αγηάζεη ην ζηόκα ηνπ. Μάεη, θαίλεηαη, λα ρηππήζεη ην ζήκαληξν 

ηνπ Ξπεξλνύ. Ώο μεθηλήζνπκε παξαθάησ, κ’ έλαλ θξπθό ζηελαγκό πνπ δελ έρνπκε θη άιινπο 

ηέηνηνπο ηξεινύο παπάδεο. 
Μαξαηήξεζε έλα πξάκα· πνπ θαλέλαο εδώ δελ θνηκάηαη. ινη ζαιεύνπλ εδώ. Ώπό ηε κηα πεηηέηαη 

θνπέιη κε ηε καζηά. Ώπό ηελ άιιε μεθαξδίδεηαη γέξνο κε ηνπ πιαγηλνύ ηνπ ηηο λνζηηκηέο. 

Μαξαθείζε παίδεη ηα δάρηπιά ηνπ ζην ηξαπεδάθη έλαο ζπιινγηζκέλνο. Θέζα ζην δηπιαλό ην 

καγαδί αλεβνθαηεβάδεη άιινο ηελ πήρε ζαλ ηπιηγάδη, θαη κεηξάεη ην ραζέ. Ώληίθξπ, ζην 

ςσκάδηθν, κπαηλνβγαίλεη ην θηπάξη κε ηα ςσκηά. Μαξέθεη δπγηάδεη ν κπαθάιεο ηηο παηλεκέλεο 

ζαξδέιεο ηνπ. Μνύ ην ρνπδνύξη θαη ην ξαράηη ηεο απάλσ ηεο Ώγνξάο! Βθεί ύπλνο θαη ρώλεςε, 

εδώ δνπιεηά θαη γιέληη. Ώρ, θαη ηη γιέληη! Νίμε κηα καηηά ζ’ εθείλελ ηελ ηαβέξλα, λα θαηαιάβεηο! 
Ώλ ηύραηλε λα ζ’ αληακώζσ ζηα μέλα ηα παιηά ηα ρξόληα, θαη κε ξσηνύζεο ηη ινγήο γιεληίδνπλε 

ζηνλ ηόπν καο, ζα ζνπ παξάζηαηλα ηα μεθαληώκαηα ηνπ ρσξηνύ κε ηόζε ιαρηάξα θαη δίςα, πνπ 

ζα ’ιεγεο: — «Βθεί είλαη ε αιεζηλή ε δσή». Οέηνηα είλαη ηα καύξα ηα μέλα! Σο θαη ηα ςεγάδηα 

ηνπ ηόπνπ ζνπ ζε θάκλνπλ θαη η’ αγαπάο θαη ηα δσγξαθίδεηο κε κύξηεο ιακπξέο ζσξηέο. Οώξα 

όκσο πνπ ηα βιέπνπκε θαη η’ αθνύκε, ηη ρξώκαηα λα ηνπο δώζνπκε! Οη λα ηεο ςάινπκε ηεο 

βξόκηθεο, ηεο ζθνηεηλήο, ηεο κνπριηαζκέλεο ηαβέξλαο, πνπ θξαηάεη θπιαθηζκέλνπο θαη 

καζθαξεύεη ηνπο αμηόηεξνπο δνπιεπηάδεο καο! Οη ηξαγνύδη λα ηνπ πνύκε ηνπ ηαβεξληάξε πνπ 

παξαθαιεί κεο ζηελ θαξδηά ηνπ λα καζήζνπλε ηα πνηήξηα ηνπ! 
Άθνπγέ ηνλ, ην βξαρληαζκέλν ηνλ ηξαγνπδηζηή ηεο ηαβέξλαο! Λ ακαλέο ηνπ είλαη αρακλόο θαη 

μεθξεκαζκέλνο ζαλ ην βξαθί ηνπ. Άιια δπν ηξία πνηήξηα, θαη ζα μεςπρήζεη θη ν ακαλέο. Θα 

θσινζπξζεί ηόηεο ην παιηθάξη ζην ζπίηη ηνπ, ζα βξίζεη αληίο λα θαιεζπεξίζεη, ζα μεξάζεη αληίο 

λα θάεη, θαη ζ’ απνθνηκεζεί αληίο λα ζπιινγηζηεί πσο ηέηνηα ρέξηα πνπ ηα ’θηηαμε ε θύζηο γηα λα 

πηάλνπλ ηνπθέθη, θη αιπζίδεο λα ζπάλνπλ, είλαη θξίκα, κεγάιν θξίκα λα δνπιεύνπλ νιεκεξίο γηα 

θνκκάηη καύξν ςσκί θαη γηα κεξηθά πνηήξηα θαξκάθη. 
Θε κνπ ιεο πσο ηα κεγαιώλσ. Ώρ, δελ ηα κεγαιώλσ όζν ηνπο πξέπεη θαη ηνπο ηαηξηάδεη. Ζαη δελ 

είλαη νη κεξνδνπιεπηάδεο κνλάρα, είλαη θη νη πξακαηεπηάδεο, θη νη αξρόληνη, θη νη πξνεζηνί. 

Θόιηο ζθαιλνύλε ηα καγαδηά, θη αξρηλνύλ ην πηνηό νη παηξηώηεο. 
Ώπό ηνλ Μαξάδεηζν ηνπ παπα-Ραξαιάκπε, ίζηα ζηνπ θπξ-Αηακαληή ηελ ηαβέξλα. Ζη έηζη πεξλάεη 

θαη μερληέηαη ε ώξα, ε κέξα, ν ρξόλνο θη ε δσή. Έηζη ην θαηαθέξλνπλε λα κελ πέθηνπλε ζην 

γηαιό λα πληγνύλ από ηελ ληξνπή θη από ηελ απειπηζηά. Οα είπακε ζαξξώ, θη άιινηεο. Αελ ηα 

μέξνπλ ηα ράιηα ηνπο, δελ ην θαληάδνπληαη πσο γίλεηαη λα δήζνπλ θη αιιηώο. Ώλ έξζεηο κάιηζηα 

παξαθάησ, ζην θαθελεδάθη πνπ καδεύνπληαη ηα κεγαινζάληδα, λα κε γειαζηείο θαη ηνπο 
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μεζηνκίζεηο ιέμε γηα ηνπο ηόζνπο άληξεο πνπ αλεκνζθνξπίδνπλ πνιύηηκε δύλακε θαη παιηθαξηά ζ’ 

ακαλέδεο θαη ζε πηνηά. Ια κελ ηύρεη θαη ηνπο δείμεηο ηη πηδέμηα κπνξνύζαλε λα παίδνπλε κπόκπεο 

ζηα ζβέιηα ηνπο ρέξηα. Ια κελ ηύρεη, γηαηί ζα ζε δέζνπλ ακέζσο. Μξώην, πνπ πέξαζε από ην 

λνπ ζνπ πσο κπνξεί λα βξεζεί παιηθάξη λ’ αςεθάεη ηε ραξηησκέλε δσή ηνπ! Αεύηεξν, πνπ βάδεηο 

θαη ηνπο λνηθνθπξένπο ζηα αίκαηα, γπξεύνληαο ηνπο θαη δσή θαη παξάδεο! — «Οη ηξέιεο είλαη 

απηέο, παηδί κνπ; Μήγαηλε θεη πνπ ιαρηαξνύλε ιεθηεξηά, θαη θαινπιεξώλνπλε γηα λα ηε ραξνύλ. 

Βκείο ηέηνηα αιηζβεξίζηα δελ ηα θαηέρνπκε. Ζαη πξόζερε λα κε ζ’ αθνύζνπλ, θαεκέλε, γηαηί 

αθαληζηήθακε. Μήγαηλε, πήγαηλε ζηελ Ζξήηε, ζηελ Ώξκεληά, ζηελ Ώξαπηά πήγαηλε, όπνπ ζεο. 

Βκάο όκσο άθεζε καο λα κηινύκε γηα ηα καμνύιηα καο, γηα ηα Ξθνιεηά θαη ηηο Βθθιεζίεο καο, 

άθεζέ καο λα ηελ ηειεηώζνπκε απηή ηελ αλαθνξά πνπ γξάθνπκε ηνπ Θνπθηή, λα καο θάκεη ηε 

ράξε λα κελ ηνλ γθξεκλήζεη ηνπ κπαξκπα-Θαλάζε ηνλ ηνίρν, πνπ ζθνηεηληάδεη ηα παξαζύξηα ηνπ. 

Ώξθεηά βάζαλα έρνπκε κε ηα θαζεκεξηλά καο καιώκαηα, κε γπξεύεηο λα καο αλάςεηο θαη ηέηνηεο 

θσηηέο. Μήγαηλε ζην θαιό, θαη κεηο δελ απνηξειαζήθακε αθόκε». 
Ώπηά ζα ζνπ πνπλ νη πξνεζηνί, θαη ρίιηα ηέηνηα. Ζαη ζα ρακνγειάζνπλ αλάκεζά ηνπο, θαη ζα 

κηζνθιείζνπλε ην ’λα κάηη, θαη ζα ξνπθήμνπλ ην λαξγθηιέ ηνπο, θη ύζηεξα ζα πνπλ ηνπ 

δαζθάινπ λα γξάςεη ηελ αλαθνξά γηα ηνλ ηνίρν ηνπ κπαξκπα-Θαλάζε, θη ν δάζθαινο ζ’ αξρίζεη 

λα γξάθεη, θαη ζα γξάςεη θη απνγξάςεη, θαη βάινπλ νη πξνεζηνί ηηο ππνγξαθέο ηνπο, ζ’ 

αξρίζνπλε λα γιπθνθηινύλ ην πνηήξη, ώζπνπ λα ’βγεη ν Εκάκεο λα θσλάμεη «Γηαηζί», θαη ηόηεο 

ηξαβνύλ έλαο έλαο θαηά ηα ζπίηηα ηνπο. 
Οη λα θαζίζνπκε λα ηνπο δνύκε! Οη ζα θαηαιάβεηο, θαη λα ηελ αθνύζεηο ηε κνλόρνξδε ηελ 

θνπβέληα ηνπο! Βθείλν πνπ ζέκε δε ζα ην πνπλ πνηέο ζηε δσή ηνπο. Θα ρσξαηέςνπλε, ζα 

ςεγαδηάζνπλ, ίζσο θαη ζα καιώζνπλ. Ζαλέλαο ηνπο όκσο, κήη’ ν γέξνο ν άξρνληαο, κήη’ ν 

επίηξνπνο δίπια ηνπ, κήη’ ν γηαηξόο παξαπέξα, κήη’ ν πξακαηεπηήο παξαθείζε, αρ, κήηε ν 

θσηηζκέλνο ν δάζθαινο, δε ζα μεζηνκίζνπλ ηε ιέμε ηελ ηξνκεξή πνπ θξύβεη κέζα ηεο 

θαηαζηξνθή θαη θαηαθιπζκό γηα ηελ ώξα, εηξήλε θη αλζξσπηζκό γηα θαηόπη. 
Ώο ηελ αθήζνπκε θαη ηε ξσκαίηθε ηελ Ώγνξά. Οελ είδακε θαη ηε Νσκηνζύλε. Ώιιηώηηθε κε 

ζαξξείο πσο ζα ηήλε βξνύκε ζηηο κεγάιεο ηηο ρώξεο. Ον ρσξηό, θίιε κνπ, είλαη ε κάλα ηεο 

ρώξαο. Ον λεξό από δσ αλαβξύδεη. Γίλεηαη ξεκαηάθη, βξίζθεη θη άιια ξεκαηάθηα ζην δξόκν, 

θνπζθώλεη, κεγαιώλεη, γίλεηαη πνηακόο. 
Σζηόζν, αλ θαη ηελ είδακε ηε κάλα ηνπ ξσκαίηθνπ λεξνύ, ηεο κάλαο όκσο ηε κάλα δελ ηελ είδακ’ 

αθόκα. Ζαη ζε θαιύηεξε ώξα λα ηήλε δνύκε δε ζα κπνξνύζακε. Ώξρίδεη θαη βαζηιεύεη ν ήιηνο. 

Ώπόιπζε ν Ξπεξλόο. Γπξηζκέλεο ζα είλαη ζηα ζπίηηα ηνπο όιεο νη Νσκηνπνύιεο. Ώπηέο είλαη πνπ 

ηνπο γέλλεζαλ ηνπο παηξηώηεο πνπ βιέπακε. Ώπηέο είλαη πνπ ζα ηνπο απνδερηνύλ απόςε ζηηο 

αγθαιηέο ηνπο. Ώπηέο είλαη πνπ θξαηνύλ ηα θιεηδηά ηνπ παηλεκέλνπ καο απηνύ ζεζαπξνύ, πνπ 

πάεη λα ζθνπξηάζεη κέζα ζε ζηδεξόθξαρηε θάζζα θξπκκέλνο. Θεζαπξόο καο είλαη πάληα, ό,ηη θη 

αλ πνύκε. Ώίκα καο είλαη νη παηξηώηεο, αο είλαη θαη λεξνπιηαζκέλν απηό ην αίκα. Μνηνο μέξεη α 

δελ ην μαλαδσληαλέςνπλε κηα κέξα θαη ην δπλακώζνπλ εθείλεο νη καπξνκάηεο, νη 

γιπθνπξόζσπεο, νη κάγηζζεο νη ρσξηαηνπνύιεο, πνπ πάκε λα ηηο ραηξεηήζνπκε ηώξα. 
  

Η’   ΟΥΚΗΝΞΝΙΔΠ 
Βιάηε, ξσκηνπνύιεο κνπ, ειάηε! Βιάηε λα θάκνπκε καδί ζαο ρσξηό. Ονπο αθήζακε θάησ ζηελ 

Ώγνξά ηνπο ιεγάκελνπο. ιε απηή ε αλνηρηόθαξδε γεηηνληά δηθή ζαο είλαη ηώξα. Ζάζε πόξηα 

νξζάλνηρηε, θάζε θαηώθιη πηαζκέλν. Ώπό θνληά ζαο πεξλώ, θαη κπξίδεηε ζα βαζηιηθόο, ζαλ 

αμεδίπισην καληηιάθη, όηη βγήθε από κνζθνκπξηζκέλν ζεληνύθη. Ώλ θαη γέξνο, κα ε δξνζάηε 

απηή επσδηά ζαο θέξλεη ζηελ θαξδηά κνπ αιιόθνηε ηξεκνύια, θξπθό ζπαξηάξηζκα, θάηη πνπ κε 

θάλεη θαη ζαξξώ πσο μαλάλησζα, θαη ζέισ θνληά ζαο λα κέλσ, λα ζαο θξπθνκηιώ, λα ζαο 

ιαηξεύσ, λα ζαο ιέγσ πσο είζηε ζεηο θη όρη άιιεο, πσο ηέηνηα κάηηα θαη ηέηνηα ρείιε ζηνλ θόζκν 

δελ ηα είδα, θαη πσο θξίκα, κεγάιν ήηαλε θξίκα λα κ’ αθήζεηε λα κηζέςσ ζηα μέλα κηθξό αγόξη 

θαη λα ζαο ζηεξεζώ, εγώ πνπ κπνξνύζα λα ηξειαζώ γηα ηελ αγάπε ζαο, κέξα θαη λύρηα λα ζαο 

ηξαγνπδώ θαη λα κε ρνξηαίλσ. 
Ώθόκα δελ ήξζα θνληά ζαο, Ιεξάηδεο κνπ, θαη ζαο αθνύγσ θαη ζπληπραίλεηε, θαη γειάηε, θαη ηα 

ζθνξπάηε ζηνλ αέξα ηξαγνπδηζηά ηα γέιηα ζαο θαη ηα ιόγηα ζαο βαικέλα ζε ζθνπό πνπ νη 

πνιηηηζκέλνη ηεο ρώξαο ηόλε ιέλε ρσξηάηηθε πξνθνξά! Ζάζε ηόλνο ηνπ ηξαγνπδηνύ ζαο από ηα 

θπιινθάξδηα ζαο βγαίλεη. Οξνκάδεηε, θη ν ηξόκνο ζαο μερύλεηαη κε ςηιό ηζηξηρηό πνπ ηνπ θάθνπ 

αγσλίδνπληαη κεγάιεο ηερλίηξεο λα ηόλε κηκεζνύλε, θαη ηα γέιηα ζαο αληηιαινύλ ζηνλ αέξα ζαλ 

θειαεδήκαηα. Θπκώλεηε, θη ε νξγηζκέλε θσλή ζαο αλεβνθαηεβαίλεη ζαλ ην θύζεκα ηνπ αλέκνπ. 

Ηππάζηε, θαη ην κνηξνιόγη ζαο πέηξεο ξαγίδεη. Ηέμε δε βγαίλεη από ην ραξηησκέλν ζαο ζηόκα πνπ 

λα κελ ηζηνξεί ηελ θαξδηά ζαο. Οα ιόγηα ζαο είλαη θαζξέθηεο πνπ παξαζηαίλεη ηηο ρίιηεο ηεο 

αιιαγέο. Ξηε ρώξα νη πνιηηηζκέλεο νη αδεξθάδεο ζαο δελ ηνλ έρνπλ απηόλ ηνλ θαζξέθηε. 
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Βθείλεο μέξνπλε ιόγηα πνπ κξύβνπλε ηηο ιαρηάξεο, ηνπο θαεκνύο, ηηο ραξέο. Δ κνπζηθή ηεο 

θαξδηάο ηνπο είλαη ηνληζκέλε απάλσ ζε μέλν ζθνπό. Σο θη ε κηιηά ηνπο από ηα μέλα είλαη 

θεξκέλε. εύηηθν ινπινύδη βακκέλν κε δαλεηζκέλεο ζσξηέο, όρη ζαλ ην βόηαλν πνπ θπηξώλεη 

ζηα θπιινθάξδηα ζαο θη αλζίδεη ζηα ρείιε ζαο, πνπ κνζθνκπξίδεη θαη κε γιπθνκεζάεη απηή ηελ 

ώξα. 
Αε ιέγσ πσο δελ ηα ’ρεηε θαη ζεηο η’ αγθαζάθηα πνπ βγαίλνπλε γύξσ ζηα ηξηαληάθπιια. Γπλαίθεο 

δε ζα είζαζηε δίρσο απηά. Θα ε θύζε ζαο ηόζν ηέιεηα, ηόζν ηξαλά θαζξεθηίδεηαη ζε θάζε ζαο 

ιόγν, ζε θάζε ζαο θάκσκα, πνπ ζαο βιέπεη άλζξσπνο θαη ιέεη,— «Ώπηή είλαη ε γπλαίθα· κε 

δηαβάδεηο βηβιία λα ηήλε λνηώζεηο. Θελ πξνζκέλεηο λα ηεο θύγεη ιόγνο ή ζηελαγκόο, λ’ 

απεηθάζεηο ην ηη ζπιινγηέηαη· ιαρηαξεί; αγαπάεη; κηζεί; δνπιεύεη; θαθηώλεη; Ξώλεη θνληά ηεο λα 

θάζεζαη, ζώλεη ηα κάηηα ηεο λα θνηηάδεηο, ηε κηιηά ηεο λ’ αθνύο, θαη ζα ην κάζεηο.» 
Βδώ είλαη ην ρσξηό, ε κάλα ηεο ρώξαο. Βδώ βιαζηίδνπλ θη αλζνβνινύλ όια η’ αλζξώπηλα πάζε, 

έμσ, ζηνλ αέξα, ζηνλ ήιην, δσληαλά θαη δξνζάηα ινπινύδηα, όρη ζηξαγγηζκέλα κπξσδηθά, θαη ζε 

ρξπζέο κπνηηιίηζεο θξπκκέλα. 
Θπνξείο, θίιε κνπ, λ’ αθνύζεηο θαη κεξηθέο αλνηρηνύηζηθεο θνπβέληεο εδώ. Οίπνηηο δελ ην ’ρεη ε 

καξηόια εθείλε ε κηθξή κε ηε ρνληξή ηελ πιεμνύδα, ην ζηγαλό ην πνηάκη πνπ θάζεηαη ηώξα θη 

αθνύγεη ηελ θεξα-Φξόζσ πνπ ζπληπραίλεη γηα ηνλ αξξαβώλα ηνπ Γαλή ηνπ πεξηβνιάξε, ηίπνηηο 

δελ ην ’ρεη λ’ αξρίζεη λα δεγάηαη ζηελ πξώηε ζπλνκήιηθε πνπ αληακώζεη, ην ηη έηπρε πέξζη ζαλ 

παληξεύνπληαλ ε κεγάιε ηεο αδεξθή, ηόηεο πνπ άθνπζε ν Γαλήο από ην ζηξώκα ηνπ κηα πξσηλή 

ηα παηρλίδηα θαη πεξλνύζαλε γηα ην λίςηκν ηνπ γακπξνύ, θη από ηε βηάζε ηνπ λα δεη ηελ παξέα 

έηξεμε κηζόγπκλνο ζην παξάζπξν. Οέηνηα κπνξείο λ’ αθνύζεηο εδώ πέξα πνιιά. Ζάκε όκσο πσο 

ηε ζηκώλεηο απηήλ ηελ ηξειή πνπ ηα μέξεη όια, θάκε πσο ηεο δεηάο έλα θξπθό θηιί, θάκε πσο 

ηελ αγγίδεηο, αο είλαη θαη κε ην κηθξό ζνπ ην δαρηπιάθη, θαη ζνπ γίλεηαη άμαθλα πύξγνο πνπ 

ζηέθεη θαη δηαθεληεύεη ηελ ηηκή ηεο, θαη ζνπ θαξθώλεη ηέηνηα καηηά, πνπ θαηαξηέζαη ηελ ώξα πνπ 

γελλήζεθεο απ’ έλα θνξίηζη πην άλαληξνο. 
Ζαη δε ζα ηήλε βξεηο κνλαρά ζην θνξίηζη απηή ηελ αθαηαπόλεηε δύλακε ηεο ηηκήο. Ώπηό ην 

βιέπνπκε θαη ζηηο ρώξεο, δειαδή ζηηο ξσκαίηθεο ηηο ρώξεο. Βθείλν πνπ είλαη λ’ απνξήζεηο, είλαη 

πνπ βιέπεηο ηόζεο θαη ηόζεο ιπγεξέο καπξνθόξεο θαη πεξλνύλ η’ αγύξηζηα ρξόληα ηεο ληόηεο 

ζηελ άραξε κνλαμηά ηεο ρεξείαο, δίρσο άιιε ειπίδα παξά λα κεγαιώζεη η’ αγόξη ηνπο θαη λα 

πηάζεη ηνλ ηόπν ηνπ καθαξίηε! Οέηνηνο εξσηζκόο, θίιε κνπ, κπνξεί λα καο γελλήζεη θη άιινπο 

εξσηζκνύο. Γπλαίθα πνπ κπνξεί λα πλίμεη ζηα ζηήζηα ηεο ηε κεγαιύηεξε ηε ιαρηάξα, πνπ 

θιεξνλόκεζε από ηελ Βύα, κπνξεί θη άιιεο ζπζίεο λα θάκεη. Θπνξεί λα δηδάμεη ηνπ παηδηνύ ηεο 

θαη ηελ αγάπε πνπ δελ μέξεη ληξνπή, ηελ ηηκή πνπ δε καξαίλεηαη, ηνλ εξσηζκό πνπ δνμάδεη 

παηξίδεο. Θπνξεί λα ηόλε ζηέιλεη κηα κέξα κε θακάξη θαη κε πεξεθάληα εθεί πνπ πνηίδεηαη ε γεο 

από αίκα, θαη θπηξώλνπλ έζλε. 
Έλα θαθό, πνπ άιιεο δαζθάιηζζεο από ηηο καλάδεο ν ηόπνο δελ έρεη! ΐξήθαλε κηα ζηα παιηά ηα 

ρξόληα νη θαινί ρσξηαλνί. Ώπό ηελ Βιιάδα ηε θέξαλε. Θειπνκέλε ηε ιέγαλε. Ρίιηεο κόδεο έθεξε 

καδί ηεο, μειάγηαζε ηα θνξίηζηα, ράιαζε θαη ηελ νκνξθηά ηνπο. Ώπηό ππνκνλή· κα ην λόζηηκν 

είλαη πνπ θη απηή μειαγηάζηεθε. Ονπο πξώηνπο πέλη’ έμη κήλεο έθακε θάηη. 
Έκαζε ηα κηθξά λα δηαβάδνπλ, θαη λα ιελ πσο ππάξρεη εθεί θάησ θαη κηα ξσκηνζύλε δίρσο 

αγάδεο. Ον πξσί όι’ απηά. Ο’ απνκεζήκεξν είρε θέληεκα θαη ξάςηκν. Λη κεγαιύηεξεο δίδαζθαλ 

ηηο κηθξόηεξεο, θη ε δαζθάιηζζα πήγαηλε ζηελ θάκαξά ηεο λα μεθνπξαζηεί. Θε ξσηάο ην ηη θαη ην 

πώο, ζώλεη λα ζνπ πσ πσο έπαζε θη ε δαζθάια ην πάζεκα ηνπ πάηεξ Ιηθεθόξνπ. Οξαβήρηεθε 

ινηπόλ από ηε δαζθαιηθή θη άξρηζε ην λνηθνθεξηό· επεηδή βξέζεθε θξόληκε ηνπ παιηθαξηνύ ε 

κάλα θαη ηελ πάληξεςε κε ην γην ηεο. 
Ζη έηζη έθιεηζε ην Ξθνιεηό ησλ θνξηηζηώλ ηόηεο, ώζπνπ ήξζε άιιε, πην άζθεκε. Ζη έκαζαλ ηα 

θνξίηζηα λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλε. Θε ζαξξείο ινηπόλ πσο είλαη αγξάκκαηα ηα θνξίηζηα 

πνπ παίδνπλ ηώξα ηξηγύξσ καο. Αελ πξνθηαίλνπλε λα ην δηαβάδνπλ θαη λα ην γξάθνπλ πσο είλαη 

ζθιαβνπνύιεο, πσο η’ αδέξθηα ηνπο είλαη θαηαθξνλεκέλα, ε δσή ηνπο ληξνπηαζκέλε θαη ηαπεηλή. 

Ξα λα ρακνγειάο, ζαξξώ. Ξα λα κε ξσηάο ζε ηη βηβιίν θαη ζε ηη γιώζζα ηηο δηαβάδνπλ απηέο ηηο 

ηξέιεο. Μνηνο πήγε θαη ηα μεκπάιηζε ηα θνξίηζηα. Λη δαζθάιηζζεο ηάρα;—Θε θνβάζαη νη 

δαζθάιηζζεο ηα κάζαλε λα δηαβάδνπλ· ην ηη ζα δηαβάδνπλε, δελ είλαη δηθή ηνπο δνπιεηά. Βίλαη 

δνπιεηά ηεο έξκεο ηεο ηύρεο. Ζη επεηδή ε ηύρε δελ ηα ’θεξ’ αθόκα σο εδώ ηα θξάγθηθα ηα 

παξακύζηα, νη ρσξηαηνπνύιεο καο, ζα κάζνπλ ηα γξάκκαηα θαη λνηθνθπξεπηνύλ, ηα βάδνπλε ζην 

ξάθη καδί κε η’ άιια πξνηθηά ηνπο. 
Οη θαθό σζηόζν γίλεηαη κέζα ζε θείλν ην πεξηβόιη! Εζηνξηθό πεξηβόιη. Οε βιέπεηο εθείλε ηε 

Οδηηδηθηά; Ξηνλ θαηξό κνπ νη θνπέιεο θξέκαδαλ εθεί θνύληεο θαη θνπληνύληαλ, θαη ηξαγνπδνύζαλ 

ηα πνλεκέλα ηνπο ιηαλνηξάγνπδα. Δ θσλή ηνπο ήηαλ θαζώο θαη ηώξα· ςηιή ςηιή θαη ρακειή, 

ζα λα κελ ηνικνύζε λα βγεη έμσ κ’ όιε ηε δύλακή ηεο. Ίζσο έρεη θη απηό ην ιόγν ηνπ. Γηαηί 
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καζέο νη Ονπξθνπνύιεο λα ηξαγνπδνύλε κεγαιόθσλα ζαλ η’ αεδόληα, θη νη δηθέο καο ρακειά 

ρακειά θαη ζπκκαδεκέλα ζαλ ηηο ηξνπμαιιίδεο; Θαξξώ πσο ην κάληεςεο, θαη πσο κε πίθξα κνπ 

ην μεγάο, πσο ηεο ξσκαίηθεο ηεο ςπρήο ε ραξά πξνβάιιεη ζηνλ θόζκν κε πξνθύιαμε θαη κε 

πάηεκα κεηξεκέλν, κελ ηύρεη θαη ηελ αξπάμεη, θαη ηελ πλίμεη θαλέλαο. Δ ραξά πξέπεη λα βγεη, ην 

θνξίηζη πξέπεη λα ηξαγνπδήζεη, θη αο γίλεη ό,ηη γίλεη. ΐγαίλεη ινηπόλ ζηγαλά θαη κε πξνζνρή. 
Έηζη ηξαγνπδνύζαλ θαη ηόηεο, κα ηξαγνπδνύζαλ ηξαγνύδηα ηεο πξνθνπήο, όρη ηα λεξόβξαζηα 

πνπ ηνπο θέξλνπλ ηώξα ηα μεληηεκέλα η’ αδέξθηα ηνπο. 
Έια ζην πεξηβόιη, λα ην δεηο πσο δελ είλαη πηα εθείλα ηα ρξόληα. Μξώην, πνπ θαζεκηά γιπθόραξε 

καπξνκάηα δελ είλαη θαζώο ηόηεο ληπκέλε. Θα κνπ πεηο απιή θαη θαζάξηα πάληα, κα είλαη θη 

απηή ζαλ ηελ απιόηεηα ηεο θαζαξεύνπζαο. Θήηε ξσκαίηθα, κήηε αξραία, κήηε θαη θξάγθηθα. 

Φνπζηάλη θνκκέλν γηα λα θνξηέηαη κε θνξζέ, θαη θνξζέ δε θνξεί ε ρσξηαηνπνύια. Οξαρειηά 

αλνηρηή θαη κπηκπηισκέλε, ζσζηήο ρσξηαλήο ηξαρειηά. Οαθνύληα αςειά αςειά ζσζηά 

Μαξηζηάληθα ηαθνύληα. Ώλ ηα δεη απηά θαλέλαο νιόηεια μέλνο, ζα πεη πσο ή ηξειάζεθε ην θνξίηζη, 

ή ξνύρα δελ είρε λα βάιεη, θη έβαιε ό,ηη βξέζεθε. Βκείο ηόηεο ζα ηνπ πνύκε πσο κήηε ην ’λα είλαη 

κήηε η’ άιιν. Οελ θνπέια ηελ πήξε ην ξέκα ηεο κόδαο. Δ κόδα αιινύ αιιάδεη κε ηε κέξα, αιινύ 

κε ην κήλα, θη αιινύ κε ην ρξόλν. Ζαπόηεο από ηελ θνξθή σο ηα λύρηα, θαη θάπνηεο ρηππάεη 

από δσ θη από θεη. Οη λα ζνπ θάκεη ην θνξίηζη! Ον παξαδάιηζαλ νη δαζθάιηζζεο θη νη 

αξξαβσληαζηηθνί. Ον θνξίηζη, θπζηθό ηνπ είλαη λα ζέιεη λ’ αξέζεη. Οαμηδεύεη ν γακπξόο σο ηελ 

Μόιε, θέξλεη καδί ηνπ όζα βηελλέδηθα ζηνιηδάθηα κπνξεί. Ον θνξίηζη ηα βάδεη, θαη καζθαξεύεηαη 

γηα λ’ αξέζεη. 
,ηη θη αλ θνηηάμεηο κέζα ζηε Νσκηνζύλε, κα ζε ρσξηό είζαη, ζε ρώξα, θνξίηζη βιέπεηο, αγόξη, 

έλα πξάκα παξαηεξείο. Μώο ό,ηη καο έκεηλε δηθό καο ζηγά ζηγά η’ απνζθπβαιίδνπκε· εμόλ αλ είλαη 

ηνύξθηθν, θαζώο είλαη λα πνύκε η’ αγαιίθη, ε ζηελνθεθαιηά, θαη ην πείζκα. Άθνπ ηώξα, λα δεηο. 

Οε γιώζζα καο, ηελ πεηάμακε. Οα ηξαγνύδηα καο, ηα πεηάμακε. Ονπο ρνξνύο καο, ηνπο 

αξλεζήθακε. Οα ηνπθέθηα καο, αλ κέλνπλ αθόκα ζ’ απηά ηα κέξε, ν ιόγνο είλαη πνπ δελ έιεηςαλ 

νη ιαγνί. Θαο κέλεη θαη θάπνην θηιόηηκν, θη απηό δα είλαη πνπ καο ραληαθώλεη βαζύηεξα. 

Νσκαίηθν θηιόηηκν πάεη λα πεη, λα θάλεηο ό,ηη δελ ζνπ ηαηξηάδεη. Ια κε θπιάγεηο ηίπνηηο θαζάξην 

ξσκαίηθν· ηίπνηηο άιιν, παξά ηα καύξα εθείλα ηα κάηηα, ηα θεγγαξσηά ηα πξόζσπα, θαη ηα 

βεξγνιύγηζηα ηα θνξκηά. Μάκε, πάκε θνληά ηνπο. 
Ώλ καο βιέπαλε, ζα πεηνύζαλ θαη ζα θξπβνύληαλε ζαλ ηηο πέξδηθεο. Μνύ λα ην θαληαζηεί ε 

κηθξνύια εθείλε πνπ ζηέθεηαη αλάκεζα ζηηο πνξηνθαιηέο, λα πεηξάμεη ηηο άιιεο πνπ ηε γπξεύνπλ, 

πνύ λα ην θαληαζηεί πσο θξπθνθνηηάδνπκε ην ξνδαθηλί ηεο ην ρλνύδη, πνπ ην ’ρεη αλακκέλν ην 

ηξέμηκν θαη ην γέιην! Ζνίηαδε, ζεξπεηάδα! Ραξά ζηνλ πνπ ζα ηελ θάκεη βαζίιηζζά ηνπ! Φσλάδνπλ 

νη άιιεο, γεινύλ, θαη πεδνύλε γύξσ, λα μεηξππώζνπλ ηελ θξπκκέλε ηε Ιεξατδνπνύια. Ξσπαίλεη 

απηή. Ζνηηάδεη από ηα θύιι’ αλάκεζα, θαη ζθάλεη ζην γέιην. Οελ πξνδίλεη ην γέιην, ηξέρνπλ νη 

άιιεο, θαη γεκίδεη ν θόζκνο ηζηξηρηά θαη θσλέο. Γειάηε, γειάηε, κηθξνύιεο κνπ! Ραίξεζηε ηώξα, 

γηαηί κπνξεί κηα κέξα λα ην λνηώζεηε πσο ζα καο γελλάηε ζθιαβόπνπια. 
Ώξρνληηθνύ ζπηηηνύ πεξηβόιη. Ηείπεη ζα πεηο ην ζηληξηβάλη, δε ζε ιηγνζπκνύλ εδώ ηα 

κνζθνβόηαλα ηνπ Βθέληε, κα βαζηιεύεη ράξε, πνπ η’ άιιν δελ ηελ είρε ην πεξηβόιη. Ίζσο επεηδή 

εθεί έπεθηε ε αληειηά ηνπ κεζεκεξηνύ, θη εδώ ζθνξπηέηαη ε δξνζηά ηεο βξαδηάο. Ίζσο επεηδή εθεί 

κνπξκνύξηδαλ πεξηζηέξηα, θη εδώ παίδνπλ νη ισιέο απηέο πέξδηθεο· εθεί πάηεκα γάηαο δελ 

άθνπγεο, θαη δσ όιν ηξέμηκν θαη θσλέο. Βθεί πλίγνπληαλ θάζε θώρε ζην γηαζνπκί, εδώ θάζε 

ινπινύδη ηνλ ηόπν ηνπ, θάζε ηόπνο ην βόηαλό ηνπ. Βθεί ξαράηη, εδώ δσή θαη ηάμε. Οελ έρεη ν 

Νσκηόο ηελ ηάμε ζην ζπηηηθό ηνπ, θη αο ηήλε ζηεξείηαη ην έζλνο ηνπ. Ηεο θαη ην ’θακε όξθν, θη 

είπε ηνπ Ονύξθνπ: «Θνπ πήξεο ηνλ Οόπν κνπ; Ράξηζκά ζνπ. Ια ζνπ δείμσ εγώ όκσο ηώξα πσο 

κπνξώ θαη δίρσο παηξίδα λα δήζσ· πσο κπνξώ λα δνπιεύσ, λα λνηθνθεξεύσ, λα παζηξεύσ, λα 

καδεύσ, λα πινπηίδσ, λα ζηνιίδσ. Ζάκε θαη ζπ, αλ κπνξείο, έλα ηέηνην πεξηβνιάθη. Ζάκε ηέηνηα 

θνξίηζηα λα παίδνπλε κέζα. Ονπ θάθνπ, δε ζα κπνξέζεηο. Οέηνην γνύζην εζύ δελ ην ’ρεηο. 

Νσκαίηθν είλαη απηό ην γνύζην. Θνπ άξπαμεο ηελ παηξίδα κνπ; Ζξάηαγέ ηελ ηελ παηξίδα κνπ. 

Ράξηζκά ζνπ. Ια ζνπ θάκσ εγώ ηώξα έλα πεξηβνιάθη, έλα ζπηηάθη, λα δεηο ηη ζα πεη Νσκηόο.» 
Έηζη κνπ θαίλεηαη, ζα λα παίδνπκε κε πεξηβνιάθηα θαη κε ζπηηάθηα κέζα ζηνλ θόζκν. Ξαλ ηνπο 

θπιαθηζκέλνπο, πνπ γηα λα ζθνηώζνπλ ηηο καύξεο ηνπο ώξεο, δσγξαθίδνπλ εηθόλεο απάλσ 

ζηνπο ηνίρνπο ηεο θπιαθήο. 
Θ’ αο κελ ην θαξκαθώλνπκε ην γιπθό καο η’ αγέξη κε ιόγηα πηθξά. Μαίδεηε, ιπγεξέο κνπ, παίδεηε. 

Μξέπει λα παίδεηε ζεηο. Ώθήζηε ηα θιάκαηα γηα ηνπο δόιηνπο πνπ ζα γελλήζεηε. 
Έια κέζα ζην ζπίηη. Ώο ξίμνπκε κηα καηηά ζη’ αξρνληηθό ηνπ κεγαιύηεξνπ πξνεζηνύ καο πξηλ 

έξζεη από ηελ Ώγνξά θαη παηήζεη ηηο θσλέο θαη θάκεη ηνλ θόζκν άλσ θάησ. Αελ είλαη, ιέεη, θαθόο, 

κόλν πνπ ζπκώλεη. Θπκώλεη, ιέεη, κε ηε γπλαίθα ηνπ, ζαλ αξγεί ην θαΎ. Ια ζπκώζεη κε ηνπο 

πξνπαηνξηθνύο ηνπ ερζξνύο, δελ ηαηξηάδεη. Ια πηάζεη Ονύξθν θαη ην δνπκί ηνπ λα βγάιεη, 
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βάξβαξν πξάκα! Κεζπκαίλεη ινηπόλ κε ηα ιόγηα ζηελ θαθόκνηξε ηε γξηά ηνπ. Οηο γόβεο ηνπ 

βιέπσ εθεί ζηελ θώρε, θαη ηξόκνο κε πηάλεη. 
Ώγεξηθό ζπίηη, θη ε πάζηξα θέγγεη πέξα θαη πέξα. Θαξκαξόζηξσηε απιή ζηε κέζε, ην ζαιόλη από 

ηε κηα, από ηελ άιιε ε ηξαπεδαξία, θαη ζην βάζνο νη ζθάιεο. Μαληνύ ράξε, θαινπάζηα θαη βηνο. 

Μαληνύ ηάμε θαη πάζηξα. Έια λα ζνπ δείμσ ην καγεξεηό, λα ην θακαξώζεηο. Ώξρίζαλε λ’ 

αλάβνπλ ηα θώηα. Ώζηξάθηεη ην καγεξεηό κε ηα θαζάξηα ηα πηαηηθά, κε ηα γαλσκέλα ραιθώκαηα. 

Λη θάηαζπξεο νη θνπβνύδεο κήηε θνπθί ζηάρηε ή θάξβνπλν δελ έρνπλε γύξσ ηνπο. Βδώ είλαη η’ 

αξγαζηήξη πνπ δνπιεύεηαη ην θαιό ην θαΎ, κελ ηύρεη θαη πεζάλεη ν Αεκνγέξνληαο από ηελ πείλα, 

θαη ράζεη η’ αληηζηύιη ηνπ ν Οόπνο. Αελ ηε βιέπσ ηελ θεξά καο απόςε ζην καγεξεηό. Απν θαη 

κνλαρέο παξαζηέθνπληαη ζηηο θνπβνύδεο, ε γξηά ε παξαθόξε θαη ηα δεύηεξό ηνπο θνξίηζη. Ον 

κεγαιύηεξν ην θνξίηζη ηνπο ζα ην βξνύκε απάλσ, ζη’ αγαπεηό ηεο παξάζπξν. 
Δ γξηά ε παξαθόξε πνπ βιέπεηο, είλαη ηώξα ρξόληα, πνπ ήξζε ζ’ απηό ηα ζπίηη από αληηθξηλό 

ρσξηνπδάθη. Μξέπεη λα είδε θη έπαζε πνιιά ζηνλ θαηξό ηεο. Ζνίηαμε κάηηα κεγάια θαη ζακπσκέλα, 

θξύδηα ππθλά θαη καύξα ζα βδέιιεο, ζηόκα ζπκκαδεκέλν θη απνθαζηζηηθό, πξόζσπν ρισκό πνπ 

δελ ην πηάλεη κήηε ε αλαιακπή ηεο θσηηάο. Ξα κάγηζζα θαίλεηαη, κε ηε καγνπιίθα ηεο θαη κε ηελ 

θίηξηλε ηελ πνδηά. Ζαβνπξληίδεη ηα θξεαηνθόκκαηα κε κηα πίθξα ζηελ όςε ηεο, πνπ ιεο θαη 

καγεξεύεη θαξκάθη. Ζνίηαδε ηη δηαθνξά ε θνπέια πνπ θόβεη ηα θπδώληα ζην πιάγη ηεο. Βίλαη ε 

αγαπεκέλε ηνπ πξνεζηνύ, γηαηί, ιέεη, ηνπ κνηάδεη. Έρεη ηα ζηαρηεξά ηνπ ηα κάηηα θαη ην 

ζηξνγγπιό ηνπ ζαγόλη. Θα ν άξρνληαο, ζαξξώ, δελ κπνξεί λα ’ρεη θαη ηόζε ράξε. Ώπηόο, ζαλ 

αλαζεθώλεη ηα καλίθηα ηνπ λα ηνπ ρύζεη ε ραδεκέλε ηνπ λα πιπζεί, δε ζα θεγγνβνινύλε δπν 

ηέηνηα κπξάηζα από πάλσ από ηελ αζεκέληα ιεθάλε. Έρεη, ιέεη, ε κηθξή θαη ηελ θαινζύλε ηεο 

κάλαο ηεο. Άγηα θαινζύλε! Βζύ κνλάρα ζώλεηο λα ζηνιίζεηο θνπέιαο πξόζσπν! Ώγαπά, ιέεη, 

πνιύ θαη ηε ζεηα-Γηαλλνύια, ηελ παξαθόξε. Λη άιιεο παίδνπλ θαη ηξαγνπδνύλ, θη απηή ηξέρεη 

ζην καγεξεηό θαη βνεζά ηεο Γηαλλνύιαο. Ζη ε γξηά ηελ αθήλεη, γηα λα η’ αθνύγεη ύζηεξα ν 

αθέληεο θαη λα ην ραίξεηαη, πνπ ε ραδεκέλε ηνπ ην ’θακε πάιη ην θπδσλάην. 
Οελ έζηεζαλ ηώξα ηελ θαηζαξόια. Οώξα ην θαΎ βξάδεη. Ζαζίδεη ζην καμηιάξη ηεο ε γξηά, παίξλεη 

η’ αδξάρηη ηεο, θη ε κηθξνύια πάληα θνληά ηεο. Ζάηη έρεη λα ηεο πεη ε γξηά, θαη πξέπεη λα ηελ 

αθνύζνπκε: 
  
  

ΗΑ'    Ζ ΘΔΗΑ-ΓΗΑΛΛΝΙΑ 
 «Αελ είλαη κηα δελ είλαη δπν πνπ κε ζηαπξώλεηο λα ζνπ ηα πσ· είζαη κηθξνύια, θαη γηαηί λα ζε 

θαθνθαξδίδσ! Θα εζύ θαη θαιά λα η’ αθνύζεηο. Ηνηπόλ άθνπ ηα, θηάλεη λα κελ ηα μεζηνκίζεηο 

θαλελνύ, θαεκέλε, γηαηί ε θαηάξα κνπ ζα ζε θάεη. Λη γνληνί ζνπ κνλάρα ηα μέξνπλε. 
Βίλαη πνιιέο ώξεο καθξηά από δσ ην ρσξηό καο. Ον θαεκέλν ην ρσξηό καο! Αελ ην μαλαείδ’ από 

ηόηεο! Ον θαιπβάθη καο δελ ήηαλε κεο ζην ρσξηό, ήηαλ όμσ, κέζα ζε ιόγγν δέληξα γεκάην. 

Μαξαπάλσ ήηαλ ε βνζθή, θαη θεη έβνζθε ηα γίδηα ηνπ ν ζεηνο κνπ ν Ιηθνιήο. Ώκ απηόο δα κε 

πξνίθηζε θαη κε πάληξεςε. Βγώ ήκνπλα ρξόληα νξθαλνθόξηηζν. Θε πήξε θαη κνπ έδσζε ην 

Γησξγή κνπ. Οα πξνηθηά κνπ ήηαλ ην θαιύβη, έλα ρσξαθάθη, θαη ηα κηζά ηα γίδηα ηνπ κπάξκπα. 

Ονλ είρακε θαη θείλνλα καδί καο. Θόλν πνπ δε καο ράξηζε ν Θεόο θαη παηδηά. ια η’ άιια ηα εί-

ρακε. Ζάηη ήμεξε ν Θεγαινδύλακνο, ηε ράξε ηνπ λα ’ρνπκε! 
Ώλέβεθε κηα βξαδηά ν γέξνο ζηε κάληξα,—ήηαλ άλνημε ζαλ θαη ηώξα—λα δεη αλ είρε ηελ έλλνηα 

ηνπ θνπαδηνύ ν Γησξγήο, πνπ εξρόηαλε δπλαηή κπόξα. Βγώ, δελ ήηαλε δα θαη πξώηε θνξά πνπ 

έκελα κνλαρή κνπ. Θαγείξεπα ην θαΎ, θη έθισζα, ζαλ θαιεώξα. ηη βγήθε ν γέξνο, θη αξρηλάεη 

ην θαθό. Θηα πα ζηελ άιιε αζηξαπέο θαη βξνληέο. Έθαλα ην ζηαπξό κνπ θαη θάζνπκνπλ έηζη 

θνληά ζηε θσηηά. Αελ πέξαζε όζε ώξα ην ιέγσ, θη αξρηλάεη θη ε βξνρή. Άξρηζε δελ άξρηζε ε 

βξνρή, θαη λα ζνπ ρώλνπληαη κέζα ζην θαιύβη δπν Ονπξθαιάδεο! Ώθόκα ηνπο βιέπσ κπξνζηά 

κνπ, θαη ηξέια κε πηάλεη. Ο’ άγξηό ηνπο ην γέιην, ζα κ’ είδαλε κνλαρή ζην θαιύβη, ήηαλ θη από 

ηελ όςε ηνπο θη από η’ άξκαηά ηνπο πην ηξνκεξόηεξν. Ξηελ αξρή ζάξξεςα δα πσο ήξζαλ ώζπνπ 

λα πεξάζ’ ε βξνρή. Θα απηνί είραλ άιια ζην λνπ ηνπο. Βθείλε ηελ ώξα ην ζπιινγηζηήθαλε, 

ζρεδηαζκέλν ην είραλε, Θεόο ην μέξεη. Μξώην πξάκα πνπ έθακαλ ήηαλε λα καληαιώζνπλ ηελ 

πόξηα. Βγώ ζαλ ην είδ’ απηό, έθακα λα ζεθσζώ, θαη κνπ ήξζε ζα ιηγνζπκηά, θη έπεζα πίζσ κε η’ 

αδξάρηη ζην ρέξη. Θήηε λα θσλάμσ δελ πξόθηαμα. Θα ήκνπλα γεξή γπλαίθα, θαη δελ πξέπεη λα 

βάζηαμε πνιύ ε ιηγνζπκηά. Ξαλ άξρηζα λα ζπλεθέξλσ, θαηάιαβα πσο γπξεύαλε λα κε ζεθώζνπλ 

θαη λα θύγνπλε. Θα θνβήζεθαλ, θαζώο θαίλεηαη, λα κελ πιαθώζεη θαλέλαο θαη ηνπο ραιάζεη ηε 

δνπιεηά, θαη ζπιινγηζηήθαλε λα κε πάξνπλ θαη λα ηξαβήμνπλε ζε θαλέλα πην κνλαρηθό κέξνο. 

Αελ έβξερε θαη πνιύ ηώξα. Ον πξώην πνπ κηζνζπκνύκαη είλαη πνπ κε ζήθσλε ν έλαο, θη ν άιινο 

μαλάλνηγε ηελ πόξηα. Ξαλ άλνημαλ ηελ πόξηα θαη κ’ έζεξλαλ έηζη από ην θαηώθιη, αθνύγσ απ’ 

έμσ κηα πηζηνιηά. Ώρ, εθείλν ην «Γηαλλνύια κ’, Γηαλλνύια κ’», πνπ άθνπζα ύζηεξ’ από θείλε ηελ 
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πηζηνιηά! Μνηέο δελ ζα ηελ μεράζσ ηελ πηθξή θαη θιακέλε θσλή ηνπ Γησξγάθε κνπ. Λ θαεκέλνο 

πξέπεη λα ’ηξεμε θη ήξζε ζην θαιύβη δίρσο λ’ αληακώζεη ην γέξν, θαη γύξηδε κνλαρόο ηνπ. Αελ 

κπόξεζε ιόγν λα μαλαπεί. 
Βγώ πηα ηώξα μύπλεζα θαη θαηάιαβα ηη καύξε ζπθνξά κνπ θαηέβεθε, έηζη άμαθλα ζαλ η’ 

αζηξνπειέθη. Ζη όρη λα πεηο πσο άξρηζα ην κνηξνιόγη ή ηηο θσλέο. Έηζη, αγξίεςε ε θαξδηά κνπ, 

ζα λα ήκνπλ άληξαο. Θέξηεςα θαη πήγα. Άλαςε ηέηνηα θσηηά κέζα κνπ πνπ κνπ ήξζε λα 

μεηηλαρηώ θαη λα ρπζώ θαηαπάλσ ηνπο λα ηνπο πλίμσ. Ζαη ην θαηάθεξα λα μεηηλαρηώ. Έπεζα ίζηα 

πάλσ ζην καθαξίηε, ζηνλ αθξηβό κνπ ην ιεβέληε. Θνπ θάλεθε ζα λα ζάιεπε αθόκα ιηγάθη. 

Κερλώ κηα ζηηγκή ηα ζεξηά πνπ είρα κπξνζηά κνπ, θαη καιαθώλ’ ε θαξδηά κνπ, θαη ζθύβσ λα 

παζπαηέςσ ην πξόζσπό ηνπ, λα ην θηιήζσ, λα ηνπ κηιήζσ, λα ηόλε ξσηήμσ πνύ ηόλε 

ιαβώζαλε, ρίιηα πξάκαηα δεηνύζα λα θάκσ ζε κηα ζηηγκή. Αελ πξόθηαμα κήη’ έλα λα θάκσ! Θ’ 

αξπάδεη ν έλαο ηνπο από ηε κέζε, ν άιινο από ην ρέξη, κε βιαζηήκηεο θαη θνβέξεο, θαη κε 

ζέξλνπλ θαηά ηελ νμώπνξηα. Ξπιινγίζηεθα λα παηήζσ ηηο θσλέο, ίζσο έξζεη θαλέλαο θαη κε 

γιπηώζεη, κα θνβήζεθα κελ ηύρεη θη ήηαλ θνληά θαη ηξέμεη ν γέξνο θαη ηνλ ζθνηώζνπλ θαη 

θείλνλ. Άιινο θαλέλαο ζηε γεηηνληά δελ θαηνηθνύζε ηέηνηα ’πνρή. Όζηεξα θνβήζεθα λα κε 

δέζνπλ θαη ην ζηόκα κνπ. Βίδα ινηπόλ πσο εδώ ρξεηάδεηαη πνλεξηά. 
— Μνύ ζα κε πάηε ηώξα, ηνπο ιέσ, κε ηέηνην θαηαθιπζκό; Θείλεηε κέζα ώζπνπ λα θαινζπλέςεη, 

θη ύζηεξα ό,ηη ζέιεηε θάκεηε. Λ άληξαο κνπ θείηεηαη ιαβσκέλνο, πνηόλα θνβάζηε; 
Οη ηα ζεο, παηδί κνπ, κε μαλαθέξαλε κέζα. Ζαη ζαλ ηνπο ιύθνπο πέζαλε ζην θαΎ πνπ καγείξεπα. 

Ονπο αθήλσ θαη ηξσλ νη έξεκνη, θαη κε δαδί ζην ρέξη πεγαίλσ θαηά ηελ πόξηα λα ξίμσ κηα καηηά 

ηνπ Γησξγάθε κνπ. Ήηαλ αζάιεπηνο, θαη ηα ζηήζηα ηνπ καησκέλα. Ήηαλ πεζακέλνο ν αθξηβόο 

κνπ! Ζαη θαζώο πνπ ζηέθνπκνπλ θαη ηνλ έβιεπα, μεξή ζαλ ηελ πέηξα, έξρνπληαη πάιη θαη κε 

ηξαβνύλε κέζα νη ζθύινη. Φνβεζήθαλε κελ ηνπο μεθύγσ. 
Βκέλα ηώξα κε βαζαλίδαλε δπν ζηνραζκνί. Λ έλαο λα γιπηώζσ ην γέξν, ν άιινο, λα ζθνηώζσ 

ηνπο θνληάδεο ηνπ Γηώξγε κνπ. 
Ώπηνί νη Ονύξθνη ήηαλ μέλνη. Αε καο ήμεξαλ. Μξέπεη λα ηαμίδεπαλ θαηά ην ρσξηό, θη έραζαλ ην 

δξόκν ηνπο, θαη ζαλ ηνπο έπηαζε ε βξνρή κπήθαλε ζην θαιύβη. Οέηνηνπο δαηκόλνπο δελ ηνπο είρε 

ν ηόπνο καο. Λη δηθνί καο, ην πνιύ καο έθιεβαλ θαλέ γίδη. 
Θαληαιώλσ ηελ πόξηα, θαη γπξίδσ θαη ηνπο βιέπσ κε κηα καηηά ζα λα ηνπο ιέσ, δελ έρεηε ηώξα 

λα θνβεζείηε. Ώπηνί παίξλνπλ ηόηεο θαξδηά θη αξρίδνπλε ζηα γεξά ην μεθάλησκα. Ονπο έθεξα 

θαη θξαζί. Δ πιόζθα καο δελ ήηαλ άδεηα πνηέο. Μξη λα ην θέξσ όκσο, πξόιαβα θη έρπζα κέζα 

θαη ιίγν ζπίξην. Ον θξαζί έπξεπε λα δνπιέςεη γιήγνξα, πξη λα ’ξζεη ν γέξνο, θη άιιν ηξόπν δελ 

είρε. Οαθ ηαθ έθαλε ε θαξδηά κνπ λα κελ έξζεη θαη ρηππήζεη πξη λα κεζύζνπλε. Αελ αξγήζαλε λα 

ηα ράζνπλ. Λ έλαο έζθπςε ην θεθάιη ηνπ κπξνο, ν άιινο ην ’ξημε πίζσ θαη θνίηαδε ην ηαβάλη 

κνπξκνπξίδνληαο κηζά ιόγηα. Ώλνίγσ ηελ πόξηα. Ώθνύγσ πεξπαηεμηέο. Ζαηξό δελ είρα λα ράλσ. 

Μαίξλσ ην μηλάξη, δίλσ κηα ηνπ ελνύ ζην ζβέξθν, κηα η’ αιινπλνύ ζην ιαηκό. Ξαιέςαλε ιηγάθη, 

γαξγαξίμαλε, κνύγθξημαλ, θαη γύξαλε θάησ. Λ έλαο πίζηνκα θη ν άιινο αλάζθεια. Ζαζόινπ δελ 

ηξόκαμα. Οελ έθακα ηε δνπιεηά ζα λα ήκνπλα ραζάπεο. Μέηξα ήηαλ ε θαξδηά κνπ. Ξηέθνπκνπλ 

θαη ηνπο έβιεπα κ’ έλα ξαράηη ζα λα κ’ έθακαλ από ρήξα βαζίιηζζα. Ώπάλσ ζε θείλε ηε ζηηγκή, 

λα θη ν ζεηνο κνπ ν Ιηθνιήο ζην θαηώθιη, κε βξεκέλν ζαθνύιη ζηνλ ώκν ηνπ. Ξηάζεθε μεξόο, ζα 

λα ’βιεπε όλεηξν. Ξα γύξηζα θαη ηνλ είδα, έγηλα πάιη από άληξαο γπλαίθα, θαη κε πήξαλ ηα 

δάθξπα. Μήγε λα ηξειαζεί ν δόιηνο, ζαλ ηνπ ηα είπα. 
— Οη θάζεζαη ηώξα, κνπ ιέεη. Ια θύγνπκε, εηδεκή ραζήθακε. 
— Μνύ λα θύγνπκε; ηνπ θάλσ. Μνύ λ’ αθήζνπκε ην Γησξγάθε κνπ! 
ΐγήθακε θαη ηόλε θέξακε κέζα. Ώρ, θαη πσο λα ην μεράζσ ην πηθξό ηνπ ρακόγειν! Μξέπεη 

λα ’κεηλ’ έηζη ην πξόζσπό ηνπ από ηε ζηηγκή πνπ έπεζα πάλσ ηνπ θαη ηνλ παζπάηεπα λα δσ α 

δνύζε αθόκα. 
Μνύ λα ηελ ηζηνξήζσ ηελ αληζηόξεηε εθείλε ηε λύρηα, παηδί κνπ! Ώπνθαζίζακε λα κείλνπκε, θαη 

λα κε θύγνπκε. ΐγαίλνπκ’ έμσ θαη θαηεβαίλνπκε ζηελ πην καθξηλή ηε γσληά ηνπ κηθξνύ 

ρσξαθηνύ καο, θνληά ζε κηα κεγάιε ζπθακηληά. Ξθνηάδη, πίζζα. Ούρε καο πνπ δελ είρε κήηε 

θεγγάξη. ξεο θη ώξεο έζθαβε ν γέξνο, θαη μεθηπάξηδα εγώ ρώκα. Ζη έλαο θόβνο! Φύιιν, 

έπεθηε θαη ηξνκάδακε. Ξαλ έγηλε ν ιάθθνο βαζύο σο ηε κέζε κνπ, γπξίζακε ζην θαιύβη. Ονπο 

ζεθώζακε θαηά πώο ήηαλε, κε η’ άξκαηά ηνπο, κ’ όια ηνπο. Άιιε κηζή ώξα, θαη ηα δπν εθείλα 

ζθνησκέλα ζεξηά ήηαλε ρσκέλα, θαη ην ληόζθαθην ρώκα ζθεπαζκέλν κε θιεκαηόβεξγεο θαη 

ζηνηβηέο. 
Ζαη ηώξα δελ είρακε ζην θαιύβη παξά ην ιείςαλν ηνπ Γησξγάθε κνπ. Ονπ πιύλακε ηα ζηήζηα, 

ξίμακε ζηε θσηηά ηα καησκέλα ηνπ ξνύρα, ηόλε ζαβαλώζακε, όια ηα θάκακε. 
Γιπθνράξαδε ζαλ αξρίζακε λα μεπιύλνπκε, ν γέξνο ηηο καησκέλεο ηηο πιάθεο έμσ, θαη γσ ηα 

καησκέλα ηα ζαλίδηα κεο ην θαιύβη. Ζαη ζαλ έβγαηλ’ ν ήιηνο απάλσ ζηα θαηάβξερηα ηα βνπλά, 
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θαη γεινύζε πάιη ν θόζκνο, εκείο θαζίδακε πξώηε θνξά ύζηεξ’ από ηόζεο θαηάκαπξεο ώξεο, 

αγξππληζκέλνη, απνζηακέλνη, ηξνκαζκέλνη, θαη κε θαξδηέο ξαγηζκέλεο. 
Οη λα ζνπ ηα ιέσ η’ άιια, παηδί κνπ! πνπ λα είλαη, έξρεηαη θη ν αθεληηθόο. Ζαλέλαο δελ ηα πήξε 

ρακπάξη ηα πνπ γέλεθαλ. Ώζηξνπειέθη έπεζε, θαη ηόλε ζθόησζε ην Γησξγή κνπ. Οόλε ζάςακε η’ 

απνκεζήκεξν. Ξα γύξηζα ζπίηη, δελ κπνξνύζα πηα λα κείλσ κέζα ηε λύρηα. ια ηα θαληάζκαηα 

ηα ’βιεπα γύξσ κνπ. Ήζεια λα πάξσ ηα κάηηα κνπ θαη λα θύγσ. Θε θνβήζεθε ηόηεο ν γέξνο, 

έξημε ζηνλ ώκν ηνπ ην δηζάθη, θαη κε πήξε καδί ηνπ. ιε ηε λύρηα πεξπαηνύζακε. Θ’ έθεξε ίζηα 

δσ. Ονλ ήμεξε ηνλ αθεληηθό. Λ γέξνο γύξηζε πίζσ. Ώπηόο δελ πνιπθνβνύληαλ ηα θαληάζκαηα, 

θη έκεηλε ζην θαιύβη σο πξόπεξζη, πνπ ζπρσξέζεθε. Βγώ κήηε μαλαπήγα, κήηε μαλαπεγαίλσ πηα 

ηώξα. Βδώ ζα πεζάλσ, θνληά, ζαο! Θελ θιαηο, παηδί κνπ, θαη κελ ηξνκάδεηο. Βγώ ε θαηαξακέλε 

θηαίγσ πνπ ην ηξόκαμα ην πνπιάθη κνπ.» 
  

ΗΒ'    Ζ ΛΝΗΘΝΘΔΟΑ 
 Μέξαζε ε ώξα κε ην ηξνκεξό παξακύζη ηεο ραξνθακέλεο καο ηεο Γηαλλνύιαο. ΐγαίλεη θαη ην 

θαθόκνηξν ην θνξίηζη, ρισκό, δαθξπζκέλν, νιόηξεκν. Δ θαξδνύια ηνπ ζα ζηξαγγίδεη αίκα από 

ηνλ πόλν. Οη ηελ πόλεζεο έηζη, θαεκέλε Γηαλλνύια! Ή ηάρα πξέπεη λα η’ αθνύλ θη νη αλήμεξέο 

καο νη ξσκηνπνύιεο, ηη παξάδεηζν ηνλ είραλε νη γξηέο ηνπο! Θα θη όζνη πάιη η’ άθνπζαλ, ηη 

σθειήζεθαλ! Ον πνιύ ραίξνπληαη πνπ δελ έρνπλ θαη ζήκεξα ηέηνηεο ζπθνξέο, πνπ δελ κπαίλνπλ 

πηα Ονύξθνη λα ζθνξπίζνπλ αθαληζκό ζηηο θσιηέο ηνπο. 
... Άθνπ ηελ ηώξα ηε κηθξνύια, ςηινηξαγνπδάεη ζηξώλνληαο ην ηξαπέδη, λα δηώμεη ην θόβν ηεο. 

Μξέπεη λα βιέπεη θάπνηνλ αξκαησκέλν κπξνζηά ηεο λα ηελ θπλεγάεη ηελ θαεκέλε. Άκπνηε λα 

ηεο ζηαζεί ζε θαιό ηεο απηόο ν θόβνο! 
Ώο θξπθνηξέμνπκε ηώξα σο απάλσ, λα θακαξώζνπκε θαη ηε κάλα ηεο. Ώλεζαίλεη άλζξσπνο εδώ 

πέξα. Λξζάλνηρηα ηα παξάζπξα. Θπαηλνβγαίλεη ν δξνζάηνο ν κπάηεο, θαη ηνπο θέξλεη ηελ πγεηά, 

ηε δσή θαη ηε δύλακε. Ρξεηαδνύκελνο είλαη θη απηόο γηα ηα βιαζηάξηα, πνπ ζα καο δώζεηο κηα 

κέξα, ιπγεξή κνπ θνπέια ! Βίλαη ε κεγαιύηεξε ε θόξε ηνύηε, πνπ αθνπκπάεη εθεί ζην παξάζπξν, 

θαη ινγηάδεη ηε ζάιαζζα. Ον μέξεη εθείλε γηαηί ηε γιπθνθνηηάδεη ηε ζάιαζζα. Ώπηή ηεο θέξλεη ηα 

γξάκκαηα, ζα ηεο θέξεη, θαη ηνλ θαιό ηεο κηα κέξα. Οη δελ έδηλεο λα ’ρεηο ηνπο ζηνραζκνύο ηεο 

απηή ηελ ώξα! Άγην κπζηήξην ε αγάπε! Ώο ηε ιαηξέςνπκε από καθξηά, θη αο ηελ αθήζνπκε λα 

θαίεη εθεί ήζπρα, ζαλ απηό ην θαληήιη, ζηκά ζηα θνλίζκαηα. 
Θηα καηηά ζηελ άιιε ηελ θάκαξα, θαη θεύγνπκε. ΐιέπσ δπν κεπέρ εδώ κέζα. Δ κηα κεγαιόζσκε, 

όρη πνιύ πεξαζκέλε, αγθαιά ην θσο έξρεηαη πίζσζέ ηεο θαη ηελ θάλεη θαη θαίλεηαη θάηη λεόηεξε. 

Ώπηή είλαη ε αξρόληηζζα, ε θεξά ηνπ ζπηηηνύ. Ζξίκαο πνπ δελ είλαη κέξα λα θαινδείο η’ 

αγαζόηαην πξόζσπό ηεο. Δ άιιε, πνπ θάζεηαη δίπια ηεο θαη ηεο θξπθνκηιεί, απηή κε ηα καύξα, 

είλαη γεηηόληζζα, θαη πξέπεη λα ’ξζε λα ηεο δεγεζεί ηα κύξηα ηεο βάζαλα. Ώπηή ηελ ώξα, πνπ 

ζπράδνπλ ηα ζπίηηα, πνπ δε θάλεθε αθόκε ν λνηθνθύξεο, ηε δηαιέγνπλ νη ραξνθακέλεο, νη 

δσληνρήξεο θη νη θησρέο λα πάλε λα πνύλε δπν ιόγηα ζηηο ζπιαρληθέο ηνπο γεηηόληζζεο. Μνηνο, 

μέξεη πόζελ ώξαλ ηελ θξαηάεη ηελ αξρόληηζζα θαη ηεο ηα ιέεη απηά ηα δπν ιόγηα! Ζη απηή ηελ 

αθνύγεη κε ππνκνλή, θαη ηε ζπκπαζεί κ’ έλαλ πόλν, πνπ ιεο θη είλαη απηαδέξθε ηεο. Ώλ 

αλεβαίλακε πην λσξίο ζ’ αθνύγακε ζιηβεξέο ηζηνξίεο θαη δσ. Θ’ αθνύγακε πσο ε καπξνθόξα έρεη 

πέληε ρξόληα, λα δεη ηνλ άληξα ηεο. Μσο μελνδνπιεύεη λα δήζεη ηξία παηδηά. Μσο πιάθσζε θη ε 

αξξώζηηα, θαη πσο πάεη λα πεζάλεη ην κηθξόηεξό ηεο. Ζνίηαμέ ηελ θαιά, ηώξα πνπ ζεθώζεθε 

θαη ’ηνηκάδεηαη, θη όιν ’ηνηκάδεηαη λα θύγεη, θη όιν θξπθνκηιεί. Ζνίηαμε κάηηα γιπθά θαη 

δαθξπνβξεκέλα, θνίηαμε θξύδηα πιαηηά θαη θαηάκαπξα, ρείιε λόζηηκα θαη ςηιά. Ώπ’ όιν ην 

πξόζσπό ηεο ζηάδεη ε γιύθα ηεο νκνξθηάο θη ε πίθξα ηνπ πόλνπ, ηεο θηώρεηαο, ηεο άδηθεο όκσο 

θηώρεηαο, ηεο θηώρεηαο πνπ παίξλεη ην ζύκα ηεο από ην κηληέξη θαη ην ηηλάδεη ζηελ έξεκε ηε 

ςάζα. Ζαη θαζώο μεθηλάεη, απιώλεη ην ρέξη ηεο ε αξρόληηζζα θαη ηεο βάδεη θάηη ζην ρέξη. Άιιν 

κπζηήξην ηνύην. ρη ηεο αγάπεο πνπ καο θέξλεη ζηνλ θόζκν, κόλν ηεο άιιεο, πνπ καο αλεβάδεη 

ζηνλ νπξαλό. Μνπ καο θάλεη θαη ρύλνπκε θόκπν δάθξπν, θη απιώλνπκε ρέξη ζ’ έλα κηζνπληκέλν. 
Ξσζηή ρξηζηηαλή, ε αξρόληηζζα. Λ άληξαο ηεο, ην δεμί ηεο ρέξη, πνηέο δε ζα ην κάζεη ηη έδσζε 

ηεο γεηηόληζζαο κε η’ άιιν ην ρέξη ηεο. 
Οέηνηεο βηνιέηεο ινπινπδίδνπλ εδώ πέξα πνιιέο. Θαξξώ δελ πνιππξνθόβνπλε ζηηο ρώξεο απηά 

ηα βνπλίζηα ηα ινύινπδα. Βθεί βιέπεηο άιια. Βθεί είλαη, πνιηηηζκόο. Βθεί κόιηο θαη λνηώζεη ν 

θαιόο ν λνηθνθύξεο πσο ζηκώλεη ην ηέινο ηνπ, δίλεη ην κηζό ην είλαη ηνπ ζ’ έλα ζπηηάιην θαη 

ηειεηώλεη. 
Έηζη αδεηάδεη θη ε θνθόλα ηνπ λα πάεη ζην ζέαηξν, ηελ ώξα πνπ θάζεηαη ε λνηθνθεξά καο θη 

αθνύγεη γεηηόληζζεο. Δ θνθόλα ηεο ρώξαο ηα ζέιεη ηα δάθξπά ηεο λα ηα ρύζεη ζην ζέαηξν. Αελ 

ηεο κέλνπλε γηα δσληνρήξεο θαη γηα ραξνθακέλεο. Ξηε ρώξα έρεη αλνηρηά καγαδηά, θαη πεγαίλεη 

όπνηνο ζέιεη θαη βξίζθεη ην πρηθό. Ξην ρσξηό ηέηνηα καγαδηά δελ έρεη. Μεγαίλεη ε θησρή ζηεο 
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αξρόληηζζαο, ηεο δίλεη ηνλ πόλν ηεο, θαη παίξλεη έλα θνκκάηη ςσκί. Ξηε ρώξα πάιη, αλ είλαη 

ιηγάθη απόλεηεο νη αξρόληηζζεο, είλαη ιηγάθη, μέλνηαζηεο θη νη γεηηόληζζεο. Δ θηώρεηα ηνπο 

βξίζθεη πόξεςε. Ώ δνύζε ζηε ρώξα ε καπξνθόξα καο, γιήγνξα, ζα ’βξηζθε θαξδηέο λα ηελ 

πνλέζνπλε. Θα απηά είλαη ηνπ πνιηηηζκνύ πξάκαηα. Βδώ πάληα βξίζθνπκε ηελ αξρόληηζζα 

ζπιαρληθή, ηε γεηηόληζζα ηίκηα θαη ζπκκαδεκέλε. 
... Φσλέο αθνύγσ θάησ. Ήξζε ν άξρνληαο. Οξέρα, δσληνρήξα κνπ, από ηελ πηζόπνξηα. Ώο 

θύγνπκε θαη κεηο από ην παξάζπξν. 
  

ΗΓ'     ΦΡΑΛΔΗ ΚΑΠ ΡΝ ΣΥΟΗΝ 
 Ώ δελ ήηαλε Ξαββάην βξάδπ θαη μεκέξσκα Ζεξηαθή, ζα ζ’ έπαηξλα λα πάκε θαη ζε θαλέλα θησ-

ρηθό λπρηέξη, λα θξπθνθαζίζνπκε ζε κηαλ θώρε, θαη λα θακαξώζνπκε όιε ηε γεηηνληά. Άιιε κε 

ηε ξόθα ηεο, άιιε κε ην κάγθαλν, θη άιιε κε ην βειόλη· γξηέο, κεζόθνπεο, παληξεκέλεο, 

θνπέιεο· λα δνπιεύνπλε κε ηα ρέξηα ηνπο, κε ηηο γιώζζεο ηνπο, κε η’ απηηά ηνπο. Ια βιέπεηο, λ’ 

αθνύο, θαη λα κε ρνξηαίλεηο· θηάλεη λα λνζηηκεύεζαη παξακύζηα, ηξαγνύδηα θαη ληώζκαηα. 
Ζαιά όκσο πνπ έηπρε Ξαββαηόβξαδν, θαη ζα ιείςνπκε από ηνλ πεηξαζκό. Γηαηί δελ είλαη ζαλ ην 

ραξέκη εθεί, λα βιέπεηο θνηκηζκέλα θνξκηά. ιεο γιπθνθέγγνπλ εθεί δσληαλέο, ιπγεξέο, θαη 

ζπαξηαξηζηέο. Θηα λα ηηο έβιεπεο, θαη ζα κνπ έιεγεο ακέζσο: «Βγώ ζα κείλσ εδώ· δελ η’ αθήλσ 

πηα ην ρσξηό.» 
ρη, θηάλεη καο. Ώιινύ είλαη ε δνπιεηά καο ηώξα. Οελ πεγή ηελ είδακε. Οα ήπηακε ηα 

θξνπζηαιιέληα ηεο ηα λεξά. Ήξζακε ζηελ πεγή γηα λα πηνύκε, όρη λα γίλνπκε πιάηαλνη θαη λα 

ξηδώζνπκε δίπια ηεο. 
Οώξα πξέπεη λα θαηέβνπκε ην ξέκα, λα κπνύκε ζηνλ πνηακό, λα πάκε ζην πέιαγν. Μξέπεη λα 

δνύκε ηε κεγάιε ηε Νσκηνζύλε. Οελ είδακε, ζα πεηο, ρίιηεο θνξέο κε ηα κάηηα καο. Θα απηό δε 

ζεκαίλεη. Λ ζθνπόο είλαη κε θιεηζηά κάηηα λα ηήλε δνύκε, κε ην λνπ καο λα ηήλε δνύκε ηε 

Νσκηνζύλε. Οα κάηηα πιαλεύνπλε. Αε καο ιελ ηελ αιήζεηα πάληα. Ζη αλ ηήλε ιελ θάπνηεο, ν 

λνπο παξαδαιίδεηαη, θαη ηη λα πξσηνπηζηέςεη δελ μέξεη. Ον θαζαπηό ην ηαμίδη γίλεηαη κε 

θιεηζκέλα κάηηα, ηε λύρηα, κέζα ζε ηέηνηα ’ξεκηά. 

  
  

ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ ΓΔΡΔΟΖΠ ΡΖΠ ΦΙΙΑΓΑΠ 
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ΡΟΗΡΖ ΦΙΙΑΓΑ  

  

ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ  
  

Α’ Πην γηνθύξη  

Β’ Δζληθέο ηδέεο  

Γ’ Ζ θαιή καο ε κάλα  

Γ’ Ρα γξάκκαηα  

Δ’ Ζ Μαλζνκαιινύ θη ν Καπξηδεξόο  

ΠΡ’ Έλα ζαιέπη  

Ε’ Έλ’ αλέιπηζην παξακύζη  

Ζ’ Έλαο Έιιελαο θη έλαο Έιιελ  

Θ’ Πη’ άε Γξεγόξε  

Η’ Ιίγα ιόγηα ηεο Αγηνζύλεο ηνπ  
ΗΑ’ Πην Ραμίκη  

ΗΒ’ Πηνπ θίινπ πνπ όλνκα δελ ηνπ βξίζθσ  

  

  
Α’  ΠΡΝ ΓΗΝΦΟΗ 
  
Οώξα θαη κπξνο ε δνπιεηά καο πξέπεη λα γίλεη ζνβαξά θαη ζπιινγηζκέλα, γηαηί ζνβαξόο είλαη θη ν 

ζθνπόο ηνπ κπζηηθνύ απηνύ ηαμηδηνύ. Ίζσο, από ηελ πνιιή ηε ιαρηάξα λα δνπιέςνπκε ηίκηα θαη 

πξνζερηηθά, ζθνληάςνπκε θαη κείλνπκε κε ηε ιαρηάξα καο κνλαρή. Ίζσο, αληίο λα μππλήζνπκε 

κεξηθνύο, ηνπο θνηκίζνπκε αθόκα πην βαζύηεξα. Ίζσο, αληίο λα καο πνλέζνπλ, πνπ είκαζηε θαη 

κεηο αίκα ηνπο, ζπκώζνπλ θαη καο ξίμνπλε ζηε θσηηά. Ώπηά όια κπνξεί λα γίλνπλε κα δελ πξέπεη 

θαη λα καο παίξλνπλ ην ζάξξνο. 
Φίιε κνπ, ζπθσλάο πσο πξέπεη ν θαζέλαο καο λα θάκεη ό,ηη κπνξεί γηα ηνλ ηόπν ηνπ; Ώ 

ζπθσλάο, θόπηαζε. Ώο κε ράλνπκε ηνλ θαηξό καο, αο αθήλνπκε ηνπο δαζθάινπο θη αο καο 

γξάθνπλ πξννίκηα.  
Ίζηα ζηελ Μόιε ζα πάκε. Ξαλ ην Φξίμν θαη ζαλ ηελ Έιιε ζα πεηάμνπκε, θαη ζα βξεζνύκε πα ζην 

γηνθύξη. Ώο κε ζηαζνύκε ζην δξόκν, από θάησ καο αο κε δνύκε. Θα δαιηζηνύκε, θαη ζα πέζνπκε 

κεο ζηε ζάιαζζα. Ώο πεξάζνπκε πεηαρηά ηηο ρίιηεο αθξνγηαιηέο πνπ έρνπλ θαηηηίο λα ςηζπξίμνπλ 

ε θαζεκηά ηνπο. Μνηα λα πξσηαθνύζνπκε, θαη ζε πνηα λα θαζίζνπκε λα ζπκεζνύκε ηηο παιηέο ηηο 

δόμεο, ηα παιηά ηα πάζηα! Ον ίδην ζα λα δεηάκε λα κεηξήζνπκε ηα ραιίθηα ηεο. Αύζθνιε, 

δύζθνιε δνπιεηά! Οξέκσ πνπ ηα ζπιινγηνύκαη κνλάρα. Ώθόκα δε γελλήζεθε ην πνπιί πνπ ζα 

καο ηελ ηξαγνπδήζεη ηελ ηζηνξία καο. Μνιινί καο ηελ ηζακπνύληζαλ, άιινη ηελ ςάιαλε ζα 

ρεξνπβηθό! Θα θαλέλαο αθόκα δε καο ηελ θειάεδεζε ζαλ η’ αεδόλη. 
Ήξζακε θη από ηνλ ηειέγξαθν γιεγνξόηεξα. Οίπνηηο δελ ηνλ μεπεξλάεη ζηε γιεγνξάδα ην λνπ, 

ζώλεη κνλάρα λα ζέιεη λα ηξέμεη ν λνπο. Ηελ πσο θαη ην θσο πνιύ γιήγνξα ηξέρεη. Ώπηό δελ ην 

πνιππηζηεύσ. Απν ρηιηάδεο ρξόληα έθακε λα ηξέμεη από ηελ Ώλαηνιή ζηε Αύζε, θαη ζεόο ην μέξεη 

πόζα ζα πεξάζνπλ ώζπνπ λα μαλαγπξίζεη ην θσο ζηελ Ώλαηνιή! 
Μεο κνπ αλ ην είδεο πνηέ ζνπ ηέηνην θαθό! Βθεί πνπ γιεληίδακε βξάδπ βξάδπ κε ηηο 

ρσξηαηνπνύιεο, λα βξεζνύκε κέξα κεζεκέξη πάλσ ζ’ απηό ην δαηκνλνγέθπξν, πνπ ιεο θαη 

πεγαηλνθέξλεη θνιαζκέλνπο από ηνλ απάλσ θόζκν ζηνλ θάησ, κόλν πνπ εδώ είλαη θάησ θόζκνο 

θη από ηηο δπν ηηο κεξηέο! Οη θσλέο θαη ηη ζόξπβνο! ιεο νη γιώζζεο πνπ κίιεζε κάλα ζε παηδί 

από ηηο ηέζζεξεηο άθξεο ηεο Ώλαηνιήο βνπίδνπλε γύξσ καο. 
Ώο πξνζέρνπκε όκσο. Οίπνηηο δελ ην ’ρνπλε λα καο ηζαιαπαηήζνπλ νη Ώηιάληνη εθείλνη πνπ 

πεξπαηνύλ ηέζζεξεηο ηέζζεξεηο, κε ηηο καλέιιεο ζηνπο ώκνπο, θαη κε ζεόξαηε κπάια 

θξεκαζκέλε ζηε κέζε ζαλ θαιαζάθη. Βίλαη έλαο θη έλαο Ώξκέλεδεο απηνί πνπ θνηηάδεηο. Ώλ έρεηο 

θαπέιν, βγάι’ ην. Ώ θνξάο θέζη, ζθύςε θαη θίιεζε ηα βξόκηθα πόδηα ηνπο. Μάξ’ έλα θνπξέιη από 

ηα παιηόξνπρά ηνπο, θαη θξάηα ην θπιαρηό, γηαηί είλαη από θπιή πνπ άξρηζε λα θνπζθώλεη ε 

θαξδηά ηεο. Ια μεζθάζεη γπξεύεη· ηα θόθαιά ηνπ ’ηνηκάδεηαη λα ζπείξεη ζηα έξκα ηνπ ηα βνπλά, 

ηα θόθαια, πνπ απηά κνλάρα βγάδνπλ θαη ζξέθνπλ η’ άγην ην δέληξν. 
  
ΞΔΘ. Ώπηέο νη θπιιάδεο πξέπεη λα γξάθεθαλ θαηά ηα 1889/90. Έμη ρξόληα θαηόπη ζπάξζεθαλ ηα 

θόθαια πνπ ιέεη ν Γεξνδήκνο. Ώιιά ζα θπηξώζεη άξαγεο απάλσ ηνπο η’ άγην ην δέληξν; 

http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B51
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B52
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B53
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B54
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B55
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B56
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B57
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B58
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B59
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B510
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B511
http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/eftaliwths_gerodhmos.htm#%CE%B512
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Β'  ΔΘΛΗΘΔΠ ΗΓΔΔΠ 
 Γύξηζε ην πξόζσπό ζνπ θαηά ηνπο ηέζζεξεηο κηλαξέδεο πνπ ζηέθνπληαη ηξηγύξσ ζε θείλνλ ην 

ζεόξαην ηνλ ηξνύιν, λα ζνπ πσ έλα παξακπζάθη. 
Ήηαλε κηα θνξά έλαο θξόληκνο βαζηιηάο. Ίζσο ην θάληαζκά ηνπ ηξηγπξίδεη αθόκα εθεί απάλσ, 

καδί κε ρίιηνπο άιινπο πνξθπξνζηόιηζηνπο  βνπξθνιάθνπο· θη απηόο ν θξόληκνο ν βαζηιηάο είρε 

ηόζε γλώζε, πνπ δελ ήμεξε πώο λα δνμάζεη ην Θεό γηα ηελ πνιιή ηε γλώζε πνπ ηνπ έδσζε, θαη 

ζαλ έρηηζε δε ζπκνύκαη πόζεο θαηνζηέο εθθιεζηέο, θαηαπηάζηεθε θη απηή ηελ μαθνπζκέλε ηελ 

εθθιεζηά ηεο Ώγηά Ξνθηάο. 
Βίλαη, θίιε κνπ, λα ηε βιέπεηο απηή ηελ εθθιεζηά θαη λα ξαγίδ’ ε θαξδηά ζνπ, γηαηί ζηνλ θόζκν 

δε ζηάζεθε απ’ απηή πην ηξνκεξόηεξε εηξσλεία. Λη θιαζηθνί καο νη πξνγόλνη είραλ ακέηξεηα 

«ηεκέλε» ηεο Ώθξνδίηεο, ηνπ ΐάθρνπ, ηεο Ώζελάο, γηαηί η’ αγαπνύζαλε θαη ηα ηξία θαη ηε 

γπλαίθα, θαη ην θξαζί, θαη ηε γλώζε. Λη ΐπδαληηλνί καο νη πξνγόλνη, πνπ απ’ όια πηόηεξν 

αγαπήζαλε ηελ αλνεζία, κήηε κηζή θνιόλα δελ ηεο έζηεζαλ, κόλν πεγαίλνπλ θαη ζηήλνπλ απηό 

ην ζεόξαην ην κλεκείν ηεο «Θείαο Ξνθίαο!», θη ε «Θεία Ξνθία» ηνπο παίδεςε αιύπεηα γηα ηε 

κεγάιε απηή ηνπο ηελ ηαξηνπθηά! Θήηε ζηηγκή δελ θαηέβεθε λα ηνπο βάιεη γλώζε κόλν πήγε 

ζηνλ Ζίζαβν, ζηε Θάλε, θαη ζ’ άιια βνπλά, θη έζηεζε θεη ηε θσιηά ηεο ζαλ νπξάληνο ατηόο, θαη 

θύιαγε ηελ ώξα λα θαηέβεη ζηνπο θάκπνπο θαη λα βινγήζεη ηε Νσκηνζύλε. 
Ξαλ πεξάζαλε ρξόληα θαη ρξόληα, θαη γθξεκίζηεθε ν καξκαξέληνο ν ζξόλνο πνπ θάζηδε θαη 

θακαξώλνπληαλ ε «Ώλνεζία», ζαλ πιάθσζε ην κεγάιν ην θαθό πνπ καδεύνληαλ απ’ έμσ ζαλ 

πιεκκύξα πνπ ηίπνηηο δελ ηε ζηακαηνύζε, έηξεμαλ ηόηεο όζνη πηζηνί ζηελ Ώγηά Ξνθηά λα 

γιπηώζνπλ! Ον ζαξξνύζαλ αθόκα πσο ήηαλ ε «Ξνθία» θξπκκέλε θάησ από θείλνπο ηνπο ζόινπο! 

Μνηνο λα κε δαθξύζεη, λα ζπιινγηζηεί κνλάρα ηελ πίζηε ηνπ βαζαληζκέλνπ εθείλνπ ιανύ! Μνηνο 

λα κελ απνξέζεη πνπ δελ έθακε αιεζηλά ν Μαληνδύλακνο ζάκα λα γιπηώζεη ηηο ρηιηάδεο ησλ 

ρηιηάδσλ πνπ δελ έθηαηγαλ νη θαθόηπρνη, γηαηί ηνπο πιάλεπαλ αξρνληάδεο θαη δάζθαινη θη 

απηνύο, από ρίιηα ρξόληα θαη δώζη! Ξαλ η’ αξληά ζην καληξί ηνπο βξήθε ν ιύθνο. Αξάκα, πνπ λα 

ιηώλεηο ζην κνηξνιόγη! 
Οη είλαη πνπ καο θάλεη θαη ηε βιέπνπκε ηελ Ώγηά Ξνθηά θη νλεηξεπνύκαζηε κεγάιεο ηδέεο, αθόκα 

δελ ην ρώξεζ’ ν λνπο κνπ. Ξηόκα λα είρε λα καο κηιήζεη ν ηξνύινο εθείλνο, πνπ όια ηα είδε, ηη 

ζα καο έιεγε! Οη θαηάξεο δε ζα μεθώληδε ζηα θαληάζκαηα πνπ γπξίδνπλ εθεί απάλσ! Οη 

παξαθάιηα ζηνπο δσληαλνύο εδώ θάησ, λα ηνλ γθξεκίζνπλε, λα κελ η’ αθήζνπλ αλσθέιεην ην 

κνιύβη ηνπ, ίζσο θη έηζη ζπρσξεζνύλ ηα κεγάια ηα θξίκαηα πνπ ηηο έθεξαλ ηηο κεγάιεο ηηο 

ζπθνξέο. 
— Θνιύβη! ηη ιόγν μεζηόκηζεο, ζα κνπ πεηο. 
… ρη, δε ζα κνπ ην πεηο εζύ απηό! Ον μέξεηο εζύ ην θξύθην ην βνηάλη πνπ δπλακώλεη λνπ θαη 

θαξδηά, θαη κπόδηα κπξνο ηνπ δε βιέπεη. Βίδνο ιεζκνβόηαλν είλαη θη απηό, γηαηί ζε θάλεη θαη 

ιεζκνλάο—ην εγώ ζνπ. 
Ον εγώ ζηέθεηαη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ Νσκηνύ πην αςειά από ηνπο ζεόξαηνπο απηνύο κηλαξέδεο. 

Οηο βιέπεηο θείλεο ηηο ακέηξεηεο ηηο ζηέγεο θαηά ην Φαλάξη, ην Ξθνύηαξη, όπνπ θη α ξίμεηο καηηά; 

Ζαζεκηά ηνπο ζθεπάδεη θη από ’λα εγώ. Ώπηό ην εγώ ηίπνηηο άιιν δε ζπιινγηέηαη κέξα θαη λύρηα 

παξά ηελ πέηζα ηνπ. Μώο λα ηελ θαινζξέθεη, θαη πώο λα ηε θπιάγεη από θάζε θαθό. ΐήρεη ν 

Ρακίηεο; αλαηξηρηάδεη ε πέηζα. Θηιά θαλέλαο γηα ηηο κεγάιεο ηηο ζπζίεο πνπ ρξεηάδνπληαη ηα 

κεγάια ηα θαιά; Δ πέηζα ηξέκεη. Θίιεζέ ηνπ γηα ηα γιπθά ηα ςαξάθηα πνπ βγάδεη ην Ξηελό, δώζ’ 

ηνπ δπν ηξία θαιά ζαξάθηθα καληάηα, πεο ηνπ πσο ε δείλα Μξεζβεία ζ’ αλαθαηεπηεί ζην ηάδε ην 

δήηεκα,—θαη ξαραηεύεη ε πέηζα. Έρεη, βιέπεηο, θαη ηα πνιηηηθά ηεο ε πέηζα. Βίλαη θη απηά βπδαλ-

ηηλή καο θιεξνλνκηά. Ώηώλεο πξη λα θαλεί ν δεύηεξνο ν Θσρακέηεο, γύξηδαλ νη καθαξίηεδεο ηα 

κάηηα ηνπο θαηά ηε Αύζε, θαη ηε δεηνύζαλε ζαλ ςσκί ηε βνήζεηα. ιν ήξρνπληαλ ε βνήζεηα, θη 

όιν δελ έθηαλε. Ζάπνηεο ηελ έραλαλ ηελ ππνκνλή ηνπο, θαη θσλάδαλε, «κα πνπ είλαη απηή ε 

βνήζεηα;» Δ Αύζε πάιη, δελ έιεγε όρη, ηνπο έιεγε όκσο, «δώζεηε κνπ πίζηε θαη ζαο δίλσ 

παηξίδα». Μνιύ ζσζηά. Βκείο γπξεύακε ςπρηθό απηνί έιεγαλ, όρη, λα ην θάκνπκε αιίζη βεξίζη. 
Θα κνπ πεηο πσο θαηόπη, ζαλ πήγε λα καο πλίμ’ ε πιεκκύξα, βξεζήθαλε Φξάγθνη πνπ έδσζαλ 

όρη βνήζεηα, κόλν ηε δσή ηνπο γηα ην έζλνο πνπ πξσηόθεξε ζηε γεο ηνλ αλζξσπηζκό. Ώπηνί ηνλ 

είραλε ζη’ αιήζεηα ηνλ αλζξσπηζκό. Ήηαλε κεγαιύηεξνη, όρη από καο, πνπ κήηε ζπνιιάηε δελ 

είπακε πνηέο ηνπο Ββξαίνπο, ηνπο Φνηλίθνπο, θαη ηνπο Ελδνύο, πνπ καο έδσζαλ ηα πξώηα ηνπο 

θώηα, κόλν θη από ηνπο παηξηώηεο ηνπο, πνπ γύξεπαλ αιίζη βεξίζη. Ώπηνύο ηνπο έζηεηιε ν Θεόο 

λα καο δείμνπλ ηη ζα πεη ιεζκνληά ηνπ εγώ. ζνη από καο θαηέβεθαλ από ηα βνπλά κε ηζαξνύρηα 

θαη κε θάπεο, ην γλώξηδαλ απηό ην κπζηήξην. Θα νη πέηζεο πνπ θνξνύζαλ ηηο γνύλεο, έλα πξάκα 

κπξίζηεθαλ, πσο έξρεηαη θάπνηεο θαη μέλε βνήζεηα. 
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Ώλ κε θαινξσηήζεηο, ζα ζνπ πσ πσο απηόο ν Φηιειιεληζκόο, ρσξίο λα ην ζέιεη, καο έθακε 

κεγάιν θαθό· καο έθακε λα πξνζκέλνπκε απ’ αιινπλνύο ηε δνπιεηά καο. Μεο ηνπ ηνπ παηξηώηε 

πνπ πεξλάεη από κπξνο ζνπ, λα κελ θαηέβεη ζην ηζαξζί αύξην, κόλν λα ζ’ αθήζεη εζέλα λα ηνπ 

πνπιήζεηο ηα ηζίηηα ηνπ, θαη ζ’ αλαηξηρηάζεη ε πέηζα ηνπ. Οηο δνπιεηέο ηνπ ηόπνπ ηνπ όκσο 

πξέπεη λα ηηο βνιέςεη ν μέλνο. Μώο γίλεηαη λα θηλδπλέςεη, όρη πηα ηε δσή ηνπ, κόλν θαη ην έρεη 

ηνπ γηα ηνλ ηόπν ηνπ! Ζαη ηη θαηάιαβε λα θαινπεξλάεη ιέεη, ν ηόπνο, θη απηόο λα ζηεξείηαη! Οη 

θαηλνύξηεο ζεσξίεο είλαη πάιη απηέο! ΐνήζεηα, βνήζεηα, θίιε κνπ. Βπξώπε, δηπισκαηία, 

πξεζβείεο. Ον θάησ θάησ δε γπξεύνπλ πηα θαη ηελ πίζηε καο. Γπξεύνπλ ίζσο θαηηηίο πην 

ρεξνπηαζηό, κα ππνκνλή· αγνξάδεηο από ηώξα έλα ζπηηόηνπν, θαη παξεγνξηέζαη κε ηα θέξδε πνπ 

ζα καδέςεηο όηαλ έξζνπλ θαη ζξνληαζηνύλ εδώ πέξα. 
Ζαη ηνύηε ινηπόλ ε εζληθή καο ηδέα θαηαληάεη ύζηεξα ύζηεξα ζην Βγώ. Βθεί θαηαληνύλ όια καο. 

Βθεί είλαη ην θαξκάθη πνπ καο ζαλαηώλεη θάζε ειπίδα, γηαηί καο ζαλάησζε θαη ηελ αξεηή, — δελ 

ιέγσ ηε ρξηζηηαληθή ηελ αξεηή πνπ καο αλεβάδεη ζηνλ Μαξάδεηζν, κόλν θείλε πνπ καο θαηεβάδεη 

ζηα βάζηα ηεο θηώρεηαο, ηεο πείλαο, ηεο θαθνπέξαζεο, ηεο ζθαγήο θαη ηεο θσηηάο, ώζπνπ λα 

καδεπηεί ε ζηάρηε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θπηξώζεη μαλαλησκέλνο, πεξήθαλνο, θαη 

ιακπξνζηόιηζηνο Φνίληθαο. 
  

Γ'    Ζ ΘΑΙΖ ΚΑΠ Ζ ΚΑΛΑ 
 Ώο βγνύκε παξέμσ, θαηά ηε ζάιαζζα, αο ζηαζνύκε πάλσ ζ’ απηό ηαξαγκέλν ην βαπνξάθη πνπ 

καδεύεη ηαμηδηώηεο γηα ηα λεζηά. Άθελε ηνπο ηαμηδηώηεο θη αο καδεύνπληαη. Όζηεξα ηνπο 

ζεξηαλίδνπκε αλ πξνθηάμνπκε. Ζνίηαμε ηώξα νιόγπξά ζνπ. Ζνίηαμε, θη αλ κπνξείο κελ απνξέζεηο, 

πώο γίλεηαη λα ’ρεη ηέηνηα Ζόιαζε ηόζε κνξθηά! Κέξεηο ζαλ ηη κνπ θαίλεηαη ε δνμαζκέλε απηή 

«Βπηάινθνο»; Ξαλ είδνο εθηάςπρε ακαξησιή πνπ έγηλε ξεδίιη ζηηο αγθάιεο ησλ παηδηώλ ηεο θαη 

ησλ ςπρνπαηδηώλ ηεο, πνπ γέξαζε ζηε θαθνξηδηθηά, θαη πάιη ζην κέησπό ηεο ιάκπεη κηα ράξε, ε 

αλαπλνή ηεο — απηό η’ αγέξη πνπ καο ραδεύεη — έρεη κηα γιύθα θαη δξνζηά, πνπ ζηέθεζαη θαη 

ξσηάο: γίλεηαη καζέο απηή ε παξαιπκέλε λα ’ρεη ηέηνηα θάιιε παξζεληθά; Οη λα ηξέρεη εδώ! 
Φίιε κνπ, πνιύ απιό πξάκα· Δ Μόιε, θαζώο θαη πνιιέο άιιεο ρώξεο, έρεη κηα κάλα πνπ ηελ 

αγαπάεη θαη ηε λνηάδεηαη θαη ηε ζηνιίδεη κέξα θαη λύρηα, πξσί, κεζεκέξη θαη βξάδπ· ηέηνηεο 

αράξηζηεο θόξεο έρεη πνιιέο εδώ ζηελ Ώλαηνιή απηή ε κεγαιόθαξδε ε κάλα—ε αζάλαηε ε Φύζε. 

Μνύ λα ηελ αγγίμεη απηή Ονύξθνο! Μέηξεο θαη ζθνξπηνύο γεκίδεη ην δξόκν ηεο γηα λα ηελ 

ηξνκάμεη, θη απηή πεξλάεη θαη ζηξώλεη ινπινύδηα ζε θάζε ηεο πάηεκα. Μεγάδηα ηεο άλνημε λα 

πέζεη κέζα θαη λα πληγεί, κα θη αλ πέζεη, βγαίλεη πάιη από ηα λεξά ζαλ ηελ Ώθξνδίηε, θαη γεκίδεη 

ράξε ηνλ θόζκν. ιν ηε ζηνιίδεη, ηε ραδεύεη, ηελ μαλαληώλεη ηελ θαθηά ηεο ηελ θόξε σο θαη ηα 

θππαξίζζηα ηεο, πνπ πξέπεη λα είλαη θαξκαθσκέλεο νη ξίδεο ηνπο, σο θαη θείλα ηα δξνζίδεη, ηα 

ζξέθεη, ηα κεγαιώλεη. 
Γιηζηξάεη ε θύζε από ηα ηνύξθηθα ρέξηα ζα Ιεξάηδα, θη όιν βαιζακώλεη, αλεζηαίλεη, δσληαλεύεη. 

Σο θη εκάο ηα θαηαθξνλεκέλα δε καο μερλάεη. Ζνίηα ηνπο επηβάηεο, ηη ζπίζεο βγάδνπλ ηα κάηηα 

ηνπο! Οέηνηα κάλα δελ ηα μερλάεη εύθνια ηα παηδηά ηεο. Ον θπιάγεη ην αίκα ηνπο. Θα καο εύξεηο 

όινπο θη εδώ Νσκηνύο. Γιώζζα, γνύζηα, μππλάδα, ξσκαίηθα όια. πνπ κπνξνύζε λα βάιεη η’ 

άγην ηεο ρέξη, καο βάζηαμε θαη καο γιύησζε. Βθεί όκσο πνπ βξήθε ραδίξηθν ζξόλν ν Ονύξθνο θαη 

κπήθε θαη θαινθάζηζε θαη καο έθακε θαηνηθία ηνπ, κέζα ζηα κπζηηθά ηα βάζηα ηεο θαξδηάο πνπ 

ζεζαπξίδεη ν άλζξσπνο ηελ εζληθή ηελ πεξεθάληα θαη ηε «ιεζκνληά ηνπ εγώ», κέζα ζε θείλα ηα 

βάζηα κήηε θύζε κήηε πίζηε δελ κπόξεζε λα κπεη θαη λα δηώμεη ηε βπδαληηλή ηελ αδηαθνξία θαη 

ηελ ηαπείλσζε· θη έηζη πεγαίλνπλ νη Μνιίηεο ην καύξν ηνπο ην δξόκν, από ρξόλν ζε ρξόλν, από 

αηώλα ζ’ αηώλα. Ραιλάεη ν θόζκνο ηξηγύξσ ηνπο, ε όςε ηεο γεο αιιάδεη, — θαη θείλνη κέλνπλ 

αθιόληζηνη· κήηε ηξίρα ηνπο δελ αιιάδεη. 
  

Γ'     ΡΑ ΓΟΑΚΚΑΡΑ 
 Έπξεπε, θίιε κνπ, λα πηάζνπκε από ηελ αξρή ηε δνπιεηά. ρη από ηνλ Μαηξηάξρε· ζηελ 

Ώγηνζύλε ηνπ πεγαίλνπκε θαη θαηόπη. 
Ώξρή ηεο δνπιεηάο καο έπξεπε λα είλαη ηα Γξάκκαηα. Ώπηά είλαη πνπ θξαηνύλ ηηο ιακπάδεο θαη 

δείρηνπλε ζην Γέλνο ην κεγάιν ηνπ δξόκν. Ώπηά έπξεπε πξώηα λα πάκε λα πξνζθπλήζνπκε, θη 

ύζηεξα λα ζεξηαλίζνπκε θαη ηελ Μόιε. Θα κνπ πεηο πσο ηα Ξθνιεηά ηα βαξέζεθεο. Θα δελ είρα η’ 

άιθα βήηα ζην λνπ κνπ. Γξάκκαηα ηώξα πάεη λα πεη Βζληθό Θεγαιείν, Βιιεληζκόο. Αελ είλαη 

αλάγθε λα γπξεύνπκε δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ηελ άιθα βήηα, πξέπεη λα βξνύκε ηνπο 

κεγάινπο ηνπο δαζθάινπο «ηνπ Γέλνπο», πνπ θξαηνύλ ηελ ηύρε ηεο Νσκηνζύλεο κε ηα 

παξέκθαηα, θαη παζθίδνπλε λα δηώμνπλ ηα ράιηα ηεο κε ηηο δνηηθέο. 
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Ώθήλνπκε ινηπόλ ην βαπνξάθη λα πάεη ζηελ Μξίγθεπν, θαη πεγαίλνπκε ζην κέξνο πνπ 

καδεύνληαη απηνί πνπ ζνπ ιέγσ. 
Θηα ζάια, κηα έδξα ζην βάζνο, θαη ζηε κέζε αξάδεο άδεηα θαζίζκαηα. Γηα ηελ θαθή καο ηελ ηύρε 

δε καδεπηήθαλε ζήκεξα. Ζξίκαο πνπ δε ζ’ αθνύζνπκε θαηηηίο από θαλέλαλ πνπ μέξεη ηη ιέεη, θη 

έρνπλε κεξηθνύο ηέηνηνπο εδώ. Ζη αθόκα κεγαιύηεξν θξίκα πνπ δε ζ’ αθνύζνπκε ηελ θαζάξηα ηε 

ΐπδαληηλή θνξαθίζηηθε, κε ηηο πην θαηλνύξηεο αληίθεο πνπ βγήθαλ από ηα ζπιάρλα ηεο 

αξραηόηεηαο. Ξηελ Ώζήλα δελ ηελ αθνύο ηελ θνξαθίζηηθε ηόζν θαζάξηα. Βθεί μερλνύλ θάπνηεο νη 

Ζαζεγεηάδεο θαη ζνπ πεηνύλ θαη θακηά ξσκαίηθε ιέμε. Βδώ ηέηνηεο αηαμίεο δελ έρεη. Ζάζε ιέμε 

δπγηαζκέλε, θάζε θξάζε αξαδηαζκέλε κε ηάμε, πνπ ιεο θαη ζε Θνπζείν ηηο βιέπεηο. 
Έηπρε λα παξαβξεζώ ζε ηέηνηα Μνιίηηθε Ξπλεδξίαζε κηα θνξά. Οα θαζίζκαηα ήηαλ πέξα πέξα 

γεκάηα· ήηαλε Ρεκεία ην κάζεκα. Ζαιά ηελ ήμεξε ηε Ρεκεία ν Ζαζεγεηήο, θαη ηνπο άξεζε πνιύ 

ησλ Μνιίηηδσλ ε Ρεκεία. Θηάκηζε ώξα θάζνπληαλ εδώ θαη ηνλ άθνπγαλ. 
ΐιέπεηο; από ηελ νπξά έπηαζε ηε δνπιεηά θη ν Μνιίηεο. Ώξρίδεη ηελ εζληθή πξνθνπή από θεη πνπ 

ηελ ηειεηώλνπλ νη άιινη. Βκείο, πνπ ηε κύηε καο δε μέξνπκε λα δηαθεληέςνπκε α καο θνβεξίμεη 

κε ην γξόζν ηνπ μέλνο, πνπ δελ κπνξνύκε κήηε λα παηλεπηνύκε πσο καο ζάθηνπλε κέζα ζε 

ρώκα δηθό καο, θαζίδνπκε ζ’ απηά ηα ζξαληά κε ξαράηη θη αθνύκε ηεο Ρεκείαο ηα ζάκαηα. Ζαιά 

πνπ δελ είλαη θνληά καο θαλέλαο ηνπο. Θα καο έβγαδε ιόγν γηα ηνλ ηεξό ην ζθνπό ηεο Μαηδείαο. 

Θα καο έιεγε πσο απηή ε έδξα πνπ βιέπνπκε, θη νη άιιεο πνπ δελ πήγακε λα ηηο δνύκε, είλαη 

«ΐσκνί Θνπζώλ», είλαη «άγθπξαη εζληθήο ζσηεξίαο», είλαη «ε δύλακηο…» Θε ην ζπκπάζην, 

θαζεγεηή κνπ, όκνξθα πξάκαηα ιεο, εκείο όκσο ζπιινγηνύκαζηε θη έλ’ άιιν, πσο θάπνηα απε-

ιέθεηα μύια από ηελ Όδξα θη από ην Ξνύιη δηδάμαλε κηα θνξά ην έζλνο Ρεκεία πην ρξήζηκε απ’ 

απηήλα πνπ άθνπζα δσ κέζα. Ζη όζν γηα ηε δύλακε πνπ καο ςάιιεηο, ήζεια λα μέξσ πόζε 

ηέηνηα δύλακε είραλε καδεκέλε κέζα ζηηο θάπεο ηνπο εθείλνη πνπ θαηέβεθαλ από ηα βνπλά θαη 

καο έθηηαμαλ θαηηηίο. Ζαη γηα λ’ αθήζνπκε ηνπο κεγάινπο εθείλνπο παηξηώηεο ζηελ εζπρία ηνπο, 

θάκε καο ηε ράξε θαη πεο καο κε ην κειίξξπην ζηόκα ζνπ, ηη θαιό καο έθακαλ σο ηελ ώξα νη 

κεηνρέο θαη ηα παξέκθαηα, πνπ ηα ζπείξεηε ζαλ παηάηεο ζηε Ννύκειε, ζηε Θαθεδνλία, ζηελ 

Ήπεηξν; Σο πόηε πηα ζα λαλνπξίδνπκε η’ αθακάηηθν απηό ην έζλνο κ’ αλσθέιεηα ιόγηα, κε παιηέο 

ηζηνξίεο; Μόηε ζα ηνπ βάινπκε ζπίξην ζην ξνπζνύλη λα ην μππλήζνπκε; Κύπλεζέ ην έηζη ην 

έζλνο, θη απηό κνλάρν ηνπ ζα ηηο ζπκεζεί ηηο πεξαζκέλεο ηηο δόμεο. Θνλάρα ηνπο ζα ’ξζνπλ ηα 

γξάκκαηα θη νη Ρεκείεο. Ώο κάζεη πξώηα ην έζλνο από δνπιεηά. Ώο είλαη γηα ηελ ώξα θηινινγία 

ηνπ ηα θιέθηηθα ηα ηξαγνύδηα, θαη Ρεκεία ηνπ — ηε Ρεκεία ηνπ αο αλεβαίλεη ζην βνπλό θη αο ηε 

καζαίλεη. Ζη ε ινγηόηε ζνπ, πνπ μέξεηο θαη κηιάο ηόζν όκνξθα, βάιε ηζαξνύρηα θαη γύξηδε από 

ρσξηό ζε ρσξηό, θαη δίδαζθε ηελ αιεζηλή ηε Ρεκεία πνπ αλάβεη ζηήζηα, θαη μππλάεη ηνπο ιανύο. 
  

 Δ'   Ζ ΜΑΛΘΝΚΑΙΙΝ ΘΗ Ν ΚΑΟΗΓΔΟΝΠ 
 Μεξπαηνύκε βαξύθαξδνη θαη ζπιινγηζκέλνη κέζα ζην κεγάιν ην δξόκν πνπ πεγαηλόξρνπληαη 

ρηιηάδεο θαη ρηιηάδεο. Λ δξόκνο είλαη γεκάηνο, θη σζηόζν ζαξξείο πσο βξίζθεζαη ζ’ εξεκηά. 
Ζνίηαμέ ηελ απηή ηελ μαλζνκαιινύ κε ην θαληαρηεξό ην θαπέιν. Ξηακαηά η’ ακαμάθη ηεο θνληά 

ζηελ θαξόηζα ηνπ καπξηδεξνύ απηνπλνύ ηζειεκπή, πνπ ηε βιέπεη θαη πάεη λα ηα ράζεη. Ζνληά 

θνληά ηα δπν η’ ακάμηα, θη απηόο αθνπκπάεη ζηε ζπξίδα θαη γιπθνκηιά, θαη γιπθνκηιά κόλν πνπ 

δε ζθύβεη λα ηε θηιήζεη. Γαιιηθά ζαξξώ ηεο κηιάεη. Μνηνο μέξεη ηη δνπιεηέο ζθαξώλνπλε κεηαμύ 

ηνπο, ηη θαξπδηάο θαξύδηα είλαη θη νη δπν ηνπο! 
Έια κηα ζηηγκή λα ηνπο θαινδνύκε. Ονπο γλσξίδσ θαη ηνπο δπν ηώξα. Ρίιηεο θνξέο ηνπο είδα. 

Βγώ γέξαζα, θη απηνί ινπινπδίδνπλ αθόκε. Μνηέο απηνί δε γεξλνύλ. Ον ίδην ζαλ ηα βνηάληα· 

θόβεηο έλα βιαζηάξη, ην ρώλεηο ζηε γεο, μαλαβιαζηαίλεη, θη έηζη δεη πάληα. 
Οελ μαλζνκαιινύ ζνπ ηε θηιελάδα, ηζειεκπή κνπ εζύ κε ην θέζη, ζνπ ηε ραξίδσ. Αέθα παηξίδεο 

έρεη αιιαγκέλεο, θη είλ’ έηνηκε ηώξα λα πάξεη θαη ηε δηθή ζνπ παηξίδα, αλ έρεηο ηέηνην πξάκα θαη 

ζπ. Θπνξεί θαη λα ηνπξθέςεη γηα ζέλα. Δ αγάπε ηεο είλαη πνηάκη πνπ δε ζηεξεύεη, παξά ζα 

ζηεξέςεη ε ηζέπε ζνπ. Ον ρακνγέιην ηεο είλαη ινπινύδη πνπ ρξεηάδεηαη καιακαηέληα βξνρή γηα λ’ 

αλζίζεη. Ξα λα κνπ θάλεηο ην δηπισκάηε, κα ζαξξώ πσο βξήθεο ην δάζθαιν ζνπ. Μεο κνπ όκσο, 

ηώξα πνπ έθπγε ε θνπέια ζνπ, θαη ηε βιέπεηο από καθξηά θη αθόκα ρακνγειάο, πεο κνπ γηα ην 

ραηίξη ηνπ θίινπ κνπ από δσ πνπ ήξζε καδί κνπ λα δεη ηελ Μόιε,—πώο ηα πεξλάο; Ον πηζηεύεηο 

ηάραηεο αθόκα πσο ζώλεη λα θπιάγεηο η’ όλνκα ηεο Φαλαξηώηηθεο θακειηάο ζνπ, θαη δελ πεη-

ξάδεη λα ηνπ θνιλάο θαη κηα κπέηθε νπξίηζα από πίζσ; Μεο κνπ, ηη ινγήο θαηαθέξλεηο εζύ λα 

θξαηάο δπν ελάληηα πξάκαηα κέζα ζηελ αιαθξή ζνπ θαξδνύια; Μεο καο, λα ραξείο ηα καύξα 

ζνπ κάηηα, πόηε είζαη Νσκηόο, θαη πόηε Ονύξθνο; Ξα ζε ζηέιλνπλε ζηελ Βπξώπε, θαη θνξδώλεζαη 

κέζα ζε μέλα παιάηηα, θη νη μέλνη ζε θαινθνηηάδνπλε λα δνπλ ηη ινγήο όςε ηελ έρνπλ νη Ονύξθνη, 

ζαλ ηη θίδη λα ζε ηξώεη από κέζα; Ή λα ην ραίξεζαη ηάρα; Ια κε ζπκπαζήζεηο, πνπ ζάξξεςα πσο 

κπνξεί λα ην κηζνληξέπεζαη. Βζείο ην ’ρεηε θακάξη, θη όρη ηαπείλσζε. Οελ ηαπείλσζε ηελ έρνπλ 
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εθείλνη πνπ ην λνηώζνπλ πσο είλαη ζθιαβόπνπια. Βζείο απηό ην ςεγάδη ην ’ρεηε ζηνιίδη ζην 

κέησπό ζαο. 
Ζαεκέλν κνπ αλζξσπάθη, ηξέρα ζηελ θνύθια ζνπ, ηε μαλζνκαιινύ ηελ ηξαγνπδίζηξα. Μήγαηλε 

λα ηεο κηιήζεηο θξαληζέδηθα. Ξήκεξα ηελ έρεηο, θη αύξην δελ ηελ έρεηο. Οξέρα θαηόπη ηεο. Θα ηελ 

εύξεηο εθεί πνπ ζνπ είπε. Ξην πξώην ην πάησκα. Μεξλάεη θαη θείλε γηα θαηηηίο. Θα ηαηξηάμηε. Ζη ε 

αθεληηά ηεο θη ε εμνρόηε ζνπ έρεηε ρακέλν ηνλ κπνύζνπιά ζαο. Βθείλε έραζε κηα γπλαηθίζηα 

ηηκή, εζύ κηα αληξίθηα. Βθείλε δίλεη ηελ αγάπε ηεο ζ’ έλαλ μέλνλ, εζύ ηε ςπρή ζνπ ζ’ έλα Ρακίηε. 

«Οέληδεξε γηνπβαξιαληή, θαπααλά κπνπικνύο». Οξέρα, ηξέρα ζηελ αγθαιηά ηεο! 
  

ΠΡ’    ΔΛΑ ΠΑΙΔΞΗ 
 Οη λα πξσηνδνύκε θαη ηη λα πξσηνζακάμνπκε! Μξέπεη λα ζαζηίζακε θεη πάλσ ζην κεγάιν ην 

δξόκν, θαη πήξακε απηό ην ζνθάθη ρσξίο λα ην λνηώζνπκε. Ώζηέγλσηε ιάζπε, θαη ζθύινη 

ακέηξεηνη! Ηάζπε, κα όρη θαη δίρσο καξγαξηηάξηα. Θα ’βξεηο έλα ζόγη κέζα ζ’ απηά ηα ζνθάθηα, 

πνπ θαη λα κελ ην πεηο καξγαξηηαξέλην, είλαη ζεζαπξόο πνπ κ’ όινπο ηνπο δηθνύο καο ηνπο 

ηζειεκπήδεο δελ ηνλ αιιάδεηο. Σζηόζν ζεζαπξόο κνλάρα γηα ιόγνπ ηνπ. Ξνπ ην ιέγσ απηό, λα 

κελ ηύρεη θαη θσλάμεηο θαη πεηο, «νξίζηε πνπ βξίζθεηαη παξεγνξηά θαη ζηελ Μόιε». Ον ζεζαπξό 

ηνλ θξαηάεη ν Ξηόηθνο βαζηά ζηελ θαξδηά ηνπ. Αελ ηόλε καγεξεύεη ζαλ ην ζαιέπη ηνπ λα ηνλ 

πνπιήζεη θάζε πξσί ζηνπο Μνιίηεο. 
Λ Ξηόηθνο, θίιε κνπ, ην θαηαθξόλην ηνπ θόζκνπ, ν ρνληξνθέθαινο ν Ξηόηθνο, πνπ αλαζξάθεθε 

κε γνπξνπλάθηα ζηνλ ηόπν ηνπ, πνπ ζξάθεθε κε ηε ιέξα ζηελ Μόιε, πνπ δελ ην ινγαξηάδεηο γηα 

ηίπνηηο ην κηζνμνπξηζκέλν θεθάιη ηνπ, πνπ ζπλήζηζεο από κηθξόο λα ηνλ πεξηθξνλάο, απηό ην 

ζηξείδη κέζα ζηε ιάζπε, είλαη ζηξείδη πνπ θπιάγεη ζηα ζπιάρλα ηνπ ην καξγαξηηάξη ηεο ηύρεο, 

ηεο ηύρεο πνπ ηόλε ζπγγέλεςε κε ην κεγαιαδύλακν ην Καλζό Γέλνο, πνπ ην θακαξώλνπκε γηα 

δηθό καο, κα ν Ξηόηθνο ην ’μεξε πσο ην είρε καδί ηνπ, θαη πσο γξακκέλν ήηαλε λα θαηέβεη κηα 

κέξα θαη λα ην ζηεθαλώζεη κε δάθλεο, γηα λα ην ρσξέζεη θαη καο ν λνπο καο πσο απηόο είλαη ν 

δηαιερηόο ν ιαόο ηνπ, θη όρη εκείο, ηα έξεκα ηα ςπρνπαίδηα ηεο ηύρεο. Βκάο δελ καο έξρεηαη λα 

ην θαηαιάβνπκε πσο δελ έρνπκε ηέηνηεο θιεξνλνκηέο, εκάο καο ζάκπσζε ε ’μππλάδα, θαη δελ ην 

θαινβιέπνπκε πσο άιινλ ηξόπν δελ έρεη παξά κνλάρνη καο λα ζπγπξίζνπκε ην λνηθνθεξηό καο. 

Βκάο αθόκα καο λαλνύξηδ’ ε ειπίδα πσο ζα καο έξζεη βνήζεηα από ΐνξηά θη από Αύζε, γηα ραηίξη 

ηνπ κεγάινπ ζνγηνύ καο. Λ Ξηόηθνο πξνγόλνπο δελ είρε. Ξηελ αξρή, ίζσο κε ζθνπό λα καο 

θνξντδέςεη, καο έθιεςε θάκπνζνπο πξνγόλνπο, έβαιε θαη ηνλ Ώιέμαληξν κέζα. Θα ύζηεξα, ζαλ 

θαηέβεθε ν άιινο ν δσληαλέο ν Ώιέμαληξνο, θαη κε κηα γεξή ζθνπληηά ηόλε μύπλεζε, έβαιε ν 

Ξηόηθνο ζην ξάθη ηα παξακύζηα, θη άξρηζε ηε δνπιεηά ηνπ. Κππλήζακε θαη κεηο ηόηεο, θαη 

ζηείιακε κεξηθνύο δαζθάινπο ζηε Ννύκειε, λα καο ζπείξνπλ η’ αλώκαια ξήκαηα θαη λα 

θπηξώζεη Βιιεληζκόο. Λ Ξηόηθνο όκσο όιν δνύιεπε. Ανύιεπε κε ηελ θαξδηά ηνπ, κε ηα ρέξηα 

ηνπ, κε ηε ζέιεζή ηνπ, κε ηελ ππαθνή ηνπ. Θε ην θεθάιη, θαζόινπ. Ονπ θεθαιηνύ ηε δνπιεηά 

ηελ έθαλαλ νη αξρνληάδεο ηεο Ξόθηαο. Βθείλνη πξόζηαδαλ, ν ιαόο δνύιεπε. Σο θαη ην Ξύληαγκα 

ηνπ ηέηνην ήηαλ. Ώξρνληάδηθν θαη Ραρόιηθν. Ζη έηζη ε ρώξα ηνπ έγηλε ρώξα κεγάιε, θη απηόο 

ήξσαο. Ζαη ζαλ θαζέλαο πνπ πξνθόβεη, δελ άξγεζε θη ν Ξηόηθνο λα θάκεη θίινπο θαη ηέηνηνπο 

θίινπο, πνπ έρεη θάπνηεο θαη θνπξάγην λ’ αςεθάεη ην Μξσηόμαλζν Γέλνο θαη λα ρνξεύεη θαηά ην 

δηθό ηνπ ζθνπό. 
ιεο απηέο ηηο ραξέο θαη ηηο ράξεο ηηο θπιάγεη ν Ξηόηθνο θξπθά θξπθά κέζα ηνπ. Αελ είλαη από 

θείλνπο πνπ δηαιαινύλε ζηα θεξακίδηα παιηθαξηέο θαη μππλάδεο. Λ Ξηόηθνο είλαη ΐνύιγαξνο, όρη 

Νσκηόο. ΐαξύο ζαλ ην ρώκα, κα θαη γόληκνο ζαλ ην ρώκα. Ρνληξνθέθαινο, όζν ζέιεηο. Δ 

ρνληξνθεθαιηά ηνπ όκσο, κηα θαη ρακνγέιαζε ε ηύρε ζηελ πόξηα ηνπ, ζηάζεθε ζσηεξία θαη 

δόμα ηνπ. Αελ είρε ηόπν λα πάξεη αγέξα ν λνπο ηνπ, δελ αλέβεθε ζαλ κπαιόλη ζηα ζύλλεθα, 

κόλν ζηάζεθε ζηνλ ηόπν πνπ ηόλε βάιαλε λα δνπιέςεη, θαη δνύιεςε, δνύιεςε ώζπνπ έγηλε 

Ζξάηνο δπλαηό θαη κεγάιν. Έζπαζε ηα κνύηξα ησλ Ξέξβσλ, θη αθόκα δνπιεύεη θαη κεγαιώλεη, 

λα ζπάζεη θαη ηα δηθά καο, όζα καο κέλνπλ. 
Ώο ηνπ πνύκε λα καο θέξεη έλα ζαιέπη, λα θαηέβεη ε πίθξα. Άιιε γηαηξεηά δελ έρεη απηόο ν 

πόλνο. 
  

Ε'   ΔΛ’ ΑΛΔΙΞΗΠΡΝ ΞΑΟΑΚΘΗ 
 Ζαηεβήθακε ζηνπ Φαλαξηνύ ηα λεξά θαη δελ ην λνηώζακε. Ώλ ην είρακε ζθνπό λα ζεξηαλίδνπκε 

θαη λα θνηηάδνπκε θαζεηίο, λα κπαηλνβγαίλνπκε από παξάζπξα θαη λα ζθαιίδνπκε ζπηηηθά θαη 

λνηθνθεξηά θαζώο θάλακε ζην ρσξηό, ηη δε ζα βιέπακε! Ραξηί δε ζα καο απόκελε λα ηα 

ζηξώζνπκε. Θα ν ζθνπόο καο ηώξα δελ είλαη απηόο. Ώπηά γίλνπληαη ζηα ρσξηά, εθεί πνπ 

ζξέθεηαη ε ξίδα ηνπ ηόπνπ. Βθεί παίξλεηο ην ζθαιηζηήξη, ζθαιίδεηο, θαη βξίζθεηο ηη ινγήο ρώκα 
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είλαη απηό πνπ ζξέθεη ην έζλνο. Βδώ είλαη άιιε ε δνπιεηά καο. Βδώ λα δνύκε ζαλ ηη θαξπό καο 

βγάδεη απηό ην δέληξν. Μόζε ζξνθή έρεη κέζα ηνπ, θαη πόζε ζαπίια. Σο ηελ ώξα ζαξξώ δελ ηελ 

αμησζήθακε ηε ζξνθή. Λ Θεόο λα καο θέξεη θαη ζηα θισληά πνπ θαξπνθνξνύλ, θαη λα καο 

γιπηώζεη από ηελ πείλα. 
Άθεζε ηνπο κπεγηαληέδεο θαη ηα θαΎθηα θαη ηηο άιιεο ηηο Μνιίηηθεο νκνξθηέο, πήδα ζβέιηα ζηε 

ζθάια, θη έια θαηά ηνπο δξόκνπο πνπ ηνπο έρεη πιεκκπξηζκέλνπο ε ΒβξαΎια, ζα λα ηεο αξέζεη 

ην καιαθό θη απόιεκό ηνπο αγέξη. Μνύ είδεο θνηκηζκέλνη λεξά, θαη δε ζ’ έθαγαλ νη κύγεο θαη ηα 

θνπλνύπηα! 
Έρεη σζηόζν θαη πεηαινύδεο. Ζνίηαμε ηηο· ρη ζηνλ αέξα· εθεί, εθεί, ζηα παξάζπξα. Ξε 

καγεύνπλε κε ηα κάηηα ηνπο. Δ ίδηα ε νκνξθηά θαη δσ θαζώο θη αληίθξπ, θαη ζην ρσξηό. Θα εδώ 

ζα λα ’ρεη θαηηηίο πην καιαθό, πην μαλνηρηό ε ξσκαίηθε ε νκνξθηά. Ον λεξό, θίιε κνπ, ην λεξό 

ηεο Μόιεο ην ’ρεη. Θαξξώ πσο θαη κηα Θπνπκπνπιίλα λα ηελ θιείζεηο εδώ, ζ’ αξρίζεη λα ζνπ 

κηζνζθαιλάεη ηα καηάθηα ηεο, λα κηζνδαγθάλεη ηα παρνπινύηζηθα ρείιε ηεο, θαη λα ζνπ πεηάεη 

ξαβαζάθηα. 
Ζαη ηώξα πνπ ηηο μαλαβιέπσ ηηο καξηόιεο ηηο Μνιίηηζζεο, έξρεηαη ζην λνπ κνπ κηα λόζηηκε 

ηζηνξία. Ξα λα ηε γνπζηάξεηο θνβνύκαη. Θα είλαη ιηγάθη ληξνπήο λ’ αξρίζνπκε ην πνιηηηθό ην 

ζεξηάλη καο κε κηα δηδαρή, θαη λα θαηαληνύκε ζε παξακύζηα. Θα ζνπ ην πσ γιήγνξα γιήγνξα 

θαη κε κηα ζπθσλία: Ια κε κνπ γπξέςεηο άιιν παξακύζη ζηελ Μόιε. Γήηα κνπ θιάςεο όζεο 

ζέιεηο· παξακύζηα όρη. 
Μάκε λα θαζίζνπκε απ’ έμσ από ηε «Ηέζρε». Θε βιέπεηο κέζα ηνπο ραξηησκέλνπο ηνπο 

κπηιηαξδόξνπο, κήηε ηνπο παξαθείζε πνπ δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο αληίο λα παίξλνπλ αθηόλη, κήηε 

ηνπο παξακέζα πνπ θνπβεληηάδνπλ, ίζσο γηα ηα πνιίηηθά ησλ πνιηηηθά, γηα ζαξίθηα θαη 

θαιηκάθθηα. Ζνίηαμε θαηά η’ αξγπξσκέλα ηα θύκαηα, θη άθνπγε. 
Μξέπεη λα ήκνπλ σο δεθαθηά ρξνλώλ. Ζαηνηθνύζα θάπνπ εδώ, ζ’ έλ’ απ’ απηά η’ αςειά ηα ζπίηηα. 

Ώςειά όρη ηόζν από ηελ πνιιή ηελ αξρνληηά ηνπο, όζν από ηε θηώρεηα ηνπο. Ρηίδνπλε κηα 

θάκαξα, απάλσ ηεο ρηίδνπλε άιιε θάκαξα, έπεηηα άιιε θη απάλσ απάλσ είλαη ν ειηαθόο. Βθεί 

θαζίδεηο ην βξάδπ, θαη βιέπεηο ηνλ νπξαλό κε η’ άζηξα, ηε ζάιαζζα κε ηα θαξάβηα, θαη ηελ Μόιε 

κε ηνπο κηλαξέδεο. Βθεί πήγαηλα θαη θάζηδα ζπρλά ζάλε λύρησλε θαη πιάγηαδαλ όινη ηνπ ζπηηηνύ, 

ν λνηθνθύξεο από ην κεζύζη, ε γπλαίθα ηνπ από ηε ρνιόζθαζε, θαη ην κηθξό κηθξό ηνπο από ηε 

ζθαληαιηά. 
Λ λνηθνθύξεο δνύιεπε νιεκεξίο ζην «ηζαξζί». Μνπινύζε θη αγόξαδε θάκπην. Ον βξάδπ 

θαηαζηάιαδε ζε θάπνηα ηαβέξλα εδώ θνληά, θαη ζε θακηάλ ώξα έκπαηλε ζπίηη θαιά 

θνπξληηζκέλνο. Φαληάδεζαη ην ηη γίλνπληαλ. Ζαλέλα θαγί δελ ηνπ άξεδε. Ξα λα κηζνζύκσλε θαη 

καδί κνπ, πνπ ηνπ έδεηρηα ην ελάληην κε ηελ όξεμή κνπ. 
Ήηαλ θαη παηξηώηεο ν Ξηνξ Θνδσξάθεο. Θηα θνξά, —ηνπ ΐαγγειηζκνύ,—κνπ ήξζε λα ζεθώζσ 

ην πνηήξη ζην ηξαπέδη κνπξκνπξίδνληαο έλα ζηίρν ηεο αζάλαηήο καο σδήο. Μήγε λα ραιάζεη ν 

θόζκνο! Ια κε καο άθνπζε θαλέλαο απ’ έμσ! «Λ θαεκέλνο ν Θεηδίηεο, ν Θεόο λα ηνλ 

πνιπρξνλάεη, θαιόο είλαη, θη όινπο καο αγαπάεη· παηδηά ηνπ είκαζηε. Γηαηί λα ηνλ θαθνθαξ-

δίδνπκε έηζη;» Ο’ άθνπζα απηά κε η’ απηηά κνπ, από ην Ξηνξ Θνδσξάθε. Άλσ θάησ έγηλαλ όινη 

ηνπο. Ξεθσζήθαλε κηζνθαγσκέλνη, θαη πήγαλε ζηα θξεβάηηα ηνπο. 
Ώλέβεθα ζηνλ ειηαθό, θαη θάζηζα κνλαρόο κνπ. Έιακπε ην θεγγάξη, θαη ζσξώληαο ηελ νκνξθηά 

εθείλε νιόγπξά κνπ, ζπιινγηνύκνπλ αλ ήηαλ αιήζεηα απηό πνπ έηξεμε θάησ ζην ηξαπέδη, α 

γίλεηαη λα δεη ζηνλ θόζκν Νσκηόο πνπ λα ιέεη ηέηνηα ιόγηα κε ηελ θαξδηά ηνπ. Ήκνπλα 

ζαζηηζκέλνο. Ξην ρσξηό, πνπ ζθύβνπλ θη όιν ζθύβνπλ νη ρσξηαλνί, λα κελ απνθνηάεη ν πην 

ζθπκκέλνο λα μεζηνκίζεη επθή ηνπ Θεηδίηε, θαη ζηελ «Βπηάινθν» Μόιε, κέζα ζηα θπιινθάξδηα 

ηνπ ΐπδαληίνπ, δπν πεδήκαηα καθξηά από ηε «Θεγάιε ηνπ Γέλνπο Ξρνιή», λα βξίζθεηαη 

λνηθνθύξεο κε γπλαίθα θαη κε παηδηά λα ζπκώλεη πνπ έζεζα κηθξό ινπινύδη ζηνλ ηάθν ηεο 

ιεπηεξηάο ηνπ! Ώπηό δε γίλεηαη. Ώπηόο πξέπεη λα γελλήζεθε ζε ραξέκη. Αελ έρεη απηόο δηθαίσκα 

λα βγάδεη ςσκί από ρξηζηηαλνύο. Ια ηόλε κελύζνπκε, λα ηόλε κάζεη ν θόζκνο, λα πεζάλεη ηεο 

πείλαο, λα δεη ρσξηζκέλνο από ηνπο νκόθπινπο ηνπ, λ’ αθνξηζηεί, λα βνπξθνιαθηάζεη! 
Οέηνηα ηνπ έςαιια ηνπ Θνδσξάθε απάλσ ζηνλ ειηαθό. Ώζών παηδί, δεθαθηά ρξνλώ! ρη όκσο θη 

νιόηεια ηπθισκέλνο. Ζαηηηίο κνπ ’ιεγε πσο δελ ήηαλ ν Θνδσξάθεο κνλάρνο. Μσο εδώ ηέηνηα 

ηξαγνπδάθηα δελ έρεη. Βδώ πλίγεηαη άλζξσπνο· ζθάλεη θαη πάεη. Ια θύγσ, λα θύγσ, δελ είλαη 

γηα κέλα ε Μόιε! 
Ζαη θεη πνπ ηα κηζνκνπξκνύξηδα όι’ απηά, θνηηάδνληαο ηνλ αζεκέλην γηαιό, αθνύγσ πεξπαηεμηέο 

από πίζσ κνπ. Ήηαλ ε Θαξηγώ, ε κνλαρνθόξε ηνπ Θνδσξάθε. Θε ζπκπάζην, πνπ δε ζνπ ηήλε 

ζύζηεζα, ηόηεο πνπ ηξώγακε θάησ. Μξέπεη λα ήηαλ θαη θείλε σο δεθαθηά. Ηηγάθη θνληνπιή, κα 

δξνζεξή, καπξηδεξή, θαη ρακεινβιεπνύζα. Ξπγύξηδε ηελ θάκαξά κνπ ζαλ έιεηπα ηελ εκέξα, θαη 
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ηελ έβξηζθα ζαλ θαζξέθηε ην βξάδπ. Οεο δάλεηδα θάπνηεο θαη βηβιία. Θα κνπ δηάβαδε, ζαξξώ, 

κεξηθά θαη δίρσο λα ηα δαλείδσ. 
Δ Θαξηγώ ήηαλ ε πξώηε πνπ ζεθώζεθε από ην ηξαπέδη ζαλ έπεζαλ απάλσ κνπ θαη Θνδσξάθεο 

θαη Θνδσξάθαηλα. Θάξξεςα ινηπόλ πσο ήηαλ θη ε πξώηε πνπ ζύκσζε, θαη ηώξα πνπ ηελ έβιεπα 

ζηκά κνπ ζα λα θνβήζεθα πσο ζα κε καιώζεη θη απηή. Ζάηη πξέπεη λ’ άθνπζε ζα κηινύζα κόλνο 

κνπ, είπα. Έθακλα ηνλ αλήμεξν σζηόζν. 
Ήξζε θνληά κνπ, θη αθνύκπεζε ζην θάγθειν. 
— ινη θνηκνύληαη, κνπ ιέεη ζηγά ζηγά. Βγώ δε λύζηαδα, θαη δελ πιάγηαζα. Ώλέβεθα λα δσ ηη θά-

λεηο. Βιπίδσ λα κε ζε θαθνθάξδηζε ν παηέξαο. Ονλ μέξεηο, θαη κελ ηόλε ζπλνξηζηείο. Ια ζνπ πσ 

γηαηί ήξζα. Θέισ κηα ράξε. Θέισ λα κνπ ην γξάςεηο απηό ην ηξαγνύδη πνπ άξρηζεο θάησ. Θνπ 

αξέζνπλ απηά ηα ηξαγνύδηα. Θέισ λα κε κάζεηο θαη ην ζθνπό, λα ην ηξαγνπδώ, θη αο είλαη θαη 

κνλαρή κνπ. 
Οελ έθνςαλ ηελ αλαπλνή κνπ απηά ηα ιόγηα. Οη κπόζηθνο, είπα, θαη δελ ην ’μεξα πσο είρα ηέηνην 

εξσηθό θνξίηζη κέζα ζην ζπίηη! Οεο άξρηζα ινηπόλ ην ηξαγνύδη. Μξέπεη λα ηεο ηξαγνπδνύζα σο 

κηζήλ ώξα. 
— Ζη άιιν, θη άιιν, κνπ θάλεη ζαλ ηέιεησζα· θαλέλα πην ηαηξηαζηό ζε ηέηνηα βξαδηά. 
Ζαη κε θνηηάδεη κε θινγηζκέλεο καηηέο. 
Ήκνπλ αθόκα πην κπόζηθνο απ’ ό,ηη ζάξξεςα! Λιόηεια ζάζηηζα ηώξα. Οελ έβιεπα, θαη δελ ήμεξα 

ηη λα ηεο πσ. 
— Μηζηεύεηο ηηο Ώηζηγγάλεο; κε ξσηάεη πξη λα ηεο κηιήζσ. Ήξζε κηα ζηελ πόξηα καο ζήκεξα, θαη 

ηελ έβαια λα κνπ πεη ηε κνίξα κνπ. Ζαη ηη κνπ είπε, ζαξξείο; Ώγαπώ, ιέεη, έλ’ αγόξη· είλαη, ιέεη, 

σο δεθαθηά ρξνλώλ αγνξάθη· θαη η’ αγαπώ ιέεη ηόζν, πνπ πάσ λα ηξειαζώ. 
Αελ είρα πηα ηώξα λα ράλσ θαηξό. Άλαβε κεγάιε θσηηά, θη έπξεπε ή λα καο θάςεη θαη ηνπο δπν, 

ή λα ηε ζβήζσ. 
Ίζσο κνπ πεηο πσο ήκνπλ αθόκα πην κπόζηθνο απ’ ό,ηη ζάξξεςα θαη ηε δεύηεξε ηε θνξά. Θα ν 

λνπο κνπ ηαμίδεπε καθξηά, πνιύ καθξηά από ηελ θαξδηά ηεο παηξηώηηζζαο Θαξηγώο. Οελ 

θαιελύρηηζα, θη έθπγα. 
  

Ζ'  ΔΛΑΠ ΔΙΙΖΛΑΠ ΘΗ ΔΛΑΠ ΔΙΙΖΛ 
 Οέηνηα ζπίηηα ζα βξεηο εδώ πέξα πνιιά. Θελ ην ζαξξείο όκσο πσο είλαη όια ηνπο κηλαξέδεο ζαλ 

ηνπ Θνδσξάθε ην ζπίηη. Έρεη θαη δπν ηξία Νσκηόζπηηα. Βθεί παξακέζα ζηέθνπληαλ έλα ηα ρξόληα 

θείλα, αλάκεζα ζε θάηη ραιάζκαηα, θνληά ζηνπο ηνύξθηθνπο ηνπο καραιάδεο. Λ λνηθνθύξεο ηνπ 

έξρνπληαλ από ηελ θαξδηά ηεο Ώλαηνιήο. Ονύξθηθα κηινύζε ν Ώλαζηάζεο, κα ηέηνηα ηνύξθηθα 

θαιά ζα ήηαλε λα ηα κηινύζε όιν ην «Γέλνο». Θεγάιν κάζεκα ηνπο δίδαζθε ηνπο πνιίηεο ν 

Ώλαζηάζεο, κα πνηνο ηνλ άθνπγε! Έδεηρηε πσο θαη ηε βάξβαξε γιώζζα ηελ θάλεηο ξσκαίηθε, 

ζώλεη λα είλαη «ξσκαίηθα» εθείλα πνπ ιεο. 
Ήηαλε ζεζαπξόο ρσζκέλνο κέζα ζηε Μόιε ν Ώλαζηάζεο. Μνλνύζε ζαλ ηε κάλα γηα ην παηδί ηεο, 

όηαλ έβιεπε πιεγή ζηελ παηξίδα ηνπ. Ονύξθν έβιεπε θαη θνπξθίδνπληαλ, απηόο πνπ γελλήζεθε 

ζηα βάζηα ηεο ηνπξθνκίιεηεο Νσκηνζύλεο. Ώ δελ ήηαλε θακειίηεο ζηελ Μόιε, δίρσο άιιν ζα ηνλ 

είρε ηόηεο ε Ζξήηε, πνπ ηελ πιεκκύξηδε ε θσηηά θαη ην αίκα. Θα πεηο, γηαηί δελ πήγε, θη αο ήηαλ 

θαη θακειίηεο; Ίζηα ίζηα γηαηί δελ πήγεο κήηε ηνπ ιόγνπ ζνπ κήηε γσ, θη αο κελ είρακε θαη 

παηδηά. Λ Νσκηόο πξέπεη λα είλαη ηνπ ζθνηληνύ θαη ηνπ παινπθηνύ, λα ’ρεη ζθνησκέλν ηνπιάρηζην 

έλα γνληό ηνπ, γηα λ’ απνθαζίζεη λα πάεη ζηνλ πόιεκν. Λ πόιεκνο γηα ηα καο δελ είλαη παηρλίδη 

θαη γιέληη, θαζώο ήηαλ σο πξνρηέο ζε κεξηθά καο βνπλά, θαζώο είλαη θαη ζήκεξα ζε ηόπνπο 

πνιηηηζκέλνπο, — ν πόιεκνο γηα ηα καο είλαη θνβεξό πξάκα, κπακπνύινο, δαίκνλαο, πνπ άιιν 

δελ θάλεη παξά λα ζεξίδεη δσέο. 
Ζνίηαμε ηώξα θη από ηελ άιιε ηε κεξηά, θαηά ηε ζάιαζζα. Ώπηνύ πνπ ζηέθεη’ έλ’ αξρνληάδηθν 

ζπίηη. Ώπηνύ ήηαλ ηόηεο έλαο ΐνιηώηεο. Λ ΐόινο ήηαλ αθόκα Ονπξθηά. Θα ν Ραξαιακπίδεο, κ’ 

έλα ραξηάθη θαη κεξηθέο βνύιεο απάλσ, ην θαηάθεξε από ξαγηάο λα βαθηηζηεί Έιιελ! Μήγαλ 

θαιά θη νη δνπιεηέο ηνπ,—θη ήξζε θαη ξίδσζε κέζα ζηελ Μόιε. Έζηεζε απηό ην Ζάζηξν πνπ 

βιέπεηο, θη έθεξε κέζα ηε ιεπηεξηά κ’ όια ηεο ηα θαιά. Θήηε ηνπ πνπιηνύ ην γάια δελ ηνπ έιεηπε 

ηνπ Ραξαιακπίδε. Σο θαη ηε καγείξηζζα ηνπ από ηε ιεύηεξε Άληξν ηελ είρε θεξκέλε. 
Μήγαηλε θάζε βξάδπ ζηε «Ηέζρε» θαη δηάβαδε ηηο εθεκεξίδεο ώζπνπ λα ςεζεί ην θαΎ. Ζη έηζη 

κάδεπε κέζα ηνπ εζληζκό. 
Οέηνηνπο «Έιιελαο» ζα μέξεηο πνιινύο. Άιινπο από θηιόηηκν, θη άιινπο από ζπθέξν. Έβαιαλ θη 

απηνί ηε ιηνληαξίζηα ηνπο ηελ πξνβηά. Δ πξνβηά ηνπο έρεη, ζα πεηο κεξηθέο ηξύπεο, — παιηάο 

ςώξαο ζεκάδηα. Θα ό,ηη θη αλ πεηο, ιηνληαξίζηα πξνβηά είλαη. Ξηελ αλάγθε, ηελ πεηνύλ θη από 

πάλσ ηνπο. 
Θειεηεκέλα θαη ινγαξηαζκέλα πξάκαηα. ρη ηξέιεο. 
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Θ’    ΠΡ’ ΑΖ ΓΟΖΓΝΟΖ 
  
ξα καο είλαη λα ζεθσζνύκε θαη λα πάκε λα πξνζθπλήζνπκε ην κεγάιν ηνλ άγην ηεο 

Νσκηνζύλεο, ηνλ Άε Γξεγόξε. Θεγάινη άγηνη θη ν Γεξκαλόο, θη ν Αηάθνο, θη ν Μαπαθιέζζαο. Θα ν 

Άεο Γξεγόξεο ήηαλε ζη’ αιήζεηα Μαλαγηόηαηνο. Θήηε ζπαζί κήηε ηνπθέθη δελ πήξε ζην ρέξη ηνπ. 

Θα έπηαζε κπόκπα κε ην θηηίιη ηεο αλακκέλν. Κέζπαζε ε κπόκπα παξάθαηξα, θη αλέβεθε ν άγηνο 

ν παηέξαο ζηνλ νπξαλό, δίρσο λα ζηείιεη θαη ηνπο Έμ’ από δσ ζηελ παηξίδα ηνπο. 
Οα μέξεηο όια. Αε ρξεηαδόηαλε δα θαη πνιιή ζθαγή λα ηνπο εζπράζνπλ ηνπο Μνιίηεο νη Ονύξθνη! 

Ιηζάθη δελ ην ’θακαλ νη Ονύξθνη ην αίκα ηνπο. Ώιύπεηα ην ’ρπζαλ. Ζη έγηλε ε Μόιε ηόζν ήκεξε 

θαη θαιή, πνπ ηώξα είλαη πην εύθνιν λα θαηαπηεί Μαηξηάξρεο ηελ παηεξίηζα ηνπ, παξά λα 

μαλαξρίζεη Μνιίηεο ηέηνην παξάλνκν ηόικεκα. 
Ώο πεξάζνπκε από ηελ ηαπεηλή απηή ζύξα, θη αο κπνύκε ζην ηαπεηλό καο ην ρηίξην κε ην κεγάιν 

η’ όλνκα. Ώλ μαλαθαηέβαηλε ν Ρξηζηόο ζηνλ θόζκν, ίζηα δσ πέξα ζα ’ξρνπληαλ, θη αο ηνπ έζηειλ’ 

ν Μάπαο ηνλ πην πνλεξό Ζαξδηλάιε ηνπ λα ηόλε θέξεη ζηνλ Άγην Μέηξν. Λ Ρξηζηόο, πνπ αλέβαζε 

ηελ ηαπεηλνζύλε σο ζηνλ νπξαλό, πνπ θαηέβαζε ηνλ νπξαλό ζε κηα θάηλε, πνπ δεηνύζε 

παζηαζκέλνπο θη ακαξησινύο λα πνλέζεη καδί ηνπο, πνύ άιινπ κπνξνύζε λα βξεη ηόζε 

ηαπεηλνζύλε, ηόζε θηώρεηα, ηόζε ακαξηία, θαη ηόζα πάζηα! 
Βδώ πνπ πεξλνύκε ηώξα, καξηύξεζε ην πην πηζηό ηνπ παηδί, ν Άεο Γξεγόξεο. Ξθύςε θαη θίιεζε 

ην απηό ην ρώκα. Μάξε καδί ζνπ γηα θπιαρηήξη, θαη ξίρηε από ’λα ζππξί όπνπ βξίζθεηο δπν ηξεηο 

θαη θξπθνκηινύλε. 
Θελ παξαμελεύεζαη πνπ δε βιέπεηο θαιηκάθθηα θαη ξάζα ηξηγύξσ. ινη ηνπο είλαη ζηελ εθθιεζηά, 

καδί κε ηνπο δώδεθ’ απνζηόινπο ηνπ Μαηξηάξρε. Δ Ώγηνζύλε ηνπ όκσο είλαη γέξνο, είλαη θαη 

ιηγάθη αλήκπνξνο, θη έκεηλ’ απάλσ. ξα λα ηνπ θάκνπκε βίδηηα. Βίλαη θαιό γεξνληάθη. Ξύζηεκα 

δελ ην ’ρνπκε λα θαλεξσλνύκαζηε θεη πνπ πεγαίλνπκε, κα ζηελ Ώγηνζύλε ηνπ πξέπεη, ζαξξώ, 

λα θαλεξσζνύκε. Μξώην, πνπ είλαη ν εζληθόο καο ν παηέξαο. Αεύηεξν, πνπ έρνπκε θάηη λα ηνπ 

πνύκε. Θόλν πνπ πξέπεη λα ηνπ κηιήζνπκε ζηε δηθή ηνπ ηε γιώζζα! 
Ζάζεηαη νινκόλαρνο ζηε γσληά θαη δηαβάδεη. 
  

Η'     ΙΗΓΑ ΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΑΓΗΝΠΛΖΠ ΡΝ 
 «Μαλαγηόηαηε Αέζπνηα, Βίε Ξνπ ε ράξηο άπιεηνο εθ’ εκάο, θαη ε επρή δηάππξνο ππέξ ηεο 

ζσηεξίαο εκώλ, ησλ πεηζελίσλ ηεο Ξεο Μαλαγηόηεηνο ζεξαπόλησλ. Ξσηεξίαλ δε ιέγσ, νπ κόλελ 

ηελ ηεο ςπρήο, ελ απάλησλ ζπιιήβδελ ησλ Ώγίσλ ε κεζηηεία κόιηο αλ ηεο ηνπ Βπηθαηαξάηνπ 

παγίδνο εμαγάγεηε· αιιά κελ θαη ηελ ζσηεξίαλ ηνπ απ’ αηώλσλ ελ ζάισ θπιηλδνπκέλνπ θαη 

θύκαζη δεηλνίο ζπκθπξνκέλνπ εζληθνύ ζθάθνπο.» 
Ρακνγειάο, Άγηε κνπ γέξνληα θαη παηέξα! Ζαιό ζεκάδη· ζα πεη πσο ή εγώ δελ θαινμέξσ ηα 

δεζπνηάδηθα, ή ε Ώγηνζύλε Ξνπ έηπρε λα είζαη ξσκηόο. Ώο πνύκε πσο είλαη θαη ηα δπν, επεηδή γηα 

λα θάκνπκε ρσξηό, θαη ηα δπν καο ρξεηάδνπληαη. Λ Ζύξηνο από δσ είλαη θίινο κνπ, θαη ηνλ 

έθεξα καδί κνπ λα δεη ηελ Μόιε. Αελ ην μέξσ η’ όλνκά ηνπ, κα είλαη δηθόο καο, θαη κε θνβάζαη. 

Έρσ λα πσ ηεο Ώγηνζύλεο Ξνπ κεξηθά, θαη θαιύηεξε ώξα δελ κπνξνύζακε λα δηαιέμνπκε. Λη 

άγηνη Ξπλνδηθνί Ξνπ ςάιινπλε Ξπεξηλό. Μαηέξα κνπ, ζαλ πξνζεύθεζαη, ιέγε δπν ιόγηα θαη γηα 

δαύηνπο. Λη πηόηεξνί ηνπο πηαζηήθαλε ζην δεζπνηάδηθν ην ζξόλν κε γάληδνπο, θη αλεβήθαλε κε 

ζθνηληά. Θα αο κελ ηνπο ζπλνξηδνύκαζηε θαη πνιύ. Ξ’ έλαλ ηέηνηνλ ηόπν, πνπ αλ ηύρεη θαη 

θαλέλαο ελάξεηνο, κπνξεί λα ηνλ θξεκάζνπλ, αο κελ ηνπο γπξεύνπκε όινπο Άε-Γξεγόξεδεο. 

Θόλν αο παξαθαινύκε ηνλ Όςηζην λα καο θπιάεη θη από ρεξόηεξα. Ια πνπ πνιεκήζαλε κεξηθνί 

ηνπο γηα ηα θακαξσκέλα καο ηα «Μξνλόκηα». 
Ζαη ηώξα, Αεζπόηε κνπ θαη παηέξα, λα Ξνπ πσ θη έλ’ άιιν: Ον πνίκληό ζνπ είλαη θαιά πξόβαηα, 

κα πξόβαηα πνπ ρξεηάδνπληαη κεξηθά καληξόζθπια από ζόγη, λα ηνπο θέξλνπλε ζηνλ ίζην ην 

δξόκν, λα θπιάγνπλε καθξηά θαη ηνπο ιύθνπο. Θε ζπκπάζην, εζείο ινγνκαρνύζαηε ηηο πξνάιιεο 

κε ηνλ αξρηιύθν γηα ηα «Μξνλόκηα», θαη κνπ θάλεθε ζα λα παίδεηε. Οη ζα ’ιεγε άξαγεο ε 

Ώγηνζύλε Ξνπ λα ’βιεπεο Οζνκπάλε λα ινγνκαράεη κ’ έλα ιύθν! Μνπ αθνύζηεθε ιύθνο λα 

παίξλεη από ιόγηα! Άιια κέηξα ζέιεη ν ιύθνο. 
Ξα λα μέξσ ηη ζα κνπ πεηο. Μσο είζαη πλεκαηηθόο παηέξαο ηνπ Γέλνπο θαη ηίπνηηο άιιν. Θα γη’ 

απηό θαη κεηο ιέκε, λα βξνύκε ιίγα καληξόζθπια. Ξώλεη ε Ώγηνζύλε Ξνπ λα ηνπο δίλεο ηελ επθή 

ζνπ ζαλ ηνλ Άε καο ην Γξεγόξε, θαη ζαλ ηνλ Άε Γλάηε πνπ βινγνύζε ηελ θιεθηνπξηά ζηνλ 

θαηξό ηνπ Ώιή Μαζά. Ρισκηάδεηο; Θε θνβάζαη. Ξήκεξα θιεθηνπξηά πηα δελ έρνπκε. Λ 

θιεθηνπόιεκνο έζβεζε, πάεη. Ξήκεξα έρνπκε άιια ηεξηίπηα. Ξήκεξα έρνπκε Θπόκπεο. Θεγάιε ε 
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ράξε ηεο Θπόκπαο! Ώλ δελ πνιπδνύιεςε θαη πνιύ σο ηελ ώξα, ν ιόγνο είλαη πνπ δελ έκεηλε πηα 

ζη’ άιια κέξε ηνπ θόζκνπ θαη πνιιή ζθιαβηά. Σο θη νη Ώξάπεδεο ηεο Ώκεξηθήο αλζξώπεςαλ. 

Θεγάιε ε ράξε ηεο Θπόκπαο, θη σζηόζν ε επηζηήκε ηεο δύζθνιε. Ρξεηάδεηαη Ζαλάξηθε απόθαζε, 

αζηξαπήο γιεγνξάδα, θαη ηάθνπ ακηιεζηά. 
Θα ζα κνπ πεηο, Ξεβάζκηέ κνπ Μαηέξα, θαη ηη ζα θαηαιάβνπκε κε ηέηνηα ηεξηίπηα! Θ’ αγξηέςνπκε 

ην Ρακίηε, θαη ζα καο έξζνπλε ζην θεθάιη ρεξόηεξα. Ια ζνπ απνθξηζώ κάλη κάλη, πξηλ έξζνπλ νη 

Αεζπνηάδεο. Μξώην, πνπ ν θίινο ίζσο κήηε λ’ αγξηέςεη δε ζα πξνθηάμεη. Αεύηεξν, πνπ δε ζα 

μέξνπλ πνηόλα λα πηάζνπλ. Ώ ιπζζάμνπλε κεξηθά ιπθόπνπια, ην πνιύ κπνξεί λα θξεκάζνπλ ηελ 

Ώγηνζύλε Ξνπ, ην πνιύ λα πεηξάμνπλ—πόζνπο λα πνύκε; Ώο πνύκε εθαηό ρηιηάδεο. Γηα ηελ 

Ώγηνζύλε Ξνπ δελ έρνπκε ηίπνηηο άιιν λα πνύκε, παξά πσο ρξένο Ξνπ είλαη. Μξώηε θνξά δε ζα 

είλαη πνπ ζ’ αγηάζεη έηζη θαιόγεξνο. ζν γηα ηνπο άιινπο, ηνπο αζώνπο, απηό είλαη κπζηήξην 

πνπ κήηε ε Ώγηνζύλε Ξνπ κήηε ε αθεληηά ηνπ από δσ, κήηε θαλέλαο ζνθόο δελ κπνξεί λα ην 

μεγήζεη, γηαηί άξαγεο απηή ε ζπζία! Ζη άιιν δελ κπνξνύκε λ’ απνθξηζνύκε παξά πσο είλαη πάληα 

γξακκέλν λ’ αλεβαίλνπλε ζηνλ νπξαλό κεξηθέο ςπρέο γηα λ’ αλνίγνπλε κάηη θαη λα βιέπνπλε θσο 

εθείλεο πνπ κέλνπλε ζηε γεο. Έηζη έγηλε σο ηώξα ζηνλ θόζκν. Ώ βξεη ηξόπν ε Ώγηνζύλε Ξνπ λα 

ην θπηεύεη η’ αζάλαην δέληξν ρσξίο αηκαηνπόηηζκα, κα ην άγην απηό θνκπνιόγη, ζα γίλεη 

κεγαιύηεξνο θη από ηνλ Μξνκεζέα πνπ καο θαηέβαζε ηε θσηηά. 
Θα λα ζνπ πσ θαη θάηη άιιν, αλ θαη πξέπεη λα ην μέξεη έλαο ηεξσκέλνο. Λ Θεόο ην βινγάεη εθείλν 

ην ρώκα πνπ ρύλεηαη ηέηνην αίκα, θη απάλσ ζε ηέηνηα θόθαια θπηξώλεη Μαξάδεηζνο. 
Ζαη ην κεγαιύηεξν ην θαιό, πνπ δελ κπνξεί πηα λα γπξίζεη πίζσ, κήηε λα κείλεη εθεί πνπ είλαη ν 

ιαόο, κηα θη αλάςεη. Θ’ αθνπζηνύλ ηα μεθσλεηά θαη ηα κνηξνιόγηα, όρη από ηνπο Φξάγθνπο! 

Θαθξηά από Φξάγθνπο! Θ’ αθνπζηνύλ από ρηιηάδεο ρηιηάδσλ ηαπεηλσκέλα ζθιαβόπνπια, πνπ ζα 

γίλεη ε ηαπεηλνζύλε ηνπο πεξεθάληα, θη ν θόβνο ηνπο ζάξξνο, θαη ζα ηξέμνπλ από ηα 

ιεζκνλεκέλα ηα λεζηά ηνπο λ’ απνζώζνπλ ηεο Θπόκπαο ην ζάκα. 
Άγηε κνπ Μαηέξα, Ξνπ είπα ηελ ηαπεηλή κνπ ηε γλώκε, ην ηη κπνξεί λ’ αθνινπζήζεη αλ 

ιπζζάμνπλ νη ιύθνη. Δ Ώγηνζύλε Ξνπ αο θξίλεη ην ηη κπνξεί λα θαηαθέξνπλ ηα καληξόζθπια αλ 

ηελ πλίμεη ηξόκνο ηε ιύζζα εθείλε. Ζαη ηώξα, Μαηέξα κνπ, πνπ Ξνπ έδσζα ηελ θαξδηά κνπ, 

δώζε κνπ θαη Ξπ ηελ επθή Ξνπ.» 
  

ΗΑ'   ΠΡΝ ΡΑΜΗΚI 
 ΐξάδηαζε, θαη πνύ λα πξσηνπάκε! Θηα κέξα ζηελ Μόιε πάεη λα πεη κήλεο κεο ζην θαιύβη καο, 

θαη γη’ απηό δελ κπνξνύκε λα κείλνπκε θη αύξην. Ώλ κπνξνύζακε, ζα ηα ζεξηαλίδακε όια. Θα 

πεγαίλακε ζην «ηζαξζί», ζα βιέπακε ην ηνπξθνιόγη λα βξάδεη,—ζα ηξώγακε ίζσο θη έλα 

κπνπξέθη. Ζαη θαηεβαίλνληαο ζηνλ πην πνιηηηζκέλν ην Γαιαηά, ζα πεξλνύζακε λα δνύκε θαη 

θαλέλ’ αξγαζηήξη πνπ θηηάλνπλε  γαδέηεο. Γηα ην πξώην δελ πνιπιππνύκαη. Ον ηνπξθνιόγη ην 

είδακε θαη ζην ρσξηό. Θα ιππνύκαη πνπ δελ πξνθηάμακε λ’ αληακώζνπκε θαη θαλέλαλ Μνιίηε 

Ξπληάρηε. Ζη άιινλ ηξόπν ηώξα δελ έρεη παξά λ’ αγνξάζνπκε ηελ εθεκεξίδα ηνπ. Ώλεβαίλνπκε 

ινηπόλ θαη θαζίδνπκε ζην Οαμίκη, θαη παίξλνληαο ηε δξνζηά ηεο βξαδηάο, θαη γιεληίδνληαο κε ηνλ 

θόζκν πνπ ζνπιαηζέξλεη, ξίρηνπκε δπν καηηέο ζηελ εθεκεξίδα, πνπ ηελ θαηαθξνλέςακε ζαλ 

έθεγγε ήιηνο, θαη ηε ζπκεζήθακε ηώξα κε η’ νινθέγγαξν. Ζη από θεη θαηεβαίλνπκε ζ’ ελόο θίινπ 

πνπ όλνκα δελ ηνπ βξίζθσ. 
Ον είπα, θη σζηόζν πάιη ην μαλαιέγσ: Μαξάδεηζνο, δαηκόλνπο γεκάηνο απηή ε Μόιε! Ζνπέια ρα-

ξηησκέλε, κε ην κνπληδνπξσκέλν ην κέησπν. ΐιέπεηο απηό ην παλώξην ην Οαμίκη, θη σζηόζν ηελ 

θαξδηά ζνπ ηελ πιαθώλεη έλα βάξνο, ζα λα πλίγεζαη κέζα ζηελ θαηαρληά. Φέξε, θέξε ηελ 

εθεκεξίδα λα δηαβάζνπκε, λα μεζθάζνπκε. 
Μαξάμελν λα κελ κπνξώ λα ηε δηαβάζσ αθνύξαζηα. Αελ είλαη λα πεηο πσο δε θέγγεη, θέγγεη θαη 

παξαθέγγεη κε ηέηνην θεγγάξη. Θα θάζε ιέμε πνπ θνηηάδσ, ζαξξώ πσο κηιά θαη κνπ ιέεη: 

Ξηάζνπ, θνίηαμέ κε θαιά. Θε μέξεηο άξαγεο πνηα είκαη γσ; Βγώ, θίιε κνπ, είκαη κηα γξηά 

αξρόληηζζα πνπ κε βξήθε κέζα ζηα ιεμηθά ν Ξηνξ Ξπληάρηεο θαη κ’ έβγαιε, κε πάζηξεςε, κε 

ζηόιηζε, κε θάζηζε ζην κηληέξη ηνπ. ρη ζαλ απηέο ηηο πιύζηξεο ηνπ δξόκνπ πνπ αξαδηάδεηο εζύ 

ζηηο θπιιάδεο ζνπ. Λ Ξηνξ Ξπληάρηεο απηέο ηηο έρεη γηα ην ζηόκα ηνπ κνλάρα. Γηα ην κηληέξη ηνπ, 

όρη. Ξην κηληέξη θαζίδνπκε γσ θη νη ακέηξεηεο νη αδειθάδεο κνπ. Ζνίηαμέ καο πώο θέγγνπκε 

ζηελ πάζηξα, από ηε κηαλ άθξε ζηελ άιιε. Ζνίηαμε απηή ηελ αξάδα: 
«Λιίγνπ δεηλ εκαηαηνύην ν ηνπ κεγαηόικνπ ηεξάξρνπ αγώλ.» 
θη απηό δελ είλαη ηίπνηηο. Αηάβαζε παξαθάησ— 
— ρη, λα κε ζπκπαζήζεηο θεξά ιεμίηζα κνπ, όρη· δελ κπνξώ λα δηαβάζσ. Βκείο ήξζακε ζην 

Οαμίκη λα θάκνπκε θέθη. Μήγαηλε ζηνπο Μνιίηεο λα ζε δηαβάζνπλ. Ώπηνί ςνθνύλε γηα έλα 

«νιίγνπ δεηλ». Ώπηνί αλ δελ πάξνπλε κεδέ ηνπο έλα «κεγάηνικν» δελ θάλνπλ όξεμε γηα θαΎ. 

Ώπηνί αλ δηαβάζνπλ θακηά Ώζελαίηθε εθεκεξίδα πνπ βάδεη θάπνηεο θαη ξσκαίηθα ζη’ αηηηθό ηεο 
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ζαιόλη, μεζθίδνπλ ηα ξνύρα ηνπο από ην ζπκό, πνπ βξίζθνπληαη ζηελ Ώζήλα ηξεινί θαη 

ιεξώλνπλ έηζη ηα θύιια ηνπο. Ώπηνί ζαξξνύλ πσο νη εθεκεξίδεο θαη ηα βηβιία είλαη ζηνλ θόζκν 

γηα λα ζπάλνπλ θεθάιηα,—θαη κε ηη πέηξεο! Έλα «νπ κελ αιιά» ζνπ ζέξλεη ζην κέησπν, θαη 

θαηξαθπιηέζαη θάησ. Ον βιέπεη θη ν Ρακίηεο απηό ην «νπ κελ αιιά» θαη ζαξξεί πσο βιέπεη ην 

Θεκηζηνθιή θαη ηόλε θνβεξίδεη. Ώλ ήηαλε «κα» ή ηνπιάρηζην «όκσο», ζα ηόλε θνβέξηδε θαλέλαο 

Θπόηζαξεο. Θα κεηο δελ είκαζηε ηνπ Θπόηζαξε θαη ηνπ Ζνινθνηξώλε παηδηά. Βίκαζηε ηνπ 

Ηεσλίδα θαη ηνπ Θηιηηάδε, «νπ κελ αιιά» θαη ηνπ ΐαζηιείνπ θαη ηνπ Ρξπζνζηόκνπ, θαη 

Γξεγνξίνπ ηνπ Ιαδηαλδελνύ, νπρί ηνπ εθ Αεκεηζάλεο». 
Ζαη λα ’μεξεο ηη ξσκαίηθε θαξδηά πνπ ηελ έρεη απηόο ν Ξπληάρηεο! Μνύζε είλαη δελ μέξσ, κα ζα 

παξαμελεπζώ αλ ίζσο θη είλαη Μνιίηεο. Ξηνλ θαηξό ηνπ θπξ-Θνδσξάθε, ήηαλ ν κόλνο πνπ 

πνιεκνύζε γηα ηελ θαηαθαεκέλε ηελ Ζξήηε κε ηε δαζθαιίζηα ηνπ πέλλα. Ζάζε ιίγν ηνλ παίδεπαλ, 

θη απηόο μαλάξρηδε πάιη. Θπζηήξην, πσο δελ ηόλε βάιαλε ζηα ζίδεξα ηόηεο. Ίζσο πνπ πνιεκνύζε 

κε θνληάξηα θαη κε ζαΎηεο, αληίο κε κνιύβη θαη κε θσηηά. Ίζσο πνπ ήηαλ έλαο θαη κνλαρόο ζε κηα 

ιάθεξε Μόιε. Έλαο ήηαλ, θη έλαο καο έκεηλε. 
Ξήθσ, λα πάκε ζηνπ θίινπ. Ώλάπαςε δε ζα βξνύκε θαη δσ. 
  

ΗΒ'  ΠΡΝ ΦΗΙΝ ΞΝ ΝΛΝΚΑ ΓΔΛ ΡΝ ΒΟΗΠΘΥ 
 Ώλάγθε δελ είλαη λα κπνύκε από ηηο πόξηεο ηηο καξκαξέληεο. Θπνξνύκε, θαη πξέπεη λα κπνύκε 

ζα ζθίγγεο από κηα ηξύπα, θαη λα ζύξνπκε ίζηα ζη’ απηί ηνπ λα ηνπ πνύκε δπν ιόγηα. Μέηα 

ηξηγύξσ ηνπ, θαη θάλε ηνλ ράδη. Οξώγεη ην βξαδηλό ηνπ. Μάκε ζη’ απηάθη ηνπ. 
«Ήξζα θη άιιε θνξά, ιανπόζεηέ κνπ Άλαμ, θη έζηξσζα ην ραιί κνπ ζη’ αξρνληηθό ζνπ, θίιε πνπ 

όλνκα δε ζνπ βξίζθσ. Μξέπεη λα κε πήξεο γηα ηξειό ηόηεο, γηαηί βιέπσ θαη ηξσο κε θάκπνζε 

όξεμε. Λ Θεόο λα ζε θσηίδεη λα καο παίξλεηο γηα ηξεινύο πάληα. 
Οώξα πνπ είκαη ζθίγγα, θαη βιέπσ από θνληά ηνπο πόξνπο ηνπ θηηξηληαζκέλνπ ηνπ πεηζηνύ ζνπ, 

κνπ έξρεηαη αιεζηλή ηξέια, κα ηελ αιήζεηα. Οώξα πνπ είλαη πην ςηινθακσκέλε ε κύηε κνπ, 

ίιηγγαο κνπ έξρεηαη ζα ζε κπξίδσ από θνληά. Οη θαθό είλαη ηνύην! Οη απέξαλην θνηκεηήξην 

ζηξαγγηζκέλν κέζα ζ’ έλα θνξκί! Γηα λα γελλεζείο εζύ θαη λα θάζεζαη κπξνζηά κνπ απηή ηελ 

ώξα, έπξεπε λα ην ’ρνπλε γεκηζκέλν θηβνύξηα εθείλν ην θνηκεηήξην! Ώλ κπνξνύζεο λα κπξίζεηο 

ην αίκα ζνπ, ζα ζ’ έπληγε ε κπξνπδηά ηνπ πξη λα πξνθηάμεηο λα πεηο θαλελόο λα ην ρύζεη. Θα ε 

κύηε ζνπ, λα κε ζπκπαζήζεηο, ηόζν καθξηά δελ πεγαίλεη. Έηζη θη ε βξνκόκπγα πνπ δεη απάλσ 

ζηελ θνπξηά, ηε λνζηηκεύεηαη αληίο λα ηε ζηραζεί. Μώο λα ηε ζηραζεί, πνπ είλαη αίκα ηεο θαη δσή 

ηεο! 
Ώγάπε κνπ, δελ ήξζακε δσ πέξα λα ζε ηξνκάμνπκε κ’ αλσθέιεηα ιόγηα. Θε βάδεηο ην ρνπιηάξη 

ζνπ θάησ. Απν ιόγηα, θαη θεύγνπκε. 
Ο’ άθνπζα πνιιέο θνξέο πσο είζαη δπλαηόο δηπισκάηεο. Ονπο παίδεηο, ιέεη, ηνπο Φξάγθνπο ζηα 

δαρηπιάθηα ζνπ. Έλα πξάκα κνλάρα, πνπ δε καζαίλεηο λα παίδεηο θαη κήια ζηα ρέξηα ζνπ. 

Θπνξεί λα ζνπ ρξεζηκέςεη απηή ε γύκλαζε. Θπνξεί λα βξεζεί κπξνζηά ζνπ θαλέλα ζηξνγγπιό 

παηρληδάθη, θαη ηόηεο πξνθηαίλεηο θαη ην πεηάο ζηνπ ΐεδίξε ζνπ ην θεθάιη. 
Άθνπζα θαη πσο αγαπάο λα θάλεηο πνιιέο δνπιεηέο απαηόο ζνπ. Ια θάκεηο θαη κηαλ άιιε δνπιεηά. 

Ια παο θαη λα βξεηο ηηο θαξδηέο πνπ ζηελάδνπλ,—όρη κέζα ζηελ Μόιε, εθεί πνιιέο δε ζα βξεηο. 

Ια ζύξεηο ζηα ηέζζεξα πέξαηα ηνπ κεγάινπ ζνπ Ζξάηνπο, ηειώλην λα γίλεηο θαη λα κπεηο ζηα 

βαζύηεξα θπιινθάξδηα ηνπο, θαη λα καδέςεηο ηηο επθέο πνπ ζνπ δίλνπλ θξπθά εθεί κέζα. 
Λ θαθόο ν θόζκνο ζέιεη λα πεη πσο είζαη θαη θνβεηζηάξεο. ζν θνβεηζηάξεο θη αλ είζαη, ηα 

ζθιαβόπνπια ζε μεπεξλνύλ θη έλλνηα, ζνπ. Βζύ α θνβάζαη ηελ κπόκπα ηνπο, απηνί θνβνύληαη 

ηνλ ίζθην ζνπ. Ώλ ίζσο θαη θνβάζαη Ώξκέλεδεο, δελ έρσ λα πσ. Θα ηελ ηέρλε ηελ μέξεηο. Ονπο 

Ώξκέλεδεο ηνπο δίλεηο αύξην ηελ Ώξκελία θαη βξίζθεηο ρνπδνύξη. Μξώηε θνξά δελ είλαη πνπ 

αλαπαύεζαη έηζη. Θαπξνβνπληώηεο, Ννπκνύλνη, ΐνπιγάξνη, Ξέξβνη: όινη πήξαλ ην δηθό ηνπο θαη 

ζ’ άθεζαλ ήζπρν. Ξνπ πήξακε θαη κεηο δπν ηξεηο πέηξεο. Θα ην πηόηεξν ην Νσκαίηθν είλαη καδί 

ζνπ. 
ΐιέπσ θαη ζπλεθέξλεηο. Μήξεο πάιη ην ρνπιηάξη ζην ρέξη ζνπ. Θελ μερλάο όκσο πσο έρνπκε θαη 

κεξηθέο κηθξνύηζηθεο ζθίγγεο. Ώπηέο ζα βνΎδνπλ θάπνηεο γύξσ ζη’ απηηά ζνπ, θαη θαλέλαο, κήηε 

ν κεγαιύηεξόο ζνπ ν δηαθεληεπηήο, δε ζα κπνξεί λα ηηο πηάζεη. 
Ώπηέο νη ζθίγγεο είλαη ςπρέο. Οελ ςπρή δελ ηελ πηάλεηο, όζν ςηιά δίρηπα θη αλ ζηήζεηο. Νώηεμέ 

ηνλ πην ηεηξαπέξαην ζπβνπιάηνξά ζνπ αλ έπηαζε πνηέ ζθιάβν πνπ λα ’ρεη πηαζκέλε θαη ηε ςπρή 

ηνπ, ην λνπ ηνπ. Θε ηη ινγήο αιπζίδεο λα δέζεη ην λνπ, ηελ ιδέα; Ώλ ε ηδέα έρεη κέζα ηεο θσηηά 

θαη κπαξνύηη, ην πνιύ λα ην κπξηζηεί ν θίινο θαη λα θόςεη ην θεθάιη πνπ ηηο γελλάεη. Θα πνύ λα 

θόςεη θαη ηελ ηδέα! Ώπηή δεη θαη κεγαιώλεη θαη ζθνξπηέηαη ζαλ ηνλ πδξάξγπξν, θαη πάιη 

καδώλεηαη, θαη πάιη ζθνξπηέηαη, θαη ηξέρεη θαη ρύλεηαη κέζα ζε ρίιηεο ηξύπεο πνπ ην δαρηπιάθη 

ηνπ δελ κπνξεί λα ρσξέζεη. 
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Ρίιηεο θνξέο είραλ αθνξκή λα ηε ζπνπδάδνπλ, θη νη παππνύδεο ζνπ, θη νη παηέξεο ζνπ, θη ε 

αθεληηά ζνπ αθόκα, ηελ ηξνκεξή ηε δύλακε απηήο ηεο κηθξνύηζηθεο ζθίγγαο, θη αθόκα ζαξξώ 

πσο δελ ηελ θαινλνηώζεη ν λνπο ζνπ. Ζαη γηα λα ηελ θαινλνηώζεη, έια λα ζνπ θαζίζσ απηό ην 

ζηεξλό κνπ ην θεληξί, λα ηξίβεηο θαηόπη ην κάγνπιό ζνπ θαη λα κε ζπκάζαη: 
Ξα ζθνξπηζηεί απηή ε ηδέα, πνπ ηε ιελ θάηη πνπ δε ζνπ ην θαλεξώλσ λα κε ζνπ θαηέβεη θαη 

μαθληθό, αξρίδεη θη αλάβεη κεγάιε θιόγα κέζα ζηηο ηπξαλληζκέλεο θαξδηέο, πνπ όζν ηε θπζάεηο, 

άιιν ηόζν κεγαιώλεη εθείλε. Ζη αιινίκνλν ηόηε ζηνλ ηύξαλλν, ζηνπο παξαηπξάλλνπο θαη ζηα 

ηπξαλλόπνπια. Έλαο έλαο ζα πέθηνπλε ζαλ ηζνπξνπθιηαζκέλεο κύγεο ζηε θσηηά θαη ζα 

θαίγνπληαη. Ζαη ζαλ θαγνύλε, θαη μεβξνκίζεη ν θόζκνο, ηόηεο πέθηεη νπξάληα βξνρή από πάλσ, 

θαη ζβήλεη ε θσηηά, θαη θπηξώλεη ρνξηάξη, θαη πξαζηλίδεη ν θόζκνο, θαη γίλεηαη ραξά Θενύ, θη 

έξρνπληαη νη γξακκαηηζκέλνη θαη γξάθνπλ ηζηνξίεο, ηη ινγήο πήγε κηα θνξά έλαο Θεγάινο 

Ούξαλλνο λα ζβήζεη κηα κεγάιε θσηηά, θαη ηζνπξνπθιίζηεθαλ ηα θηεξά ηνπ, θη έπεζε κέζα, θαη 

ράζεθε από ηνλ θόζκν κηα γηα πάληα, θαη θείλνο, θη νη παξαηπξάλλνη, θαη ηα κηθξά 

ηπξαλλόπνπια.» 

  

  
ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ ΡΟΗΡΖΠ ΦΙΙΑΓΑΠ 
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ΡΔΡΑΟΡΖ ΦΙΙΑΓΑ 

  

ΠΡΖΛ ΑΘΖΛΑ 

  
Α’ Πηελ Αθξόπνιε  

Β’ Πην παιάηη  

Γ’ Έλαο βαζηιηάο ρσξηάηηθα ληπκέλνο  

Γ’ Ν Ξαλαγήο Θαινγηάλλεο  

Δ’ Έμσ από ην Ξαλεπηζηήκην  

ΠΡ’ Θαη ιίγε θηινινγία κε ηνλ θαθέ  

Ε’ Ζ κηα κεξηά ελόο παξακπζηνύ  

Ζ’ Ζ άιιε ε κεξηά ηνπ παξακπζηνύ  

Θ’ Πην δξόκν  

I’ Κεγάινο λνπο  

ΗΑ’ Ξαξάηαμε  

  
  

Α'   ΠΡΖΛ ΑΘΟΝΞΝΙΖ 
 Μξηλ μεθηλήζνπκε γηα ηε ρώξα πνπ κπνξνύκε λα ηελ πνύκε δηθή καο, πξέπεη λα ζπθσλήζνπκε 

πσο δε ζα ηεο ηα ςεγαδηάδνπκε όια, δε ζα ραιλνύκε ηνλ θόζκν ζε θάζε πήδεκα ςύιινπ. 

Βηδεκή, πεξηηηό ην ηαμίδη. Ώλνίγνπκε ηηο εθεκεξίδεο, θαη δηαβάδνπκε δίρσο θόπν ηηο αηηκηέο, ηηο 

θιεςηέο, ηηο καραηξηέο, ή θαη ηηο γπλαηθνδνπιεηέο πνπ νινκεξίο καο δεγνύληαη, θαη θάζε ιίγν 

πξνζθαινύλ ηελ Ζπβέξλεζε λα ηνπο δώζεη ιόγν. 
Βίλαη δύζθνιε, πνιύ δύζθνιε ε δνπιεηά καο. ηη ζπάξζεθε ην έξκν καο ην ρσξάθη! Λ ζπόξνο 

πνπ έπεζε κέζα ζη’ άγην ηνπ ρώκα,—πνπ ην βιέπεηο θηόιαο απισκέλν κπξνο ζηα ςπρηθά ζνπ ηα 

κάηηα,—ήηαλε ζπόξνο γεξόο. Θα ηνπ θαηξνύ εθείλνπ νη δνπιεπηάδεο δελ έλνησζαλ από ςηιά 

θνζθηλίζκαηα. Οόλε ζπείξαλε ινηπόλ θαζώο βξέζεθε απάλσ ζ’ εθείλα ηα δνμαζκέλα βνπλά. 

Ώπόκεηλε κέζα θη ν ζπόξνο ησλ ηνύξθηθσλ αγθαζηώλ. Έθεξαλ θη νη ζπνπξγίηεο ζπόξν από ηε 

Αύζε, θαη ηνλ απόζεζαλ απάλσ ζην ίδην ην ρώκα θη απηόλ. Ζαη βιέπεηο ηώξα ηελ ππθλή απηή 

πξαζηλάδα, θαη ηξνκάξα ζε πηάλεη, κελ ηύρεη θαη πιεζύλνπλ, θαη ζεξηέςνπλ ηα ηνπξθάγθαζα θαη 

ηα θξαγθνβόηαλα, θαη καο πλίμνπλ η’ αθξηβναγνξαζκέλα καο ηα ζπαξηά. Θα ηξνκάξεο απιέο 

θαθό δε γηαηξεύνπλ. 
Ξνπ ηα ιέγσ απηά, επεηδή κπνξεί θαη ηνπ ιόγνπ ζνπ λα ’ρεηο ηε ξσκαίηθε ηελ πεηξηά ηεο 

απειπηζίαο. Θνπ θαίλεηαη ζα λα είλαη θη απηή ζεκάδη ηεο επνρήο. πνηνο, καο ηύρεη θαη 

κηζνλνηώζεη ηα ράιηα καο, λα ηξαβηέηαη ζε κηα γσληά θαη λα ρύλεη κπόιηθα δάθξπα, αζώξεηνο, 

αιάιεηνο, θη αλάθνπζηνο. Ξπνιιάηε ζνπ, Μαηξηώηε, πνπ άιιν δελ θάκλεηο παξά λα ραιλάο ην 

ζπθώηη ζνπ. Ώλ είρεο θνπξάγην λα ηξέμεηο θαη λα καο μεξηδώζεηο κεξηθά γαδνπξάγθαζα, ζα καο 

έδεηρλεο όρη κόλν πσο δεηο, κα θαη πσο δώληαο λνηάδεζαη θαη ηε δσή ηεο παηξίδαο ζνπ. 
Ανπιεηά, θίιε κνπ, θαη πάιη δνπιεηά. Λ θόζκνο λα ραιλάεη, πάιη λα δνπιεύνπκε πξέπεη. Άιινλ 

ηξόπν δελ έρεη. 
Σζηόζν άμαθλα, θαη κε ηα θηεξνύγηα ηεο αζηξαπήο πνπ ηε ιέλε Ινπ, από ηνπ Ζσζηαληίλνπ ηε 

ρώξα, ηελ πεληάκνξθε ζθιάβα, βξεζήθακε ζηνπ Ζέθξσπα ηελ νιόραξε, ηελ αζάλαηε ηελ 

Ώθξόπνιε. Βίλαη λύρηα βαζηά, κα ην βάζνο ηεο ιάκπεη δηάθαλν, μάζηεξν, θαζάξην, ακέηξεην. 

Ηεο θη όινπ ηνπ Άπεηξνπ νη Μιαλήηεο θη νη Ήιηνη θαλεξώλνπληαη θαη γιπθνθέγγνπλ εδώ. Ώςειά, 

πάληα αςειά λα θνηηάδνπκε από ηέηνηνπο ηόπνπο. Δ βαζνγάιαλε απηή ε αζηξνθεγγηά είλαη 

κέξνο ηεο Ώηηηθήο, θαζώο ηνπ Μαξζελώλα ηεο κέξνο είλαη ε παλώξηα πξνκεησπίδα ηνπ. Ζνίηαγέ 

ηα η’ αζηέξηα ηεο θαη κέηξα ηα αλ κπνξείο. Ζαη ζαλ η’ απνκεηξήζεηο, πξόζζεζε ηελ ηεξή ηε ζθόλε 

ηεο γεο ηεο, θαη ηόηεο έρεηο ηηο κεγάιεο, ηηο δνμαζκέλεο ςπρέο πνπ θεγγνβόιεζαλ εδώ πέξα,— 

από έλα Θεζέα, σο έλα Ζαξατζθάθε. Μέζε ηώξα θαη πξνζθύλεζέ ηελ απηή ηε ζθόλε. Ώπηή λα 

είλαη ε ζξεζθεία ζνπ, απηή ε ιαηξεία ζνπ. Ξα βαξαίλ’ ε θαξδηά ζνπ από έλλνηεο θη από πάζηα, 

αλέβαηλε ζηελ Ώθξόπνιε θαη βιέπε πόζν κεγαιείν θαη πόζε δσή κπνξεί λα θξύβεη έλαο 

γθξεκηζκέλνο ηνίρνο, έλα ζπαζκέλν ιηζάξη, έλα ζξνύβαιν, κέζα ζηελ ακίιεηε λύρηα. Ώλέβαηλε, 

θαη ιόγηαδε πώο ρακνγειάεη ε αζάλαηε αξραηόηεηα θάησ από ηέηνηα νπξαλόραξε ζσπαζηά. Θελ 

θνηηάδεηο κνλαρά ηνπ Μαξζελώλα ηα αηώληα ηα θάιιε,—απηά θη α δελ ηα ιαηξέςεηο όζν ηνπο 

πξέπεη, δελ πνιπθνιάδεηαη ε ςπρή ζνπ. Ον πνιύ ζ’ απνξέζεη ν θόζκνο πνπ δε ζε κάγεςε ε ζεία 
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δύλακε ηεο Λκνξθηάο, δε ζε κέζπζε σο εθεί ε εζληθή ε πεξεθάληα. Οα θάιιε όκσο πνπ πξέπεη 

λα η’ αληζηνξεί ν λνπο θαη πάληα λα ηα ιαηξεύεη εδώ απάλσ, είλαη ηα θάιιε ηεο Ώξεηήο, πνπ ζα 

δίδπκν αζηέξη έιακπε ηόηεο καδί κε ηε Οέρλε ζ’ απηό ην ζηεξέσκα, θαη ην πιεκκύξηδε δόμα. 
Ώξεηή έιεγαλ ηόηεο ηελ παιηθαξηά θαη ηε ιεβεληηά. Ξηηγκή δελ πεξλνύζε πνπ λα κελ παηάεη ζ’ 

απηό ην ρώκα ην βαζηιηθό ηεο ην πόδη. Ώπό ηε Θεθύλα ζη’ Άξγνο, από η’ Άξγνο ζηε Ξπάξηε, από 

θεη ζηελ Ώζήλα, ζηε Θήβα, ζηελ Ζόξηζν, πεηνύζε θαη πήγαηλε ε Ώζάλαηε Ώξεηή, αθνινπζνύζε 

θαηάιακπξε ε ζεία ε Οέρλε θαη ηεο έζηελε, όιν ηεο έζηελε κλεκεία θη αγάικαηα. Ζη όηαλ ήξζε ε 

ώξα λα ξεκάμεη ν ηόπνο, θαη πέηξα πάλσ ζηελ πέηξα λα κελ απνκείλεη, όηαλ μεςύρεζε θη ν 

ζηεξλόο ν ήξσαο, θαη δηώρηεθε ε Ώξεηή από θάζε ρώξα, θάζε θάκπν θαη θάζε θαιύβη, πάιη δελ 

απνθόηεζε ε Βιιελόθαξδε Θεά λα ηελ αθήζεη νιόηεια ηελ αγαπεκέλε ηεο γε, κόλν πεξίιππε 

πήξε ηα ςειά ηα βνπλά, θαη πιαληνύληαλ εθεί παλέξεκε, αγλώξηζηε, θαηαθξνλεκέλε. Μνύ ιεπ-

ηεξηά ηώξα λα ηε ιακπξύλεη, πνύ Οέρλε λα ηε δνμάζεη! Ώκέηξεηα ήηαλ ηα ρξόληα ηεο ξήκαμεο. 

Έπξεπε Θεά λα είλαη, γηα λα δήζεη ζηα όξε δίρσο δόμα ηόζνπο αηώλεο! Θα ήηαλε Θεά, θη έδεζε. 

Ξα λα ην πξνθήηεπε πσο ζα θαηέβεη πάιη κηα κέξα ζηνπο πξώηνπο ηνπο θάκπνπο. Ήξζε ε κέξα, 

ρηύπεζε ν ρξόλνο η’ αλαζηάζηκν ζήκαληξό ηνπ, αλαγάιιηαζε ε μεραζκέλε Θεά, θαη καδεύεη 

γύξσ ηεο ηα θιεθηόπνπια. Θε ηε ζεία πλνή ηεο η’ αγηάδεη ηα κπξηνβαζάληζηα, ηα κηζαγξησκέλα 

παηδηά ηεο. Ήηαλ ην δεύηεξό ηεο η’ Λκεξηθό παλεγύξη, κε ηα ίδηα ηα ηξαγνύδηα, ηελ ίδηα ηελ 

απιόηεηα, κα κε ζθνπό από ηε γεο σο ηα νπξάληα πην αςειόηεξν. Αελ ήηαλε γηα κηαλ Βιέλε ν 

αγώλαο καο ηώξα,—ήηαλε γηα ιεθηεξηά θαη γηα παηξίδα. 
Δξσηθό παλεγύξη ζηνιηζκέλν κε ηε ράξε ηεο ληόηεο θαη κε ηα κάγηα ηεο ιεβεληηάο. Λη θαξδηέο 

ηνπ Ζνινθνηξώλε θαη ηνπ Ώλδξνύηζνπ βξίζθνπλ ηα ηαίξηα ηνπο ζηε Οξσάδα, όρη ζηελ Μιαηαηά. 

Οα ηαίξηα ηνπ Θηιηηάδε ζα καο θπηξώζνπλ αξγόηεξα. Θα θπηξώζνπλ εθεί πνπ ηώξα βιέπεηο 

αγθάζηα, θαη ζνπ έξρεηαη λα κνηξνινγάο. Άθελέ ηα ηεο Ώζήλαο ηα ησξηλά παιηθάξηα λα 

πεγαίλνπλε ζηνπ κπαξκπέξε θαη λα ιαδώλνπλ ηα γέληα ηνπο. Ο’ απηί ζνπ λα κε δξώλεη γη’ απηό. 

Βίδακε θαη ρεξόηεξα ζηνλ θαηξό καο. Βίδακε θαη ΐιάρνπο ζθνπγγαξηαζκέλνπο από ηελ 

παξαιπζία λα γίλνπληαη ιηνληάξηα ζηνλ πόιεκν. Έλα έζλνο δελ μεςπράεη εύθνια, κηα θαη λα 

γελλεζεί. Ον ξσκηόπνπιν δελ κπνξεί λα βγεη θη από έλα άινγν ρεξόηεξν. Ο’ άινγν πνπ 

γελλήζεθε από ζόγη, ζα ην δείμεη κηα κέξα ην ζόγη ηνπ, θη έρε ην ζπ κέζα ζη’ αρνύξη δεκέλν, 

θαινζξεκκέλν, αγύκαζην. 
Έλλνηα ζνπ, θαη ζα ζαιέςνπκε πάιη. Μάιη ζα ηα μαλαθάκεη ηα κάγηα ηεο ε αζάλαηε ε Ώξεηή, πάιη 

ζα ιάκςε θη ε νπξάληα ε Οέρλε καδί ηεο. Δ Δόμα ην ρώκα απηό δελ η’ αθήλεη. Έζλνο πνπ ύζηεξ’ 

από ηόζα βάζαλα δεη, θαη πνπ έρεη κπξνο ηνπ άπεηξν ζηάδην γηα εξσηζκό, ηέηνην έζλνο λα κελ 

αγσληζηεί, λα κελ πνιηηηζηεί, θαη λα κε δνμαζηεί, δελ κπνξεί. 
Θελ η’ αιεζκνλείο ην ζόγη ηνπ αιόγνπ πνπ είπακε. Ον αίκα ηνπ ην ’ρεη λα παίξλεη δξόκν θαη λα 

πεδάεη γθξεκλνύο θαη βξάρνπο. Ώλ είλαη ηώξα δεκέλν κε δαζθαιίζηεο αιπζίδεο θαη ραιηλάξηα, αλ 

ηαγίδεηαη κε ρνξηάξη μελνθεξκέλν, αλ άιιν δελ θάκλεη παξά λα θισηζάεη θαη λα ριηκηληξάεη 

κέζα ζηα ζθνηάδηα ηνπ ζηαύινπ, ζ’ αλαηείιεη ε κέξα πνπ ζε ξσκαίηθε απάλσ πξαζηλάδα ζα 

ραίξεηαη, ζα γνξγνπεδάεη θαη ζα ηξέρεη, θαη ηόηεο, ζώλεη λα ην θξαηάεη γεξά ν θαιόηπρνο ν 

θαβαιάξεο ηνπ, θαη λα δεηο ηη δνμαζκέλνπο δξόκνπο ζα καο ραξάδεη κε ηα θηεξσηά ηνπ 

θαιπάζκαηα. Οέηνηα ζάκαηα ζέινπκε ζε κηα γελεά λα ηα δνύκε. Ια καο θαηεβεί ην κεγαιείν θη ε 

δόμα από ηνλ νπξαλό ζα βξνρή. Ώλππνκνλεζία ξσκαίηθε, ίζσο όρη δίρσο ην ιόγν ηεο, αθνύ ηελ 

έρεη ηελ ηεξή ηε θσηηά ε ξσκαίηθε ε ςπρή. Βκείο όκσο, πνπ δε καο θιέγεη πηα ε πξεκνύξα ηεο 

ληόηεο, αο κελ ην μερλνύκε πσο κηα θαη δπν γελεέο είλαη ζην έζλνο ό,ηη κηα θαη δπν κέξεο ζηνλ 

άλζξσπν. Ον έζλνο είλαη δελ είλαη ηξεηο κέξεο πνπ ηνλ έδεημε ηνλ εξσηζκό ηνπ. Οη ζα ’ιεγεο ελόο 

θαινύ κπεριηβάλε, αλ μεθάλησλε θαη δπν ηξεηο κέξεο ύζηεξ’ από κηα κεγάιε παιαίζηξα! 
ρη, Ώθξόπνιή κνπ, εγώ δελ απειπίζηεθα. Ώο έξζνπλε κεξηθά άιια παηδηά ζνπ θη αο ζέξλνπλ ηα 

καιιηά ηνπο απάλσ ζηα δνμαζκέλα ζνπ ηα ραιάζκαηα. Βγώ κε ζάξξνο θαη κε πεξεθάληα ζα ην 

θσλάδσ πσο αληίθξπ ζηνλ αγήξαην ηνλ Μαξζελώλα ζνπ ζα ζηήζνπκε κηα κέξα θαη κεηο ην Ιαό 

καο—κπνξεί λα κελ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ Ώζελά, κπνξεί θαη λα κε ιέγεηαη Φεηδίαο ν ρηίζηεο 

ηνπ. Θέζα ζηα θαηάιακπξα βάζηα ηνπ ζα ςάιινπληαη ηξαγνύδηα θη ύκλνη,— κπνξεί λα κελ είλαη 

ζην μάκεηξν βαικέλνη, κπνξεί λα κελ έρνπλ θαη λεθξαλαζηεκέλεο ιέμεο νη ζηίρνη ηνπο. Έλα 

πξάκα όκσο ζνπ ην ηάδσ ρσξίο δηζηαγκό, πσο ζα είλαη ξσκαίηθα ηξαγνύδηα, θαη ξσκαίηθα πάεη 

λα πεη ηεο θαξδηάο καο ην αίκα. 
Θα ’ξρνπληαη ηόηεο νη Φξάγθνη θαη ζ’ απνξνύλε βιέπνληαο ηέηνην κεγάινλ Βιιεληζκό δίρσο 

απαξέκθαηα, δίρσο μάκεηξα, δίρσο δνηηθέο, κα ζα ηνπο ιέκε θαη κεηο ηόηεο πσο άδηθν κεγάιν 

καο θάκλνπλε λα καο παίξλνπλ θη εκάο γη’ αληίθεο, πσο αλ θαζεηίο δσληαλό ζηνλ θόζκν πξέπεη λ’ 

αιιάδεη, θη αλ ε αιιαγή ηνπ ζεκαίλεη πσο δεη, θαιύηεξε απόδεημε δε ρξεηάδεηαη πσο ην έζλνο 

απηό πνπ ήξζε λα δεη είλαη η’ αζάλαην ην Βιιεληθό ην έζλνο, θη αο ην ιέκε ξσκαίηθν. 
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Ζαη ηώξα πνπ η’ αλαπλέςακε ην ςηιό απηό θαη ην κπξσκέλν η’ αγέξη, πνπ ζπλεθέξακε ύζηεξ’ 

από ηελ ηόζε ηνύξθηθε βόρα, ηώξα πνπ μαλακπήθε δσή ζην μεζπκαζκέλν ην αίκα καο, θαη καο 

άλνημε θαξδηά θαη κάηηα, ηώξα πνπ μεδηαιύζακε ην κπζηήξην πνπ ζα καο δνμάζεη πάιη ην έζλνο, 

αο θαηεβνύκε ζηε ρώξα, θη αο αξρίζνπκε ηε δνπιεηά καο κ’ αλνηρηή θη αληξίθηα θαξδηά, θαζώο 

πξέπεη λα είλαη πάζα θαξδηά πνπ ηέηνην αγέξη ηε ζξέθεη. 
  

Β'  ΠΡΝ ΞΑΙΑΡI 
 Βθεί κε ηελ άδεηα ηνπ ΐαζηιηθνύ λνηθνθύξε, εθεί αο πεξάζνπκε ηε λπρηηά κνπζαθίξεδεο. Ον 

πξσί ζεξηαλίδνπκε θαη ζηελ άιιε ηε ρώξα. 
Βδώ ζηελ Ώζήλα,—θαζώο θάκακε θαη ζηελ Μόιε,— ηα ρηίξηα, ηα κλεκεία, ηα ζπίηηα θαη ηα πα-

ιάηηα, ηα ραξαρηεξηζηηθά ηνπο θαη ηνπο ξπζκνύο ηνπο, ηηο νκνξθηέο ηνπο θαη ηηο αζθεκηέο, όι ' 

απηά, η’ αθήλνπκε ζε κπιόξδνπο λα ηα ςηινινγνύλ θαη λα ηα ηζηνξνύλ. Βκάο, ε δνπιεηά καο 

απηή δελ είλαη. Θπαίλνπκε ινηπόλ θαη ζην Μαιάηη απηό μαθληθά, θη ίζηα ζην λνηθνθύξε. ρη όκσο 

ζα ζθίγγεο. Βδώ από θξύθηα θαη καγηθά ηεξηίπηα αλάγθε δελ έρνπκε. Βδώ κπαίλνπκε ζα δπν 

θαιόγλσκνη παηξηώηεο, πνπ ήξζαλε λα ραηξεηήζνπλ ην ΐαζηιηά ηνπο. 
Ώο βγάινπκε ηα παπνύηζηα καο ζην θαηώθιη, λα ηνπ δείμνπκε πσο εξρνύκαζηε από ηνύξθηθα 

κέξε, ίζσο θη έηζη πηόηεξν καο πνλέζεη. 
— ΐαζηιηά ηεο κεγαιύηεξεο θαη ηεο κηθξόηεξεο ρώξαο ηνπ θόζκνπ, αλ είρεο ηελ ππνκνλή λα 

δηαβάζεηο ην ηη θάκακε, ηη είπακε, θαη ηη είδακε κε ην θίιν καο από δσ, βέβαην ην ’ρσ πσο ζα ην 

ζθαιλνύζεο ην βηβιίν εθείλν πνπ δηαβάδεηο, λα καο ραξίζεηο θαη καο γηα κηζήλ ώξα η’ απηί ζνπ. 

Ζαη ζαξξώ πσο Ξε βιέπσ θαη ην ζθαιλάο. 
Έλα πξάκα κόλν λα Ξε ξσηήμσ. Μώο ηα επηζπκείο ηα ιίγα καο ιόγηα; Σο είδνο νκηιίεο, ή σο 

είδνο παξακύζηα; Ξα λα κνπ ιέεη ε Θεγαιεηόηε ζνπ, θαιύηεξα παξακύζηα. Ζαινθάζηζε ην ινηπό 

ζην ΐαζηιηθό Ξνπ ην Θξόλν, θη άθεζε έλαλ ηαπεηλόηαην δνύιν Ξνπ λα Ξνπ δεγεζεί δπν 

ξσκαίηθα παξακύζηα ζηε ξσκαίηθε ηε γιώζζα, πνπ αθνύγσ πσο ηελ αγαπάο, ηε κηιάο, θαη ηε 

δηαθεληεύεηο. 
  

Γ'     ΔΛΑΠ ΒΑΠΗΙΗΑΠ ΣΥΟΗΑΡΗΘΑ ΛΡΚΔΛΝΠ 
 Θεγαιεηόηαηε, κηα θνξά ήηαλ έλαο ΐαζηιηάο εδώ πέξα. Θεόο μέξεη α δελ είρε θαη ην παιάηη ηνπ 

ζηεκέλν ζην ίδην ην κέξνο πνπ ζηήζεθε απηό ην παιάηη. 
Θηα κέξ’ απηόο ν ΐαζηιηάο πήγε λα θπλεγήζεη κε κεξηθά παιηθάξηα ηνπ. Ζαη θπλεγώληαο πήγε, 

πήγε σο θνληά ζηε Ζόξηζν. ,ηη θάκαλε λα γπξίζνπλ πίζσ κε ην θπλήγη ηνπο, θαη λα ζνπ έλαο 

ηζνκπάλεο έξρεηαη ηξεράηνο θνληά ηνπ θαη ηνπο ιέεη πσο ’ηνηκάδεηαη λα μεθηλήζεη θαηά ηελ 

Ώζήλα κεγάιν αζθέξη από ην Θσξηά, λα ηνπο θπξηέςεη ηε ρώξα. Λη ζύληξνθνη ηνπ ΐαζηιηά 

ηξνκάδνπλε, ξίρλνπλ ην θπλήγη ηνπο ράκσ, θαη καδεύνπληαη γύξσ ηνπ, λα ηόλε ξσηήμνπλ ηη πξέ-

πεη λα θάκνπλ. Ζη απηόο ηνπο πξνζηάδεη λα ζεθώζνπλ ακέζσο ην θπλήγη θαη λα ην θέξνπλε ζηελ 

Ώζήλα, γηα λα θάκνπλ έλα θαιό δηαθέηη πξηλ πνιεκήζνπλ. Ζη έηζη έγηλε. Μάλε ζηελ Ώζήλα, 

ςήλνπλ ην θπλήγη, θαζίδνπλε κέζα ζην παιάηη, θαη ην ξίρηνπλ ζην θαγνπόηη. Ζαη ηξώγνληαο θαη 

πίλνληαο ιεζκνλνύλ ηνπ ηζνκπάλε ηα ιόγηα. Σο θαη ηξαγνπδηζηάδεο, θαη ρνξεύηξεο γπξεύαλε. 

Βθεί απάλσ, λα ζνπ θη αλνίγεη ε πόξηα, ηνπ παιαηηνύ, θαη κπαίλεη κέζα θόζκνο πνιύο, θαη θσλά-

δνπλ πσο πιάθσζε ε Θσξατηηά, θαη ξηρηνύλε ζθάιεο ζηνπο ηνίρνπο ηνπο, λα ζθαιώζνπλ θαη λα 

πεδήμνπλε κέζα ζηε ρώξα! Οόηεο πεηηνύληαη απάλσ ηα παιηθάξηα θαη γπξεύνπλ ην ΐαζηιηά. Θα 

ΐαζηιηάο πνπζελά! Φσλάδνπλ ηε ΐαζίιηζζα, ιείπεη θη ε ΐαζίιηζζα! Φεύγνπλ ηόηεο θαη 

πεγαίλνπλε ζηα ζπίηηα ηνπο λα βάινπλ η’ άξκαηά ηνπο, αθνινπζάεη θη ν ιαόο από πίζσ, λα παλ 

θη απηνί λ’ αξκαησζνύλε γηα ηνλ πόιεκν. 
Σζηόζν ν ΐαζηιηάο θη ε ΐαζίιηζζα θαηέβεθαλ, αλ αγαπάο, ζην θαηώγη! Ζαη λα θάκνπλε ηάρα ηη; Λ 

ΐαζηιηάο λα βγάδεη ηα βαζηιηθά ηνπ ηα θνξέκαηα, θη ε ΐαζίιηζζα, ρισκή θαη παξαδαιηζκέλε, λα 

ηνπ θέξλεη κηα πξόζηπρε θνξεζηά παξαγηνύ, θαη ζε ιηγάθη λα βιέπεη ηνλ άληξα ηεο ληπκέλν 

ρσξηάηηθα, ζα λα κελ ήηαλ εθείλνο πνπ θπβεξλνύζε όιε ηελ Ώηηηθή! 
Μήξε ζηα ρέξηα ηνπ έλα ηζηθνύξη θη έλα θνκκάηη ζθνηλί, ζηάζεθε κηα ζηηγκή λα δεη ηε ΐαζίιηζζά 

ηνπ, ηελ αγθάιηαζε, θαη θείλε, κε θαξδηά πνπ έηξεκε ζαλ ην κηζνδώληαλν ην ςάξη, ζήθσζε ην 

καξακέλν ηεο ρέξη, θαη ηνπ είπε λα πάεη ζην θαιό. Ον είραλ απόθαζε θη νη δπν ηνπο λα θάκνπλ 

ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Έηζη ην είρε πξνθεηεπκέλν ε κεγάιε ε Μξνθήηηζζα ζηνπο Αειθνύο· πσο 

ζαλ πιαθώζνπλ νη «Ασξηείο» ζηελ Ώζήλα, απ’ όπνην κέξνο ζθνησζεί ν ΐαζηιηάο, εθείλν ην κέξνο 

ζα ληθήζεη. Ξπιινγίζηεθε ινηπόλ ηόηεο ν ΐαζηιηάο, θη είπε ηεο γπλαίθαο ηνπ.— Γπλαίθα, εδώ 

άιινλ ηξόπν δελ έρεη. Ή πξέπεη λα ζθνησζώ, ή ζα καο θάςνπλ ηε ρώξα, ζα καο ζθάδνπλ ηα 

παιηθάξηα, ζα πάξνπλ ηηο θνπέιεο καο ζθιάβεο, ίζσο θαη ζέλα καδί. ΐάδσ ινηπό ρσξηάηηθα ξνύρα, 

θαζίδσ δεκάηη μύια ζηνλ ώκν κνπ, ζηκώλσ ηνπο μέλνπο, θαη βξίζθσ ηξόπν λα κε ζθνηώζνπλε 
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δίρσο λα κε λνηώζνπλ πνηνο είκαη. Ξθίγγεη ηόηεο ηελ θαξδηά ηεο, θαη ιέεη ε ΐαζίιηζζα· — Άληξα 

κνπ, αο γίλεη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. 
Ζη έηζη ηελ αθήλεη ν ΐαζηιηάο θαη θεύγεη θαη πεγαίλεη θαηά ηα ηεηρίζκαηα, θαη βγαίλεη ζηελ εμνρή, 

θαη ρώλεηαη ζ’ έλα ρσξάθη, θαη θόβεη μύια, θαη θνξηώλεη έλα δεκάηη ζηνλ ώκν ηνπ, θαη 

θαηεβαίλεη ίζηα θαηά η’ αζθέξη πνπ ήηαλ ηώξα ζθνξπηζκέλν κπξνζηά ζηα ηεηρίζκαηα. 
— ξα θαιή, γέξν! Ονπ θσλάδεη έλαο παιηθαξάο ΘσξαΎηεο. Αελ κπνξείο από δσ λα πεξάζεηο. 
Βλαληηώλεηαη ν ρσξηάηεο, δεηάεη λα πεξάζεη, πηάλνπληαη ζηα ιόγηα, ζπκώλεη ν ΘσξαΎηεο, ηνπ 

θαηαθέξλεη κηα ηνπ ρσξηάηε, θαη ηνλ αθήλεη ζηνλ ηόπν. 
Βθείλε ηελ ώξα έβγαηλαλ θαη ηα παιηθάξηα ηεο Ώζήλαο αξκαησκέλα, λα πνιεκήζνπλε κε ηνπο 

ερηξνύο θαη λα γιπηώζνπλ από ηε ζθιαβηά ηελ παηξίδα ηνπο. Ώθόκα δελ παξαηαρηήθαλε λ’ 

αξρίζνπλ ηηο ζατηηέο, θαη ηη λα δνπλ εθεί κπξνζηά ηνπο, μαπισκέλν ζην ρώκα! — Ον ΐαζηιηά ηνπο! 

Ξεθώζαλε κεγάιν θαθό. Οόζν κεγάιν, πνπ καζεύηεθε ακέζσο θη από η’ άιιν ην κέξνο, πσο 

ζθνηώζεθε ν ΐαζηιηάο ηεο Ώζήλαο, θαη βιέπνληαο νη ερηξνί πσο βγήθε ελαληίν ηνπο ε πξνθεηεία, 

ην ξίμαλε ζην θεπγηό, πξη λα πξνθηάζνπλ νη Ώζελαίνη λα ηνπο ηηλάμνπλε κήηε ζατηηά. 
Ζη έηζη γιύησζε ε Ώζήλα από ηελ ηξνκεξή ηε ζθιαβηά, θαη μαλακπήθαλε ζηε ρώξα ηνπο νη Ώζε-

λαίνη, θαη ζαλ έθακαλ όιεο ηηο ζπλεζηζκέλεο ηηκέο ζην ΐαζηιηθό ην ιείςαλν, καδεπηήθαλε ζε 

Ξπλέιεςε, θη απνθαζίζαλε λα κελ μαλαθάκνπλ πηα ΐαζηιηά ζηελ Ώζήλα, γηαηί θαλέλαλε δελ 

κπνξνύζαλε λα βξνύλε κεγαιόθαξδν ζαλ εθείλνλ πνπ έραζαλ. 
Βκέλα κνπ θαίλεηαη πσο είραλε ιάζνο νη Ώζελαίνη, Θεγαιεηόηαηε, λα ην λνκίδνπλ απηό. Δ Ώξεηή 

πνπ βξέζεθε κέζα ζηελ ςπρή ελόο Ζόδξνπ, κπνξνύζε λα μαλαλζίζεη θαη ζ’ άιισλ Ζόδξσλ 

ςπρέο. Θα απηό ηώξα δελ είλαη ην δήηεκα. Δ δνπιεηά καο ηώξα είλαη λα παξαθαινύκε ην Θεό θαη 

λα ιέκε,—Οέηνην ζάλαην λα πεζαίλνπλ θη νη ΐαζηιηάδεο ηεο αλαζηεκέλεο απηήο Νσκηνζύλεο. 

Οέηνηα παηδηά λα καο ραξίζ’ ε Θεγαιεηόηε Ξνπ. Ώπηόο ν εξσηζκόο ζαξξώ δε ζα ρξεηαζηεί ζηε 

δηθή καο ηε γελεά. Έλαο Ζόδξνο δε θπηξώλεη έηζη εύθνια κέζα ζ’ έλα ιαό πνπ κηζνθνηκάηαη από 

ην πνιύ ην κεζύζη. Θα κπνξεί λα καο ρξεζηκέςεη ζαλ μππλήζεη ην Έζλνο, θαη γη’ απηό Ξε 

ζεξκνπαξαθαιώ λα καο θέξεηο εδώ θαη ην κεγαιύηεξν Ξνπ ην γηό, λ’ αθνύζεη θαη θείλνο ην 

δεύηεξό καο ην παξακύζη. 
— Ξα λα καο άθνπγεο θη απ’ έμσ, ραξηησκέλν κνπ ΐαζηιόπνπιν, γηαηί βιέπσ θαη ρακνγειάο 

θαζώο κπαίλεηο. Ον μέξσ πσο ηα ’καζεο όι’ απηά πνπ ιέγακε από ηνπο δαζθάινπο. Θα ηώξα δελ 

είλαη μεξά καζήκαηα. Βίλαη δσληαλά παξακύζηα ηώξα. Λ Μαηέξαο ζνπ, θη αλ ήξζε ζηνλ ηόπν καο 

απ’ άιιελ παηξίδα, βάιζεθε όκσο λα γίλεη Νσκηόο, θαη ηόζν θαιά ην θαηάθεξε, πνπ ζην πείζκα 

ρηιίσλ δαζθάισλ θαηαληάεη λα ηα λνζηηκεύεηαη ηα ξσκαίηθα καο παξακύζηα. Δ Πςειόηε Ξνπ 

όκσο, κήηε μέλνο δελ είζαη. Βίζαη ν πξσηνγέλλεηνο ζ’ απηό ην παιάηη. Σο θαη η’ όλνκά ζνπ 

ηέηνηα παξακύζηα γπξεύεη. 
Ξα ζε βαθηίζαλε, ρξόληα ηώξα, είπα, θαιό ζεκάδη. Ον ΐπδάληην είρε κηα δνμαζκέλε αξρή θη έλα 

δνμαζκέλν ηέινο. Θε ηέηνην όλνκα, πνηνο ην μέξεη α δε ζα μαλαξρίζνπκε θαηλνύξηα δσή. Ζη απηά 

ιέγνληαο, ζπκήζεθα ηελ ηζηνξία ηνπ Μαλαγή Ζαινγηάλλε. Ώπηή ηελ ηζηνξία έξρνπκαη ηώξα λα 

ζαο δεγεζώ, κε ηνλ νξηζκό ζαο. 
  

Γ'      Ν ΞΑΛΑΓΖΠ ΘΑΙΝΓΗΑΛΛΖΠ 
 Λ Μαλαγήο Ζαινγηάλλεο ήηαλ θαιόο δνπιεπηήο ζηνλ Ώγώλα. Ονπ θάθνπ δήηεζα η’ όλνκά ηνπ 

ζηελ Εζηνξία. Μνπζελά δελ ην δηάβαζα. 
Ήηαλ αληςηόο ελόο Δγνπκέλνπ ν Μαλαγήο. Ζαη ζ’ απηόλ ηνλ Δγνύκελν ρξσζηά ηε κεγαιύηεξή 

ηνπ ηελ παξαμεληά, πνπ ζηάζεθε, θαζώο ζα δνύκε θαηόπη, θη ε κεγαιύηεξε αξεηή ηνπ. Δ 

παξαμεληά ηνπ ήηαλ πνπ έλα πξάκα είρε παληνύ θαη πάληα ζην λνπ ηνπ, θη άιιν δελ έιεγε παξ’ 

απηό: «Θα καο μαλαθπηξώζεη πάιη ν Ζσζηαληίλνο»· ώζπνπ θαηάληεζε λα ηόλε βιέπεη ν θόζκνο, 

θαη λα ηνπ θσλάδεη, «ζα καο θπηξώζεη ν Ζσλζηαληίλνο». 
Μξέπεη λα ήηαλ σο δώδεθα ρξνλώλ νξθαλό ν Μαλαγήο όηαλ ηνλ πήξε ν ζεηνο ηνπ ζην κνλαζηήξη 

λα ηνλ πξνθόςεη· Λ πάηεξ ΜαΎζηνο ήηαλ θαζώο είπακε Δγνύκελνο, κα ήμεξε θη από θόζκν. Έθακε 

ζηε Ννπζία ζαλ ήηαλε λένο. Ζαηόπη ηαμίδεπε θαη ζ’ άιια κέξε θαη ςάξεπε «Φίινπο». Οώξα κε 

ηελ πνδάγξα ηνπ ζύραδε ν γέξνο ζην κνλαζηήξη, θη ό,ηη έβγαηλε από ην ρέξη ηνπ ην ’θακλε, πόηε 

κε γξαθέο, πόηε κε ηα ιόγηα. Ζαη ζαλ θαινθάζηδε ην βξάδπ ζην κηληεξάθη ηνπ, έπαηξλε ζηκά ηνπ 

ηνλ Μαλαγή θαη ηνπ δεγνύληαλ ηελ ηζηνξία καο. Αελ ηνπ άθελε κήηε Μεινπίδα, κήηε Οηκνιένληα. 

Ο’ άθνπγε ν κηθξόο όι’ απηά θαη ηα ’θακλε πνιύ ράδη. Ώπό ηελ αξραηόηεηα ν Δγνύκελνο ήξζε 

ζηγά ζηγά ζην ΐπδάληην, θαη κηα βξαδηά ηνπ δηεγήζεθε θαη ην ραιαζκό ηεο Μόιεο — ηελ Άισζε. 

Ζαη ζαλ ηνπ ηα ηζηόξεζε όια, ηνπ ιέεη: 
 «Θπκάζαη, παηδί κνπ, ηηο Βιιεληθέο εθείλεο παιηθαξηέο πνπ ζνπ ηζηνξνύζα πέξζη; ΐξαδηέο θαη 

βξαδηέο πέξαζαλ από ηόηεο, θαη δελ κπνξέζακε λα μαλαβξνύκε έλα Ζόδξν, έλα Ηεσλίδα. Μνύ 

θαη πνύ ζα πεηο πηάλακε θαλέλ’ αγξίκη, κα πνύ ηα θνβεξά εθείλα ηα ιηνληάξηα ηεο παιηάο επνρήο! 
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Θα ’ιεγεο πσο πάεη, μεζύκαλε πηα ην Βιιεληθό ην αίκα! Ζη' άμαθλα, ζηα 1453, ηηο είθνζη ελληά 

ηνπ Θάε, κέξα ηξίηε, πξσί πξσί, λα ζνπ πεηαρζεί, ιέεη, ζηε κέζε έλαο ήξσαο, θαη κε ζθνπξηα-

ζκέλν ζπαζί ζην ρέξη λα ζνπ ζηξώλεη ηνπο Γεληηζάξνπο θαζώο ρπλόληαλε ζα δξάθνη από κηα 

πόξηα κέζα ζηελ θαθνκνηξηαζκέλε ηελ Μόιε! Ζη ύζηεξα, ιέεη, λα πέζεη θη απηόο από πάλσ ηνπο, 

απνθαζηζκέλνο ζαλ ην Ηεσλίδα, αγλώξηζηνο ζαλ ηνλ Ζόδξν! Οη ζνπ ιέεη απηό ην πξάκα, παηδί 

κνπ! Ζαη ηη άιιν κπνξεί λα ζνπ πεη παξά πσο είλαη θηάςπρν ην ξσκαίηθν, θαη ζηαιακαηηά 

κνλαρή λα ηνπ κείλεη, πάιη κεγαιώλεη, θαη γίλεηαη απέξαληε ιίκλε, θαη πιεκκπξίδεη ηνλ ηόπν ηνπ. 

Ζη αλ ίζσο θη ήηαλε γξαθηό καο λα θαλεί θαη λα ιάκςεη ηέηνην αζάλαην ράξηζκα κεξηθά ρξόληα 

πξη λα ζηήζεη ν Λπξβαλόο ην θαλόλη ηνπ έμσ από ηνπο ηνίρνπο ηεο Μόιεο, δε ζα πξόθηαηλε κήηε 

λα ξαγίζεη ην θαλόλη εθείλν, κόλν ζα γηλόηαλε κηα θαη θαιή ζξνύβαια καδί κε ην θεθάιη ηνπ 

Θσρακέηε. Θαο ήξζε όκσο αξγά ην κεγάιν ην ράξηζκα. Ώξγά μαλάξζε ν ειιεληθόο ν εξσηζκόο, 

παηδί κνπ, θη έπεζε θαη ράζεθε κέζα ζη’ απέξαλην εθείλν ην αίκα. 
Ζαη ιέγνληαο απηά δάθξπδε ν ΜαΎζηνο. Λ κηθξόο ηόηε ηνλ θνίηαδε θαηάκαηα θαη ζώπαηλε. 
Ζαη ζαλ ηνλ θνίηαμε θαιά θαιά, πεηηέηαη άμαθλα θαη ηνπ ιέεη· 
— Έλλνηα ζνπ, ζεηε κνπ, θαη ζα θπηξώζεη πάιη ν Ζσζηαληίλνο. 
Βδώ ηειεηώλεη ην πξώην ην θεθάιαην ηνπ παξακπζηνύ. Ζαη ηώξα, αλ είλαη νξηζκόο ζαο, 

εξρνύκαζηε ζην δεύηεξν ην θεθάιαην. 
Έμη ρξόλη’ αξγόηεξα, ηνλ έβιεπεο ηνλ Μαλαγή παιηθάξη θαη ηαμίδεπε από ρσξηό ζε ρσξηό κε κηα 

γνιεηίηζα. Λ γέξν ΜαΎζηνο, έλα ρξόλν πξηλ απνζάλεη, ηνλ είρε θάκεη ζύληξνθν κε θάπνην 

Ζαπεηάλ ΐάγιε, θαη θόξησλαλ πξακάηεηα ζην ’λα λεζί έπεηηα πεγαίλαλε ζη’ άιιν θαη ηελ 

πνπινύζαλε. Θα ν λνπο ηνπ Μαλαγή όιν ζηελ Μόιε ηαμίδεπε. Δ ραξά ηνπ ήηαλε λα θαζίδεη κε 

ηνπο λαύηεο θαη λα ηνπο δεγάηαη ην ηέινο ηνπ Ζσλζηαληίλνπ. Ζη ύζηεξα ύζηεξα ηνπο έιεγε θαη 

ηελ πξνθεηεία ηνπ, πσο ζα μαλαθπηξώζεη ν Ζσλζηαληίλνο. 
Ξ’ έλα απ’ απηά ηα ηαμίδηα έηπρε λα είλαη καδί ηνπ θη έλαο από ηα αξά,—Ζαξαζαλάζε ηνλ 

έιεγαλ. Ζαη δελ ήηαλε λαύηεο, ήηαλ ηαμηδηώηεο από ηε Ξάκν γηα ηα αξά. Ίζηα ίζηα ό,ηη άξρηδε λ’ 

αλεβαίλεη ν θαπλόο ηεο εθηάρξνλεο εθείλεο θσηηάο. 
Ξαλ ηνλ άθνπζε ινηπόλ θη ν Ζαξαζαλάζεο ηνλ Μαλαγή, αληίο λα γειάζεη θη απηόο ζαλ ηνπο 

άιινπο, ηνλ παίξλεη ζηκά ηνπ, θαη, —Θσξέ Μαλαγή, ηνπ ιέεη, έξρεζαη λα θάκνπκε κηα δνπιεηά; 

Ια ρσξίζεηο από ηνλ Ζαπεηάλ ΐάγιε, θαη λα ’ξζεηο καδί κνπ. Ζαη γσ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά θάλσ. 

Θα ηώξα ηε γνιέηα κνπ ηελ έρσ λαπισκέλε ζηνπο δεπγάδεο. 
— Μνηνπο δεπγάδεο; ξσηάεη ν Μαλαγήο ζαζηηζκέλνο. 
— Ώπηνύο πνπ ζα ηόλε ζπείξνπλ ηνλ Ζσζηαληίλν ζνπ, κσξέ θνύθν! Έηζη κνλάρα θπηξώλνπλε 

ΐαζηιόπνπια δίρσο λα ζπείξεηο αίκα; 
Άλνημε ηόηεο ν νπξαλόο θαη ηνπ έδεημε ηελ αιήζεηα ηνπ Μαλαγή Ζαινγηάλλε. Ρξόληα ην 

πξνθήηεπε πσο ζα θπηξώζεη ν Ζσλζηαληίλνο, κα παξέθεη ν λνπο ηνπ δελ πήγαηλε. 
— Ζαιά, έξρνπκαη, ηνπ ιέεη.  
Ήξζαλε ζηα αξά, ρώξηζε ν Μαλαγήο από ηνλ Ζαπεηάλ ΐάγιε, θαη ζπληξνθεύεη κε ηνλ 

Ζαξαζαλάζε. 
Λ Ζαξαζαλάζεο είρε δπν αγαπεκέλα πξάκαηα ζηνλ θόζκν. Οελ παηξίδα ηνπ, θαη ηελ θόξε ηνπ. 

Ξθνπόο ηνπ ήηαλε λ’ αξξαβσληάζεη ηνλ Μαλαγή θαη κε ηηο δπν, θη απηό έθακε. 
Ξηελ αξρή θαίλεηαη πσο ν Μαλαγήο από ηηο δπν ηηο αξξαβσληαζηηθηέο πηόηεξν αγάπεζε ηε Θαξηώ, 

λόζηηκε αξηαλνύια. Ζαη γύξεπε θηόιαο θαη παληξεηά. 
—ρη αθόκα, ηνπ έιεγε ν γέξνο. Ια πάξνπκε πξώηα ηε γνιέηα λα ηε δνπιέςνπκε απαηνί καο, θη 

ύζηεξα κε ην θαιό γπξίδνπκε ζηα ιεύηεξα ηα αξά. Δ ιεπηεξηά δε ζ’ αξγήζεη. Κέραζεο ηη ηνπο 

θάκακε ηηο πξνάιιεο ζηελ Βξεζό; 
Έκεηλε ινηπόλ ε Θαξηώ κε ηε γξηά ηεο, θαη ζύξαλε νη δπν νη θαπηηαλένη κε ηε γνιέηα ζην πέιαγν. 
ΐαζηιηά κνπ θαη ΐαζηιόπνπιν, εδώ ηειεηώλεη ην δεύηεξν, θαη ηώξα κπαίλνπκε ζην ηξίην ην 

θεθάιαην ηνπ παξακπζηνύ. Βιπίδσ πσο δε βαξεζήθαηε, γηαηί, πνύ λα μαλάξζνπκε πηα λα η’ 

απνηειεηώζνπκε! Θηα θαη καο κπξηζηνύλ νη δάζθαινη, ηξύπα δε ζα καο αθήζνπλ αλνηρηή λα 

μαλακπνύκε. 
Αώδεθα κήλεο δνύιεπε ε γνιέηα ζην πέιαγν, θαη πεγαηλνέξρνπληαλ, πόηε κε κπαξνύηη, πόηε κε 

πξνβηδηά. πνπ αξκέληδε ε αξκάδα, ηξηγύξηδε θη ε «αξηαλή»—έηζη ηε βάθηηζαλ. Ζαη ζαλ άξαδε 

θαη μεθόξησλε, αθνξκή δεηνύζε ν Μαλαγήο λ’ αλέβεη ζε θαλέλα πνιεκηθό, λα καδεύεη ηα 

παιηθάξηα θνληά ηνπ, θαη λα ηνπο δεγάηαη ηηο ηζηνξίεο ηνπ. 
— «Ονλ έρνπκε, ηνλ έρνπκε πηα ηώξα ζην ρέξη ηνλ Ζσζηαληάθε» ηνπο θώλαδε κηα κέξα θάπνπ 

θνληά ζηα αξά, ηόηεο πνπ γύξηδε ν Ζαλάξεο από ηε Ρίν. «Ώπηόο ν Ζσζηαληάθεο ζα καο θέξεη 

ηνλ άιινλα.» 
Ζη νη λαύηεο ηόλε ζεθώλαλε ζηνλ ώκν ηνπο από ηε ραξά. 
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Ώπηή ηελ επνρή θαηέβεθαλ θη αξάδαλε ζην δνμαζκέλν λεζί ηνπο, ύζηεξ' από δώδεθα κήλεο 

δνπιεηά. Λ Μαλαγήο ηώξα ην ’ιπηδε πσο ζα ηνλ αθήζεη ν Ζαξαζαλάζεο λα παληξεπηεί, θαη ηνπ 

θαλέξσζε πάιη κηα κέξα ηε ιαρηάξα ηνπ. 
— Θα κνπ πεηο πσο ηνλ έρνπκε πηα ηώξα ηνλ Ζσζηαληάθε, ηνπ ιέεη ν Ζαξαζαλάζεο, κ’ αο 

θάκνπκε άιιν έλα ηαμίδη, θαη βιέπνπκε. 
Μεγαίλεη ηόηεο ν Μαλαγήο ζηε γξηά ηελ πεζεξά ηνπ, θαη ηεο ιέεη· 
— Ζαηάιαβα· ν γέξνο ζέιεη λα κε ςήζεη ζηε θσηηά πξώηα. Φηιώ ινηπόλ ην ρέξη ζνπ, θαη κηζεύσ. 
Ήζειε λα πεη δπν ιόγηα θαη ηεο θαιήο ηνπ, κα πνύ λ’ απνθνηήζεη! Ονπο θαηξνύο εθείλνπο ε 

αγάπε δελ είρε κήηε ιόγηα, κήηε θηιηά. Ον πνιύ θακηά θξπθή καηηά. 
Ώπνβξαδίο έγηλαλ απηέο νη θνπβέληεο. Ζαη ζαλ μεκέξσζε, βιέπεη ν Ζαξαζαλάζεο ηνλ Μαλαγή γηα 

ηαμίδη. 
— ξα θαιή; ηνπ θάλεη. 
— Ώπηή ηε θνξά ζα παο κνλαρόο ζνπ κε ηε γνιέηα, ηνπ απνθξίλεηαη. Βγώ πεγαίλσ κε ηνλ 

Ζαλάξε. 
— Θσξέ κίια θαιά, ηνπ θσλάδεη ν γέξνο· ζηε θσηηά κέζα ζα παο λα πέζεηο; 
— Οη λα ζνπ πσ, παηέξα κνπ, ηε Θαξηώ δε κ’ αθήλεηο λα ηελ πάξσ αθόκα, άθεζε κε λα παλ-

ηξεπηώ ηε θσηηά. 
Ζαη μεθίλεζε κε ηα παηδηά ηνπ Ζαλάξε, ληύζεθε ηνύξθηθα ζαλ εθείλνπο, θαη ηξαβήμαλε γηα ηελ 

Οέλεδν. 
Ξα γύξηζε από ην ηαμίδη εθείλν, ήηαλε ιπζζαζκέλνο από ηε ραξά ηνπ. Αε ρόξηαηλε λα ην δεγάηαη 

ην μαθνπζηό εθείλν ηεξηίπη· πσο ηνπο πεξίκελε κ’ αλνηρηέο αγθάιεο ν Ζαπεηάλ Μάζαο, 

ζαξξώληαο ηνπο γηα δηθνύο ηνπ, πσο ηνπο θαηάιαβε άκα πήξε θσηηά έλα δίθξνην θαη ζε ιηγάθη 

ηηλάρηεθε, θαη κε πόζε πξεκνύξα έθνβε ηηο αιπζίδεο λα θύγεη θαηά ηελ Μόιε. Ζη είρε δελ είρε, 

ην γύξηδε πάιη ζηνλ Ζσζηαληίλν. 
Ξαλ ην ζεξηό πνπ κηα θη απνγεπηεί αλζξώπηλν αίκα, παίξλεη ηα βνπλά θαη ηα δάζε λα μαλαβξεί 

ηέηνην ζύκα, έηζη γύξηδε ηώξα θη ν Μαλαγήο κέζα ζηε ζάιαζζα. Ζαλέλαο δελ ηνλ ήμεξε πνύ 

βξηζθόηαλε. Μαληνύ μεθύηξσλε, παληνύ πνιεκνύζε. Αεθαηέζζεξηο κήλεο ηνλ είραλε γηα ρακέλν, 

θη ν πεζεξόο ηνπ, θη όιν ην ζπηηηθό. 
Θηα βξαδηά,—ήηαλ ε παξακνλή ηεο πξσηνρξνληάο ηνπ είθνζη ηέζζαξα,—λα ζνπ θαη θαλεξώλεηαη 

κπξνζηά ηνπο ζα λεθξόο ζεθσκέλνο από ηνλ ηάθν. Ζεθάιη δεκέλν, ην ’λα ηνπ ρέξη 

αθνπκπηζκέλν ζε ζειηά θξεκαζκέλε από ην ιαηκό ηνπ, θη όςε, θινπξί! Ονλ είρε θεξκέλν 

Θνζθνλλεζηώηηθν πέξακα. Οόλε βξήθαλε ζε θάπνηα έξκε αθξνγηαιηά ηεο Ώλαηνιήο κηζαπεζακέλν. 

Ονλ αθήθαλ εθεί νη ζπληξόθνη ηνπ γηα λεθξό, θαη δελ πξνθηάμαλε κήηε λα ηόλε ζάςνπλε, γηα 

ηελ θαιή ηνπ ηελ ηύρε. 
— Οώξα πηα πνπ θαηάληεζα, ηέηνην ζθηάρηξν, πνύ κε παίξλεηε ζεηο γακπξό! Ονπο ιέεη κε 

ηξνκαρηηθό ρακνγέιην, θαζώο ζηεθόηαλε κε ηξεκνπιηαζηά πόδηα. Ηάηε, ζηξώζηε κνπ λα 

πιαγηάζσ, θαη λα ζαο επθεζώ ηελ θαιή ρξνληά! Βγώ μεκεξώλνπκαη δελ μεκεξώλνπκαη. Οξεηο 

κέξεο ζηε βάξθα, θαη ην αίκα λα ηξέρεη, θη όιν λα ηξέρεη! Ώπέξαληε αξάδα ζηαιακαηηέο, από ηα 

Θνζθνλλήζηα σο ηα αξά! Ώρ, θαη λα κπνξνύζε λα ηήλε δεη απηή ηελ θόθθηλε ηελ αξάδα ν 

Ζσζηαληίλνο, όηαλ ηαμηδεύεη θακηά κέξα ζην πέιαγό ηνπ! 
Ζαη πιάγηαζε ν Μαλαγήο Ζαινγηάλλεο, θη έπεζε ζε κεγάιν βύζν, θη άξρηζε λα παξαιαιεί. ιε ηε 

λύρηα ήηαλε ζην πόδη νη δηθνί ηνπ. ξεο ώξεο εξρόηαλε ζηα ζπιινγηθά ηνπ, θαη γύξηδε θη έβιεπε 

κηα ηε Θαξηώ θαη κηα ηνλ παηέξα ηεο, ζα λα ηόλε ξσηνύζε αλ έπξεπε λα ηε βιέπεη κε ηέηνηα 

ράιηα. 
Ξαλ μεκέξσζε, άξρηζε ν Μαλαγήο λα ζπλεθέξλεη ιηγάθη. Ξηέιλεη ηόηεο ν Ζαξαζαλάζεο θαη 

θσλάδεη ηνλ παπά. Έξρεηαη ν Μαπάο, θνηηάδεη ηνλ άξξσζην, θαη ’ηνηκάδεη ηε Θεηάιεςε. 
— Ώπάλσ ζηε ΐιόγεζε, παπά κνπ, θάλεη ν γέξνο, ηνπ δίλεηο θαη ηε Θεηάιεςε. Ζαηξό λα 

ράλνπκε δελ έρνπκε. 
Γπξίδεη ν παπάο θαη ηόλε βιέπεη ην γέξν μεξόο. 
— Μάληξεπέ ηνπο, ζνπ ιέσ, παπά κνπ, θαη γιήγνξα γιήγνξα. 
ΐάδεη ινηπόλ ην πεηξαρήιη ηνπ ν παπάο, θαη ηνπο ζηεθαλώλεη. 
Ώπό θείλε ηελ ώξα άξρηζε θαη θαιπηέξεπε ν ζαθαηεκέλνο ν Μαλαγήο. 
ΐαζηιηά κνπ θαη ΐαζηιόπνπιν, άιιν έλα θεθάιαην, θαη ηειεηώλνπκε. 
Έμη κήλεο έθακε ν Μαλαγήο λα πάξεη απάλσ ηνπ. Ήηαλε κηα θαινθαηξηλή πξσηλή, είθνζη κηα ηνπ 

Θεξηζηή, θαη κπόξεζε πξώηε θνξά λα βγεη σο ην θαηώθιη κε ηε Θαξηώ, θαη λα θαζίζεη λα δεη ηνλ 

ήιην πνπ έβγαηλε. Λ γέξνο έιεηπε απνβξαδίο ζην Μαιηόθαζηξν, καδί κ’ άιινπο πνιινύο. Δ γξηά 

ζπγύξηδε κέζα, θαη ην ληόπαληξν δεπγάξη έθακλε θνπβέληα κε ηνπο γεηηόλνπο. Άμαθλα 

αθνύγνπληαη απαλσηέο θαλνληέο από ηε ζάιαζζα. Ήηαλ ηα θαξάβηα ηνπ Ρνζξέθε, θαη θαιε-

κέξηδαλ ηα αξά ηελ αμέραζηε εθείλε απγή. 



55 
 
ινη ηνπο ζεθσζήθαλε ζην πνδάξη, έμσ από ηνλ θαεκέλν ηνλ Μαλαγή· πεηηνύληαλ από παληνύ 

λα δνπλ ηη ηξέρεη. Αελ πεξλάεη πνιιή ώξα θαη βιέπνπλ ηνύξθηθεο ζεκαίεο απάλσ ζηα 

βνπλαξάθηα, θαηά ην Φηειηό. Ώπηό ηνπο άλνημε ηα κάηηα ηνπο δόιηνπο ηνπο αξηαλνύο. 
Ξαλ θνπάδη μεθίλεζαλ θαηά ηε ζάιαζζα λα γιπηώζνπλ. Ζαη κέζα ζην ηξνκαζκέλν εθείλν ην 

θνπάδη έβιεπεο θαη ηε δύζηπρε ηε Θαξηώ κε ηνλ Μαλαγή ηεο ζηνλ ώκν, θη ε κάλα θαηόπη. Ονπ 

θάθνπ θνηηάδνπλ από παληνύ λα δνπλ θαη ην γέξν. Λ γέξνο, εθεί πνπ ήηαλ, δελ κπνξνύζε λα 

βγεη. 
Μιάθσλε ε Ονπξθαξβαληηηά από ηα θαξάβηα ηνπ Ρνζξέθε, πιάθσλε, θαη ζα ζεξηά ηνπο 

θπλεγνύζαλ ηνπο αξηαλνύο. Ζαλέλαο δελ θαινγξνηθνύζε πνύζε μεθύηξσζαλ ηόζνη Γελίηζαξνη. 

Ώθόκα ιίγε ώξα, θαη δύγσλαλ, θαη ηνπο έπηαλαλ όινπο ηνπο θαθόκνηξνπο ηνπο λεζηώηεο. 
— Οξάβα θαηά ην γηαιό, θσλάδεη ν Μαλαγήο. Ίζηα ζην γηαιό! Έηζη κπνξεί λα ηζαθώζνπκε θακηά 

βάξθα. 
Ζαηεβήθαλε ζην γηαιό. Μαηείο κε παηώ ζε όπνπ ηύραηλε βάξθα. Ώλέβαηλαλ σο ηα κεζνύξαλα νη 

θσλέο. 
— Θσξ’ απηή ε δνπιεηά δε ζα βγεη πέξα έηζη, ιέεη ηεο Θαξηώο ν Μαλαγήο. ΐάιε κέλα θάησ, θαη 

ηξέρα ζπ κε ηε κάλα, θαη κε θνβάζαη. Μξώηε θνξά δελ είλαη πνπ εγώ βξέζεθα κεο ζηα λύρηα 

ηνπο. ΐάιε κε θάησ, ζνπ ιέσ· αθνύο; Ή κ’ αθήλεηο θάησ, ή ζνπ ζθίγγσ ην ιαηκό θαη ζε πλίγσ. 
— Μλίμε κε, λα γιπηώζεηο· κνπξκνπξίδ’ ε Θαξηώ. 
— Οξέρα ινηπόλ, ίζηα ζηε ζάιαζζα. ΐάξθα δελ έκεηλε, έθπγαλ όιεο θαη πάλε. Ίζηα ζην γηαιό, θαη 

καο πηάζαλε. Ξθιάβα ζα ζε πάξνπλ, θαεκέλε, θη αιινίκνλό ζνπ! Ξην γηαιό, ζην γηαιό, θη ν Θεόο 

καδί καο! Έηζη, γεηα ζνπ, ζηα βαζηά ηα λεξά. Ξηάζνπ κηα ζηηγκή. Ον Ζσζηαληηλάην ζνπ! Μνύ είλαη 

ην Ζσζηαληηλάην ζνπ; Ξηα ρέξηα κνπ, ζηα ρέξηα κνπ βάι’ ην. ρη, θίιεζε ην πξώηα. Αώζ’ κνπ ην 

ηώξα θαη κέλα λα ην θηιήζσ. Δ κάλα! Μνύ λα είλαη ε κάλα! Ώρ, ηελ πξόθηαμαλ ηελ ηαιαίπσξε! 

ΐιέπε βιέπε πίζσζέ ηεο λα βξεη ην γέξν, ηελ έπηαζαλ ηα ζθπιηά! Αε ζα ηεο ραξίζνπλ ηε δσή ηεο 

θαθόκνηξεο! Έλλνηα ζνπ, καλνύια, θη εξρνύκαζηε, κε ιππάζαη. ΐνύηεμε ηώξα, Θαξηώ κνπ, 

αγάπε κνπ! ΐνύηεμε θαη καο ζεκαδεύνπλ. Έκπα θαη ζπ, ρξπζό κνπ Ζσζηαληηλάην, θαη θξύςνπ 

ζηε ζάιαζζα. Δ ώξα ζνπ δελ ήξζε αθόκα. Θα ζα ’ξζεη, ζα ’ξζεη ε ώξα ζνπ… 
Ζαη πλίγεθε ε θσλή ηνπ κέζα ζηα θύκαηα. 
Αελ άξγεζε θη ν γέξνο λα ηνπο αθνινπζήζεη απ’ άιιν, πην καύξν δξόκν. Μέξαζε κε ρίιηνπο 

ζπληξόθνπο ηνπ από θιόγα θη από θαπλό, θαη πεηάρηεθε ζη’ αςειά, λα βξεη ηε ιεπηεξηά πνπ ε 

γεο ηνπ αξλήζεθε. 
ΐαζηιηά κνπ θαη ΐαζηιόπνπιν, λα κε ζπκπαζήζηε πνπ ζαο θξάηεζα ηόζελ ώξα. Αελ ην είρα 

ζθνπό λα ην θάκσ ηόζν κεγάιν ην παξακύζη κνπ. Θα κπνξνύζε λα είλαη θαη κεγαιύηεξν. 

Θπνξνύζε λα είλαη θαη παξακύζη πνπ λα δεγάηαη ηεηξαθόζσ ρξόλσλ όλεηξα, ειπίδεο, πίθξεο θαη 

βάζαλα. Θπνξνύζε λα ’ρεη ήξσα ηνπ όιε ηε Νσκηνζύλε, θαη ζθελή ηελ απέξαληε ηε ρώξα πνπ 

αληηιάιεμαλ ηέηνηεο ιαρηάξεο θαη ζηελαγκνί. 
Βίλαη γξακκέλν απηό ην ζιηβεξό παξακύζη ζε θάζε ξσκαίηθε θαξδηά κ’ αίκα θαη κε θσηηά. Θα 

θαλέλαο δελ κπόξεζε λα καο ην βάιεη αθόκα ζε ιόγηα, θαη λα θαλεξώζεη πόλνπο πνπ θξύβνπληαη 

κέζα ζηα ζσζηθά καο. 
Ζαη ηώξ’ αο πξνθεηέςσ θαη γσ κε ηνλ Μαλαγή Ζαινγηάλλε πσο ζα καο έξζεη Βθείλνο πνπ ζα ην 

θαηαζηξώζεη ην κεγάιν θαη ην ιακπξό απηό παξακύζη, απαξάιιαρηα θαζώο καο ήξζε θη ν 

Ζσζηαληίλνο. Θα θαηέβεη απηό η’ νπξάλην ην πνπιί θαη ζα καο θειαεδήζεη, όηαλ έρεη ν ηόπνο 

αγέξη, ήιην θαη πξαζηλάδα. 
Θα ηα κεγάια απηά ηα θαιά, ζα ’ξζνπλε κνλαρά ηνπο; Θα ηα θέξεη ην ΐαζηιόπνπιν καο; 

θαλέλαο άιινο απόγνλόο ηνπ; Ον Έζλνο; Λη Φξάγθνη; Οίπνηηο απ’ απηά. Θα ηα θέξεη ε Ώξεηή, ε 

παιηθαξηά, ε αζάλαηε ε Θεά πνπ θαηέβεθε ρίιηεο θνξέο θαη καο ηε γιύησζε ηελ πνιππαζηαζκέλε 

ηε Νσκηνζύλε. 
  

Δ'   ΔΜΥ ΑΞΝ ΡΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ 
 ΐαξηά ζα λα θνηκεζήθακε ζην Μαιάηη, ύζηεξ’ από θείλε ηελ θνπβέληα κε ην ΐαζηιηά θαη κε ην 

ΐαζηιόπνπιν. Λ ήιηνο ρξπζώλεη ηνλ Πκεηηό. Ζαιά πνπ δε κείλακε θη αξγόηεξα. Θα γέκηδε ην 

Μαιάηη οςπέρ, θαη μεθνιιεκό δε ζα είρακε. Θαθξηά από νπξέο, θίιε κνπ. Ξηα θεθάιηα λα 

ηξέρνπκε. Ώπό ην θεθάιη θαηαιαβαίλεηο θαη ηελ νπξά. Ζαη θεη πνπ ην ιέκε, νξίζη’ έλα θεθάιη· 

κεγάιν ή κηθξό δελ πεηξάδεη. Μεγαίλεη λα δηδάμεη ηε λεθξαλαζηεκέλε ηε γξακκαηηθή ηνπ. Ονπ 

αμίδεη κηα θαιεκέξα. Μάκε θαηόπη ηνπ. Οη; Ον βαξέζεθεο ην γισζζηθό ην δήηεκα; Ξνπ ην ηάδσ 

πσο δε ζ’ αξρίζσ ινγνκαρίεο καδί ηνπ. Απν ιόγηα κνλάρα. Αελ ηαηξηάδεη λα κελ ηνπ πνύκε δπν 

ιόγηα. Ώλ ην πάξεη απάλσ ηνπ, πνπ ηόλε βάδνπκε ύζηεξ’ από ην ΐαζηιηά θαη ην ΐαζηιόπνπιν, δε 

ζα ’ρεη άδηθν θαη ζ’ απηό. Ζνίηαμέ ηα όι’ απηά ηα παιηθάξηα πνπ θνπαδηαζηά ηξέρνπλε θαη 

καδεύνπληαη κέζα ζην κεγαινλόκαην ην Ξθνιεηό ηνπ. ια καδί ηνπ είλαη. ια ζηε ζεκαία ηνπ 



56 
 
γύξσ λ’ απνζάλνπλ είλ’ έηνηκνη. Ζη νη γνληνί ηνπο, θαη ην ζπγγελνιόγη ηνπο καδί ηνπ ζα ήηαλ, αλ 

είρε ηξόπν λα ηνπο βάιεη θαη θείλνπο ηα δπν πόδηα, ζη’ αηηηθό ηνπ παπνύηζη. 
«Ραίξε, σ πάλησλ Βιιήλσλ γξακκαηηθώηαηε, θαη επίηξεςόλ κνη ίλα εηο ην θαζεκαμεπκέλνλ ζνη 

ιαιήζσ ηδίσκα. Οεο πνλεξάο γάξ ηπγράλσ ζρνιήο σλ». 
Ήξζακε κηα ζηηγκή θνληά ζνπ, όρη λα ζ' αθνύζνπκε, γηαηί βηάδεηαη ν θίινο καο απ’ εδώ, κόλν λα 

ζνπ πνύκε δπν ιόγηα, εδώ ζηελ πόξηα. Ώο πεξηκέλνπλε ιηγάθη νη θνηηεηάδεο. Απν ηξεηο δνηηθέο 

απάλσ, δπν ηξεηο θάησ, ηη πεηξάδεη! Ρηιηάδεο ηηο έρνπλε. Βκείο όκσο νη δπν θαζεκέξα δε ζ’ 

έρνπκε. Ζη είλαη αλάγθε, ζαξξώ, λα ζε δνύκε θαη λα ηα πνύκε, όρη θαη ηόζν γηα ράξε ηεο 

αγαπεκέλεο ζνπ ηεο γξακκαηηθήο, όζν γηα ράξε ηεο αγαπεκέλεο καο ηεο παηξίδαο. 
Ζαη πξώην, ζε ζεξκνπαξαθαινύκε λα πεηο ησλ παιηθαξηώ ζνπ λα κελ ηξέρνπλ θη έξρνπληαη δα 

ζαλ ηξεινί ζηελ αηηηθή ζνπ παξάδνζε πξη λα θάκνπλε θη έλα θαιό αξραίν αηηηθό ινπηξό. Θήηε 

λα βγαίλνπλ από ηα ζπίηηα ηνπο δίρσο καλδύα· κόλν λα ηα κηζνζθεπάδνπλ ηα θξάγθηθά ηνπο. Ώο 

κελ πνιπηξώλε θαη θνπινύξηα θαη ηξίγσλα, κόλν θαη θπάκνπο θαη ζύθα. Έπεηηα όηαλ έξρνπληαη 

θαη ρύλνπληαη ζα κειίζζηα θαη καδεύνπλ από η’ αλζεξό ζνπ ην ζηόκα ην κέιη ηεο «Ώηηηθήο 

θσλήο», αο μεθηλνύλ ίζηα θαηά ηελ «Ώγνξά» θη από θεη ζηελ «Ώθαδεκία». Ζαη ζα ξσηνύλ θαη 

καζαίλνπλ αλ «ιέγεηαη ηη θαηλόλ» θη αθνύζνπλ θαη ηηο καξηνιηέο θαλελόο «Ξνθηζηή», αο 

βγαίλνπλε ζην κετληάλη, αο μεγπκλώλνπληαη, αο ιαδώλνπληαη θη αο δνθηκάδνπλ ηε δύλακή ηνπο. 

Ζαη ζα γπξίδνπλ πάιη ζηα ζπίηηα ηνπο θαη θξεκάδνπλ ηα θαπέια ηνπο ζην θαξθί, αο 

ζηεθαλώλνπληαη ζα γακπξνί, θη αο πιαγηάδνπλε ζηα ζπκπόζηά ηνπο, κ’ απιεηξίδεο θαη κε 

ρνξεύηξεο αληίθξπ ηνπο. Μεο ηνπο λα κε ιεζκνλνύλε λα ζηέιλνπλε θαη θαλέλα πηλάθη θαΎ ηεο 

«Θενύ». 
Ζη ύζηεξ’ απ’ όι’ απηά, κπνξείο, ζαξξώ, λα ηνπο πξνζζέζεηο πσο θη απηά λα θάκνπλ, θαη ρίιηα 

ηέηνηα, πάιη δε ζ’ αξκελίδνπλε πιάγη πιάγη κε ηελ Ώηηηθή ηε «θσλή», πσο κε ηέηνηα θαύθαια 

κήηε κπξνο κήηε πίζσ δελ πάκε. Μσο εθείλνη πνπ πνιεκνύζαλε γηα ηα καο, θαη γιύησλαλ ηνλ 

ηόπν από ηε κηα ηε ζθιαβηά, δελ ηε ινγάξηαδαλ νη δύζηπρνη απηή ηελ άιιε ηε ζθιαβηά ηνπ 

δαζθαιηζκνύ. Μεο ηνπο πσο ν δξόκνο πνπ αλνίμαλε κε ην ζπαζί ηνπο έβιεπε θαηά ηα κπξνο, θαη 

όρη θαηά πίζσ. Ξηελ αιεζηλή ηελ πξόνδν, όρη ζηε ςεύηηθε ηε κίκεζε. Μεο ηνπο, πσο γηα λα 

ζηάμεη απηόο ν δξόκνο πνπ είλαη ηώξα πέηξεο θη αγθάζηα ζπαξκέλνο, ρξεηάδεηαη δνπιεηά θαη δσή, 

όρη ςεπηνπεξεθάληεο θη αλώκαια ξήκαηα. Μεο ηα όια, θαζεγεηή κνπ, κε ην θαιό, θαζώο ζνπ ηα 

ιέγσ. Μεο ηνπο πσο νη παιηθαξάδεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ σο πξνρηέο πσο γέξαζαλ θιέθηεο 

ζαξάληα ρξόλσλ, απηνί κέζα ζην δηθαζηήξην ηεο Εζηνξίαο κηα πηζακή ρακειόηεξα δε ζα ζηαζνύλ 

από ηνπο εξώνπο ηνπ Λκήξνπ. Μσο θη ν κεξνο έηζη θιέθηηθα ηα ηξαγνπδνύζε· πσο θαη ηε 

ξσκαίηθε ηε γιώζζα, ζα βξεζνύλε κηα κέξα Αάζθαινη λα ηε ζπνπδάδνπλε, γηαηί ζα κηινύκε 

ηόηεο άιιε ινγήο Βιιεληθή γιώζζα· λαη, Βιιεληθή πάληα, κα άιιε ινγήο. Βμόλ αλ πιαθώζνπλε 

θαη καο θαλ νη γεηηόλνη καο. Μεο ηνπο πσο η’ αιεζηλό ην γισζζηθό ην δήηεκα είλαη όρη ξσκαίηθα 

ή αηηηθά, κόλν ξσκαίηθα ή βνπιγάξηθα, ηνύξθηθα, ή αξβαλίηηθα θαη πσο κηα θαη κνλαρή γηαηξεηά 

έρεη απηό ην γισζζηθό ην δήηεκα: Οε γηαηξεηά ηεο αξεηήο, ηεο παιηθαξηάο, ηεο ιεζκνλεζηάο ηνπ 

«Βγώ». 
Ώο ηνλ αθήζνπκε λα ηξαβήμεη κέζα ηώξα. Θα ζα ηνπο ηα πεη άξαγεο; 
  
  

ΠΡ’   ΘΑΗ ΙΗΓΖ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΦΔ 
 Ώλ κπαίλακε καδί ηνπ, ζα πεζαίλακε από πείλα δηπιή. Ζη ίζσο ε ςπρηθή ζα ήηαλ ε κεγαιύηεξε. 

Ώο ηα πνύκε πάιη πίλνληαο ηνλ θαθέ καο απ’ έμσ απ’ απηό η’ Ώηηηθό δαραξάδηθν. 
… Βίλαη ηώξα σο εθαηό ρξόληα πνπ ηξαβάεη ν δαζθαιηζκόο από ηε κηα, θη ε αιήζεηα από ηελ άιιε. 

Ζη αλ ήηαλε κνλάρα λα δηδάζθεηαη ν δαζθαιηζκόο ζηα Ξθνιεηά, ην ζθνηλί ζα ’ζπαλε ηώξα θαη 

πνιύλ θαηξό. Θα γηα ηελ θαθή ηνπ ηε κνίξα ην Έζλνο, ό,ηη έβαιε θάησ ην θαξπνθύιιη, δελ είρε 

ρέξηα γηα πέλλα! Ζαη κήηε δηάζεζε δελ είρε λα ζπάλεη ην θεθάιη ηνπ κε γξαςίκαηα θαη 

δηαβάζκαηα· κόλν από ηε βηάζε ηνπ λα ην ξίμεη ζηελ αθακσζηά θαη ζην γιέληη, αθήθε ζε ρέξηα 

δαζθάισλ ην ηεξόηεξν πξάκα ύζηεξ’ από ηε ζξεζθεία,—ηε θηινινγία ηνπ. Μνίεκα έβιεπεο; 

Αάζθαινο ή δαζθαινπαίδη ην είρε γξακκέλν. Ζη αλ δελ ην ’γξαθε δάζθαινο, εθείλνο ην ’θξηλε, ην 

ζηεθάλσλε ή η’ αθόξηδε. Εζηνξία; Αάζθαινο, ή δαζθάινπ θνπέιη θη απηή. Μαξακύζη ή δξάκα; 

Μάιη απηόο καο ην ζθάξσλε θαη ην δξάκα θαη ην παξακύζη. Έλαο ηνπο κνλάρα έηπρε λα ’ρεη κέζα 

ηνπ ξσκηνζύλε θαη ηέρλε αιεζηλή, θαη πήγαλε λα ηόλε θάλε. Άξνλ κάξνλ ηνλ μνξίζαλε ζην λεζί 

ηνπ. ιν ην Έζλνο ζηνλ ώκν ηνπο ην πήξαλ. Ον πλίμαλε κέζα ζηελ θαηαρληά ηνπο όηη άξρηζε λ’ 

αλεζαίλεη. ,ηη γελλνβνινύζε ε πέλλα ηνπο, κέζα ζηε γξακκαηηθή ηνπο ήηαλε βνπηεκέλν, ζαλ 

κεο ζην θεξί θνκκάηη θηηίιη, θη απηό δαλεηθό. Ζαη ηη κπνξνύζαλε λα ’ρνπλε δηθό ηνπο! Ώθνύ άιιν 

δε ζπιινγηνύληαλ παξά ην ηη είπε ην δείλα κεγάιν θεθάιη, θαη ην ηη έγξαςε ην ηάδε, πνπ θαηξόο 
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λα θαζίζεη θαη λα ξσηήμεη θαη ην δηθό ηνπ ην θεθαιάθη ν δάζθαινο, ίζσο καζέ ηνπ πεη θη απηό 

θαηηηίο! 
Ζαζίζαλε ινηπόλ νη θίινη ζηελ Έδξα ηνπο, θαη ζέζπηζαλ: Μσο ην κέηξν πξέπεη λα είλαη έηζη, ε 

«ιύζηο» έηζη, ε «θάζαξζηο» έηζη. Φπζηθά ηνπο λόκνπο απηνύο ηνπο έζηξσλαλ γηα ηελ Μνίεζε. 

Γηαηί ην Έζλνο ήηαλε λέν, θη άξρηδε πνίεζε λα ηνπο γπξεύεη. Άμαθλα, εθεί πνπ από ηε κηα ηελ 

πιεπξά ηεο Νσκηνζύλεο ν δαζθαιηζκόο κεηάθξαδε ην Ναθίλα, ή έθιεβε ην ΐεξαλδέξν, πεηηέηαη 

από ηελ άιιε σο ηα κεζνύξαλα έλα κεηέσξν θαη γεκίδεη ηνλ θόζκν νπξάληεο θιόγεο. Θηα ςπρή 

ζεία θαη ιεύηεξε, πνπ κε ηνλ πξώην ηεο αζάλαην ζηίρν γθξέκηζε όιν ηνλ πύξγν πνπ πνιεκνύζαλ 

νη δύζηπρνη εθείλνη καληαθνί λα καο ρηίζνπλ από κνπριηαζκέλεο πεξγακελέο. Θηα ςπρή, πνπ 

έλνησζε κνλνκηάο όιε ηελ θαξδηά ηεο ηαιαίπσξεο Νσκηνζύλεο, θαη ηελ ηξαγνύδεζε κε ηξόπν 

πνπ έκεηλε ε Νσκηνζύλε καγεκέλε θη εθζηαηηθή. 
  
«Ξησλ αξώλ ηελ νιόκαπξε ξάρε  
Μεξπαηώληαο ε δόμα κνλάρε,  
Θειεηά ηα ιακπξά παιηθάξηα  
Ζαη ζηελ θόκε ζηεθάλη θνξεί,  
Γελνκέλν απ’ νιίγα ρνξηάξηα  
Μνπ είραλ κείλεη ζηελ έξεκε γε», 
  
Βίπε ε ςπρή εθείλε, θη αλαηξίρηαζε όιν ην Έζλνο από ζπγθίλεζε. Μήγε λα ραιάζεη ν θόζκνο. 

Φώλαδαλ νη δάζθαινη, θώλαδε ν θξαγθνθιέθηεο ν Ξνύηζνο. Ον Έζλνο ηε δνπιεηά ηνπ. Άιιν δελ 

ηξαγνπδνύζε παξά ηα ζεία ιόγηα ηνπ Ξνισκνύ· γηαηί ηελ θαξδηά ηνπ θαζξέθηηδαλ. 
Μεηηέηαη θαηόπη άιινο, ύζηεξ’ άιινο. Λ ιαόο ηνπο αλέβαζε όινπο ζηα ύςε ηνπ Μαξλαζζνύ, γηαηί 

ν ιαόο, όζν αιπζνδεκέλν θη αλ ηνλ θξαηνύζαλ νη δεύηεξνη ηύξαλλνί ηνπ, απνζακέλνο δελ ήηαλ, 

θαη γύξεπε πνίεζε δσληαλή. Ώπό δσ είραλ νη δάζθαινη, από θεη είραλε, βάιαλε ζην ρέξη ην 

Γαιαθώζηα. Ονπ δίλεη έλαο ηξνκεξόο Ώξρηκηκεηήο ην Βιιεληθό ην Ηεμηθό, ηόλε ραδεύεη ζηνλ ώκν, 

θαη ηνπ ζθπξίδεη ζη’ απηί πσο αλ θάκεη ην λεξό ύδσξ θαη ην κπαξνύηη ππξίηηδα, αλ πινπηίζεη θαη 

ηε θηώρεηα θαη ηελ θάκεη θη απηή πελίαλ, ζα θαηαληήζεη άιινο Ώηζρύινο, ζα θεξδίδεη θαη ηα 

βξαβεία ηνπ ΐνπηδηλά. Βηδεκή, δελ έρεη βξαβεία. Ζη έηζη ηόλε κηζνράζακε ην Γαιαθώζηα. 

Γήηεζαλ θαη η’ άιιν, ην Φηαλεζηώηηθν ην θακάξη λα ην ζθιαβώζνπλ θη απηό. Θα ν ΐαιασξίηεο, 

πηζηό θαη δπλαηόγλσκν ηεο Νσκηνζύλεο παηδί, ηνπο ιέεη, όρη. Ξαο δίλσ ηνπο πξνιόγνπο κνπ, θαη 

ηηο λόηεο κνπ κα ηα ηξαγνύδηα κνπ ηα θπιάσ γηα ην Έζλνο. «ΐέβαηα, βέβαηα! θώλαμαλ ηόηεο νη 

δαζθάινη. Δ δεκνηηθή είλαη ηδηαδόλησο γιώζζα πνηεηηθή.» 
Ζη έηζη, καο παξάδσζαλ νη θίινη ην θάζηξν ρσξίο λα ην λνηώζνπλ. Δ κόλε θηινινγία πνπ έρνπκε 

σο ηελ ώξα, θαη πνπ ηεο αμίδεη η’ όλνκα, είλαη θηινινγία πνηεηηθή. Άξρηζε ηώξα θη ε ζεηξά ηεο 

άιιεο. Ον Έζλνο πεηλάεη, θαη γπξεύεη ηώξα θαΎ. Γεηάεη λα δηαβάζεη, θαη δηαβάδνληαο λα γειάζεη, 

λα θιάςεη, λα κεηαληώζεη, λα ζπκώζεη, λ’ αγξηέςεη, λα πνιεκήζεη, αλ είλαη αλάγθε. Μηάλεη 

ινηπόλ από ην ιαηκό ηνπο καγείξνπο πνπ ηνπ λεξνβξάδαλε κνύκηεο ηόζα ρξόληα, θαη ηνπο 

θσλάδεη·—Γηα όλνκα ηνπ Θενύ, θηάλνπλ νη κνύκηεο! ήζηε κνπ θη έλ’ αξλί ζηε ζνύβια λα θάσ 

Αώζηε κνπ ηε ζξνθή πνπ δεηάεη ν πεηλαζκέλνο κνπ λνπο! Ρύζηε αίκα θαζάξην ζηηο ζηεγλσκέλεο 

κνπ θιέβεο! Νσκηό κ’ έθακε ν Θεόο, ξσκαίηθν ρώκα παηώ, ξσκαίηθν αέξα αλεζαίλσ, — πώο 

ζέιεηε λα ηα ρσλεύσ ηα νιόζηεγλα μεξνπέηζηα πνπ κνπ μεζάβεηε! Θε ηε καζηά ηα παίξλσ θαη ηα 

πεηώ, θαη ή κνπ δίλεηε όζα ε θαξδηά κνπ γπξεύεη θη ν λνπο κνπ νλεηξεύεηαη, ή πεζαίλσ από ηελ 

αηξνθία. 
Οα ιέγεη απηά ν ιαόο ν θαεκέλνο, όρη θπζηθά κε ην ζηόκα ηνπ ή κε ηελ πέλλα, πνπ αλ κπνξνύζε 

έηζη λα ηα θσλάδεη ζα ηνλ άθνπγαλ θη νη δαζθάινη· κα ηα ιέεη κε ηελ αδηαθνξία ηνπ πξνο ηα 

δαζθαιίζηα, κε ηελ αθακσζηά ηνπ, κε ηελ ακάζεηά ηνπ, κε ηελ αθηινθαιία ηνπ, κε ρίιηνπο 

ηξόπνπο πνπ κηινύλε ζην λνπ ηνπ θαζελόο παξαηεξεηή πνπ ηνλ αγαπάεη, ηνλ πνλεί, ηόλε 

λνηώζεη. Λη δάζθαινη όκσο, θνπθί απ’ απηά δελ απεηθάδνπλ. Ώπηνί παξαπνλνύληαη κνλάρα πσο ην 

έζλνο δελ έρεη όξεμε λα δηαβάδεη. «Βλ Βιιάδη δελ ππάξρνπζηλ αλαγλώζηαη.» Αελ ηηο αγνξάδεη 

θαλέλαο ηηο κνύκηεο. Ώο ηνπ θηηάμνπλ όκσο έξγα πνπ λα θαζξεθηίδεηαη ε ςπρή ηνπ θη ε γιώζζα 

ηνπ, θαη λα δνπλ. Ζνίηαμε πώο ηα ράθηεη ν ιαόο ηα ιίγα ςίρνπια πνπ εδώ θαη θεη ηνπ ζθνξπνύλε. 

Ζνίηαμε πώο ηα λνζηηκεύεηαη, σο θαη ηα θνπηζά ηα ξσκαίηθα πνπ ηνπ ζεξβίξνπλε ζηα 

θξαγθνξνκάληζα ηνπο, νη επηθπιιίδεο. Ζνίηαδε ηηο εθεκεξίδεο ηηο ίδηεο πνπ ηηο δηαβάδεηο ζήκεξα 

θαη δε ζε πηάλεη αλέθαηνο από ηηο βαξηέο ηηο Βιιεληθνύξεο· κόλν, όπνπ ρξεηάδεηαη δύλακε, δσή, 

θίλεζε, εθεί δαλείδνπληαη από ηε γιώζζα ηε δπλαηή, ηε δσληαλή, ηελ παληνθίλεηε. Οε γιώζζα 

πνπ θαη ηα ζπζηαηηθά έρεη, θαη γξαθηό ηεο είλαη λα δώζεη ην πιηθό γηα ηε θηινινγία ηελ εζληθή. 
Ια ζνπ πσ ηώξα θαη θάηη ζη’ απηί πξη λα ζεθσζνύκε. Ια είρακε θαηξό, θαη λα κε θνβνύκνπλ ηα 

γεξαηεηά, ζα ζ’ έπαηξλα καδί κνπ σο ην Μαξίζη. Βθεί ζα ζ’ αλέβαδα ζ’ έλα ζπίηη, ζηνπ Οαμηάξρε ηε 
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ζπλνηθία. Θα κπαίλακε, θαη ζα βιέπακε ηνίρνπο από βηβιία νινηξόγπξα. Ζαη ζηε κέζε, ιεβέληε, 

κε πξόζραξε όςε, θαη κ’ νιόμππλα κάηηα. Ώπηόο είλαη πνπ ηελ πέηαμε ηελ πξώηε ηε κπόκπα 

κέζα ζηε δαζθαιίζηα ηε θάιαγγα. Καθληθό ηνπο ήξζε ζαλ μέζπαζε. Ζαλέλαο ηνπο δε βγήθε λα 

ηνλ αληακώζεη θαη λα ηνπ ξίμεη, αο είλαη θαη κηα ηνπθεθηά. Μαηδηά βάδαλε θαη ηνπ ’ξηρηαλ πέηξεο. 

Θα ην «Οαμίδη» ηνπ νινλέλα ηαμηδεύεη αλάκεζά ηνπο, θαη ηνπο ζπέξλεη θσηηά θαη θαπλό. 
Ζη ήηαλε κπόκπα πνπ κόλνο ηε δνύιεςε θαη κόλνο ηελ πέηαμε. Έλαλ δελ είρε πιάγη ηνπ λα ηνπ 

δώζεη θνπξάγην. ρη, ζηεθόηαλε κηα θνληά ηνπ. Ξσζηή Θπνπκπνπιίλα ζε ηέηνηνπο πνιέκνπο. Θηα 

πνπ κπνξνύζε λα ηνπο ξνπθήμεη ηνπο θίινπο καο εθεί κέζα. Βπηζηήκε ηελ έιεγαλ ηελ 

αγαπεηηθηά ηνπ. Θα κνπ πεηο, είλαη ην ινηπόλ θη απηόο δάζθαινο; Ιαη, από θείλνπο πνπ ζα ’ρεη ην 

Έζλνο ζαλ μεθνξησζεί ην Δαζθαιηζκό. 
  
  

Ε'     Ζ ΚΗΑ ΚΔΟΗΑ ΔΛΝΠ ΞΑΟΑΚΘΗΝ 
 Μνύ λα πξσηνπάκε ηώξα; Ξηνλ Μξσζππνπξγό; Ξηε ΐνπιή; Ξηηο εθεκεξίδεο; ρη· δελ ήξζακε 

λα πηάζνπκε ηελ αξξώζηηα ηνπ ηόπνπ θαη λα ζπδεηνύκε πνιηηηθά. Ήξζακε λα ζεξηαλίζνπκε ηελ 

Ώζήλα ζηα πεηαρηά. Ξην κπζηηθό καο απηό ηαμίδη ίζσο αληακώζνπκε θαη πνιηηηθνύο. Ίζσο καο ην 

ζεξβίξνπλ θαη καο ην δαηκνληζκέλν ην πηνηό πνπ ην ’πηε ην Έζλνο θαη κέζπζε, θαη ηώξα ηη ιέγεη 

θαη ηη θάκλεη δελ μέξεη. Θα ζα η’ απνγεπηνύκε κε θξόλεζε θαη κε κέηξν· εηδεκή, άιιν κελ 

πεξηκέλεηο παξ’ αλνεζίεο θη από ηακάο. 
Ώπηό ην κεγάιν ην εζληθό ην κεζύζη δελ κπνξεί, ζαξξώ, θαη λα βαζηάμεη πνιύ. Θα δνπιέςεη 

θπζηθά θαη δσ ν λόκνο ν θπζηθόο ηεο ηζνξξνπίαο, δειαδή ζα πέζεη ζέινληαο θαη κε ην Έζλνο 

ζηε ιάζπε, θαη ζα θπιηέηαη ώζπνπ θάπνηνο πεξάζεη θαη ην ζεθώζεη. Θαθάξη λα είλαη δηθόο καο 

απηόο ν θάπνηνο! Θαθάξη λα κε καο ηελ θάκεη μέλνο απηή ηε ράξε! 
Ώιινύ, αιινύ αο θνηηάδνπκε, άιινπ αο θξπθνπεηνύκε. Λξίζηε αληίθξπ καο κεγάιν ζπίηη θη 

αξρνληηθό. Ξπίηη πνιηηηζκέλν, θαη ζαλ ηα ξνκάληζα ηνπο, από ηελ Βπξώπε θεξκέλν. Βθεί, εθεί 

πνπ αλνίγεη ε ζύξα θαη βγαίλεη έλα θνξηηζάθη λα πάεη Ξθνιεηό. Μξόβαιε θη ε κάλα θαη ην 

θαηεπνδώλεη. Μαλώξηεο δελ είλαη, κήη’ ε κηα κήη’ ε άιιε. Θα έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ηεο νκνξθηάο 

ηελ αληίπαιε, ηε ξσκαίηθε ηε ράξε θαη ηε λνζηηκάδα. Βίλαη θαη ληπκέλεο θαηά ηε κόδα. Δ Ζπξία 

καο πξέπεη λα ηελ μέξεη ηε κόδα λεξό. Θε ηα πξσηλά ηεο είλαη αθόκα. Οα θαηάκαπξά ηεο καιιηά 

ηα ’ρεη ζηξεθνγπξηζκέλα κε κηαλ αηαμία, πνπ ρξεηάδεηαη ρξόληα ζπνπδή λα ηε κάζεηο. Οα 

ρεξνπιάθηα ηεο γιπθνπαίδνπλ απάλσ ζηνλ ώκν ηεο θόξεο ηεο. Φεύγεη ην θνξίηζη, αθνινπζάεη ν 

δνύινο. Οη πξνηηκάο; Ια ζπλνδέςνπκε ην θνξίηζη, λα δνύκε πνπ πάεη, θαη ηη ζα κάζεη; ή λα 

κείλνπκε θαη λα θξπθνρσζνύκε ζην κεγάιν ην ζπηηηθό; 
Οξέκσ κελ ηύρεη θαη κνπ πεηο ζηε κηθξνύια λα πάκε. Οξέκσ, γηαηί κηα θαη δεηο ην ηη δηδάζθνπληαη 

νη κεηέξεο ηεο γελεάο πνπ από δαύηεο πξνζκέλεη γιπησκό θαη πξνθνπή ε παηξίδα, ζα θξίμεηο, 

θαη ζα κνπ πεηο λα γπξίζνπκε ζην θαιύβη, θαη θεη λα κείλνπκε, απειπηζκέλνη από πην θαιόηπρα 

κέιινληα! 
Ζαιύηεξα, θίιε, ζην κεγάιν ην ζπηηηθό· αθνύ κάιηζηα θη ε κεηέξα ηεο ζε Ξθνιεηό ζπνύδαμε θό-

ζκν. ΐιέπνληαο εθεί ηνπο θαξπνύο ηεο ζειπθήο καο ζπνπδήο, ζα ειπίδεηο πσο ίζσο ε θόξε ζα 

ζπνπδάδεη ηώξα αλζξσπηλόηεξα, θπζηθόηεξα. Ζη ειπίδνληαο, πάληα θάηη βγαίλεη. 
Καλαλνίγεη σζηόζν ε ζύξα. Αε βγαίλεη άιιν παηδί. Μξέπεη λα είλαη ν αθέληεο εθείλνο πνπ βγαίλεη, 

επεηδή δελ παξαζηέθεηαη ε θπξία. Κεθηλάεη γηα ηε δνπιεηά ηνπ κε ην ηζηγάξν ζηα ρείιε. Ξα 

γεξνλίθνο κνπ θαίλεηαη, θη σζηόζν κε ηε κόδα πεγαίλεη θη απηόο. 
Έθπγε θη ν παηέξαο, θαη ηώξα δε βιέπνπκε ηίπνηε. Ζαηξόο καο λα γίλνπκε αέξαο θαη λα ρσζνύκε. 

Ίζηα ζηεο Ζπξίαο ην Θπνπληνπάξ, εθεί πνπ ζηέθεηαη ν παληνδύλακνο ζξόλνο ηεο, πνπ ηα ’ρεη όια 

δηθά ηεο, πνπ ςπρή δελ ηνικάεη λα ηεο αγγίμεη βειόλη, κήη’ ν ίδηνο ν άληξαο ηεο. Θα ηε 

ΐαζίιηζζα δελ ηε βιέπσ ζην ζξόλν ηεο. Μξέπεη λα έκεηλε θάησ θαη λα δίλεη πξνζηαγέο ζηελ 

θνπδίλα. Θα πήγε λα βάιεη γλώζε ηνπ κάγεξα, λα κελ ην παξαθάκλεη ζην κέηξεκα. Ώξεηέο 

γπξεύεη από ην κάγεξα, πνπ κήηε ζ’ αγαπεηηθό ηεο δελ κπνξεί λα ηηο αλαθάιπςε. Ζη ίζσο κήηε 

ζηνλ άληξα ηεο, αλ, θαζώο ππνςηάζηεθα, εκπνξεύεηαη θη απηόο ζηα πνιηηηθά. 
Ζνίηαμε σζηόζν ηη όκνξθα ηα ’ρεη ζπγπξηζκέλα ηα έπηπιά ηεο. Ζαλαπέο, πνιπζξόλεο, θαξεγιάθηα, 

όια βεινύδν. Ον ραιί καιαθό ζαλ ηα καγνπιάθηα ηεο. Ηνγήο παηρλίδηα θαη ζηνιίδηα ζθόξπηα ζε 

ξάθηα θαη ζε ηξαπεδάθηα, κ’ αηαμία θη απηά, ζαλ ηα καύξα ηεο ηα καιιηά. 
Λξίζηε θη έλα γξακκαηάθη ζ’ απηό ην ηξαπέδη. Μξέπεη λα ην ιεζκόλεζε δσ. Ώξγόηεξα ζα κπεη ζην 

ζπξηάξη θη απηό. Ηεο λα η’ αλνίμνπκε ην ζπξηαξάθη λα δνύκε θαη η’ άιια; ρη, δελ πξέπεη. Έπεηηα, 

εθεί θξύβνπληαη παιηέο ηζηνξίεο, θη εκείο γπξεύνπκε ηζηνξίεο ηεο ώξαο. Ζαη ζα ηηο βξνύκε, 

ζαξξώ, γηαηί εδώ κπξίδεη βαλίιηα, θη όζν γέξνο θη αλ είκαη, πάεη λα κε κεζύζεη ε αξρνληάδηθε 

απηή κπξνπδηά. 
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Γηαηί όκσο λα η’ αθήζεη έμσ ην γξακκαηάθη! Βίλαη, ζα πεηο, γξακκέλν ζηελ θνξαθίζηηθε, θαη θόβν 

δελ έρεη λα δηαβαζηεί από δνύιν. Θα πάιη λα κε θνβεζεί κελ ηύρεη θαη ην δηαβάζεη ν άληξαο ηεο! 

Αε ζνπ ην είπα; Λ άληξαο ηεο πόδη δελ παηάεη εδώ κέζα. Ώο δηαβάζνπκ’ εκείο ην ινηπό. ΐέβαην 

πσο έρνπκε ηελ άδεηα ηνπ Ώθέληε, αλ όρη ηεο ιπγεξήο ηνπ. 
«... Θνη εζηάζε ησλ αδπλάησλ ρζεο. Θε δπζαλαζρέηεη. Έζν βεβαία πεξί ηεο ζήκεξνλ...» 
κνξθν ξαβαζάθη! Θήη’ αξρή, κήηε ηέινο, κήη’ όλνκα, κήηε ρσξηό. Ζνπηάζηε, Ζύξηνη, εζείο πνπ 

θαηαγίλεζηε ζηηο Βπηγξαθέο, θαη μεδηαιύλεηέ ην. «Θε δπζαλαζρέηεη. Έζν βεβαία πεξί ηεο 

ζήκεξνλ.» Μσο θάηη ζα γίλεη ζήκεξα, δε ρξεηάδεηαη δα θαη Ληθνλνκίδεο λα καο ην πεη. 

Ζαηαιάβακε θαη πσο πξέπεη λα πέξαζε ζπκσκέλε λπρηηά. Θήηε ζην θαηώθιη δελ πήγε λα 

πξνβνδίζεη ηνλ άληξα ηεο. 
Μξνζνρή, γηαηί ηελ αθνύγσ θη αλεβαίλεη. 
Αελ έξρεηαη κέζα σζηόζν. Ξηελ άιιε ηελ θάκαξα ηξύπσζε. Ξα λα μεδηπιώλνπληαη θαη λα 

θξπθνηξίδνπλε θνξέκαηα. Φαίλεηαη πσο ζηνιίδεηαη ε Ζπξία· δειαδή, πεξλάεη ηε γιπθύηεξή ηεο 

ηελ ώξα. Ζη ώζπνπ λα ζηνιηζηεί, ηη λα θάκνπκε! Ια κπνύκε θαη λα ηελ θακαξώζνπκε, δελ 

ηαηξηάδεη. ΐγαίλνπκε ζηελ Μιαηεία,, θαη ζεξηαλίδνπκε. Μάληα θάηη ζα δνύκε. 
  

Ζ'    Ζ ΑΙΙΖ Ζ ΚΔΟΗΑ ΡΝ ΞΑΟΑΚΘΗΝ 
 Αε κνπ θαίλεηαη λα ηζαθίδεη ν θόζκνο ηα θόθαιά ηνπ εδώ ζηε δνπιεηά. Λη ώξεο ζηνλ ηόπνλ 

ηνύηνλ είλαη πάθηελεο, κπόιηθεο, θαη γεκάηεο δαραξέλην λεξό ζαλ θαξπνύδηα. Αίρσο ζξνθή θαη 

δίρσο νπζία λεξό. Ια ηνπ πεηο ηνπ Οξακπνύθνπ πνπ θάζεη’ έμσ από ην Ζαθελείν θαη θνηηάδεη 

ιεβέληηθα ηελ άθξε ηνπ παπνπηζηνύ ηνπ, —λα ηνπ πεηο πσο όζνλ θαηξό ράλεη κειεηώληαο ηξό-

πνπο λα θξπθναξπάδεη θησρηθά ςηρνπιάθηα από ην Ζνηλό, κπνξνύζε ηίκηα δνπιεύνληαο λα 

καιακαηώζεη ηελ ηξνκεξή ηνπ θνπκπνύξα, λα κείλεη θάηη θαη γηα ηε ρώξα πνπ ηνλ έζξεςε, θαη 

πνπ απηόο αθόκα ηήλε βπδάλεη, αλ ηνπ ηα πεηο απηά, ζα ζαξξέςεη πσο ζέιεηο λα γίλεηο εζύ αληίο 

ηνπ ιόγνπ ηνπ θιέθηεο ηνπ ηόπνπ, θη ίζσο θαη ζε ζθνηώζεη, θαλεξά ή θξπθά. Θα θάιιην δεο 

παξακέζα! Ζαη πεο κνπ, πώο ζα βξίζθακε ηόπν λα θαζίζνπκε, αλ δελ κπνξνύζακε θαη κύγεο λα 

γίλνπκε ζηελ αλάγθε! ζν γηα ηηο θσλέο, θαιά πνπ δελ ηηο αθνύκε κε ηα θαζεκεξηλά καο η’ 

απηηά! Ζόπηαζε ηώξα εζύ, πνπ κνπ ιηκπίδνπζνπλ πνιηηηθά ην πξσί, λα η’ αθνύζεηο θαη λα ηα 

ρνξηάζεηο. Ζόπηαζε λα ην λνηώζεηο πσο πνιηηηθά πάεη λα πεη πνηνο λα πξσηαξπάμεη. Ώλ είλαη ζη’ 

αιήζεηα πνιηηηθόο, λ’ αξπάμεη ίζηα από ην Οακείν. Ώλ όρη, από η’ απιάθηα πνπ ηξέρνπλε ζην 

Οακείν· κα ηεισλεία είλαη, θόξνη είλαη, ό,ηη ηύρεη λα είλαη. 
Άθνπ ηνλ αβνθάην, κε ηη πίθξα κνηξνινγάεη ηελ παηξίδα ηνπ, ηώξα πνπ ηελ θπβεξλάεη ε 

ζθιεξόθαξδε ε παξέα πνπ ηνλ έρεη αθεκέλν απ’ έμσ. Ζαη ηη ηεξηίπηα ζνθίδεηαη λα ηελ 

αλαπνδνγπξίζεη απηήλ ηελ παξέα. Έλα σζηόζν θαιό καο θάκλεη ν ςαιηδόγισζζνο ν αβνθάηνο, 

θη απηό ρσξίο λα ην ζέιεη πνπ κε ηα ιόγηα ηνπ καο μεγάεη ην θιεηδί ηεο ξσκαίηθεο ηεο πνιηηηθήο. 

Μνηνο λα πξσηνθιέςεη, δειαδή πνηνο λα πξσηνδήζεη δίρσο δνπιεηά,—λα ην θιεηδί. ια η’ άιια 

είλαη παξακύζηα. Μαξακύζηα είλαη θη όζα ηνπ απνθξίλεηαη ν πιαγηλόο ηνπ ν παηξηώηεο, πνπ 

ηπραίλεη, ζαξξώ, λα είλαη ζαλ ηηκηόηεξνο, αλ θη απηόο αθακάηεο. Γεκάηνο ηδέεο ν θίινο· όκνξθεο 

ηδέεο θαη ζηνραδνύκελεο. Γλσζηηθόο παηξηώηεο, θαη λνηθνθύξεο θαιόο· δηαβάδεη θαη ην «Ιηεκπά». 

Θα θεύγνπλ θαη ράλνπληαη θη απηνπλνύ ηα ιόγηα καδί κε ηνλ θαπλό πνπ θαπλίδεη. Μεο ηνπ λα ηα 

γξάςεη θαη λα ηα ζηείιεη ζηνλ ηύπν, θαη ζα γειάζεη κε κηαλ αθαηαδεμηά πνπ ζα ζε θάκεη λα 

ληξαπείο πνπ ηνπ κίιεζεο, ζα ζνπ πεη πσο νη ξσκαίηθεο νη εθεκεξίδεο είλαη γηα ηα παηδηά πνπ ηηο 

γξάθνπλ, θαη γηα κεξηθνύο πνπ ην θάκλνπλε δνπιεηά ηνπο. «Βκέλα δελ είλαη δνπιεηά κνπ», ζα 

ζνπ πεη. 
«Ώπηά γίλνπληαη ζηελ Βπξώπε», κπνξεί λα ζνπ πεη. Βθεί θάζε γλσζηηθόο πνιίηεο δνπιεύεη, 

άιινο θξπθά θη άιινο θαλεξά, γηα ηνλ ηόπν ηνπ, κπνξεί λα ζνπ πεη. 
ΐιέπεηο; ια ηα μέξεη. Ονπ πνιηηηζκνύ ηνλ δξόκν ηνλ αθνινπζάεη θαη ηόλε ζπνπδάδεη θαζώο η’ 

αζηέξηα ν αζηξνλόκνο. Αελ είλαη λόκνο, δελ είλαη ζύζηεκα πνπ δελ ην ’ρεη κειεηεκέλν. Οα μέξεη 

όκσο όια θαζώο μέξεη ηελ ηζηνξία· από ην βηβιίν. Λη ζνθίεο πνπ δηάβαζε δε δσληαλέςαλε κέζα 

ηνπ. Ονπ ιέεη ινηπόλ, «Βκέλα δελ είλαη δνπιεηά κνπ, απηά γίλνπληαη ζηελ Βπξώπε». 
Θα, θξόληκε λνηθνθύξε κνπ, κήηε ηνπ Άγγινπ δελ είλαη δνπιεηά ηνπ. Βίλαη ρξένο ηνπ. Ώκαξηία 

ην ’ρεη αλ δελ πάεη ην βξάδπ ζε κηα Ξπλέιεςε λα πνιεκήζεη, λα δώζεη θαη ιόγν γηαηί πνιεκάεη 

ηνπο πνιηηηθνύο ηνπ αληίπαινπο. ηαλ όκσο ζεθσζεί ην πξσί, ζηε δοςιεηά ηνπ ζα πάεη. Βκείο 

είλαη πνπ ηα θάκακε δνπιεηά ηα πνιηηηθά. Ιηειηγηάλλεο εδώ πάεη λα πεη ςσκί, Οξηθνύπεο πείλα. 

Ζη αλ ηύρεη θαη δελ ππάξρεη κήηε ςσκί κήηε πείλα ζηε κέζε, ηίπνηηο ηεξό, ηίπνηηο όζην δελ 

ππάξρεη, θη νξίζηε γηαηί κήηε γξάθεηο, κήηε καδεύεηο κεξηθνύο ζαλ θαη ιόγνπ ζνπ, λα ηνπο 

ραξίζεηο ηε κάζεζή ζνπ, ζην αίκα ηνπο λα ηε ρύζεηο, κε ζπλείδεζε θαη κε ηηκή λα ηνπο 

αξκαηώζεηο, πνιίηεο αιεζηλνύο λα ηνπο θάκεηο,—δηαβαζκέλε κνπ παηξηώηε. 
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Άιινο εθεί παξαθάησ! Βπαξρηώηεο απηόο, θαη δεγάηαη ηνπ πιαγηλνύ ηνπ πώο ην θαηάθεξε, εθεί 

πνπ έθιαηγε ηε κνίξα ηνπ ζηε βξνκεξή θπιαθή ηνπ ρσξηνύ ηνπ, ηόηεο πνπ καραίξσζε θάπνηνλα, 

λα βξίζθεηαη ηώξα ζηελ Ώζήλα, θαη λα ραίξεηαη ηεο δσήο ηα θαιά. Θεγάιε ηζηνξία, θαη ηόζεο 

θνξέο ιεγκέλε, πνπ κήη’ εδώ λα μαλατζηνξεζεί δελ αμίδεη. Ξώλεη λα μέξεηο πσο είλαη θνπκπάξνο 

ελόο βνπιεπηή. Έλα κήλπκα ηνπ βνπιεπηή, θαη κεηαζέηεηαη ν δηθαζηήο πνπ κειεηνύζε λα ηνλ 

παηδέςεη. Ζη έξρεηαη άιινο δηθαζηήο πνπ γηα ηνπ βνπιεπηή ην ραηίξη θαη λεθξό δσληάλεπε, όρη, 

ιέεη, δσληαλό λα θξεκάζεη. Ζη έηζη γιύησζε ν θνπκπάξνο, ην ζηήξηγκα απηό ηεο παηξίδαο, πνπ 

καο ζηέιλεη ζνθνύο βνπιεπηάδεο ζηελ πνιπθώηηζηε ηελ Ώζήλα. 
Θα ηη ηνύηνο, ηη εθείλνο, θαη ηη ν άιινο! ινη ηνπο ζην ίδην ην θαδάλη κέζα βξάδνπλ εδώ. Ον ίδην 

ην θαξκάθη ηνπο πνηίδεη όινπο. Ώο ζύξνπκε παξακέζα, γηαηί θηάλεη καο ηα πνιηηηθά. Βίλαη θξηρηή 

ε ζαπίια ηνπο, θαη κπνξεί λ’ αξξσζηήζνπκε. 
Ζνίηαμε ηνπο ηξεηο εθείλνπο θακαξσηνύο ζπαζνθόξνπο, ζηνπ θαθελείνπ ην βάζνο. Βθεί λα πάκε, 

θαη λα θαζίζνπκε δίπια ηνπο. Θηα ραξά λα ηνπο βιέπεηο. Άιιν πξάγκα όκσο, λα ηνπο αθνύο. 
«Μάιη ζαο ραηξεηώ, παιηθάξηα, πνπ ράξε λα ’ρεηε ηα εξσηθά ζαο νλόκαηα, θαη δελ ζαο παίξλνπλε 

γηα απνβγάικαηα ηεο Φξαγθηάο! Μνπ ζπίζεο πεηνύλε ηα κάηηα ζαο, κα ζπίζεο πνπ δε κπξίδνπλ 

κπαξνύηη! Μνπ ν Άξεο ηελ πήξε ηε θιόγα ηνπ από ηελ όςε ζαο, θαη ζαο αθήθε ηα ξνύρα ηνπ 

κνλαρά! Ζαιή καο ηύρε, παηδηά κνπ, πνπ ε Φύζε θάκλεη θαη ζάκαηα θάπνηεο. ΐγάδεη θάπνηεο θαη 

δξάθνπο από ηα ζπιάρλα ηεο ζαξδαλαπαιηάο. Βηδεκή ζα θαζίδακε ηώξα αληίθξπ ζαο, θαη ηα 

πύξηλά καο ζα θιαίγακε πνπ έκεηλε ε ηύρε ηεο Νσκηνζύλεο ζη’ αθξνδηησκέλα ζαο ρέξηα.» 
Ώλ ηηο έπαηξλε η’ απηί ζνπ ηηο νκηιίεο ηνπο, ηνλ ίδην ραηξεηηζκό ζα ηνπο έθακλεο. Μξόζεμε ηώξα, 

λα θαηαιάβεηο ηη ινγήο θσηηά είλαη απηή πνπ ηνπο πεξηρύλεη. 
Ζνίηαμε πξώηα ηνλ θαηακεζηαλό ηνπο, κε ηε ρσξίζηξα ζηε κέζε, απηόλα πνπ ζθύβεη θαη 

θξπθνκηιάεη ηνπ αληηθξηλνύ ηνπ. Γηα θάηη ζηνίρεκα ηνπ κηιάεη. Ον ’ραζε, ιέεη, ν πιαγηλόο ηνπ ην 

ζηνίρεκα. Άκα ηεο ξίρηεθε, ιέεη, ηεο Ζπξίαο πνπ καηηά δελ ηνπο ράξηδε ζηνλ πεξίπαην, ηελ 

έκπιεμε κέζα ζηα δίρηπα ηνπ. Μέληε βίδηηεο πήγε, ιέεη, θαη ηεο έθακε σο ηελ ώξα. Ζη ε ζηεξλή 

ηνπ, ιέεη, ε βίδηηα ήηαλ παξάδεηζνο κέζα ζε θείλν ην κπνπληνπάξ. Βρηέο, ιέεη, είρε άιιν θπλήγη 

θαη δελ κπνξνύζε λα πάεη, θαη ηνπ ήξζε έλα γξάκκα — όιν θσηηά θαη ζπκόο. Ζη είλαη έηνηκνο, 

ιέεη, θαη λα ην δείμεη ην γξάκκα ηνπ πιαγηλνύ ηνπ, αλ δελ ην πηζηεύεη. 
Ζη αθνύγνληάο ηα απηά ν ηξίηνο ν θίινο θνπλάεη γειαζηόο ην θεθάιη ηνπ, ζα λα ην 

πεξεθαλεύεηαη πνπ ε ηύρε ηνπ ράξηζε ηέηνηνλ ήξσα θίιν. Σζηόζν ν πιαγηλόο, ηζηκνπδηά. 

Γνξγνζαιεύεη ην πόδη, ρηππάεη ηα δάρηπια ζην ηξαπέδη, λα ζθάζεη πάεη πνπ δελ θαηαπηάζηεθε 

ηέηνηνλ εξσηζκό απαηόο ηνπ, κόλν πιεξώλεη ηώξα θαη ηηο δξαρκέο ηνπ. 
Ξεθώλεηαη σζηόζν ν θαηακεζηαλόο ν Ήξσαο θαη ζέξλνληαο ην ζπαζί μεθηλάεη. Ονλ θξάδεη ε 

ζάιπηγγα ηεο Ώθξνδίηεο ζην κπνπληνπάξ. Ώλ είρακε πόιεκν, ρώξεο αιάθεξεο ζα ξεκάδαλε. Οη 

ζα ράζεη ε εηξήλε, αλ κέζα ζηελ αγθαιηά ηεο ξεκάμεη ν ήξσάο καο έλα θαη κνλαρό ζπηηηθό! 
Ήηαλε θαη καο ώξα καο λα μαλακπνύκε ζηεο Ζπξίαο η’ αξρνληηθό. ΐιέπακε απάλσ ζην ηξαπεδάθη 

ηεο ηε κηα κεξηά ηνπ παξακπζηνύ θαη δελ ηελ θαινλνηώζακε. Ζη είπακε, όηαλ ζηνιηζηεί, λα 

μαλαπάκε θαη λα κειεηήζνπκε ηε ζθνηεηλή ηελ επηγξαθή. Αίρσο λα ην ζέινπκε όκσο, ε 

επηγξαθή μεγήζεθε κεο ζην Ζαθελείν! Ον γξάκκα πνπ ηεο έγξαςε ν ζπαζσκέλνο ν ήξσαο ήηαλ 

απινύζηαην. «Θε ζπκώλεηο πνπ δελ κπόξεζα λα ζε θαηαζηξέςσ ερηέο. Έξρνπκαη ζήκεξα θαη ζ’ 

απνηειεηώλσ. Θε κηα κνπ αηηκία, ζε καπξίδσ θαη ζέλα, θαη ηνλ άληξα ζνπ, θαη ην θνξίηζη ζνπ, 

θαη ην κπνπληνπάξ ζνπ.» 
Ώιινύ, αιινύ λα ηξαβήμνπκε. Δ θαξδηά εδώ ζθίγγεηαη, ν λνπο ζνιώλεη θη απνηξειαίλεηαη. 

Ώιινύ λα ζύξνπκε, ίζσο θαη βξνύκε ηνπο Άε Γηώξγεδεο, πνπ ζα καο ηα πλίμνπλ απηά ηα ζηνηρεηά. 
  

Θ’     ΠΡΝ ΓΟΝΚΝ 
 Αέληξα, ακάμηα, πιάθεο, θνιόλεο, αξρνληόζπηηα, κεγαιεία. Ώπηά έξρεηαη θαη βιέπεη η’ αδέξθη 

καο από ηελ Ονπξθηά θαη ράλεη ην λνπ ηνπ. Έξρεηαη θη ν Λκνγελήο από ηελ Βπξώπε θαη ηξίβεη ηα 

κάηηα ηνπ λα θαινδεί κήπσο θάκλεη ιάζνο, θαη δε βξίζθεηαη ζηελ Βπξώπε αθόκα. «Λη θαξπνί ηεο 

Βιεπζεξίαο», ιέεη ν έλαο. «Βμεπξσπατζκόο», ζπιινγηέηαη ν άιινο. Ζαη παίξλνπλ ην ζηδεξόδξνκν 

θαη θαηεβαίλνπλε ζην Φάιεξν, θαη θάκλνληαο θέθη ζηεο ζάιαζζαο ηελ αζάλαηε, ηελ ακόιπληε 

ηελ πλνή, καθαξίδνπλ ηνπο ακαλίηεο πνπ θύηξσζαλ θαη κε ιακπξόηαηα ρξώκαηα ζηνιίδνπλε ηελ 

παρηά θνπξηά πνπ καο έζηξσζαλ ηεζζάξσλ αηώλσλ θαθνκνηξηέο. 
Θπκάζαη ηη ιέγακε ζην ρσξηό; Ώπηό ζα ζνπ πεη θάζε θξόληκνο παηξηώηεο θαη δσ, αλ ηνπ αλνίμεηο 

νκηιία γηα ηνπο ιακπξνύο απηνύο ακαλίηεο. «Ώο είλαη θαιά, θίιε κνπ, αη αηνκηθαί επηρεηξήζεηο· 

εηδεκή ε Ζπβέξλεζηο ...» — Ζαη ηη ηελ έρεηε ινηπόλ ηέηνηα Ζπβέξλεζε; πσο δελ θάκλεηε ην ιαό 

λα ζαο δηαιέγεη πην πξνθνκκέλε Ζπβέξλεζε; —«Ρα, ρα»! ζα θσλάμεη ηόηεο ν παηξηώηεο. «Αε 

καο έκαζεο, θαζώο βιέπσ, αθόκα· λα κείλεηο καδί καο ιηγάθη, λα καο κάζεηο θαιύηεξα.» 
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Ζαη ζαλ η’ απνθαζίζεηο θαη κείλεηο έμη κήλεο, έλα ρξόλν, πέληε ρξόληα, ζα κάζεηο απηό πνπ 

βιέπεηο θαη ηώξα. Λ έλαο λα ηα θνξηώλεη ηνπ αιινπλνύ. Λ θαζέλαο λα θπλεγάεη ηε δνπιεηά ηνπ, 

θη νη κεγαιύηεξεο νη δνπιεηέο εδώ γίλνπληαη ζηα πνιηηηθά. Λ θαζέλαο λα ’βγάδεη ην ςσκί ηνπ, θαη 

ην πηόηεξν ην ςσκί βγαίλεη από θεη πνπ έπξεπε λα πεγαίλεη. Ξηε κέζε θείηεηαη ε εζληθή ε 

κειόπηηα, θαη ηξηγύξσ ζσξηάδνπληαη νη πεηλαζκέλεο νη ζθίγγεο θαη ηε βπδάλνπλ. Ζαζέλαο θαη ην 

θεληξί ηνπ, θαη ην θεληξί απηό είλαη ην Βγώ ηνπ Νσκηνύ. 
Λ ιαόο απηόο, πνπ ηόλε βιέπεηο ηώξα θαη ζαξξείο πσο παξάθκαζε, θαη πσο έραζε ηνλ εξσηζκό 

ηνπ, κελ ην ζαξξείο. Λ ίδηνο είλαη, θαη πάληα ν ίδηνο. Μαιηθαξηά όζε ζέιεηο, εγσηζκόο άιινο 

ηόζνο. Δ παιηθαξηά κε ηα ζάκαηα ηεο ηνλ έδησμε ηνλ Ονύξθν απ’ απηά ηα βνπλά· όηαλ όκσο 

έκεηλε ε παιηθαξηά κνλαρή κε ηνλ εγσηζκό, από ηα καιιηά ιεο θαη πηάζηεθε καδί ηνπ, θη έπεζε 

κνλνκηάο θάησ ιαβσκέλε, αθαληζκέλε. Μήξε ηόηεο απάλσ ηνπ ν Βγσηζκόο, θαη 

θαινζξνληάζηεθε κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ Νσκηνύ. Μνύ λα βξεζεί ιεβέληεο λα ηελ μαλαζεθώζεη, 

λα ηελ μαλαδνμάζεη ηελ πεζκέλε παιηθαξηά! Βίρακε κεξηθνύο πξνζηάηεο, είρακε δπν ηξεηο θίινπο. 

Ζαη ζα λα γύξεπαλ θη απηνί ην θαθό καο, θάζε ηξόπν θάκλαλε λα ην ζξέθνπλ ην ηέξαο πνπ 

θαηαπόλεζε ηε κεγάιε καο αξεηή, θάζε ηξόπν λα ην ζεξηεύνπλ. Ζαη γηα λα κελ ηύρεη θαη ηα 

κέιινληα καο ζηαζνύλ ηπρεξόηεξα, θαη μαλαβιαζηήζεη παιηθαξηά θη αξεηή ζηε ςπρή καο, καο 

ξίμαλε ζηε κέζε ηε κπξηνθακάξσηε απηή ηε κειόπηηα, πνπ ηε ιέλε «Ξύληαγκα». 
Ζαη ηώξα ηε βξήθακε ζαξξώ, ηε θύηξα ηεο πεξίθεκεο απηήο «πνιηηηθήο δηαθζνξάο», πνπ όιε 

καο ηε δσή ηελ αθνύκε. Έλα είδνο δαζθάινη καο ηελ έθηηαμαλ θαη δσ. Ξηε θηινινγία είρακε ηνπο 

δαζθάινπο ηεο γξακκαηηθήο, εδώ ηεο πνιηηηθήο. Μήξαλε κεξηθά βηβιία, κεηαθξάζαλε λόκνπο, 

άξζξα, Ξπληάγκαηα, ηα ’δσθαλ ηεο ΐνπιήο, ηα παίξλεη ε ΐνπιή θαη ηα θελώλεη ζηε ρώξα, από 

Νσκηνζύλε λα γίλεη Βπξώπε πνιηηηζκέλε. Ράξε όκσο λα ’ρνπκε ζηνλ εγσηζκό καο, πνπ νη ζνθνί 

καο νη δάζθαινη ηειεζθόπη δελ είραλε λα ηνλ αλαθαιύςνπλ, αληίο Βπξώπε θαηαληήζακε 

ζεξηνηξνθείν. 
Οίπνηηο θαη θαιά λα κε κείλεη δηθό καο, εζληθό καο ρηήκα, σο κήη’ απηό ην Ζνηδαπαζηιήθη, πνπ ην 

θάησ θάησ καο γιύησζε από αμέραζηα βάζαλα! ια καο από ηελ αξραηόηεηα θη από ηελ Βπξώπε 

θεξκέλα! Ζαη ηώξα ξσκαίηθν άιιν δε κέλεη παξά ην Βγώ, ιεύηεξν, απαηδαγώγεην, αραιίλσην. 

Θε κόλε ηελ ειπίδα πσο ίζσο θη ε θνπξηά πνπ ζήκεξα καληηάξηα κνλάρα καο ζξέθεη, βγάιεη θαη 

ζξέςεη ην κεγάιν, ην βαζπόξηδν, ην κπξηόθισλν ην δέληξν πνπ ζα καο ζθεπάζεη κε ηνλ 

θαινξίδηθό ηνπ ηνλ ίζθην. Ον Ηεβέληε, πνπ ζα πξνβάιεη κηα κέξα από ην παιάηη εθείλν θαη ζα καο 

πεη: 
«Ον έζλνο έθακε ιάζνο ζαλάζηκν ηόηεο πνπ ζάξξεςε πσο ηνλ απνηέιεησζε ηνλ πξννξηζκό ηνπ. 

Μξννξηζκόο θαη ζθνπόο ηνπ ήηαλε λα ηελ θαζαξίζεη όιε ηε ρώξα από ην κίαζκα ηεο ζθιαβηάο, 

θαη λα ην μαλαζηήζεη ην Ζξάηνο πνπ θη από αίκα θη από δηθαίσκα ηνπ αλήθεη. Θόιηο ιεπηεξώζεθε 

όκσο έλα παξάκεξν ηεο Νσκηνζύλεο ινπξί, θη ακέζσο ην βαθηίδνπλ «Βιιάδα», θαη ηελ άιιε ηε 

ρώξα ηελ αθήλνπλ ελόο Ξνπιηάλνπ βνζθή, λα βγαίλεη θαη λα θπιηέηαη ζην αίκα! Ονπο μέραζαλ 

ηνπο αδειθνύο ηνπο ηα παιηθάξηα πνπ γηα δαύηνπο ζεθώζεθαλ, θαη η’ νλεηξεύηεθαλ πσο δίρσο 

εθείλνπο έζλνο ζα γίλνπλ, εζληθό κεγαιείν θαη πινύην ζ’ απνρηήζνπλ, δόμα εζληθή ζα ηνπο 

ιακπξύλεη! Ον μέραζαλ ην ηεξό ην ρξένο πνπ νη πξνγόλνη ηνπο δίδαμαλ, θαη ζα λα μεκέξσζε ε 

κέξα πνπ ηόζνη αηώλεο νινζθόηεηλνη ιαρηαξνύζαλ, άξρηζαλ θη έζηελαλ παιάηηα καξκάξηλα, 

ζέαηξα θαη Μαλεπηζηήκηα θαη ΐνπιέο, ζα λα κελ αλαζηέλαδαλ αθόκα κέζα ζηεο ζθιαβηάο ηελ 

ηαπείλσζε ρηιηάδεο ακέηξεηεο! 
»Έξρνπκαη, (ζα πεη ν Ηεβέληεο), παιηθάξηα, λα ζαο μππλήζσ, θαη λα ζαο θέξσ ζην κέγα ην έξγν 

πνπ γξαθηό ζαο είλαη λα θάκεηε. Έξρνπκαη λα ζαο μεκεζύζσ από ηε ραξά ζαο γη’ απηό ην ιίγν 

πνπ έγηλε, γη’ απηή ηελ ηξύπα, πνπ ιεπηεξώζεθε, κα πνπ γηα έζλνο κεγάιν δε ζώλεη, επεηδή ζε 

ηέηνηα ηξύπα κέιινλ εζληθό δελ κπνξεί λα ρσξέζεη. Ώθήζηε ηα ηα ζπληάγκαηα, ηα ζέαηξα, ηηο 

θηινινγίεο θαη ηηο γξακκαηηθέο. Ώπηά είλαη ινύζα πνπ έλα έζλνο ηα ζπιινγηέηαη όηαλ έρεη όιν ην 

είλαη ηνπ. Γπξίζηε, παιηθάξηα κνπ, ζην ηζαξνύρη, ζηελ θάπα θαη ζην καύξν ςσκί. Γπκλαζηείηε 

πάιη ζη’ αγαπεκέλα ζαο η’ άξκαηα, θαη ’ιάηε καδί κνπ. Ή έζλνο κεγάιν λα γίλνπκε, πνπ θη ε θαξ-

δηά καο, θη ν λνπο καο καδί ηνπ λα κεγαιώζεη, θη από ςεύηηθα θη άηηκα θέξδε λα γπξεύεη ιακπξέο 

θη αληξίθηεο ηηκέο, ή λα γπξίζνπκε ζηε ζθνηεηλή ηε ζθιαβηά, πνπ κ’ όιν ην αίκα ηεο θαη κ’ όιε 

ηεο ηελ ηαπείλσζε, είλαη πην θαιόηπρν πξάκα από ηηο αηηκίεο πνπ κηα θνξά έλαο Γεξνδήκνο 

πνιεκνύζε λα ηηο βγάιεη ζηνλ ήιην, θαη κήηε κέξνο δε καο ηζηόξεζε.» 
Ώπηά ζα καο πεη ν κεγάινο ν Ηεβέληεο, ην θακάξη ηεο Νσκηνζύλεο, θαη ηόηεο ίζσο ηελ πξνιάβεη 

ην έζλνο ηελ θαηαζηξνθή πνπ ηνπ εηνηκάδνπκε εκείο από ηε κηα κε ην βαξύ ην κεζύζη, θη από 

ηελ άιιε ν αρόξηαγνο ν Ξιαβηζκόο, πνπ γηα θαθή καο ηύρε δελ έρεη κήηε Ονύξθνπ αθακσζηά. 
  

Η’   ΚΔΓΑΙΝΠ ΛΝΠ 
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 Μεξπαηώληαο ζην δξόκν, πεξπαηνύζαλ θη νη ζηνραζκνί, θη ίζσο πήγαλ πνιύ καθξηά, ζη’ 

αθαλέξσηα κέζα ηα κέιινληα! Ζαη παξά ιίγν λα ζθνπληνπθιήζνπκε,—όρη ζ’ απηήλ εδώ ηελ 

θνπέια, πνπ ίζσο πξνζκέλεη έλα γιπθό ζνπ ραηξέηηζκα, θαη δίρσο λα ην ζπιινγηέηαη, ζε 

πξνζθαιεί λα ηεο δώζεηο έλαλ αιεζηλόλ παηξηώηε, έλαλ ήξσα πνπ λ’ αθνινπζήζεη ην βαζηιηθό 

καο Ηεβέληε ζηελ εθζηξαηεία ηνπ! Θόλν πήγακε λα ζθνπληνπθιήζνπκε απάλσ ζ’ εθείλνλ κε ηνλ 

αςειό ηνλ θνιάξν, πνπ ρσξαηά δε ζεθώλεη. Γηαηί είλαη Θεγάινο λνπο. 
Γεκάηε ε Ώζήλα ηέηνηα κεγάια θεθάιηα, πνπ πεξπαηώληαο, ηξώγνληαο, ή θαη ξνπραιίδνληαο, 

βξίζθνπλ πσο ε Φύζε ηνπο έρεη πιαζκέλνπο γηα λ’ αθήζνπλ πάηεκα κέζα ζηελ ηζηνξία. Άιινο 

ζε ηνύην ην ζηνηρείν ηεο δόμαο, άιινο ζ’ εθείλν. 
Δ δσή ηνπο είλαη καξηύξην θη απηή κεγάιν ζαλ ην θεθάιη ηνπο. Ον μέξνπλ, ην ιέεη θαηηηίο κέζα 

ηνπο πσο είλαη γελλεκέλνη γηα λα κηινύλε, λα γξάθνπλε, λα θπβεξλνύλ, θη σζηόζν ν θόζκνο λα 

ηνπο λνηώζεη δε ζέιεη, δελ ηνπο θπζάεη ν θαηξόο. Μεξπαηνύλ, πεξπαηνύλε κε μεξό ξαβδί ζην ρέξη, 

θη όιν γελλνύλε κεγάιεο ηδέεο. Θα έξρεηαη ν θόζκνο θαηόπη, θαη παίξλνληαο ην δξόκν ηνπ ηηο 

παηάεη θαη ιάζπε ηηο θάλεη. Ώπνθάκλνπλ ηόηεο θη απειπίδνπληαη, πέθηνπλε ζύκαηα ηεο 

κεγαινζύλεο ηνπο, θαη πεζαίλνπλ ηεο πείλαο νη πηόηεξνη. Ια δνπιέςνπλε, ζα κνπ πεηο. Θα πώο 

λα δνπιέςνπλ νη Ζαβνύξεδεο, πνπ έπξεπε απηνί ρηιηάδεο λα ’ρνπλ από θάησ ηνπο θαη λα ηνπο 

πξνζηάδνπλε! Μώο λα ζπιινγηνύληαη ςσκί νη Ιηάληεδεο, πνπ κ’ έλα όλεηξν ζξέθνπληαη! Λη 

ΐνιηαίξνη, πνπ έπξεπε λα ηνπο ραξίδεη ηνπ πνπιηνύ ην γάια ν Οόπνο! 
Βίλαη όκσο ζόγη πνπ κνλνκηάο πάιη δελ απειπίδεηαη. Ζαη γηαηί λ’ απειπηζηεί εύθνια, πνπ, αο είλαη 

θαιά, ε ζπληαγκαηηθή καο κειόπηηα, πνιιώλ Ζαβνύξεδσλ ήξζε ε ώξα ηνπο, θαη κε ην γάληδν 

ζθαιώζαλε ζην θαξάβη θαη κπήθαλε λα θπβεξλήζνπλ θη απηνί. Ώο είλαη θαιά ν δαζθαιηζκόο, 

πνιινί Ιηάληεδεο αλέβεθαλ ηνλ Μαξλαζζό ζαλ ηα γίδηα, θαη πνιινί ΐνιηαίξνη ηηλαρηήθαλε ζηνλ 

αέξα ζα ξνθέηεο, θη έζβεζαλ πάιη, θαη πέζαλε καύξε ζηάρηε απάλσ ζην ρώκα. 
Μήγαηλε, αλ ηνικάο, θαη ξώηεμε ην θίιν, ηη δνπιεηά θάλεη. Μάξε ηνλ, αλ ηνικάο, γηα κεγάιν 

ΐνύιγαξν, Φξάγθν, Ζηλέδν, όπνηνλ άιινλ μέξεηο πσο δνπιεύεη κε ην κεγάιν θεθάιη ηνπ. Θα ζε 

ιππεζεί πνπ ηνλ πήξεο γηα άλζξσπν, θη όρη κεγάιν λνπ. Αε ζα θαηαδερηεί λα ζπκώζεη καδί ζνπ. 

Θα ζπιινγηζηεί θαη ζα πεη, ηη λα πξνζκέλεη από έζλνο κε ηέηνηνπο θνπηνύο ζαλ θαη ιόγνπ ζνπ, 

πνπ θαληάδνπληαη πσο πξέπεη έλαο Θεγάινο Ινπο λα δνπιεύεη! Θ’ απνξέζεη πνπ δελ έρεηο ηόζε 

γλώζε πνπ λα λνηώζεηο πσο ην Θεγάιν ην Ζεθάιη αλάγθε λα δνπιεύεη δελ έρεη. Ζαζίδεη ζην 

γξαθείν, θη ακέζσο γελλάεη ην θνληύιη ηνπ πξνζηαγέο, λόκνπο, ζνλέηα, δξάκαηα, ηζηνξίεο, 

παξακύζηα. Βίδνο κεραλή πνπ βγάδεη ζνπδνύθηα. Θηα θαη δνζεί αθνξκή ζηε κεραλή λα γπξίζεη, 

θη έξρεηαη ε Αόμα, ε ζεά πνπ ηξαβάεη θαηόπη ηεο όιν απηό ην θνπάδη, θνξησκέλε δάθλεο θαη 

κεγαιεία. Θε βιέπεηο πνπ πεγαίλεη ζην ζπίηη ηνπ θαη μαπιώλεηαη πεηλαζκέλνο. Έξρνπληαη ηα 

όλεηξα θαη ηόλε ρνξηαίλνπλε κε ην νπξάλην ην κάλα ηνπο. Θε βιέπεηο πσο ράλεη ν Οόπνο δπν 

ρέξηα πνπ κπνξνύζαλε λα ηνπ θπηέςνπλ έλα θξνκκύδη. Θηα ηέηνηα δεκία δελ είλαη ηίπνηηο κπξνο 

η’ αζάλαηα ηα δώξα πνπ καο εηνηκάδεη ην Θεγάιν ην Ζεθάιη. 
  

ΗΑ'   ΞΑΟΑΡΑΜΖ 
 Ξθνπεύσ λα ζε θέξσ ζε κηα παξάηαμε ηώξα· λα ηήλε δεηο ηελ Ώζήλα ζε κεγάιν παλόξακα. 

Βίλαη όκσο θάκπνζνο πεξίπαηνο από δσ, θη ώζπνπ λα θηάζνπκε, λα ζνπ μεγήζσ κε ιίγα ιόγηα 

ην ηη ζπιινγηνύκαη. 
Ξπιινγηνύκαη πσο όζνη από ηα καο είπακε θαη γξάςακε πσο δελ έρεη βάζνο ν ξσκαίηθνο ν 

ραξαρηήξαο, πσο ηνπ ιείπεη ν αιεζηλόο ν ελζνπζηαζκόο, ην ζξεζθεπηηθό εθείλν ην ρξώκα πνπ 

δηαθξίλεη ηνπ ΐνξεηλνύ ηνπ ιανύ ηελ θάζε ηδέα, ηελ θάζε αγάπε, θαη πσο γη’ απηό θαη Οηκή ηη 

πάεη λα πεη δελ ην θαινλνηώζνπκε, όζνη ηα ςπρνινγήζακε όι’ απηά, δελ ηνλ αλαιύζακε ηνλ 

εζληθό ραξαρηήξα θαζώο ηνπ άμηδε, θαη ηνλ αδηθήζακε. Αελ είλαη πσο δελ έρεη ηε δύλακε λα ηα 

λνηώζεη θαη λα ηα ιαηξέςεη ηα επγεληθά απηά πξνζόληα ν Νσκηόο. Αελ είλαη πσο δελ έρεη ην 

βάζνο πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη λα ξηδώζνπλε κέζα ηνπ. Βίλαη πνπ ν λνπο ηνπ θαηαπνλέζεθε από ηνλ 

παληνδύλακν ηνλ εγσηζκό. Ζνίηαμε ην Θεγάιν εθείλν ην Ινπ. Ζνίηαμε ηη πίζηε ηελ έρεη ζηνλ 

εαπηό ηνπ! Ζνίηαμε κε ηη ελζνπζηαζκό πξνζκέλεη ηε δόμα! Θε ηη ζξεζθεία ιαηξεύεη ην κεγαιείν 

ηνπ! Μόζε δύλακε νξηζκέλε γηα κεγαιύηεξνπο θη αςειόηεξνπο ζηνραζκνύο δε ζπαηαιηέηαη ζηνπ 

ηπθινύ ηνπ εγσηζκνύ ηηο παξαμεληέο! Οη δελ κπνξνύζε λα θάκεη έλαο λνπο πνπ είλαη θαιόο ηξεηο 

κέξεο λα ηπξαλληέηαη γξάθνληαο δπζθνινρώλεπηνπο ζηίρνπο, πιέθνληαο αλσθέιεηα εγθώκηα, ή 

θπλεγώληαο ηηπνηέληα ξνπζθέηηα,—ηη δελ κπνξνύζε λα θάκεη αλ μερλνύζε ηνλ εαπηό ηνπ, θαη 

ζπκνύληαλ ην ηαιαίπσξν ην έζλνο πνπ ηίκηνπο θη απηαπάξλεηνπο εξγάηεο κε ην ιπρλάξη γπξεύεη, 

θη έλαλ δε βξίζθεη! 
ρη, ην βάζνο ην ’ρεη, ηνλ ελζνπζηαζκό ηνλ έρεη, ηε θξεζθεία θάζε αγάπεο ηελ έρεη. Βίλαη ηε 

ιεζκνλεζηά ηνπ εγώ πνπ δελ έρεη. 
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Ια ηηο σζηόζν θη νη Ζνιόλεο ηνπ Ζνηδακπάζε ηνπ Λιύκπνπ, πνπ κ’ αζάλαηνπο Θενύο είρε λα 

θάκλεη, θαη πάιη Ξύληαγκα δελ ηνπο έδηλε! Βδώ είλαη πνπ κπνξείο λα θαζίζεηο, θαη δσληαλή λα 

ηελ θάκεηο κε ηα ιόγηα ηελ αξραηόηεηα. Βδώ είλαη πνπ ζα βάιεη ην έζλνο ην πην γιπθόθσλν ηνπ 

παηδί λα ιαιήζεη θαη λα ηνπ μεγήζεη ηη ιελ απηά ηα γαιάδηα ηα βνπλά γύξσ, απηνί νη θάκπνη, 

απηέο νη πέηξεο! πνύ λα ηε βξνύκε ηώξα ηέηνηα δύλακε θαη θσλή! Ώπό πνύ λα θαλεξσζεί 

ηέηνηνο ζείνο Θεζζίαο, θη αλ θαλεξσζεί, ζε ηη γιώζζα λα καο ιαιήζεη, θαη πνην Θεό λα ιαηξέςεη! 
Ον βιέπεηο ην πιήζνο εθείλν πνπ μερύλεηαη από θάζε πιεπξά θαη μεθηλάεη θαηαδώ, θαη καδεύεηαη 

γύξσ ζηηο αζάλαηεο ηηο Ζνιόλεο; Θε λνκίδεηο πσο λα δηαιέμεη πεγαίλεη θαλέλαλ ηέηνην Θεζζία! 

Μεγαίλεη λα γιεληίζεη, θαη ηίπνηηο άιιν. 
Ια ηνπο θάκνπκε, κε ηα θξπθά ηα κάγηα ηνπ λνπ, ζε παξάηαμε λα πεξάζνπλ νκπξόο καο, θαη λα 

ηνπο δνύκε. ιεο ηεο Ώζήλαο ηελ εηθόλα κε κηαο λα ηελ πάξνπκε. Ια γιεληίδνπλ νη Ώζελαίνη, 

θαη κεηο αζώξεηνη λα ηνπο δσγξαθνύκε. 
Ζνίηαμε πνπ άξρηζαλ θηόιαο! Μεξλάεη ην πξώην ην ηάγκα, θάιαγγα ππθλή θαη κε πέλλεο αξκαησ-

κέλε. Βίλαη νη Ααζθάινη νη γξακκαηηθνί, νη παηέξεο ηεο θνξαθίζηηθεο. Θέξα θαη λύρηα 

παηδεύνπληαη λα θξάμνπλ ηνπ ιανύ ην ζηόκα πνπ ηνπο πξνδίλεη, θη απηό πάιη ζθάλεη αλ δε 

κηιήζεη! 
Άιινη δαζθάινη ην δεύηεξν ην ηάγκα. Ααζθάινη πνιηηηθνί, πνπ δηαβάδεηο ηα κεγάια ηα ιόγηα ηνπο, 

θαη μερλάο ηα κηθξά ηα θακώκαηά ηνπο. 
Θεγάιν ηάγκα ην ηξίην, θη αηέιεησην. Ππάιιεινη νλνκάδνπληαη ζηε γιώζζα ηελ θνξαθίζηηθε· 

όλνκα ζηε ξσκαίηθε δελ έρνπλ, επεηδή ηνπ θάθνπ ηνπο θσλάδεη ην θιαδεπηήξη, η’ αιέηξη θαη ην 

ζθπξί. 
«Φνηηεηαί» είλαη ην ηάγκα πνπ έξρεηαη ηώξα. Έπξεπε ν θαζέλαο ηνπο λα κέλεη «θπηεπηήο» ζην 

ρσξηό ηνπ. 
Θελ ην θαθνβιέπεηο ην πέκην ην ηάγκα. Βίλαη Οξακπνύθνη. Ζαινί παηξηώηεο, πνπ έραζαλ ηα λεξά 

ηνπο. Ονύξθνπο λα πνιεκήζνπλ αλ είραλ, δαθλνζηεθάλσηνη ζα πεξλνύζαλε ηώξα. 
Μέξαζέ ην κε κηα καηηά ην έρην ην ηάγκα. Βίλαη Μξακαηεπηάδεο θαη παληόο ινγήο δνπιεπηάδεο, 

πνπ ηόηε κόλν ζπιινγηνύληαη ηα ράιηα ηνπ ηόπνπ, όηαλ αλεβαίλεη ην θάκπην, ή πιεξώλνπλε 

θόξνπο. 
Λη «Αεκνζηνγξάθνη» δηαβαίλνπλ ηώξα. Ονπο παίξλεη ηνπο δύζηπρνπο ν δαζθαιηζκόο από ηε κηα, 

θη ε Νσκηνζύλε από ηελ άιιε, θη όηαλ ηνπο δηαβάδεηο, είλαη λα ηνπο ιππάζαη. 
Βύθνια ην μερσξίδεηο η’ όγδνν ην ηάγκα από ηελ πνιεκηθή ηνπο ζηνιή· κόλν πνπ καδί κε ηηο 

Ώθξνδίηεο δελ θπλεγνύλε θαη δόμα! 
Ον ηάγκα πνπ ηώξα πεξλάεη έπξεπε κε ηνπο Οξακπνύθνπο λα πάεη. Βίλαη καραηξνβγάιηεο, 

παιηθάξηα πνπ ζηάδην δελ ηνπο αλνίγ’ ε παηξίδα λα ηξέμνπλ. Οξέρνπλε ζηνπο δξόκνπο θαη 

καραηξώλνπλ, πεξλνύλ από ηηο δίπνξηεο θπιαθέο καο, θαη βγαίλνληαο, μαλακαραηξώλνπλ. 
Ραηξέηεζε ηώξα κε ζέβαο. Βίλαη νη αβνθάηνη απηνί πνπ πεξλνύλ, νη αζηπλόκνη, νη δηθαζηάδεο, θη 

νη παξόκνηνί ηνπο. Βίλαη ηνπ λόκνπ νη θιεηδνθξάηνξεο, θαη ηεο δηθαηνζύλεο νη δεζπνηάδεο. Λη 

λόκνη ηνπο είλαη ζε βηβιία θιεηζκέλνη, θαη κήηε ηε Θεγάιε Μαξαζθεπή, καδί κε ηνλ Βπηηάθην δε 

βγαίλνπλε. 
Ώθνινπζάεη θαη δσδέθαην ηάγκα, πνπ ίζσο έπξεπε λα ’ξρεηαη πξώην. Ίζσο γηα λ’ αιεζέςεη ην 

ξεηό, «νη πξώηνη έζραηνη θαη νη έζραηνη πξώηνη.» 
Φίιε κνπ θαη Ζιεξνλόκε, ηελ είδακε ηελ «Βιιάδα» ζ’ όιε ηεο ηε δόμα ηελ ησξηλή. Οελ είδακε 

νιόγπκλε, κ’ όια ηεο ηα ςεγάδηα, θη όρη γηα λα γειάζνπκε, κόλν λα δνύκε αλ απηά ηα ςεγάδηα 

ηεο έρνπλε ζηξεβισκέλε ηελ νκνξθηά, ή λα κελ είλαη ηεο επηθάλεηαο ςεγάδηα, ίζσο ηεο 

αιπζίδαο ζεκάδηα. Δ νκνξθηά ηνπ θνξκηνύ ηεο δε ράζεθε, όρη θαη κήηε ζα ιείςεη, όζν αλαπλέεη 

θαη δεη. ινη απηνί πνπ ηνπο είδεο παξαηαγκέλνπο, όινη ηνπο είλαη Νσκηνί. Ον αίκα ηεο εξσηθήο 

ηνπο ηεο επνρήο ζ’ εθηά δεθαξηέο ρξόληα δελ κπνξνύζε λα μεζπκάλεη. Οέηνην αίκα εύθνια δελ 

αθαλίδεηαη κέζα ζ’ έλα θαθθί θξάγθηθν ηζάη, κήηε ζ’ έλα πνηήξη δαζθαιίζην λεξό. Ον έζλνο έρεη 

αθόκα κεγάιε δνπιεηά λα θάκεη, θη έρεη ηε δύλακε λα ηελ θάκεη. Ον λνηώζεη κεο ζηελ θαξδηά ηνπ 

πσο ηνπ ρξεηάδεηαη γεο θαη ζάιαζζα λα μαπιώζεη ηε δύλακή ηνπ θαη ηε δσή ηνπ. Ώπηά ηα 

ςεγάδηα πνπ είδεο, ηα πηόηεξα είλαη απόδεημε πσο ην έζλνο δεη. Ώγξηνκαζεκέλν από ηα έξκα ηνπ 

ηα βνπλά, ην θαηεβάζαλε ζε ΐαζηιηθό πεξηβόιη, θαη κήηε κε θάγθεια δελ ην ηξηγπξίδαλε. Οη άιιν 

πεξίκελεο παξά γεο Θαδηάκ κέζα ζε θείλν ην πεξηβόιη! 
ηαλ ην έζλνο δελ έρεη όιε ηε γε ηνπ θη όιε ηε ζάιαζζα, ρίιηα ζπληάγκαηα θαη ρίιηεο 

γξακκαηηθέο λα ην βγάινπλ δε ζώλνπλ από ηελ εξσηθή ηνπ ηελ επνρή. Ον πνιύ ην θάκλνπλ θαη 

ζηε ιαρηάξα ηνπ απάλσ θπλεγάεη ηύρε θαη θαινπέξαζε, εθεί πνπ δε βγαίλεη παξά θηώρεηα, 

ηαπείλσζε θαη θαθνκνηξηά. 
Ζπλεγάηε ίζθηνπο, θαινί Ώζελαίνη! Βίλαη θη απηό θαηηηίο. Βκείο νη Ονπξθνκεξίηεο κήηε ίζθηνπο δελ 

θπλεγνύκε! Ζπλεγάηε, θαη κελ μερλάηε ηελ ηέρλε, θαη βξεζείηε αλεηνίκαζηνη όηαλ έξζεη η’ 
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αιεζηλό ην Θεγάιν ην Ζεθάιη, θαη ζαο βάιεη θαη θπλεγάηε ηελ αζάλαηε ηε Αόμα ηεο Ώξεηήο, ηεο 

παιηθαξηάο, ηεο ιεζκνλεζηάο ηνπ Βγώ. 
  

 

ΔΞΗΙΝΓΝΠ 
 Φίιηαηε Ζιεξνλόκε κνπ, ζ’ έθεξα πάιη ζην κνλαρηθό κνπ θαιύβη, θη αθήζακε ην ηαμίδη καο, 

ίζσο απόηνκα θη άμαθλα κα λα ζνπ πσ ην γηαηί. 
Ώθνύ θάζηζα εςέο θη έγξαςα ην ζεξηάλη καο ζηηο Ζνιόλεο, έγεηξα θη αθνύκπεζα ην ιεπθόηξηρό 

κνπ θεθάιη ζ’ απηή ηελ άγηα ηελ πέηξα πνπ μέξεηο, λ’ αλαπαπηώ. Ζαη κε πήξε ύπλνο θη είδα 

παξάμελν όλεηξν. Βίδα πσο θάλεθε θαη ζηάζεθε ζην θαηώθιη ν γεξν-ΐαζίιεο, θξαηώληαο από ην 

ρέξη θάπνηνλ άιινλ πνπ δε θαηλόηαλε, γηαηί ζηέθνπληαλ απ’ έμσ. Ζαη ζα ζηάζεθε θαη κε θνίηαμε, 

ρακνγέιαζε θαη γύξηζε πξνο ην ζύληξνθό ηνπ απ’ έμσ, θη είπε: «Ζαηξόο ηνπ είλαη πηα λα καο 

έξζεη». 
Ζαη μύπλεζα ακέζσο ηξνκαρηηθά. Ζη άξρηζα θαη ζπιινγηνύκνπλ πσο θάηη ζεκαίλεη απηό η’ όλεηξν. 

Οάρα λα κελ έθακλα ην ραηίξη ηνπο θαη κε θσλάδνπλε πξηλ απνηειεηώζσ; Οάρα λα ηελ 

απνηέιεησζα ηε δνπιεηά κνπ; Θεόο ην μέξεη. Βίρα πνιιά θξπκκέλα ζην λνπ κνπ θαη ζηελ θαξδηά 

κνπ, θαη δε ζνπ θαλέξσζα κήηε ηα κηζά. 
Αίρσο άιιν αύξην θεύγσ. Ίζηα ζη’ Άγην ξνο ζα μεθηλήζσ. Βθεί ζα ηηο βξεηο απηέο ηηο Φπιιάδεο, 

απηό ην αίκα πνπ έζηαμε από ηηο κηζόζηεγλεο θιέβεο κνπ. Ίζσο, ζαλ ηα δηαβάζεηο απηά ηα 

ραξηηά θαη ηα θάκεηο δηθά ζνπ, ηα θξίλεηο άμηα λα δηαβαζηνύλ θη από άιινπο, κε ηελ ειπίδα λα 

βξεζεί δπλαηόηεξν ρέξη θαη βάςεη ηελ πέλλα ηνπ κέζα ζην αίκα ηνπ Γεξνδήκνπ, θαη γξάςεη ηα 

ιόγηα πνπ ζα ην μππλήζνπλ ην Έζλνο, θαη ζα ην θέξνπλε ζην κεγάιν ην δξόκν. 

  

  
 
 

 


