
«Η οπενέηνα»  

 

Τὴκ ἑζπένακ ηῆξ παναμμκῆξ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ ημῦ ἔημοξ… ἡ 

δεθαμθηαέηηξ θόνε ηὸ Ονακηὼ ηὸ Δηόμηθμ, μειαγπνμηκὴ κμζηημμύια, ἐθιείζζε 

εἰξ ηὴκ μἰθίακ ηεξ ἐκςνίξ, δηόηη ἦημ μόκε. 

Ὁ παηήν ηεξ, ὁ ἀηοπὴξ μπανμπα-Δηόμαξ, ἀνπαῖμξ ἐμπμνμπιμίανπμξ 

πηςπεύζαξ, ὅζηηξ θαηήκηεζε κὰ γίκῃ πμνζμεὺξ εἰξ ηὸ γῆνάξ ημο, εἶπεκ ἐπηβῆ 

ηῆξ ιέμβμο ημο πενὶ μεζεμβνίακ, ὅπςξ πιεύζῃ εἰξ ηὴκ κῆζμκ Τζμογθνηᾶκ, 

ηνία μίιηα ἀπέπμοζακ, θαὶ δηαπμνζμεύζῃ ἐθεῖζεκ εἰξ ηὴκ πμιίπκεκ 

ἑμνηαζίμμοξ ηηκὰξ πνμμεζείαξ. πεζπέζε ὅηη ζὰ ἐπακήνπεημ πνὸξ ἑζπένακ, 

ἀιι᾽ ἐκύθηςζε θαὶ ἀθόμε δὲκ ἐθάκε. 

Ἡ κέα ἦημ ὀνθακὴ ἐθ μεηνόξ. Ἡ μόκε πνὸξ μεηνὸξ ζεία ηεξ, ἥηηξ ηῆξ 

ἐθνάηεη ἄιιμηε ζοκηνμθίακ, δηόηη αἱ μἰθίαη ηςκ ἐπςνίδμκημ δη᾽ ἑκὸξ ημίπμο, 

ἐμάιςζε θαὶ αηὴ μαδί ηεξ δηὰ δύμ ζηνέμμαηα ἀγνμῦ, θαὶ δὲκ ὡμηιμῦκημ πιέμκ. 

Ἡ κεᾶκηξ ἐθάζηζε πιεζίμκ ημῦ πονόξ, ηὸ ὁπμῖμκ εἶπεκ ἀκάρεη εἰξ ηὴκ ἑζηίακ 

πενημέκμοζα ηὸκ παηένα ηεξ, θαὶ ἐθνάηεη ηὸ μὖξ ηεηαμέκμκ εἰξ πάκηα 

ζόνοβμκ, εἰξ ηὰ θαηδνὰ ᾄζμαηα ηῶκ παίδςκ ηῆξ ὁδμῦ, ἀκοπόμμκμξ θαὶ 

ἀκεζοπμῦζα πόηε ὁ παηήν ηεξ κὰ ἔιζῃ. 

Αἱ ὧναη πανήνπμκημ θαὶ ὁ πηςπὸξ γένςκ δὲκ ἐθαίκεημ.  Τὸ Ονακηὼ 

εἶπεκ ἀπόθαζηκ κὰ μὴ θαηαθιηζῇ, ἀιι᾽ ἔμεηκεκ μὕηςξ ἡμίθιηκημξ πιεζίμκ ηῆξ 

ἑζηίαξ. 

Πανῆιζε ηὸ μεζμκύθηημκ θαὶ ἤνπηζακ κ᾽ ἀκηεπῶζηκ μἱ θώδςκεξ ηῶκ 

καῶκ, θαιμῦκηεξ ημὺξ πνηζηηακμὺξ εἰξ ηὴκ εθνόζοκμκ ηῆξ ἑμνηῆξ 

ἀθμιμοζίακ. 

Ἡ θανδία ηῆξ κέαξ ἐθόπεθε μέζα ηεξ. 

―  Πέναζακ ηὰ μεζάκοπηα, εἶπε, θη ὁ παηέναξ μμο!… 

Σογπνόκςξ ηόηε ἤθμοζε ζόνοβμκ θαὶ θςκὰξ ἔλςζεκ. Ἡ γεηημκηὰ εἶπεκ 

ἐλοπκήζεη, θαὶ ὅιμη ἡημημάδμκημ δηὰ ηὴκ ἐθθιεζίακ. 

Ἡ δύζηεκμξ Ονακηὼ δὲκ ἀκηέζπεκ, ἀιι᾽ ἔιαβε ηὴκ ηόιμεκ κὰ ἐλέιζῃ 

εἰξ ηὸκ ζθεπαζηὸκ θαὶ πενίθναθημκ πὸ ζακίδςκ ἐλώζηεκ ηῆξ μἰθίαξ, ὅπμο 

θνοπημμέκε εἰξ ηὸ ζθόημξ πνμέβαιε δηὰ ηῆξ ζονίδμξ ηὴκ θεθαιήκ. 

Μία γεηηόκηζζα ιάιμξ θαὶ θςκαζθὸξ εἶπεκ ἐγενζῆ πνώηε, θαὶ ἀθύπκηδε 

δηὰ ηῶκ θναογῶκ ηεξ ημὺξ γείημκαξ ὅιμοξ, ὅζςκ ὁ ὕπκμξ ἀκζίζηαημ εἰξ ηῶκ 

θςδώκςκ ηὸκ θνόημκ, πνμζπαζμῦζα κὰ ἐλοπκίζῃ ηὸκ ἄκδνα θαὶ ηὰ παηδία ηεξ. 

Ὁ ζύδογόξ ηεξ, Νηαναδῆμμξ, εἶπεκ ἀκάγθεκ μμπιμῦ δηὰ κὰ ζηαζῇ εἰξ ημὺξ 

πόδαξ ημο. 



Ἡ ζύνα ηῆξ μἰθίαξ ηςκ ἦημ ἀκηηθνὺ ηῆξ ημῦ μπανμπα-Δηόμα. Τὸ 

Ονακηὼ ἔβιεπε θαζανῶξ ἀπέκακηί ηεξ ηὴκ γοκαῖθα ἐθείκεκ, θναημῦζακ 

θακόκ, θςηίδμοζακ μἰθηηνμόκςξ ηὰ ζθόηε ηῆξ ὁδμῦ δηὰ ημὺξ δηαβάηαξ θαὶ 

ημὺξ γείημκαξ. Δηόηη ηὸ ζθόημξ ἦημ βαζύ, θαὶ ἐιαθνὸξ ἄκεμμξ ἔπκεεκ, ὅζμξ 

ἤνθεη δηὰ κὰ μεηαθένῃ ἐθ ηῶκ πημκμζθεπῶκ βμοκῶκ ηὸ ρῦπμξ θαὶ ηὸκ παγεηὸκ 

εἰξ ηὰξ θιέβαξ ηῶκ ἀκζνώπςκ. 

Καη᾽ ἐθείκεκ ηὴκ ζηηγμὴκ δηῆιζεκ ἄκζνςπόξ ηηξ, ὃκ ἰδμῦζα θαὶ 

ἀκαγκςνίζαζα ἡ Ονακηὼ δὲκ ἠδοκήζε κὰ μὴ μεηδηάζῃ. 

―  Πῶξ! θη ὁ Ἀνγονάθεξ πάεη ζηὴκ ἐθθιεζηά;… ἐρηζύνηζεκ. 

Ὁ Ἀνγονάθεξ ηῆξ Γανμθαιηᾶξ, ὅζηηξ εἶπε ηὸ πνμκόμημκ κὰ 

πνμζςκομῆηαη ἀπὸ ημῦ ὀκόμαημξ ηῆξ ζοδύγμο ημο, εἶπεκ εἰπεῖ ἄιιμηε θαὶ ηὸ 

ιόγημκ ἔμεηκε πανμημηῶδεξ «ὅπμηε πάς ζηὴκ ἐθθιεζηὰ βάηα μμηνάδμοκε». Ἀιιὰ 

ηὴκ θμνὰκ ηαύηεκ ηὸκ ἐλύπκηζε βηαίςξ ἡ Γανμθαιηὰ θαὶ ηῷ ἐπέηαλε κὰ πάγῃ 

εἰξ ηὴκ ἐθθιεζίακ, δηόηη εἶδε θαθὸκ ὄκεηνμκ, εἶπεκ. θμβεῖημ μήπςξ μἱ 

γύθηηζζεξ (πῆνπμκ ἀκηηθνὺ ημῦ μἰθίζθμο ηςκ πέκηε ἢ ἓλ θαιύβαη γύθηςκ 

κεμθςηίζηςκ), ἔθαμακ μαγείαξ ἐκακηίμκ ηεξ. Καὶ ἂκ αηὴ ἐπάζαηκε ηίπμηε, 

Θεὸξ κὰ θοιάῃ! πμία ἄιιε ζὰ ἐθόιια ηὸκ θμῦνκμκ, μἱ μένεξ πμὺ ἔνπμκηαη, 

«ηώνα ηὸκ Ἁη-Βαζίιε» θηι., εἰξ ὅιεκ ηὴκ γεηημκηά; Ὅιμκ δὲ ηὸ ἄημμόκ ηεξ 

ἐκζύμηδε ηὴκ μεηένα ἐθείκεκ ηῶκ Σανάκηα Δνάθςκ ημῦ παναμοζημῦ, ἥηηξ 

ἐθμύνκηδε μὲ ηὰξ παιάμαξ θαὶ ἐπάκηδε μὲ ημὺξ μαζημύξ. 

Ὁ επεηζὴξ Ἀνγονάθεξ, ὅζηηξ μόιηξ ἔθζακε μέπνη ηῶκ ὤμςκ ημῦ 

ἀκαζηήμαηόξ ηεξ, ἠγένζε, ἐθόνεζεκ εἰξ ηὴκ θεθαιήκ ημο ηὸκ γημνγμύιε* ημο, 

ἐδώζζε ηὸ θόθθηκμκ δςκάνη ημο, ηνεῖξ ζπηζαμὰξ πιαηύ, πέδεζεκ εἰξ ημὺξ 

πόδαξ ηὰ πέδηιά ημο, θαὶ ἐλῆιζεκ εἰξ ηὴκ ὁδόκ. 

Ταοημπνόκςξ εἶπεκ ἐλέιζεη θαὶ ὁ Νηαναδῆμμξ, ὅζηηξ ἔπηαζεκ ὁμηιίακ 

μὲ ηὸκ Ἀνγονάθε ηῆξ Γανμθαιηᾶξ. 

―  Τώνα μ᾽ ἀνέζεηξ, γείημκα, ηῷ ιέγεη… μὴκ εἶζαη ἀιηβάκηζημξ, δηόηη 

εἶκαη θαηὰ ηὰ ζθμίκηα (θαηαηζπύκε). Τὸ θεγγάνη δὲκ εἶκαη ηώνα πακ᾽ ηξ 

Ἕιιεκεξ (πακζέιεκμξ) κὰ θμβᾶζαη ηὸκ ἴζθημ ζμο ηὴκ κύπηα… 

Τμηαῦηα ἑιιεκηθὰ ὡμίιεη ὁ Νηαναδῆμμξ. 

―  Τί κὰ θάμμομε, κὰ ζ᾽ ὁνίζς*, γείημκα; ἀπήκηεζε ηαπεηκμθνόκςξ ὁ 

Ἀνγονάθεξ. 

Καὶ ὁ Νηαναδῆμμξ θαηέβε εἰξ ηὴκ ὁδόκ, πνμεγμομέκεξ ηῆξ ζοδύγμο 

ημο, θναημύζεξ πάκημηε ηὸκ θακόκ. 



―  Δὲκ λένμομε, κὰ ἦιζε ηάπα ὁ γείημκαξ; εἶπε ηὴκ ζηηγμὴκ ἐθείκεκ ἡ 

ζύδογμξ ημῦ Νηαναδήμμο θαὶ νίπημοζα ἐθθναζηηθὸκ βιέμμα πνὸξ ηὴκ μἰθίακ 

ημῦ μπανμπα-Δηόμα. 

―  Σςπᾶηε, εἶπε, θένςκ ηὸκ δάθηοιμκ εἰξ ηὸ ζηόμα ὁ Ἀνγονάθεξ, 

εἶπακ πὼξ βμύιηαλε… 

―  Τί; εἶπεκ ἡ ζύδογμξ ημῦ Νηαναδήμμο. 

Ὁ Ἀνγονάθεξ ἡημημάδεημ κὰ δηεγεζῇ πῶξ θαὶ πμῦ ηὰ ἤθμοζεκ, ἀιιὰ ηὴκ 

αηὴκ ζηηγμὴκ γμενὰ θαὶ ζπαναθηηθὴ θναογὴ ἠθμύζζε ἀπὸ ηῆξ ζηγειῆξ μἰθίαξ, 

πνὸξ ἣκ ἔβιεπμκ μἱ ηνεῖξ ὁμηιεηαί. 

Ἀπὸ ημῦ ζθεπαζημῦ θαὶ πενηθνάθημο ἐλώζημο, ἡ δοζηοπὴξ ηὸ 

Ονακηώ, εἶπεκ ἀθμύζεη ηὴκ ιέληκ ημῦ Ἀνγονάθε, θαὶ ἀθῆθε ηὴκ θναογὴκ 

ἐθείκεκ. 

Ἡ ἄζημνγμξ ζεία, ἥηηξ ἀπὸ ἔημοξ θαὶ πιέμκ δὲκ εἶπε θαιεμενίζεη ηὴκ 

ἀκερηάκ ηεξ, ἤθμοζε ηὴκ γμενὰκ θναογήκ, θαὶ ιεζμμκήζαζα ηόηε ηὰ ηνία 

ζηνέμμαηα ημῦ ἀγνμῦ, ἔηνελε πνὸξ βμήζεηακ ηῆξ πενηαιγμῦξ θόνεξ. 

*  *  * 

Πενὶ ηὴκ μεζεμβνίακ ηῆξ αηῆξ ἡμέναξ, ὁ ἀηοπὴξ μπανμπα-Δηόμαξ 

εἶπε θμνέζεη μέπνη ηῶκ ὤηςκ θαηαβαῖκμκ ὄνζημκ ηὸ παμπάιαημκ θέζη ημο, 

εἶπεκ ἐκδοζῆ ηὴκ ηζάθακ* ημο θαὶ ηὸ ἀμπαδίηηθμ βναθί ημο, θαὶ θαηαβὰξ εἰξ 

ηὸκ αἰγηαιόκ, ἔιοζε ηὴκ μηθνάκ, ἐιαθνμηάηεκ θαὶ πόζαζνμκ ιέμβμκ, θαὶ 

ιαβὼκ ηὰξ θώπαξ ἤιαοκε πνὸξ ηὴκ μεζεμβνηκώηενμκ θεημέκεκ μηθνὰκ κῆζμκ 

Τζμογθνηᾶκ. 

Μόκε ἔμεηκεκ ἡ Ονακηὼ εἰξ ηὴκ μἰθίακ, θαὶ μόκμξ ὁ μπανμπα-Δηόμαξ 

ἐπέβαηκε ηῆξ ιέμβμο ημο, καύηεξ ὁ αηὸξ θαὶ θοβενκήηεξ θαὶ πνῳνεύξ. 

Ναοηίιμξ ἀπὸ ηῆξ δςδεθαεημῦξ ἡιηθίαξ ημο, ὁ μπανμπα-Δηόμαξ, 

ἀπέθηεζεκ ἀμμηβαδὸκ ζθμῦκεξ, γμιέηεξ θαὶ βνίθηα, ὕζηενμκ πεβηβάζζε εἰξ 

βναηζένακ, θαὶ ηέιμξ ἔμεηκε θύνημξ ηῆξ μηθνᾶξ ηαύηεξ ιέμβμο, δη᾽ ἧξ ἐλεηέιεη 

βναπείαξ ἁιηεοηηθὰξ ἢ πμνζμεοηηθὰξ ἐθδνμμάξ. Τὰ πενηζζεύμαηα ηῶκ θόπςκ 

ημο ηὰ ἔθαγακ ἄιιμη πάιηκ θίιμη, ἀηοπήζακηεξ θαὶ αημὶ εἰξ ηὰξ ζαιαζζίμοξ 

ἐπηπεηνήζεηξ ηςκ. Γἰξ ηὸ γῆνάξ ημο δὲκ ηῷ ἔμεηκε ἄιιμ ηη, εἰμὴ ζηδενᾶ γεία, 

δη᾽ ἧξ ἠδύκαημ ἀθόμε κ᾽ ἀκηέπῃ εἰξ ημὺξ ζαιαζζίμοξ θόπμοξ, πάνηκ ημῦ 

ἐπημοζίμο ἄνημο ἐνγαδόμεκμξ. 

κίμηε, ἐιιείρεη ὁμηιεημῦ, δηεγεῖημ ηὰ πανάπμκά ημο εἰξ ημὺξ ἀκέμμοξ 

θαὶ εἰξ ηὰ θύμαηα: 

―  Πῆγα δὰ θαὶ ζηὴκ Ἀζήκα, ζ᾽ ἐθεῖκμ ηὸ Ἱππμμαπηθό*, θαὶ μὄδςθακ, 

ιέεη, δύμ ζθάθεια*, κὰ ηὰ πάς ζηὸ Σμθμμεῖμ, κὰ πανμοζηαζζῶ ζηὴκ Πηηνμπή· 



πῆγα θαὶ ζηὴκ Πηηνμπή, ὁ ἕκαξ ὁ γηαηνὸξ μὲ εὗνε γενό, ἄιιμξ ζαθάηε, θη αημὶ 

δὲκ ἤλεονακ… ὕζηενα γύνηζα ζηὸ πμονγεῖμ θαὶ μμῦ εἶπακ, «ζύνε ζηὸ ζπίηη 

ζμο, θ᾽ ἐμεῖξ ζὰ ζμῦ ζηείιςμε ηὴ ζύκηαλή ζμο». Σεθώκμμαη, θεύγς, ἔνπμμαη 

δῶ, πενημέκς, πενκάεη ἕκαξ μήκαξ, ἔνπμκηαη ηὰ πανηηὰ ζηὸ ιημεκανπεῖμ, κὰ 

πάς, ιέεη, πίζς ζηὴκ Ἀζήκα, ἔπμοκ ἀκάγθε κὰ μὲ λακασδμῦκ. Σεθώκς ηνηάκηα 

δναπμὲξ ἀπὸ ἕκα γείημκα, γηαηὶ δὲκ εἶπα κὰ πάνς ηὸ ζςηήνημ γηὰ ηὸ βαπόνη, 

γονίδς πίζς ζηὴκ Ἀζήκα πεημῶκα θαηνό, δέθα μένεξ μὲ παίδεοακ κὰ μὲ 

ζηέικμοκ ἀπὸ ηὸ πμονγεῖμ ζηὸ Ἱππμμαπηθό, θη ἀπ᾽ ηὸ Ἱππμμαπηθὸ ζηὸ 

Σμθμμεῖμ, ὕζηενα μμῦ ιέκε «πάαηκε, θαὶ ζὰ βγῇ ἡ ἀπόθαζε». Σεθώκμμαη, 

θεύγς, γονίδς ζηὸ ζπίηη μμο, θανηενῶ… εἶδεξ ἐζὺ ζύκηαλε; (ἀπεοζύκεημ 

πνὸξ πμηηζέμεκμκ ἀθνμαηήκ), ἄιιμ ηόζμ θ᾽ ἐγώ. πῆνα θ᾽ ἐγὼ ηὴκ Πενέηνα 

θαὶ παζθίδς κὰ βγάις ηὸ ρςμί μμο. 

Πενέηνα ἢ πενέηνα ἦημ ηὸ ὄκμμα ηῆξ ιέμβμο, ὅπεν αηὸξ ηῇ ἔδηδε. 

Καὶ παύςκ κὰ μμκμιμγῇ, ἤνπηδε κὰ ηναγῳδῇ δηὰ ηῆξ ηναπείαξ θαὶ 

μμκμηόκμο θςκῆξ ημο: 

Βαζακηζμέκμ μμο θμνμί, ηοναγκηζμέκα κηᾶηα!… 

θαὶ δὲκ ἔιεγεκ ἄιιμκ ζηίπμκ. 

*  *  * 

Καηαπιεύζαξ εἰξ ηὴκ ηενπκὴκ κῆζμκ Τζμογθνηᾶκ, ὁ μπανμπα-Δηόμαξ 

ἐθόνηςζεκ ἐπὶ ηῆξ «πενέηναξ» πέκηε ἢ ἓλ δεύγε ὀνκίζςκ, θμθίκμοξ ηηκὰξ 

ᾠῶκ θαὶ ηονμῦ, δύμ ἢ ηνεῖξ ἰκδηάκμοξ, θαὶ ἄιια ηηκὰ πνάγμαηα, θαὶ ἡημημάδεημ 

κὰ ιύζῃ ηὰ ἀπόγεηα ηῆξ ιέμβμο θαὶ κ᾽ ἀπμπιεύζῃ. Ἀιιὰ ηὴκ ζηηγμὴκ ἐθείκεκ 

πνμζῆιζεκ ὁ θμομπάνμξ ημο Σηαζανόξ, ὁ πμημὴκ ημῦ Τζμογθνηᾶ, θαὶ ηὸκ 

πανεθάιεζε κὰ ημῦ θάμῃ ηὴκ πάνηκ κὰ παναιάβῃ ὀπιενὸκ ζομπιςηῆνα… «οἱὸκ 

πμδογίμο» ὥνημμκ πνὸξ ἐπίζαληκ… ὅπςξ θμμίζῃ αηὸκ πνὸξ ἕκα ηῶκ 

πμιοανίζμςκ θμομπάνςκ ημο εἰξ ηὴκ πμιίπκεκ. 

Ὁ μπανμπα-Δηόμαξ ἐζοιιμγίζζε ηὸ βάνμξ, θαὶ ἔννηρεκ ἀμήπακμκ 

βιέμμα εἰξ ηὸ ζηεκόπςνμκ θαὶ ηὴκ ἐιαθνόηεηα ηῆξ «πενέηναξ», ἀιι᾽ ἀθ᾽ 

ἑηένμο ἐζθέθζε ὅηη μία δναπμή, ὁ καῦιμξ ημῦ ὀκανίμο, ἦημ θάηη δη᾽ αηόκ, ἦημ 

ὁ θαπκὸξ θαὶ ὁ μἶκμξ ηῶκ ηνηῶκ ζπμιαζίμςκ ἡμενῶκ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ, θαὶ 

ἀπεθάζηζε κὰ πνμζιάβῃ ηὸκ πῶιμκ. 

Ὁ θμομπάνμξ Σηαζανὸξ επανηζηεζεὶξ ηὸκ ἐθίιεοζεκ ὀιίγα αγά, μίακ 

μοδήζνακ, θαὶ ὁ μπανμπα-Δηόμαξ, ἐπηβηβάζαξ ηὸκ πῶιμκ, ἔιαβε ηὰξ θώπαξ, 

θαὶ ἔζηνερε ηὴκ πνῷνακ πνὸξ ηὸκ ιημέκα. 

Ἀπεμαθνύκζε, ἔθαμε πακηά, θαί, δηακύζαξ πὲν ηὸ ἓκ μίιημκ, ἀπεῖπεκ ἐλ 

ἴζμο ζπεδὸκ ημῦ Τζμογθνηᾶ θαὶ ηῆξ πμιίπκεξ. Καίημη βμνεηακαημιηθὸξ ὁ 



ἄκεμμξ, Γναῖμξ, πεβμήζεη ἐθ πιαγίμο ηὸ ἱζηίμκ, δηόηη ὁ μπανμπα-Δηόμαξ 

ἔδηδε βμνεημδοηηθὴκ εἰξ ηὴκ ιέμβμκ δηεύζοκζηκ. 

Ἀιι᾽ ὁ πῶιμξ, ὅζηηξ ἔβμζθεκ ἡζύπςξ ηὸ πόνημκ ημο, θαὶ δὲκ ἐθαίκεημ 

κ᾽ ἀκεζοπῇ πμιὺ πενὶ ημῦ δηάπιμο, αἴθκεξ ἐζήθςζε ηὸκ πόδα, ἔδςθεκ ἄηαθημκ 

ιάθηηζμα εἰξ ηὴκ ζακίδα… θαὶ ηὸ μαδένη ηῆξ εζναύζημο θαὶ πμζάζνμο 

ιέμβμο δηεννάγε. 

Τὸ ὕδςν ἤνπηζε κὰ εἰζνέῃ εἰξ ηὸ θύημξ. 

Ἡ ιέμβμξ ἤνπηζε κὰ βοζίδεηαη. 

Ταπὺξ ὡξ ἡ ἀζηναπή, ὁ μπανμπα-Δηόμαξ, ἀπέβαιε ηὸ βανύηενμκ 

θόνεμα, ηὸκ ἀμπά ημο, ηὸκ ὁπμῖμκ εἶπε θμνέζεη μόκμκ ἐκόζῳ ἐθάζεημ εἰξ ηὸ 

πεδάιημκ, ἔγεηνε πνὸξ ηὸ μένμξ ηῆξ ζθόηαξ* ημῦ πακίμο ἀνηζηενά, ἐθνεμάζζε 

ἐπὶ ηῆξ πιεονᾶξ ημῦ ζθάθμοξ θαὶ θαηώνζςζε κὰ μπαηάνῃ ηὴκ ιέμβμκ. 

Μέγαξ ἔγηκεκ ὁ ζνῆκμξ πὸ ηὴκ ἀκαηναπεῖζακ ηνόπηδα. Ὄνκηζεξ, 

ἰκδηάκμη, θόθηκμη θαὶ ὁ αἴηημξ ηῆξ ζομθμνᾶξ, ὁ πῶιμξ, ὅια θαηῆιζμκ εἰξ ηὸκ 

ποζμέκα. 

Ὁ μπανμπα-Δηόμαξ, ὅζηηξ ἐθμιύμβα ὡξ ἔγπειοξ, εἶπε θαὶ ζηήνηγμα ηὴκ 

ἀκαηναπεῖζακ «πενέηνακ», ηὴκ ὁπμίακ ἠμπόδηζε ημῦ κὰ βοζηζζῇ. 

*  *  * 

Πενὶ ηὰξ δύμ ὥναξ ἔμεηκεκ μὕηςξ ὁ μπανμπα-Δηόμαξ ἐπίζημμα ἐπὶ ηῶκ 

πιεονῶκ ημῦ ζθάθμοξ, θναημύμεκμξ δηὰ ηῶκ πεηνῶκ ἀπὸ ηῆξ ηνόπηδμξ, μὴ 

ημιμῶκ κὰ ζηενηπζῇ ὅιμξ ἐπὶ ηῶκ ζακίδςκ, δηόηη ἡ ιέμβμξ ζὰ ἐβοζίδεημ. 

Τέιμξ, πενὶ ηὴκ ἀμθηιύθεκ, ἐκόζῳ πῆνπεκ ἀθόμε ἀνθεηὸκ θῶξ, ὅζμκ 

ἔννηπηεκ ἡ ἀκηαύγεηα ηῶκ πημκμζθεπῶκ πένηλ ὀνέςκ, ἐθάκε μαθνόζεκ ἓκ 

ἱζηίμκ. 

Ὁ μπανμπα-Δηόμαξ ἤνπηζε κὰ θςκάδῃ μὲ ὅζεκ δύκαμηκ ηῷ ἔμεηκεκ 

ἀθόμε. 

Ὁ ἄκεμμξ ἦημ βμεζεηηθὸξ δηὰ ηὸ ἐνπόμεκμκ πιμῖμκ, ὅπεν ἔπιεεκ ἐλ 

ἀκαημιῶκ πνὸξ δοζμάξ. 

Ἦημ μέγα ηνεπακηήνημκ θμνηςμέκμκ. 

Αἱ θςκαὶ ημῦ μπανμπα-Δηόμα δὲκ ἠθμύμκημ, ὁ ἄκεμμξ ηὰξ ὤζεη μαθνὰκ 

πνὸξ ηὸκ ιίβα. 

Ἀιιὰ ηὸ ηνεπακηήνημκ ἐπιεζίαδε θαὶ ὁ μηθνὸξ μαῦνμξ ὄγθμξ ηῆξ 

ἀκαηναπείζεξ ιέμβμο δηεθνίκεημ ὡξ θςιεὰ ἀιθοόκμξ ἐπὶ ηῶκ θομάηςκ. 

Καζ᾽ ὅζμκ ὅμςξ ἐπιεζίαδεκ, ἠδύκακημ κ᾽ ἀθμοζζῶζη θαὶ αἱ θςκαί. Δηόηη 

ηὸ ἀκαηναπὲκ ζθαθίδημκ, ὠζμύμεκμκ πὸ ηῶκ θομάηςκ, εἶπε μεηαημπηζζῆ 



πμιιὰξ δεθάδαξ ὀνγοηῶκ πνὸξ ηὰ κμηημδοηηθά, θαὶ ὁ γένςκ καοαγὸξ ζοκέβαιε 

θαὶ αηὸξ εἰξ ημῦημ δηὰ ηῶκ πεηνῶκ θαὶ ηῶκ πμδῶκ. 

Τέιμξ ηὸ ηνεπακηήνημκ πνμζήγγηζε θαὶ ἀπέιοζε ηὴκ ιέμβμκ. Ὁ 

μπανμπα-Δηόμαξ ἤθμοζε θώπαξ πιαηαγμύζαξ πιεζίμκ ημο, ἀιιὰ ηόζμκ μόκμκ 

ἤθμοζεκ. Γζὺξ θαηόπηκ ἐιηπμζύμεζεκ. 

Οἱ δύμ θςπειάηαη ἀκέζονακ ηὸκ μπανμπα-Δηόμακ παγςμέκμκ θαὶ 

ἡμηζακῆ, θαὶ ηὸκ ἀκεβίβαζακ εἰξ ηὸ ηνεπακηήνημκ. 

Ἀθμῦ ημῦ ἤιιαλακ ηὰ ἐκδύμαηα, δη᾽ ἐμπκμῶκ θαὶ πνμζηνίρεςκ 

πνμζεπάζεζακ κὰ ηὸκ ἀκαθαιέζςζηκ εἰξ ηὴκ δςήκ. 

Ὁ θοβενκήηεξ δηέηαλε κὰ ζηνέρςζη πνῷνακ πνὸξ ηὸκ ιημέκα, ὅπςξ ηὸκ 

ἀπμδώζςζη κεθνὸκ ἢ δῶκηα εἰξ ημὺξ μἰθείμοξ ημο. 

Τέιμξ ὁ πηςπὸξ καοαγὸξ ἤκμηλε ημὺξ ὀθζαιμμύξ. 

Οἱ θαιμὶ καῦηαη ἠζέιεζακ κὰ ηῷ πνμζθένςζη πμὺκηξ θαὶ ἄιια ζενμὰ 

πμηά. 

Ἀιι᾽ ἅμα ἀκμίλαξ ημὺξ ὀθζαιμμὺξ ὁ μπανμπα-Δηόμαξ, δηὰ ημῦ πνώημο 

βιέμμαημξ εἶδε βανέιηα. 

Τὸ πιμῖμκ ἦημ θμνηςμέκμκ μἴκμοξ. 

―Ὄπη πμύκηξ, ὄπη, εἶπε δηὰ πεπκηγμέκεξ θςκῆξ· θναζὶ δῶζηέ μμο! 

Οἱ καῦηαη ηῷ πνμζήκεγθμκ θηάιεκ πιήνε ἡδογεύζημο μαύνμο μἴκμο, θαὶ 

ὁ μπανμπα-Δηόμαξ ηὴκ ἐννόθεζεκ ἀπκεοζηί. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

πέθςζθεκ ἤδε ἡ ἡμένα ηῶκ Χνηζημογέκκςκ, θαὶ ἡ ζεία εἰξ μάηεκ 

πνμζεπάζεη κὰ πανεγμνήζῃ ηὴκ ζθαδάδμοζακ πὸ ἄιγμοξ Ονακηώ. 

Ἀιι᾽ ἡ ζύδογμξ ημῦ Νηαναδήμμο ἐιζμῦζα ηόηε ἀκήγγεηιεκ ὅηη ὁ 

μπανμπα-Δηόμαξ ἐκαοάγεζε μέκ, ἀιι᾽ ἐζώζε, θαὶ ὅηη ἔθζαζεκ γηήξ. 

Ὁ Ἀνγονάθεξ θαὶ ἄιιμη ηηκὲξ ἀγνόηαη εἶπμκ ἴδεη, θαίκεηαη, μαθνόζεκ 

ηὴκ ἀκαηνμπὴκ ηῆξ ιέμβμο, θαὶ ἐκηεῦζεκ δηεδόζε ὅηη ὁ γένςκ ἐπκίγε. Ἀιι᾽ 

ἐπεηδὴ ἐκύθηςζε, δὲκ εἶδμκ θαὶ ηὸ ζςζηηθὸκ θαὶ μἰκμθόνμκ ηνεπακηήνημκ. 

Ὁ μπανμπα-Δηόμαξ, ἐιζὼκ μεη᾽ ὀιίγμκ θαὶ ὁ ἴδημξ, ἐκεγθαιίζζε ηὴκ 

θόνεκ ημο. Ὤ, πεκηπνὰ ἀιι᾽ πενηάηε εηοπία ημῦ πηςπμῦ! 

Τὸ Ονακηὼ ἔποκεκ ἀθόμε δάθνοα, ἀιιὰ δάθνοα πανᾶξ. Ὁ παηήν ηεξ 

δὲκ ηῆξ εἶπε θένεη μὔηε αγὰ μὔηε μοδῆζνεξ μὔηε ὄνκηζεξ, ἀιιὰ ηῆξ ἔθενε ηὸ 

ζθιεναγςγεμέκμκ θαὶ ζαιαζζόδανημκ ἄημμόκ ημο θαὶ ηὰξ δύμ ζηηβανὰξ θαὶ 

πειςκμδένμμοξ πεῖνάξ ημο, δη᾽ ὧκ ἠδύκαημ ἀθόμε ἐπί ηηκα ἔηε κὰ ἐνγάδεηαη 

δη᾽ ἑαοηὸκ θαὶ δη᾽ αηήκ. 



(1888) 

 


