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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Δ ζπμοδαζμηάηδ αοηή αζμβναθία ημο Γεςνβίμο Κανασζηάηδ, βναθείζα παν' 

ακδνυξ υζηζξ ιεηέζπε ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ ιεβάθςκ εηζηναηεζχκ ημο 

δνςσημφ ζηναηάνπμο ηαζ οπδνέηδζεκ οπ' αοηυκ ςξ έιπζζηυξ ημο 

βναιιαηεφξ ηαζ ζοιιαπδηήξ, είκαζ δ ιυκδ αοεεκηζηή έηεεζζξ πενί ημο αίμο 

ηαζ ηςκ ένβςκ ημο ααεοβκχιμκμξ ηαζ βεκκαζμηάνδμο Ρμοιεθζχημο, υζηζξ 

οπήνλεκ δ πνχηδ ζηναηζςηζηή ιεβαθμθοία ηδξ κεςηέναξ Βθθάδμξ. Σμ ένβμκ 

ημο Αδιδηνίμο Ώζκζάκμξ επνδζίιεοζεκ ανβυηενα ςξ δ ηονζςηένα πδβή εζξ 

ηδκ βκςζηήκ αζμβναθζηήκ ιεθέηδκ ημο ζζημνζημφ Κ. Παπαννδβμπμφθμο. 

Τπάνπεζ υιςξ ηαζ παθαζμηένα, πμθφ ζφκημιμξ, αζμβναθία ημο Κανασζηάηδ 

βναθείζα οπυ ημο αβςκζζημφ Γ. Γαγή (1), δ μπμία πενζέπεζ πθδνμθμνίαξ 

ηζκάξ ιδ οπανπμφζαξ εζξ ημ ένβμκ ημο Ώζκζάκμξ. Ο Κανασζηάηδξ θμζπυκ, 

ηαηά ημκ Γαγήκ, εβεκκήεδ απυ βμκείξ ηαθμφξ. Δ ιδηένα ημο ήημκ αδεθθή 

ημο Κχζηα Αδιζζηή ηαζ πνχηδ ελαδέθθδ ημο ηαπεηάκ Γχβμο Μπαηχθα. 

Ώκεηνάθδ εζξ ηδκ Ώοθήκ ημο Ώθή παζά ηαζ επνδιάηζζεκ εζξ ηδκ δμφθεοζίκ 

ημο έςξ εζξ ημκ απμηθεζζιυκ ημο. Με ημκ Καηζακηχκδκ υηακ ήημκ, 

εθυκεοζε ιε ημ πένζ ημο ημκ αδυιεκμκ κηεναέκαβα ΐεθδβηέηα. ηακ μ Ώθή 

παζάξ επήβεκ εζξ ημ ΐζδίκζ ηαηά ημο Παζαάκημβθμο, μ Κανασζηάηδξ άθδζε 

ημκ Ώθή παζά ηαζ εβφνζζε ιε ημκ Παζαάκημβθμο ηθεζζεείξ εζξ ημ ΐζδίκζ 

ιήκαξ ηνεζξ. Καζ δζα κα ιδ βκςνζζεή υηζ ήημκ πνζζηζακυξ, ιεηςκμιάζεδ 

Καναθήξ. ηακ υιςξ εαβήηεκ απυ ημ ηάζηνμκ ηαζ ημκ έααθεκ εζξ ημ πένζ μ 

Ώθή παζάξ, ημκ έζηνςζεκ εζξ ημκ θάθαββα ηαζ ημο έδςηεκ εζξ ηα πμδάνζα 

λοθζαίξ πίθζαζξ. Άθθδκ ιίακ θμνάκ ημκ έααθεκ εζξ ηδκ θοθαηήκ εζξ ημκ 

άθοζμκ ηαζ εζξ ημ ημφηζμονμκ πνυκμοξ δφμ. Πμθθάηζξ υιςξ ημκ 

επενζπμζήεδ ηαζ ημκ εδζυνζζεκ επί ηεθαθήξ ζδιακηζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ 

εηδμοθεφζεςκ, πμθζηεουιεκμξ αοηυκ έςξ εζξ ημκ απμηθεζζιυκ ημο. 

Πενί ημο ζηναηζςηζημφ παναηηήνμξ ημο Κανασζηάηδ ζδμφ ηζ βνάθεζ μ 

Γαγήξ· 

«ΐάζζκ είπε ημ πχξ κα ηενδαίκδ ηδκ αβάπδκ ηαζ ζέααξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ. 

Σμ κα βκςνίγδ εζξ πυζμκ ααειυκ θζθμηζιίαξ εονίζηεηαζ μ ηαεείξ. 

Ώπυ πμία πάεδ ηονζεφεηαζ μ ηαεείξ. 

ζμοξ εβκχνζγεκ ζηακμφξ ημο κα ημκ αθάρμοκ ή κα ημκ ςθεθήζμοκ, 

επάζπζγε κα ημοξ ηενδαίκδ ή ιε ημ πμοββί ή ιε ημ ζπαεί. 

Βανάαεοε ημοξ αλίμοξ ηαζ ακδναβαεμφκηαξ ιε άηηζα, ιε άνιαηα, ιε βνυζζα, 

ιε ααειμφξ, βζκχζηςκ υηζ υπμο άεθα ανεηήξ πνυηεζκηαζ, εηεί ηαζ άκδνεξ 

αβαεμί βίκμκηαζ, ηαηά ημ νδηυκ. 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn1
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Πνμζηζζιέκμξ ςκ ιε υθα ηα θοζζηά ηαζ ηοπδνά πνμηενήιαηα, υζμοξ 

εβκχνζγε θζθμηίιμοξ ηαζ θζθμδυλμοξ, ενέεζγε ηδκ θζθμηζιίακ ημοξ ηυζμκ ιε 

ημοξ επαίκμοξ ηαζ ηαηδβμνίαξ, χζηε πμθθμί δκαβηάγμκημ ή κα θακμφκ άλζμζ 

ηςκ επαίκςκ ημο, ή κα θφβμοκ απ' αοηυκ, δζά κα ιδκ αημφμοκ ηαξ 

ηαηδβμνίαξ ημο· δζυηζ μζ έπαζκμί ημο ακέααζκμκ έςξ ηνίημο μονακμφ ηαζ αζ 

ηαηδβμνίαζ ημο έςξ ηα ηαηαπευκζα, ή, ημθιχ εζπείκ, έλς ημο πακηυξ. Δ 

εοθνάδεζά ημο ηαζ δ ζοκακαζηνμθή ημο ήημκ έκ εέαηνμκ ηαζ πμθθάηζξ μζ 

ζηναηζχηαζ πάζημκηεξ εζξ ηαξ ημιρυηδηαξ ηαζ αζηεζμθμβίαξ ημο, 

αθδζιμκμφζακ κα βεοιαηίζμοκ. Ήημκ ιεβαθυδςνμξ ηαζ εοενβεηζηυξ, 

ιεηαδμηζηχηαημξ ηαζ πανζζηήξ· ημ θθςνί ημ εεεςνμφζεκ ςξ μαμθυκ εζξ ηαξ 

πνείαξ ημο. Βίπε κμοκ εθεονεηζηυκ ηαζ βεκκδηζηυκ ηαζ θοζζηήκ νδημνείακ. 

Πμθθάηζξ έπθαηηε ρεφιαηα ηεπκζηχηενα ηδξ αθδεείαξ ηαζ ελμοεέκςκε ηδκ 

αθήεεζακ ςξ ακοπανλίακ. Βθάηηςια ιυκμκ είπε ηδκ μλοεοιίακ· είπεκ υιςξ 

πάκημηε εζθζηνζκή ηανδίακ. Δ Σμονηία υθδ ημκ είπεκ εζξ ιεβάθμκ 

εαοιαζιυκ ηαζ ςκυιαγεκ αοηυκ Ρμφιεθδ ηαζ Μχνα ααθεζί, μ εζηζκ 

δβειυκα ηδξ Βθθάδμξ. Οζ Ώθαακμί ιάθζζηα μικφμοκ εζξ ημ υκμιά ημο. 

Πενζδβμφιεκμξ πνμ μηηχ ιδκχκ εζξ ηδκ Βονςπασηήκ Σμονηίακ, ήημοζα 

πμθθάηζξ εζξ ηδκ Ώθαακίακ, υηακ πζάκςκηαζ εζξ ειθφθζμκ πυθειμκ 

ακαιεηαλφ ηςκ μζ Ώθαακμί, θμαενίγμκηεξ μ έκαξ ημκ άθθμκ, κα θέβμοκ· 

«Νηάθε! κηάθε! ηζέ ζζυηγζ κζέν κημοθέη Κανασζηάηζη», ήβμοκ «ζηάζμο, 

ζηάζμο, κα ζδήξ ιζα θμνά κημοθέηζ ημο Κανασζηάηδ». 

Εδμφ ηζ ηαζ μ πον. Σνζημφπδξ ακαθένεζ πενί ημο Κανασζηάηδ εζξ ημκ 

θυβμκ, ημκ μπμίμκ απήββεζθε ηδκ 24 Ώπνζθίμο 1827, ιεηά ημκ εάκαημκ ημο 

ζηναηδβμφ· «Άηνμιμξ πάκημηε εζξ ημοξ πμθέιμοξ, αηνμιχηενμξ πμθφ εθάκδ 

ηαε' μ δζάζηδια ήημκ ανπδβυξ ηςκ ηαηά ηδκ ηενεάκ Βθθάδα 

ζηναηεοιάηςκ· ηυηε είπε ρςιί ηαζ αοηυξ, υηακ είπακ ηαζ μζ αβαπδημί ημο 

Έθθδκεξ· δ ηθίκδ ημο ήημκ ηθίκδ απθμφ ζηναηζχημο· πνςηαβςκζζηήξ 

επανμοζζάγεημ, ηαζ ηδκ ηζιήκ ημο αβχκμξ υθδκ ηδκ απέδζδεκ εζξ άθθμοξ· 

εκεμοζζαζιέκμξ δζά ηδκ παθδηανζάκ, ςξ παθδηάνζ ηαζ μ ίδζμξ, ηδκ 

εηζιμφζεκ υπμο ηδκ έαθεπε ηαζ ηδκ ακηάιεζαε πθμοζζμπάνμπα· ημοξ 

βκςζημφξ δζά ηδκ ακδνείακ ημοξ έηναγε ηαη' υκμια, υηακ ελεζπάεςκεκ εκ 

ηαζνχ ιάπδξ, δζά κα ημκ αημθμοεήζμοκ· έαβακε ηα πζζηυθζα ημο απυ ηδκ 

ιέζδκ ημο ηαζ ιε αοηά εζξ ακηαιμζαήκ παθδηανζάξ εζηυθζγε ημο 

παθδηανζμφ ηδκ ιέζδκ· έθοε ηδκ γχκδκ ημο ηαζ έδζδεκ εζξ ηαξ ακάβηαξ ημο 

πμθέιμο ηαζ ημ φζηενμκ κυιζζιά ημο». 

Ο δε Πακαβζχηδξ μφηζμξ εζξ ημκ πακδβονζηυκ ηδξ 25 Μανηίμο 1846 ςξ 

ελήξ πενζβνάθεζ ημκ δεζηυκ ηαζ θοζζηυκ παναηηήνα ημο ιεβάθμο 

ΚαναΎζημο· «...Ο ακήν αοηυξ έπςκ κμοκ αηαηένβαζημκ, αθθά 

βεκκδηζηχηαημκ ηαζ μλφηαημκ, άιμζνμξ ςκ παζδείαξ, αθθ' αβαπχκ ηαζ ηζιχκ 

ημοξ πεπαζδεοιέκμοξ, θζθάζεεκμξ, αθθά ηανηενζηχηαημξ εζξ ηαξ 

ζηθδναβςβίαξ, δαπακχκ αθεζδχξ ηδκ ζδίακ πενζμοζίακ εζξ ηαξ δδιμζίαξ 

ακάβηαξ, εηεέηςκ ημοξ πενί αοηυκ εζξ ημοξ οπέν παηνίδμξ ηζκδφκμοξ ηαζ 

πνχημξ αοηυξ εηηζεέιεκμξ, ζηναηδβδιαηζηχηαημξ απάκηςκ ηαζ ηςκ πάκηςκ 
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ηαξ ζηναηζςηζηάξ βκχιαξ αημφςκ ηαζ ζηαειίγςκ, αηυνεζημξ δυλδξ ηαζ 

μκυιαημξ . . . . Ώκάζηδια ιέηνζμκ, ζχια ζζπκυκ, πνχια οπμιέθακ, ιέηςπμκ 

πθαηφ, εονεία εζηία ζηέρεςξ, μθνείξ ποηκαί ηαζ πθήνεζξ ιενζικχκ, 

εθαζυιαονμζ ηαζ ιζηνμί μθεαθιμί, αθθ' αζηνάπημκηεξ, αζεένζυκ ηζ πκεφια 

οπμθμοζηχκμκ ημοξ ιοηηήναξ ημο ηαζ δζαηεποιέκμκ εζξ υθμκ ημ πνυζςπμκ 

αοημφ... ηυιδ ςξ παίηδ θέμκημξ . . .». 

Δδζηήεδ ιέπνζ ζήιενμκ ημ υκμια ηαζ δ ικήιδ ημο Κανασζηάηδ. Σμ ιέβα 

ηαζ ζδιακηζηυκ ένβμκ αοημφ δεκ ηαηέθααεκ εζξ ηδκ ζοκείδδζζκ ημο έεκμοξ 

ηδκ ανιυγμοζακ αοηχ εέζζκ. Πνμξ ημκ ζημπυκ αηνζαχξ ημφημκ πανέπμιεκ 

εζξ ημ ημζκυκ ηδκ αζμβναθίακ ημο ιεβαθμθομφξ «Γοζμφ ηδξ Καθυβνζαξ», 

εοπυιεκμζ κα ηαηαζηή αφηδ πακεθθήκζμκ ακάβκςζια ηαζ κα πνδζζιεφζδ ςξ 

αθμνιή εεηζηςηέναξ εηδδθχζεςξ ηδξ πνμξ ημκ Κανασζηάηδκ εεκζηήξ 

εοβκςιμζφκδξ. Αζυηζ ηχνα, υηε αζ Ώεήκαζ απέηηδζακ ημκ ακδνζάκηα ημο 

εηένμο ηςκ ιεβάθςκ ημο Ώβχκμξ ζηναηδθαηχκ, ημο Κμθμημηνχκδ, 

επζαάθθεηαζ κμιίγμιεκ, εζξ ηδκ Πνςηεφμοζακ ιάθζζηα ημο Βθθδκζημφ 

Κνάημοξ, οπέν ηδξ μπμίαξ δβςκίζεδ ηαζ απέεακεκ μ Κανασζηάηδξ, πάζα 

εκένβεζα πνμξ ίδνοζζκ ικδιείμο αλίμο ηδξ δυλδξ αοημφ, ημ μπμίμκ εα 

γςκηακεφδ ιεκ πνμ ηςκ μιιάηςκ διχκ ηαζ ηςκ ιεηαβεκεζηένςκ ημ δνςζηυκ 

πανάζηδια ημο Κανασζηάηδ, εα ηζιά δε ηδκ παηνίδα ςξ δζαθοθάηημοζακ εκ 

ηδ ηανδία αοηήξ ζενάκ ηδκ πνμξ ημοξ δδιζμονβμφξ ηδξ εθεοεενίαξ ηδξ 

εοβκςιμζφκδκ. 

Ε. ΐθαπμβζάκκδξ 
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Γ Η Μ Η Σ Ρ Ι Ο  Α Ι Ν Ι Α Ν 

 

Ο Αδιήηνζμξ Ώζκζάκ ήημ οζυξ ημο δζδαζηάθμο Γαπανίμο Ώζκζάκμξ, αδεθθυξ 

δε ημκ αβςκζζημφ Γεςνβίμο Ώζκζάκμξ, πνδιαηίζακημξ επί Βπακαζηάζεςξ 

Τπμονβμφ, ιέθμοξ ημκ Ώνείμο Πάβμο, βεκζημφ εθυνμο ηςκ ζηναηεοιάηςκ 

ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ ηθπ. 

Ο Αδιήηνζμξ Ώζκζάκ εβεκκήεδ εκ Μαονίθς ηδξ Φεζχηζδμξ ηδκ 21 

Νμειανίμο 1800. Βλεπαζδεφεδ εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ, θμζηήζαξ εζξ ηδκ 

πμθήκ ηδξ Ξδνμηνήκδξ, εκ δ εδίδαζηε ηαζ μ παηήν αοημφ. Πμθθάξ οπέζηδ 

ηαηαδνμιάξ ηαζ θοθαηίζεζξ δ ηςκ Ώζκζάκςκ μζημβέκεζα έκεηα ηδξ 

ακαιίλεςξ αοηήξ εζξ ηα πνάβιαηα ηδξ Φζθζηήξ Βηαζνίαξ. Ώνλαιέκμο ημο 

αβχκμξ ηαζ δζαζπανείζδξ ηδξ μζημβεκείαξ, δξ ηαζ δ ιεβάθδ πενζμοζία 

εδδιεφεδ, μ Αδι. Ώζκζάκ ηαηέθοβεκ εζξ Ρςζζίακ, εηείεεκ δε ηαηήθεεκ εζξ 

ηδκ Βθθάδα. Αζανημφζδξ ηδξ Βπακαζηάζεςξ μ Ώζκζάκ ιεηέζπε δζαθυνςκ 

εηζηναηεζχκ, δημθμφεδζε δε ελ εκεμοζζαζιμφ ημκ Κανασζηάηδκ ης 1826, 

πθδβςεείξ εκ ηδ ιάπδ ηδξ Αμιπναίκαξ. Καζ ιαπυιεκμξ ηαζ εηηεθχκ ηα ημο 

βναιιαηέςξ ηαεήημκηα πανά ης Κανασζηάηδ, εηνάηεζ ζδιεζχζεζξ, ζημπχκ 

έηημηε κα ζοββνάρδ αζαθίμκ ζζημνζηυκ πενί ημο Κανασζηάηδ. Μεηά ημ 

αηοπέξ πέναξ ηδξ οπέν ηςκ Ώεδκχκ εηζηναηείαξ μ Ώζκζάκ ιεηέαδ εζξ 

Πεθμπυκκδζμκ, ηαηέθααε δ' επί Καπμδίζηνζα δζαθυνμοξ δζμζηδηζηάξ ηαζ 

δζηαζηζηάξ εέζεζξ. 

Ώπυ ημο 1833-43 μ Α. Ώζκζάκ ζδζχηεοζεκ εκ Λαιία. Σς 1847 ακηζδνχκ ηαηά 

ηςκ εηθμβζηχκ ηαηαπζέζεςκ ιεηέζπε ηδξ εκ Λαιία ακηανζίαξ, υηε 

ηαηεζηνάθδ δ μζηία αοημφ ιεηά ηδξ πμθοηίιμο ηςκ Ώζκζάκςκ αζαθζμεήηδξ. 

Βπακεθεχκ εη ημο Οεςιακζημφ μ Ώζκζάκ ιεηά ηδκ δμεείζακ αικδζηείακ, 

δεκ δδοκήεδ κα δζαζηεδάζδ ηδκ ααζζθζηήκ δοζιέκεζακ, αηονςεείζδξ δζξ 

ηδξ ςξ αμοθεοημφ εηθμβήξ ημο. Έηημηε μ Ώζκζάκ εδδιμζζμβνάθεζ, εηδίδςκ 

ηαζ ηδκ «ΐζαθζμεήηδκ ημο θαμφ» ηαζ ζοββνάθςκ δζάθμνα πναηηζηήξ 

ςθεθείαξ ζοββνάιιαηα. 

ΐναδφηενμκ μ Ώζκζάκ επνδιάηζζε ιέθμξ ημο Βθεβηηζημφ οκεδνίμο ηθπ. Σμ 

1864 ελεθέβδ πθδνελμφζζμξ ηδξ Βεκζηήξ οκεθεφζεςξ. Ώπέεακε δε ηδ 25 

επηειανίμο ημο 1881 εκ Τπάηδ. 
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ΑΦΙΔΡΩΙ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΩ 

 

Προς ηοσς γενναίοσς ζσναγωνηζηάς ηοσ Καραϊζθάθε. 

Βζξ ζαξ, ς βεκκαίμζ ζοκαβςκζζηαί ημο αμζδίιμο Κανασζηάηδ, αθζενυκς ημ 

πανυκ ιμο πυκδια· ήεεθα αέααζα ζαξ αδζηήζεζ, εάκ ηδκ αζμβναθίακ ημο 

εκδυλμο ημφημο ήνςμξ ήεεθα ηδκ πνμζθένεζ εζξ άθθμοξ, πανά αξ, μζ 

μπμίμζ ζοκαβςκίζεδηε ηαζ ζοκεηζκδοκεφζαηε ιεη' αοημφ, ημκ οπεζηδνίλαηε 

ηαζ ζοκενβήζαηε κα ακααή εζξ ημκ ααειυκ ηδξ δυλδξ, εζξ ημκ μπμίμκ 

πνμχδεοζεκ. 

Ώζ εθθείρεζξ, αζ ζηθδναβςβίαζ, μζ οπενάκς ηδξ ακενςπίκδξ θφζεςξ ηυπμζ 

ηαζ ηεθεοηαίμκ μζ ηνμιενμί ηαζ ζοκεπείξ ηίκδοκμζ, εζξ ημοξ μπμίμοξ 

ελεηέεδηε ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ ηεθεοηαίαξ εηζηναηείαξ ημο 

Κανασζηάηδ οπέν ηςκ Ώεδκχκ, αξ δίδμοκ αδζαθζθμκείηδηα δζηαζχιαηα εζξ 

ηδκ εοβκςιμζφκδκ ημο Έεκμοξ. Σμζμφημκ ζζπονυκ δζηαίςια δεκ δδφκαημ κα 

δζαθφβδ ηδκ παναηήνδζίκ ιμο. Αεπεήηε θμζπυκ ηδκ _πνμζθμνάκ_ ιμο· εάκ 

δεκ ελέεεζα αλίςξ ηαξ πνάλεζξ ζαξ, απμδχζαηέ ημ εζξ ηδκ αδοκαιίακ ιμο· 

αεααζςεήηε υιςξ, υηζ δ αθμνιή, ηδκ μπμίακ δίδς εζξ ημ ημζκυκ δζά ημο 

πμκήιαημξ ημφημο, εέθεζ θένεζ ημ επζεοιδηυ ηαζ εζξ αξ ηαζ εζξ ειέ 

απμηέθεζια, ημ κα εηηζιδεχζζ ηαη' αλίακ αζ πνάλεζξ ζαξ, χζηε επμιέκςξ κα 

εηηεεχζζκ εζξ ημ ημζκυκ πςνίξ κα θμαχκηαζ πθέμκ ηδκ εη ηςκ παεχκ 

παναιυνθςζδ». 

Γ. Α Ι Ν I Α Ν 

 

Βκ ηδ πνχηδ εηδυζεζ ημ αζαθίμκ επζβνάθεηαζ: «Ο Κανασζηάηδξ, ή ημο 

Κανασζηάηδ αζμβναθία ηαζ θεπημιενήξ έηεεζζξ ηδξ ηεθεοηαίαξ εηζηναηείαξ 

αοημφ οπέν ηςκ Ώεδκχκ. Βκ Υαθηίδζ. Βη ηδξ Σοπμβναθίαξ δζεοεοκμιέκδξ 

πανά Κςκζηακηίκμο Μ. Ώνζεκζάδμο εη Μακηζκείαξ. 1834». 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΔ ΠΡΧΣΔ ΒΚΑΟΒΧ : «Προς ηοσς αναγνώζηας. 

Βπεζδή δ πανμφζα αζμβναθία ημο Κανασζηάηδ, ηδξ μπμίαξ ακεδέπεδκ ηδκ 

έηδμζζκ, εκδέπεηαζ κα έπδ εθθείρεζξ ή θάεδ, απυ ηα μπμία κα 

πνμζαάθθςκηαζ άημια ακαθενυιεκα εζξ αοηήκ, υζμζ απυ ημοξ ακαβκχζηαξ 

ήεεθμκ απακηήζεζ ημζαφηα, παναηαθμφκηαζ πάνζκ ηδξ αθδεείαξ ηαζ ημο 

δζηαίμο κα πέιρςζζκ εζξ ειέ ηαξ παναηδνήζεζξ ηςκ, ζοκηνμθεοιέκαξ ιε ηαξ 

απμδείλεζξ επί ηςκ μπμίςκ αφηαζ ζηδνίγμκηαζ. Τπυζπμιαζ δε κα ηα 

δδιμζζεφζς ή εζξ πςνζζηυκ θοθθάδζμκ, ή ιε άθθμκ ηζκά ανιυδζμκ ηνυπμκ 

πνμξ ζηακμπμίδζζκ εηείκςκ, ηςκ μπμίςκ ήεεθεκ εββίγεηαζ αδίηςξ, ή ηαηά 

θάεμξ δ οπυθδρζξ. Βκ Υαθηίδζ, ηδκ 16 Οηηςανίμο 1833. Ο Δθδόηες Γ. 

Αηνηάν». 
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Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

 

Ο Κανασζηάηδξ εβεκκήεδ εζξ ημ 1782 έημξ· δ ιήηδν ημο ήημκ ηαθμβναία 

βεκκδιέκδ εζξ ημ πςνίμκ ηςθδημηανοά ηδξ Βπανπίαξ Άνηδξ (2). Μδ 

αημθμοεμφζα αοζηδνχξ ημοξ ηακυκαξ ημο αίμο, εζξ ημκ μπμίμκ είπεκ 

αθζενςεή, ζοκέθααε ημκ Κανασζηάηδκ· δεκ έθααεκ υιςξ ηδκ ζηθδνυηδηα 

ηαζ ακμδζίακ ημο κα γδηήζδ κα ηνφρδ ημ έκ ζθάθια πίπημοζα εζξ άθθμ 

ιεβαθήηενμκ ηαζ ζηθδνυηενμκ. Ββέκκδζε ημκ Κανασζηάηδκ· ημκ ακέενερεκ 

υιςξ ηαεχξ ήημκ επυιεκμκ εζξ βοκαίηα, δ μπμία πενζήνπεημ ηαξ επανπίαξ 

δζά κα πμνίγεηαζ ηα πνμξ ημ γδκ. Βπεζδή δε δζά ηδκ ημθιδνυηδηά ηδξ ηαζ δζά 

ηδκ βθχζζακ ηδξ είπε βείκεζ βκςζηή εζξ πμθθάξ επανπίαξ, μ Κανασζηάηδξ 

εβκςνίγεημ πμθθάηζξ ιε ηδκ επςκοιίακ «μ οζυξ ηδξ Καθμβναίαξ». 

Μυθζξ μ Κανασζηάηδξ έθεαζεκ εζξ δθζηίακ κα θένδ υπθα ηαζ αιέζςξ 

ζοβηαηεηάπεδ εζξ έκ ζχια ηθεπηχκ, ζφκδεεξ ηαηαθφβζμκ ηςκ επυκηςκ 

εκημκχηενμκ ηδξ εθεοεενίαξ ημ εθαηήνζμκ ηαζ ηςκ υζμζ, 

ηαηαδοκαζηεοεέκηεξ πανά ηςκ Σμφνηςκ, δεκ δδοκήεδζακ κα εφνμοκ 

δίηαζμκ. Εηακμφξ πνυκμοξ δημθμφεδζεκ εοηοπχξ ημ ένβμκ ημφημ, αθθά 

ηεθεοηαίμκ δ ηφπδ ημο πμθέιμο ημκ έηαιε κα πέζδ γςκ εζξ ηαξ πείναξ εκυξ 

ζχιαημξ Ώθαακχκ, δζςνζζιέκμο πανά ημο Ώθή παζά πνμξ ηαηαδίςλζκ ηςκ 

ηθεπηχκ, ηαηά δε ηδκ επζηναημφζακ ζοκήεεζακ εζηάθδ δέζιζμξ εζξ 

Εςάκκζκα. Ο Ώθή παζάξ δζά πάνζκ ηδξ ιδηνυξ ημο, ηδκ μπμίακ εβκχνζγε, δεκ 

ημο αθαίνεζε ηδκ γςήκ ηαζ μφηςξ μ Κανασζηάηδξ απέθοβε ηδκ ζοκήεδ 

ηφπδκ ηςκ ηθεπηχκ, υζμζ ήεεθμκ εονεεή εζξ μιμίακ ιε αοηυκ πενίζηαζζκ (3)· 

εαάθεδ υιςξ εζξ ηδκ θοθαηήκ. Εηακυκ δζάζηδια ηαζνμφ οπέθενε ηδξ αεθίαξ 

ηαφηδξ γςήξ ηαξ ααζάκμοξ, αθθά ηεθεοηαίμκ επέαθερεκ εοιεκχξ δ ηφπδ εζξ 

αοηυκ, ηαζ έθοβε ηνοθίςξ απυ ηδκ θοθαηήκ. 

Μυθζξ δζεάκεδ ημκ εαοηυκ ημο εθεφεενμκ απυ ηα δεζιά, ηαζ αιέζςξ 

έδναιεκ εζξ Άβναθα ιε ηδκ επζεοιίακ ημο κα ακαθάαδ ημκ πνχημκ ηνυπμκ 

ημο γδκ δζά κα εηδζηδεή ηαζ δζ' υζα οπέθενε. Καη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ 

ήηιαγμκ μζ Καηγακηςκαίμζ, μζ μπμίμζ υζμκ ηαηεδζχημκημ, ηυζμκ 

εθαιπνφκμκημ ιε ηα ηαημνεχιαηά ηςκ, ηαζ δφλακμκ ηαξ δοκάιεζξ ηςκ. Ο 

Κανασζηάηδξ ςξ ημθιδνυξ ηαζ θζθυηζιμξ δεκ άνβδζε κα βκςζημπμζήζδ δζά 

ηςκ πνάλεςκ (4) ηα πνμηενήιαηά ημο ηαζ κα κμιίγεηαζ ςξ εζξ ηδξ πνχηδξ 

ηαλεςξ (πνςημπαθήηανμκ). 

Πμθθμφξ ηαηά ζοκέπεζακ πνυκμοξ ημ ζχια ημφημ ακηέζπεκ εζξ ημοξ 

δζςβιμφξ ημο Ώθή παζά, μ μπμίμξ, ακ ηαζ ηαηέζηνερε ημκ Καηζακηχκδκ, 

δεκ ηαηχνεςζεκ άθθμ, εζ ιδ κα ηαηαζηήζδ θαιπνυηενμκ ηαζ επζθμαχηενμκ 

ημ ζχια ημο, μδδβμφιεκμκ απυ ημκ αδεθθυκ αοημφ Λεπεκζχηδκ. Ο Ώθή 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn2
http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn3
http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn4


www.schooltime.gr ελίδα 11 
 

παζάξ, αθ' μφ δζά ηδξ δοκάιεςξ δεκ δδοκήεδ κα ημ ηαηαζηνέρδ, 

ιεηεπεζνίζεδ ημκ δυθμκ, ιέζμκ δζά ημο μπμίμο ηαηά δοζηοπίακ επέηοπεκ. 

Ώθ' μφ εθμκεφεδ μ Λεπεκζχηδξ δζςνίζεδ βεκζηή ηαηαδνμιή ηαηά ημο 

ζχιαηυξ ημο δζά κα ιδκ ημο ζοβπςνδεή ηαζνυξ κα θάαδ ιέηνα 

οπεναζπίζεςξ, ή κα ηαηαζηήζδ ηζκά ανπδβυκ ημο. Σμ ζχια ημφημ 

εζφβηεζημ ηυηε απυ πενζζζμηένμοξ ηςκ ηνζαημζίςκ, ηαζ ιδ δοκάιεκμκ κα 

δζαιέκδ υθμκ μιμφ, επςνίζεδ εζξ ηυιιαηα, αθθά ηαζ μφηςξ μζ Σμφνημζ ημ 

ηαηεδίςημκ ιε ιεβάθδκ επζιμκήκ. Μενζηά ελ αοηχκ εζφκηνζρακ ηαζ 

δζέθοζακ, ηαζ άθθα ηα ακάβηαζακ κα δζαθοεχζζκ αθ' εαοηχκ. 

Ο Κανασζηάηδξ ηυηε εονέεδ εζξ έκ ζχια ημ πμθοακενςπυηενμκ ηαζ απυ 

ημοξ εηθεηημηένμοξ ζοβηείιεκμκ, ημ μπμίμκ ιδ αθέπμκ άθθςξ ηδκ ζςηδνίακ 

ημο, απεθάζζζε κα οπάβδ ηαη' εοεείακ κα πνμζηοκήζδ εζξ ημκ ίδζμκ Ώθή 

παζάκ. Ο ηφνακκμξ μφημξ, μ μπμίμξ εβκχνζγε ηδκ ακδνίακ αοηχκ, αθ' εκυξ 

ιένμοξ επζεοιχκ κα ςθεθδεή απ' αοημφξ εζξ ημοξ μπμίμοξ είπε ηυηε ακά 

πείναξ πμθέιμοξ, ηαζ αθ' εηένμο εέθςκ ιε ημ πανάδεζβια ηδξ ηαθήξ πνμξ 

αοημφξ οπμδμπήξ κα εθηφζδ ηαζ ημοξ θμζπμφξ μιμίμοξ αοηχκ ηαζ κα 

ελαθείρδ μφης ημ ζφζηδια ηςκ ηθεπηχκ, ημοξ εδέπεδ θζθμθνυκςξ, ηαζ ημκ 

ιεκ Σζζχβηακ, ημκ μπμίμκ αοημί είπμκ πανμοζζάζεζ ςξ ανπδβυκ ηςκ, ημκ 

έηαιε ηαπζηάκμκ ηδξ ΐυκζηζαξ, ημκ δε Κανασζηάηδκ εηνάηδζε πθδζίμκ ημο, 

ζοβηαηαηάλαξ αοηυκ εζξ ηδκ ζεζνάκ ηςκ ζςιαημθοθάηςκ ημο 

(ηζμπαδαναίςκ). 

Με ημ ένβμκ ημφημ έγδζεκ εζξ Εςάκκζκα έςξ εζξ ηα πνχηα ηαηά ημο Ώθή 

παζά ηζκήιαηα ηςκ ααζζθζηχκ ζηναηεοιάηςκ· δβςκίζεδ ιε ηυθιδκ ηαζ 

ακδνίακ ηαζ εκυζς ήημκ ηθεζζιέκμξ ιεηά ημο Ώθή παζά ηαζ υηακ ιεηέαδ εζξ 

ηα ααζζθζηά ζηναηεφιαηα. Αοζανεζηδεείξ ηαζ αοηυξ απυ ημοξ ααζζθζημφξ, 

ηαεχξ ηαζ πμθθμί άθθμζ ηςκ ηαπζηάκςκ Βθθήκςκ, ακεπχνδζε ηνοθίςξ απυ 

Εςάκκζκα· μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμκ ελέηθερε ηδκ ζφγοβυκ ημο ηαζ δ ηυθιδ 

ημο εζξ ημ επζπείνδια ημφημ ημο επέθενμκ ζηακήκ οπυθδρζκ ηαζ έδςηακ 

αζηίακ κα ημκ εαοιάζςζζκ υθμζ. 

Ώθ' μφ δζεζχεδ απυ Εςάκκζκα, ηδκ ιεκ ζφγοβυκ ημο ηδκ έζηεζθεκ εζξ 

Κάθαιμκ, αοηυξ δε ιεηέαδ εζξ ΐυκζηζακ, υπμο επνμζπάεδζε κα ηζκήζδ ημοξ 

ηαημίημοξ εζξ επακάζηαζζκ ηαηά ηςκ Σμφνηςκ, αθθ' επεζδή δεκ εηνίεδ 

εφθμβμκ αηυιδ δζά κα ηζκδεή εζξ ηα υπθα δ επανπία αφηδ, μ Κανασζηάηδξ 

ιεηέαδ εζξ Σζμιένηα ηαζ ζοκεκκμδεείξ ιε ημκ Κμηοθίδακ, έηαιε πνχημξ 

επακαζηάζεςξ ηίκδια ηαηά ηςκ Σμφνηςκ, ηαε' δκ επμπήκ ηαζ μ Οδοζζεφξ 

εηηφπδζεκ εζξ Σαηάνκακ ηαποδνυιμοξ ηζκάξ Σμφνημοξ δζεοεοκμιέκμοξ εζξ 

Εςάκκζκα. Αζεδυεδ ηάπζζηα ηαζ εζξ ηαξ θμζπάξ επανπίαξ ημ πανάδεζβια, ηαζ 

αιέζςξ ιένμξ ιεκ Βθθήκςκ ηαηέθααμκ ηδκ εέζζκ ημο Μαηνοκυνμοξ, ιένμξ 

δε εηηφπδζακ ημ ΐναπχνζ ηαζ άθθμζ ηδκ ΐυκζηζακ. Ο Κανασζηάηδξ 

δζεοεφκεδ έπεζηα εζξ Μαηνοκυνμξ, υπμο ηαζ ημπμεεηδεείξ ζοιιεηέζπε ηςκ 

εηεί βεκμιέκςκ αβχκςκ, εζξ έκα εη ηςκ μπμίςκ βεκυιεκμκ πθδζίμκ εζξ 
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Κμιπυηζ, επθδβχεδ εζξ ηα αζδμία, ηαηαθνμκήζαξ πενζζζυηενμκ απυ υ, ηζ 

έπνεπε ημκ ηίκδοκμκ. 

Βπεζδή δε εζξ Άβναθα μζ απυ ηδξ βεκεάξ ημο ΐμοημοαάθα ηαπζηακεφμκηεξ 

δεκ ήζακ ζηακμί κα ηαηέπςζζκ αοηήκ ηδκ επανπίακ ηαζ δζά ημφημ 

οπμηεζιέκδκ εζξ ζοπκάξ ιεηααμθάξ, μ Κανασζηάηδξ ζοκέθααε ηδκ ζδέακ ημο 

κα ηαηαζηαεή αοηυξ ηαπζηάκμξ δζά ηδξ ζδίαξ αοημφ δοκάιεςξ· ςθεθμφιεκμξ 

θμζπυκ απυ ημκ ηαζνυκ ηαζ απυ ηδκ αζηαζίακ ηςκ πναβιάηςκ, 

ζοκεηνυηδζεκ έκ ζχια δοκαηυκ απυ ΐαθηζκμφξ ηαζ απυ άθθμοξ 

πθδζζμπχνμοξ Έθθδκαξ ηαζ ζοιαμδεμφιεκμξ απυ ημκ Γζακκάηδκ Ράβημκ, 

ιεηέαδ εζξ Άβναθα, ηαηαζηαεείξ αοημπεζνμηυκδημξ ηαπζηάκμξ εζξ ηαφηδκ 

ηδκ επανπίακ. 

Χκ δε ημθιδνυξ ηαζ δναζηήνζμξ δεκ άνβδζε κα ακαβκςνζζεή ηαζ απυ ημοξ 

ηαημίημοξ, μζ μπμίμζ δεκ εηυθιςκ κα εκακηζςεχζζ ηαζ απυ ημοξ ηαη' εηείκδκ 

ηδκ επμπήκ παζάδεξ, εζξ ημοξ μπμίμοξ δεκ ζοκέθενε κα ημκ ηαηαδζχλςζζ δζ' 

υπθςκ, δζυηζ είπμκ ηδκ πνμζμπήκ ηςκ εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ ηαζ εζξ ημ 

μφθζ. Ο Κανασζηάηδξ εονζζηυιεκμξ εζξ ημ ιεευνζμκ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ ηςκ 

Σμφνηςκ ηαζ αθέπςκ υηζ πνμθακχξ δεκ δδφκαημ κα ηδνοπεή εκακηίμκ μφηε 

ημο εκυξ μφηε ημο άθθμο ιένμοξ, μζημκμιμφζεκ αιθυηενα. Κθίκςκ υιςξ 

πνμξ ημοξ Έθθδκαξ έδςηεκ αζηίακ πμθθάηζξ κα ηζκδεχζζκ εκακηίμκ ημο μζ 

Σμφνημζ· αθθ' ακηζηνμφζαξ πάκημηε ηαξ δοκάιεζξ ηςκ δζέιεζκε ηαζ αηυκηςκ 

αοηχκ εζξ ηδκ επανπίακ ηςκ Ώβνάθςκ. 

Βπεζδή υιςξ δ ιεηά ηςκ Σμφνηςκ ζφβποζζξ αοημφ δεκ ζοκέθενεκ μφηε εζξ 

ημοξ Υνζζηζακμφξ ηαημίημοξ ηδξ επανπίαξ ηαφηδξ, δζυηζ ελεηίεεκημ εζξ 

ηίκδοκμκ θεδθαζίαξ απυ ιένμοξ ηςκ Σμφνηςκ, μφηε εζξ ημοξ Σμφνημοξ ημοξ 

ηαημζημφκηαξ εζξ ημοξ πνυπμδαξ ηςκ αμοκχκ ηςκ Ώβνάθςκ, δζυηζ ήζακ 

εηηεεεζιέκμζ εζξ ηαξ επζδνμιάξ ημο Κανασζηάηδ, μζ ιεκ ηάημζημζ ηςκ 

Ώβνάθςκ ηαηέπεζζακ αοηυκ κα πνμζπμζδεή υηζ είκαζ οπμηείιεκμξ εζξ ηαξ 

δζαηαβάξ ηδξ ημονηζηήξ ελμοζίαξ, μζ δε Σμφνημζ πανεηάθεζακ ημοξ ηαηά 

ηαζνυκ παζάδεξ κα πνμζπμζχκηαζ υηζ πζζηεφμοζζ ηδκ θαζκμιέκδκ οπμηαβήκ 

ημο Κανασζηάηδ. Οζ ηαηά ηαζνυκ παζάδεξ απεδέπεδζακ ημ γήηδια ημφημ, 

ιδ εέθμκηεξ κα έπμοκ ηυζμκ πθδζίμκ ημζμφημκ επίθμαμκ επενυκ, μπμίμξ 

ήημκ μ Κανασζηάηδξ, εκ χ ήζακ ακαβηαζιέκμζ κα δζεοεφκςζζ ηα 

ζηναηεφιαηά ηςκ εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ ηαζ εζξ ηαξ εκδμηέναξ επανπίαξ ηδξ 

ηενεάξ Βθθάδμξ. 

Ο Κανασζηάηδξ ζοκδέζαξ ιε ημοξ εζξ Λάνζζζακ επενμφξ ημ είδμξ ημφημκ 

ηδξ ακαηςπήξ, δεκ αιέθδζε κα δείλδ εζξ ημοξ Έθθδκαξ, υηζ ημφημ δεκ είκαζ 

ηεθεία οπμηαβή, αθθά ιενζηή ιυκμκ πνμξ έκ ιένμξ επενζηυκ ζοκεήηδ. Βζξ 

υθαξ ζπεδυκ ηαξ εζξ ηδκ Αοηζηήκ Βθθάδα βεκμιέκαξ Βθθδκζηάξ εηζηναηείαξ 

έζηεζθεκ ακάθμβμκ δφκαιζκ. Μάθζζηα υηακ, δζαθοεείζδξ ηδξ πνχηδξ 

πμθζμνηίαξ ημο Μεζμθμββίμο, μ Οιέν παζάξ ιδ δοκάιεκμξ κα δζααή ημκ 

Άζπνμκ (Ώπεθχμκ) δζεοεφκεδ κα πενάζδ δζά ηςκ Ώβνάθςκ εζξ Λάνζζζακ, μ 
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Κανασζηάηδξ ζοκάλαξ έςξ πζθίμοξ ζηναηζχηαξ πνμηαηέθααε ηδκ δζάααζζκ 

αοηχκ εζξ ημκ Άβζμκ ΐθάζδκ. Οζ Σμφνημζ, αθ' μφ ιαηαίςξ εγήηδζακ δζά 

θυβμο κα ημκ πείζςζζ κα ημοξ αθήζδ εθεοεένακ ηδκ δζάααζζκ, επεπείνδζακ 

ηαζ δζά ηδξ αίαξ. οβηνμηδεείζδξ θμζπυκ ιάπδξ, οπενίζποζακ μζ επενμί ηαζ 

έηνερακ εζξ θοβήκ ημ ιεβαθήηενμκ ιένμξ ηδξ ζηναηζάξ ημο Κανασζηάηδ· 

αοηυξ υιςξ ιε εηαηυκ πεκηήημκηα ζηναηζχηαξ πενίπμο μπονςεείξ είξ ηζκα 

δοκαηήκ εέζζκ ακείζηαημ εζξ ηδκ μνιήκ ηςκ επενχκ. Οζ Σμφνημζ δεκ 

δημθμφεδζακ επί πμθφ ηδκ ηαηαδίςλζκ ηςκ ηναπέκηςκ εζξ θοβήκ, αθέπμκηεξ 

δζαιέκμκ αηυιδ αηέναζμκ πενί ημκ Κανασζηάηδκ έκ ιένμξ ηδξ ζηναηζάξ 

ημο. Οζ δε ηναπέκηεξ εζξ θοβήκ Έθθδκεξ αθέπμκηεξ υηζ δεκ ήημκ μ 

Κανασζηάηδξ ιαγή ηςκ εζξ ηδκ θοβήκ, ηαζ εκκμήζακηεξ υηζ εηθείζεδ, 

εζηνάθδζακ μπίζς ιε ζημπυκ κα δχζςζζ αμήεεζακ εζξ αοηυκ δζά κα δοκδεή 

κα θφβδ. Ώθθ' μζ επενμί, μζ μπμίμζ πμθειμφκηεξ πμθθήκ χνακ είπμκ 

απμηάιεζ, αθέπμκηεξ επζζηνέθμκηαξ ημοξ Έθθδκαξ, εηνάπδζακ εζξ θοβήκ. 

Συηε εηπδδήζακηεξ ηαζ μζ πενί ημκ Κανασζηάηδκ εννίθεδζακ εζξ ημοξ 

επενμφξ ηαζ ημοξ ηαηεδίςλακ ζηακυκ δζάζηδια, θμκεφζακηεξ οπέν ημοξ 

δζαημζίμοξ, εκ μζξ μζ πθεζυηενμζ Ώθαακμί. Βθμκεφεδ υιςξ εζξ ηαφηδκ ηδκ 

ιάπδκ μ ΐαημβζάκκδξ, μ μπμίμξ ζοκεηέθεζε πμθφ ηαζ εζξ ημ κα θάαδ ηα 

Άβναθα μ Κανασζηάηδξ ηαζ εζξ ημ κα ηα δζαθοθάλδ, ηαζ ημκ μπμίμκ δβάπα 

ηαζ εζέαεημ μ Κανασζηάηδξ δζά ηδκ θνυκδζζκ ηαζ βθοημθμβίακ ημο. 

Οζ ανπδβμί ηδξ κζηδεείζδξ ηαφηδξ ζηναηζάξ επαναπμκέεδζακ πμθθά πνμξ 

ημοξ εκ Λανίζζδ Σμφνημοξ δζά ημ ένβμκ ημφημ ημο Κανασζηάηδ· επεζδή 

υιςξ εηείκμζ δεκ είπμκ ηδκ ακαβηαίακ δφκαιζκ δζά κα ηαηαπμθειήζςζζ ηαζ 

κα εηνζγχζςζζκ απυ ηα Άβναθα ημκ Κανασζηάηδκ, ελδημθμφεμοκ κα 

πνμζπμζχκηαζ υηζ δεκ επεζνάπεδζακ απυ ημ ηίκδια ημφημ, πενζιέκμκηεξ 

ανιυδζμκ ηαζνυκ δζά κα νίρςζζ ημ πνμζςπείμκ· δζυηζ επζπεζνζζεέκηεξ 

πμθθάηζξ ιε ηαξ δοκάιεζξ ηςκ εκημπίςκ, υπζ ιυκμκ δεκ έαθαρακ δζυθμο ημκ 

Κανασζηάηδκ, αθθά ιάθζζηα έβεζκακ αίηζμζ κα θεδθαηζζεχζζ πμθθά πςνία 

ημονηζηά. 

Δ πμθζηζηή αφηδ δζήνηεζεκ έςξ εζξ ηδκ επμπήκ ημο παζά ηδξ ηυδναξ, μ 

μπμίμξ εθεχκ εζξ Λάνζζζακ εγήηδζε ημκ Κανασζηάηδκ κα οπάβδ εζξ 

πνμζηφκδζίκ ημο αοημπνμζχπςξ ηαζ υπζ ςξ άθθμηε, υηε έζηεζθεκ ςξ 

ζοββεκείξ ημο ακενχπμοξ ιδ έπμκηαξ μοδειίακ ζοββεκζηήκ ζπέζζκ ιεη' 

αοημφ. Ο Κανασζηάηδξ, μ μπμίμξ αθ' εκυξ ιένμοξ επεεφιεζ κα δζαιείκδ εζξ 

Άβναθα, αθ' εηένμο δε δεκ εηυθια κα οπάβδ εζξ ημ ιένμξ ηςκ επενχκ, 

οπμπηεφςκ ηαζ εηδίηδζζκ δζά ηα πανεθευκηα ηαζ απθχξ ηίκδοκμκ δζά ηαξ 

ζοκεπείξ πμθζηζηάξ ιεηααμθάξ ηςκ ημονηζηχκ πναβιάηςκ ηαζ δζά ηδκ 

απζζηίακ ηςκ Σμφνηςκ, ζηακυκ ηαζνυκ εηαθακηεφεημ. Σεθεοηαίμκ, επεζδή 

είπεκ οπενζζπφζεζ ζηακχξ ηαζ ημ ηονζεφμκ αοηυκ πάεμξ ημο ζηήεμοξ, 

απεθάζζζε κα ακαπςνήζδ απυ ηα Άβναθα, δζυηζ δεκ ήεεθε δοκδεή κ' 

ακηζηνμφζδ ηδκ ηαη' αοημφ εημζιαζεείζακ επενζηήκ δφκαιζκ. Μεηέαδ 

θμζπυκ εζξ Πνμοζυκ ιε ηνζαημζίμοξ πενίπμο ζηναηζχηαξ ηαζ ημοξ ιεκ 

ζηναηζχηαξ έζηεζθε κα ζοκαβςκζζεχζζ ιε ημκ Μάνημκ Μπυηζανδκ εζξ 
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Κανπεκήζζμκ, υπμο ηαζ πανεονέεδζακ, αοηυξ δε ιεηά ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ, 

επεζδή ημ πάεμξ ημο εβίκεημ εκημκχηενμκ, ιεηέαδ εζξ Εεάηδκ δζά κα ημκ 

επζζηεθεχζζκ ζαηνμί έιπεζνμζ ηαζ κα δχζδ εζξ εαοηυκ ηδκ ακήημοζακ 

πενζπμίδζζκ. 

Μ' υθμκ υηζ μζ ζαηνμί, αθ' μο εδμηίιαζακ ημ πάεμξ ημο, δεκ ημκ έδςηακ 

εθπίδαξ γςήξ, αοηυξ ιδκ οπμθένςκ ηδκ εζξ ηαξ κήζμοξ δζαηνζαήκ, ηαζ ςκ 

θφζεςξ ακδζφπμο, ελήθεε πάθζκ εζξ Μεζμθυββζμκ ηαζ εγήηεζ κα δζμνζζεή 

ανπδβυξ ηςκ υπθςκ ηδξ επανπίαξ Ώβνάθςκ αθθ' εηεί, ςθεθδεείξ απυ ηδκ 

απμοζίακ αοημφ, είπεκ ήδδ ζηενεςεή μ Γζακκάηδξ Ράβημξ, μ μπμίμξ εκχ 

είπε αμδεήζεζ ημκ Κανασζηάηδκ εζξ ημ κα ηαηαζηαεή εζξ Άβναθα ηαζ είπε 

ζοιιεεέλεζ ηδξ ελμοζίαξ, φζηενμκ είπεκ απμαθδεή. Ο Κανασζηάηδξ 

επανμοζζάζεδ εζξ ημκ Μαονμημνδάημκ, Αζεοεοκηήκ ηυηε ηδξ Αοηζηήξ 

Βθθάδμξ, ηαζ εγήηεζ επζιυκςξ κα δζμνζζεή εζξ ηδκ επανπίακ ηςκ Ώβνάθςκ, 

αθθά ημ πνυαθδιά ημο δεκ εζζδημφζεδ. 

Αοζανεζηδεείξ δζά ημφημ απυ ημκ Μαονμημνδάημκ, ηαζ θακενχξ εκακηίμκ 

αοημφ έθεβε ηαζ ηνοθίςξ ςνβάκζγε ημοξ δζαθυνμοξ ανπδβμφξ κα ημοξ 

εθηφζδ εζξ αμήεεζάκ ημο, ηαζ δεκ άνβδζε κα ζφνδ πνμξ ημ ιένμξ ημο 

ζηακμφξ, ηαεχξ ημοξ Σγααέθαξ ηαζ άθθμοξ, ηαζ κα βέκδ ηνυπμκ ηζκά ηέκηνμκ 

υθςκ ηςκ δοζανεζηδιέκςκ απυ ηδκ δζμίηδζζκ ημο Μαονμημνδάημο. Ώθθά 

ι' υθμκ υηζ πμθθμί πανέζηδζακ εζξ ημκ Μαονμημνδάημκ, υηζ ήημκ ακάβηδ κα 

εεναπεοεή ημ γήηδια ημο Κανασζηάηδ, αοηυξ επέιεζκε αζαγυιεκμξ απυ ημ 

άθθμ ηυιια ημ οπεναζπζγυιεκμκ ημκ Ράβημκ. 

Ο Κανασζηάηδξ επζεοιχκ ηαε' οπεναμθήκ κα επζηφπδ ημ γήηδιά ημο, ηαζ 

κμιίγςκ υηζ δδφκαημ κα ςθεθδεή απυ ηδκ επζηναημφζακ ηαη' εηείκδκ ηδκ 

επμπήκ δζαίνεζζκ εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ, έβναρε πνμξ ημκ Κμθμημηνχκδκ, 

υηζ υθμζ ζπεδυκ μζ ανπδβμί ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδμξ είκαζ ζφιθςκμζ ιε ημ 

πκεφια ημο ηαζ επζεοιμφκ κα ημκ ζοκδνάιςζζκ, αθθ' υηζ ειπμδίγμκηαζ απυ 

ημκ Μαονμημνδάημκ ηαζ μθίβμοξ άθθμοξ μιυθνμκάξ ημο. Βάκ θμζπυκ ημο 

ζηαθή έκ ζχια ηνζαημζίςκ ιυκμκ ζηναηζςηχκ Πεθμπμκκδζίςκ, εέθεζ 

ηαημνεχζεζ κα δζχλδ ημκ Μαονμημνδάημκ ηαζ επμιέκςξ υηζ εέθεζ οπάβεζ 

εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ ιε υθμοξ ημοξ ανπδβμφξ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδμξ. Καζ 

ημφημ ημ ζπέδζμκ ημο Κανασζηάηδ δεκ έθενε ηακέκα ηανπυκ, είηε δζυηζ μ 

Κμθμημηνχκδξ δεκ εκυιζζε πζεακά ηα βναθυιεκα, δζά κα ηα απμδεπεή, είηε 

δζυηζ δεκ ήημκ εζξ ηαηάζηαζζκ κα ηα αάθδ εζξ εκένβεζακ (5) 

Ο Κανασζηάηδξ ηαζ μζ Σγααεθαίμζ έπμκηεξ ζηακήκ δφκαιζκ ζηναηζςηζηήκ εζξ 

Μεζμθυββζμκ ηαζ Ώκαημθζηυκ ηαζ δοζανεζηδιέκμζ, ςξ είπμιεκ, μφηε αοημί 

εθένμκημ ιε ηδκ ακήημοζακ εοηαλίακ, ακηεηδζημφιεκμζ ηνυπμκ ηζκά δζ' υζα 

εκυιζγμκ υηζ δδζηήεδζακ, μφηε ημοξ ζηναηζχηαξ ηςκ αηαηημφκηαξ 

ζοκέζηεθθμκ. Βκχ θμζπυκ μ Κανασζηάηδξ δζέηνζαεκ εζξ Ώκαημθζηυκ, είξ εη 

ηςκ πνχηςκ αλζςιαηζηχκ ημο αηαηηήζαξ εζξ Μεζμθυββζμκ επζάζεδ ηαζ 

εννααδίζεδ πανά ηςκ εκημπίςκ. Σμφημ ιαεχκ μ Κανασζηάηδξ ζηέθθεζ ηαζ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn5
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ζοθθαιαάκεζ δφμ ηςκ πνμηνίηςκ Μεζμθμββίμο ηαζ ημοξ ιεηαθένεζ εζξ 

Ώκαημθζηυκ δζά κα ηάκδ ηδκ ακηεηδίηδζζκ. Βηανάπεδζακ ηαε' οπεναμθήκ 

δζά ημ ηίκδια ημφημ ημο Κανασζηάηδ υθμζ μζ ηάημζημζ ημο Μεζμθμββίμο ηαζ 

ηαεχξ ζοιααίκεζ εζξ ελαβνζμφιεκμκ θαυκ, εθέβμκημ πμθθά πενί ελχζεςξ 

ημο Κανασζηάηδ ηαζ ηςκ ιεη' αοημφ μοθζςηχκ απυ ημ Μεζμθυββζμκ ηαζ 

άθθα υιμζα, δζά ηα μπμία ιενζημί απεζηαθιέκμζ απυ ημκ Κανασζηάηδκ 

επήβακ αζθκδδίςξ ηαζ εηονίεοζακ ημ ΐαζζθάδζ. Σμφημ έηζ ιάθθμκ εηάναλε 

ημοξ Μεζμθμββίηαξ· δζυηζ οπχπηεοζακ υηζ δεκ ήημ απμηέθεζια ηςκ 

ηνεπμοζχκ ηαναπχκ, αθθ' εη πνμιεθέηδξ ζπέδζμκ. 

Βκχ δζά ηαφηα είπεκ αολήζεζ ανηεηά μ αναζιυξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ακηζθενμιέκςκ ιενχκ, πνμζεηέεδ ηαζ κέμκ οπμρίαξ αίηζμκ ηαηά ημο 

Κανασζηάηδ. Βημζκμπμζήεδ υηζ ηάπμζμξ Κςκζηακηήξ ΐμοθπζχηδξ εζηάθδ 

πανά ημο Κανασζηάηδ εζξ ημκ Οιέν παζά ΐνουκδκ δζά κα ημο οπμζπεεή 

απυ ιένμοξ ημο, υηζ εέθεζ ημο παναδχζεζ ημ Μεζμθυββζμκ ηαζ Ώκαημθζηυκ 

(6). Δ επζζημθή αφηδ απυ ιένμοξ ημο Κανασζηάηδ πνμξ ημκ Οιέν ΐνουκδκ 

είπε βέκεζ ης υκηζ  

(7) ηαζ επεζδή μ ΐμοθπζχηδξ ελςιμθμβείημ ηνυπμκ ηζκά ημ ζθάθια ημο, 

έδςηεκ αζηίακ εζξ ημ κα θακή ημ πνάβια πζζηεοηυκ εζξ πμθθμφξ· 

ςθεθμφιεκμζ θμζπυκ απυ ηδκ πενίζηαζζκ ηαφηδκ μζ επενμί ημο Κανασζηάηδ, 

επέηεζκημ ημθιδνυηενμκ ηαη' αοημφ· μζ δε θίθμζ ημο δζά ηδκ μπμίακ ηαζ 

αοημί μζ ίδζμζ έθααμκ οπμρίακ πενί αοημφ ημο πνάβιαημξ, απέαδζακ 

αημθιυηενμζ εζξ ηδκ οπενάζπζζζκ αοημφ, χζηε ηαζ μζ ιεη' αοημφ μοθζχηαζ 

ιεηεηάθεζακ ημοξ ηονζεφζακηαξ ημ ΐαζζθάδζ, υκηαξ εη ηςκ ζηναηζςηχκ 

ηςκ, ηαζ ημ άθδζακ πάθζκ εζξ ηδκ ελμοζίακ ηςκ Μεζμθμββζηχκ. 

Βπεζδή θμζπυκ απυ ηδκ ελμιμθυβδζζκ ημο ΐμοθπζχημο ακεηαθφπηεημ 

πνμδμζία, δζςνίζεδ απυ ημκ Μαονμημνδάημκ επζηνμπή δζά κα ελεηάζδ ηδκ 

ηαηδβμνίακ ηαφηδκ. Μεηεθένεδζακ ηαζ πμθθά δζμζηδηζηά ζηναηεφιαηα δζά 

κα δζχλςζζ δζά ηδξ αίαξ ημκ Κανασζηάηδκ, ακ εημοζίςξ δεκ ήεεθεκ 

ακαπςνήζεζ ιε ημοξ οπ' αοηυκ απυ Ώκαημθζηυκ. Ο Κανασζηάηδξ υιςξ είπε 

πνμδβμοιέκςξ ιεηαθένεζ εζξ Ώκαημθζηυκ ηαζ ημοξ εκ Μεζμθμββίς 

ζηναηζχηαξ ημο ηαζ ημοξ ηςκ ζοιαμδεχκ ημο ηαζ είπεκ μπονςεή, εζξ ηαξ 

μζηίαξ, χζηε μζ εκακηίμζ ημο δεκ εηυθιςκ κα επζθένςζζ αίακ εζξ αοηυκ, δζυηζ 

εθμαμφκημ ηα απμηεθέζιαηα εκυξ πμθέιμο, υζηζξ ήεεθε βέκεζ εκ ης ιέζς 

βοκαζηχκ ηαζ παζδίςκ ηαζ πμθθχκ αυπθςκ πμθζηχκ, ηαζ δζυηζ έαθεπμκ ημκ 

απμθαζζζηζηυκ ηνυπμκ ημο Κανασζηάηδ. Βπνμζπάεδζακ θμζπυκ ιε 

δζαθυνμοξ ηνυπμοξ, χζηε ηνυπμκ ηζκά ημκ επεζεακάβηαζακ κα ελέθεδ απυ 

ημ Ώκαημθζηυκ ιε υθμοξ ημοξ ιεη' αοημφ. 

Ο Μαονμημνδάημξ ηαζ δ παν' αοημφ δζμνζζεείζα επζηνμπή μιμφ ιε άθθμοξ 

ηζκάξ ηςκ αλζςιαηζηχκ ημο ζηναηζςηζημφ δζεηήνολακ πνμδυηδκ ημκ 

Κανασζηάηδκ, ημο αθήνεζακ ημκ ααειυκ ηαζ ημκ δζέηαλακ κα ακαπςνήζδ 

απυ ηδκ Αοηζηήκ Βθθάδα. Ώθ' μφ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ δζεηέεδζακ ηα 

πνάβιαηα, μθίβμζ ήζακ πθέμκ μζ αιθζαάθθμκηεξ δζά ηδκ πνμδμζίακ ηαφηδκ. 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn6
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Βπεζδή υιςξ μ ΐμοθπζχηδξ, υζηζξ οπεηίεεημ ςξ υνβακμκ αοηήξ, έθααεκ 

οπμδμπήκ απυ ημκ Μαονμημνδάημκ ακηί ηδξ ακδημφζδξ εζξ ημζμφημκ 

αιάνηδια πμζκήξ, έδςηεκ αζηίακ κα πζεακμθμβήζςζζκ υηζ απέδςηεκ εζξ ημκ 

Κανασζηάηδκ ηαηά γήηδζζκ ηςκ επενχκ αοημφ ζημπμφξ, ημοξ μπμίμοξ 

εηείκμξ δεκ είπε δζυθμο ηαηά κμοκ. 

, ηζ δε πμθθμί θνυκζιμζ ηαζ απαεείξ παναηδνδηαί εζοιπέναζκμκ πενί ηδξ 

οπμεέζεςξ ηαφηδξ είκαζ ημ ελήξ : Ο Κανασζηάηδξ επεεφιεζ κα ηαηαζηαεή 

εζξ Άβναθα· αθέπςκ δε υηζ δζά ηδξ Αζμζηήζεςξ δεκ δδφκαημ κα ημ 

ηαημνεχζδ, δζυηζ πθδζίμκ αοηήξ οπενίζποε ημ ηυιια ηςκ εκακηίςκ ημο, 

επνμζπάεεζ κα ημ ηαημνεχζδ δζ' υπθςκ· αθθά επεζδή μ ηυηε ανπδβυξ ηδξ 

επανπίαξ ηςκ Ώβνάθςκ Ράβημξ ήημκ ζφιθςκμξ ιε ημκ μφθηζδκ Κυνηζακ, 

Οεςιακυκ δζμζηδηήκ ηςκ Σνζηηάθςκ, ηαζ ήημκ αέααζμκ υηζ ήεεθε θάαεζ 

ζοκδνμιήκ παν' αοημφ εζξ πάζακ ακάβηδκ, μ Κανασζηάηδξ εζπεδίαζε κα 

ηαηαθφβδ εζξ ημκ Οιέν ΐνουκδκ, υκηα επενυκ ημο μφθηζδ Κυνηζα, δζά κα 

θάαδ ζοκδνμιήκ παν' αοημφ, χζηε κα θένδ ημκ ζημπυκ ημο εζξ έηααζζκ. 

Σμζαφηαξ ακηαπμηνίζεζξ ηαζ ιοζηζηάξ ζοκμιζθίαξ ιεηά ηςκ Ώθαακχκ δεκ 

έηαιεκ μφηε ιυκμξ μφηε πνχημξ. Πμθθμί εη ηςκ Ώθαακχκ οπέεαθπμκ ηαζ 

εηαθθζένβμοκ ημζαφηαξ δζά κα ςθεθχκηαζ δζ' αοηχκ εζξ ηαξ πανά ημο 

μοθηάκμο επζθενμιέκαξ ηαη' αοηχκ επζδνμιάξ ηαζ εζξ ηαξ ιεηαλφ ηςκ 

ένζδαξ. 

Ο Κανασζηάηδξ, αθ' μο ελήθεεκ απυ ημ Ώκαημθζηυκ, απεθάζζζε κα οπάβδ, 

εζξ Άβναθα δζά κα δμηζιάζδ κα ηαηαζηαεή δζά ηςκ ζδίςκ ημο υπθςκ εζξ ηδκ 

επανπίακ ηαφηδκ· απμηνφπηςκ υιςξ ημκ αθδεή αοημφ ζημπυκ, 

εημζκμπμίδζεκ υηζ πδβαίκεζ κα πμθειήζδ υπμο εφνδ Σμφνημοξ δζά κα 

απμδείλδ ρεοδή ηα ηαη' αοημφ θεβυιεκα. Οζ θυβμζ ημο δεκ εθάκδζακ 

πζζηεοημί, αθθά ηαζ ηακείξ δεκ διπμνμφζε κα ημκ ειπμδίζδ απυ ημο κα 

ηζκδεή, δζυηζ πεζνμπζαζηή αζηία δεκ οπήνπε ηαζ δζυηζ είπεκ υπζ 

εοηαηαθνυκδημκ ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ· ι' υθμκ υηζ ήημ ηαηαηνεβιέκμξ απυ 

ηδκ Αζμίηδζζκ ηαζ αζεεκήξ εζξ ημζμφημκ ααειυκ, χζηε δεκ δδφκαημ, υηακ 

ελήθεεκ απυ ημ Ώκαημθζηυκ, μοδέ έθζππμξ κα ζηαεή. Ο ημνκάναξ θμζπυκ 

ηαηά δζαηαβήκ ηδξ Αζμζηήζεςξ έιεθθε κα παναηδνή ηα ηζκήιαηά ημο, μζ δε 

θμζπμί ζηναηδβμί ήζακ ζδεαζιέκμζ κα ειπμδίζςζζκ αοηυκ απυ πακ ηαηά ηςκ 

Ώβνάθςκ ηίκδια, υηακ ήεεθμκ ζδεί υηζ επεπεζνίγεηυ ηζ ημζμφημκ. 

Ο Κανασζηάηδξ ζοκεκκμμφιεκμξ ηαζ ιε ημκ Ώκδνέακ Ίζημκ, μ μπμίμξ ημο 

εοηυθοκε ηδκ δζάααζζκ, δζέαδ εζξ Ώζπνμπυηαιμκ, εηείεεκ έβναρεκ εζξ ημκ 

επίηνμπμκ ημο μφθηζδ Κυνηγα Ώθαακυκ, υηζ αοηυξ ηαηαδζςβιέκμξ απυ 

ημοξ Έθθδκαξ ένπεηαζ εζξ ηα Άβναθα, υπμο ακ μζ Σμφνημζ ζοκενβήζςζζ κα 

ηαηαζηαεή, εέθεζ απμαή ςθεθζιχηαημξ εζξ αοημφξ. Οζ Σμφνημζ υκηεξ πμθθά 

αδφκαημζ ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ, έηθζκακ εζξ ημ κα ημο δχζςζζ δζαηαβήκ 

κα ηαηαζηαεή ηαπζηάκμξ εζξ Άβναθα· οπχπηεομκ ι' υθμκ ημφημ υηζ μ ηαε' 

αοηυ ζημπυξ ημο ηζκήιαημξ ημο Κανασζηάηδ δεκ είκαζ μ πνμααθθυιεκμξ, 

αθθ' υηζ οπμηνφπηεηαζ ηζ ζηναηήβδια, ημ κα πνμζπμζήηαζ αοηυξ ιεκ υηζ 
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δζχηεηαζ, μζ δε άθθμζ, μζ ηαη' αοημφ ενπυιεκμζ, υηζ ημκ δζχημοζζ, δζά κα 

εζζαάθςζζκ ελαίθκδξ εζξ ηα Άβναθα ηαζ ηα δφμ ηυιιαηα ηαζ κα αθάρςζζ 

ημοξ Σμφνημοξ εονίζημκηεξ αοημφξ μθίβμοξ ηαζ ακεημίιμοξ. 

Ο Ράβημξ αθμφ δζά πμθθχκ ηνυπςκ επνμζπάεδζε κ' απμδείλδ εζξ ημοξ 

Σμφνημοξ, υηζ μ Κανασζηάηδξ είκαζ ης υκηζ ηαηαηνεβιέκμξ απυ ηδκ 

Αζμίηδζζκ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδμξ ηαζ υηζ ηα ηζκήιαηά ημο ηαφηα είκαζ ένβα 

απεθπζζίαξ, ιυθζξ ηεθεοηαίμκ ημοξ έπεζζε κα ιδ δεπεχζζ ημ πνυαθδια ημο 

Κανασζηάηδ, αθθ' εη ζοιθχκμο κα ημκ πμθειήζςζζ ηαζ κα ημκ 

ηαηαζηνέρςζζκ. Βκχ θμζπυκ μ Κανασζηάηδξ είπε ημπμεεηδεή εζξ ημκ 

Κυγζαηα ημο Ώζπνμπμηάιμο, επήβε ηαη' αοημφ μ Ν. ημνκάνδξ, μ 

Λζαηαηάξ, μ Ράβημξ ηαζ άθθμζ ηζκέξ ηαζ ημκ επμθέιδζακ. Δ ιάπδ δεκ είπε 

ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα μφηε δζά ημ έκ ιένμξ μφηε δζά ημ άθθμ. Εδχκ υιςξ 

μ Κανασζηάηδξ υηζ εηεί ήεεθεκ απμηθεζζεή, ακεπχνδζε ηνοθίςξ ηδκ 

κφηηα· ηαζ επεζδή είπε ιάεεζ υηζ μ μφθηζδξ Κυνηζαξ ιε πζθίμοξ πενίπμο 

Σμφνημοξ είπε πνμηαηαθάαεζ ηαξ Πυνηαξ, υπμο ήημκ δ πζεακςηένα δζάααζζξ 

αοημφ, ηαηέαδ εζξ ηδκ πεδζάδα ημο Μμθαθδηίμο, υπμο δεκ επζεακμθμβμφζακ 

πμηέ μζ Σμφνημζ υηζ ήημ δοκαηυκ κα ηαηααή, ηαζ ειαήηεκ εζξ ηδκ επανπίακ 

ηςκ Ώβνάθςκ ηαηαδζςηυιεκμξ ηαζ απυ Σμφνημοξ ηαζ απυ Έθθδκαξ. 

Ώθθ' εκχ ημκ δημθμφεμοκ ημζμφημζ ηαηά πυδαξ, μ Ράβημξ πνμθααχκ δζ' 

άθθδξ μδμφ εαβήηεκ έιπνμζεεκ αοημφ, χζηε μ Κανασζηάηδξ δκαβηάζεδ 

ηαζ αφεζξ κα αηνμαμθζζεή. Έπεζηα ιένμξ ιεκ ηςκ ηαη' αοημφ ζηναηεοιάηςκ 

έιεζκεκ μπίζς, ιένμξ δε ημκ δημθμφεεζ ηαηαδζχημκ· εηζκήεδζακ 

ηαοημπνυκςξ ηαη' αοημφ ηαζ μζ εζξ Μαονίθμο εονζζηυιεκμζ Σμφνημζ, χζηε 

πενζηοηθςεείξ δκαβηάζεδ κα πμθειήζδ ηαζ ηνίημκ, ηθεζζεείξ εζξ ημ 

ιμκαζηήνζμκ ηδξ ΐνάπαξ· εζξ ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ απυ ιεκ ημοξ ημο 

Κανασζηάηδ εθμκεφεδζακ μ Ώκηχκζμξ Γαναθήξ ηαζ άθθμζ ηζκέξ, απυ δε 

ημοξ πμθζμνημφκηαξ Σμφνημοξ ηαζ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ έςξ 

ηεζζανάημκηα. Έθοβε δε ηαζ εηείεεκ ηδκ κφηηα μ Κανασζηάηδξ ηαζ ιεηέαδ 

εζξ ηδκ επανπίακ Κανπεκδζίμο, υπμο έθααεκ οπμδμπήκ απυ ημοξ 

Γζμθδαζαίμοξ, υκηαξ ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ θίθμοξ ημο. 

Ώθ' μφ δζφπαζεκ μθίβμκ εζξ Κανπεκήζζμκ, έβναρεκ εζξ ημκ Μαονμημνδάημκ 

απμθμβμφιεκμξ ηνυπμκ ηζκά ηαζ γδηχκ ζοβπχνδζζκ (8) Ώθθ' επεζδή δεκ ήημ 

πθέμκ επίθμαμξ ηαζ επεζδή επέιεκμκ πμθθά υθμζ μζ εκακηίμζ ημο ηαζ πνμ 

πάκηςκ μ Σζζχβηαξ ηαζ Ράβημξ, μζ μπμίμζ δζ' αθθεπαθθήθςκ βναιιάηςκ 

εαίαγμκ ημκ Μαονμημνδάημκ υπζ ιυκμκ κα ιδκ ημο δχζδ ηδκ ζοβπχνδζζκ, 

αθθά ιάθζζηα ηαζ κα ημκ ηαηαηνέλδ υζμκ ημ δοκαηυκ ζηθδνυηενα, εζηάεδ 

αδφκαημκ κα επζηφπδ ηδκ ζοβπχνδζζκ. ΐθέπςκ θμζπυκ υηζ δεκ ήημκ δοκαηυκ 

κα οπάνλδ ιεηαλφ ημζαφηδξ εκακηζυηδημξ ηαζ απυ ιένμοξ ηςκ ζηναηδβχκ  

(9) ηαζ απυ ηδκ ζδίακ δζμίηδζζκ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδμξ, απεθάζζζε κα 

ακαπςνήζδ απυ αοηά ηα ιένδ, ιεηέαδ δε εζξ Ναφπθζμκ, υπμο ηυηε δ 

Αζμίηδζζξ, ηαηαααθμφζα ημοξ εκακηζςεέκηαξ εζξ ηδκ ζηενέςζζκ αοηήξ 

Πεθμπμκκδζίμοξ, είπε ηαηαζηαεή ζζπονά. 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn8
http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn9
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Βζξ Ναφπθζμκ εφνε ηαζ ημκ Οδοζζέα, ηαζ επεζδή μοδ' εηείκμξ δεκ έπαζνε ηδκ 

οπυθδρζκ ημο ημζκμφ ηαζ ηδξ Κοαενκήζεςξ, ζοκεκχεδζακ ζηεκχξ ιεηαλφ 

ηςκ δζά κα αμδεχκηαζ αιμζααίςξ εζξ πάζακ πενίζηαζζκ. οιθχκςξ θμζπυκ 

αιθυηενμζ εγήηδζακ απυ ημ Βηηεθεζηζηυκ δζαηαβάξ κα ελέθεςζζκ εζξ ηδκ 

ηενεάκ Βθθάδα, έπμκηεξ έηαζημξ οπ' αοηυκ πζθίμοξ ιζζεςημφξ ζηναηζχηαξ, 

ηαζ μ ιεκ Οδοζζεφξ κα δζμνζζεδ ανπδβυξ ηδξ Ώκαημθζηήξ Βθθάδμξ, μ δε 

Κανασζηάηδξ ανπδβυξ ηςκ υπθςκ ηδξ επανπίαξ Ώβνάθςκ. ΐμδεμφιεκμζ 

απυ ημκ Κμθέηηδκ, ημκ μπμίμκ είπμκ ηαημνεχζεζ κα πείζςζζκ, είπμκ πμθθάξ 

εθπίδαξ υηζ εέθμοκ ηαημνεχζεζ ηα γδηήιαηά ηςκ. Βκχ εηαθακηεφεημ μ 

Κμοκημονζχηδξ, δζυηζ απυ ιεκ ημοξ εκ Μεζμθμββίς ειάκεακεκ υηζ μ 

Κανασζηάηδξ ήημκ πνμδυηδξ, απυ δε ημκ Κμθέηηδκ εαεααζυκεημ υηζ δ 

ηαηδβμνία είπε ηδκ πδβήκ ηδξ απυ ηδκ θαηνίακ, μ Γεχνβζμξ Ώζκζάκ (10) 

κεςζηί ηυηε εθεχκ απυ Μεζμθυββζμκ, ηαηέπεζζε ημκ Κμοκημονζχηδκ κα ιδκ 

απμδεπεή ηα γδηήιαηα αοηχκ, ηονίςξ υιςξ ημ ημο Κανασζηάηδ, θέβςκ υηζ 

μ εζξ Άβναθα πδβαζιυξ αοημφ ήεεθε ηανάλεζ ιεβάθςξ ηα πνάβιαηα ηδξ 

Αοηζηήξ Βθθάδμξ ηαζ ήεεθε ηαηαζηήζεζ υθςξ δζυθμο ακίζπονμκ ηδκ εηεί 

δζμίηδζζκ, εάκ ήεεθμκ αηονςεή ηα παν' αοηήξ πενί Κανασζηάηδ 

απμθαζζζεέκηα ηαζ πναπεέκηα. 

Ώθ' μφ ιεηαπεζνζζεέκηεξ δζαθυνμοξ ηνυπμοξ δεκ ηαηχνεςζακ ηίπμηε, 

ακεπχνδζακ δοζανεζηδιέκμζ απυ Ναφπθζμκ. Έιεζκακ δε εζξ Άνβμξ, 

εθπίγμκηεξ υηζ δ οπμρία ημο ιήπςξ ηαηαζηαεχζζκ επζαθααείξ εζξ ημ έεκμξ, 

εέθεζ ιεηαπείζεζ ηδκ Αζμίηδζζκ κα ζοβηαηαηεεή εζξ ηα γδηήιαηά ηςκ· αθθά 

αθέπμκηεξ ηδκ αοηήκ επζιμκήκ, εγήηδζακ πθαβίςξ κα ημοξ δμεχζζ δζαηαβαί 

κα εηζηναηεφζςζζκ εζξ ηδκ Ώκαημθζηήκ Βθθάδα ιε ηνζαηυζζμοξ ιζζεςημφξ 

ζηναηζχηαξ έηαζημξ. Δ Κοαένκδζζξ απεδέπεδ ημ γήηδιά ηςκ ηαζ ελέδςηε 

ηαξ ακαβηαίαξ δζαηαβάξ· ηαζ μφηςξ αοημί ακεπχνδζακ. 

Μυθζξ έθεαζακ εζξ άθςκα, υπμο ήζακ ζοβηεκηνςιέκα ιενζηά 

ζηναηεφιαηα, ηαζ ακαββέθθεηαζ εζξ ηδκ Αζμίηδζζκ υηζ μ Οδοζζεφξ 

ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ ζοκεκκμείηαζ ιεηά ηςκ επενχκ. Βκμιίζεδ ηαζ μ 

Κανασζηάηδξ ζοιιέημπμξ δζά ηδκ ιεηά ημο Οδοζζέςξ θζθίακ· αθθά δεκ 

ήημκ αθδεέξ. Δ Κοαένκδζζξ θμαμοιέκδ ηαξ ηδξ αβακαηηήζεςξ αοηχκ 

εκδεπμιέκαξ ζοκεπείαξ ηαζ εέθμοζα κα ηαξ πνμθάαδ, δζχνζζεκ έθμνμκ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ ημκ Γεχνβζμκ Ώζκζάκα, υζηζξ είπεκ 

ζηακάξ ζπέζεζξ ιεηά ηςκ θμζπχκ ζηναηδβχκ ηαζ μπθανπδβχκ ηδξ Ρμφιεθδξ. 

ηακ μ Ώζκζάκ έθεαζεκ εζξ άθςκα, μ Οδοζζεφξ ηαζ μ Κανασζηάηδξ 

έπμκηεξ ιεβαθεζηένακ ζζπφκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ εέθμκηεξ κα εηδζηδεχζζ 

δζά ηα εζξ Ναφπθζμκ δζαηνέλακηα, δζήβεζνακ ηαζ πμθθμφξ άθθμοξ εκακηίμκ 

ημο, χζηε απεθάζζζακ υθμζ μιμφ δζά κα ιδ ημκ δεπεχζζκ. Ώθθ' εκχ μ 

Ώζκζάκ εζδμπμζδεείξ εημζιάγεημ κα ακαπςνήζδ, μ Κανασζηάηδξ ιεηέααθε 

βκχιδκ, ιδ εέθςκ κα ελαβνζχζδ επί πθέμκ ηδκ Αζμίηδζζκ εκακηίμκ ημο, ηαζ 

πείεεζ ηαζ ημοξ θμζπμφξ κα ιδκ εκακηζςεχζζκ. 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn10
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Ο Κανασζηάηδξ ιεηά ηζκςκ διενχκ πανέθεοζζκ δζέθοζε ηδκ ιεηά ημο 

Οδοζζέςξ θζθίακ· δζυηζ, εκχ νδηχξ απυ υθμοξ ημοξ ζηναηδβμφξ ηαζ 

αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημπέδμο απδβμνεφεδ αοζηδνχξ δ ιεηά ηςκ Σμφνηςκ 

ακηαπυηνζζζξ, μ Οδοζζεφξ υπζ ιυκμκ δζά βναιιάηςκ ζοκεκκμείημ ιεη' 

αοηχκ, αθθά ηαζ πνμζςπζηχξ ακηαιχεδ. Σμφημ εδοζανέζηδζεκ υθμοξ εκ 

βέκεζ ημοξ ζηναηδβμφξ, πνμ πάκηςκ υιςξ ημκ Κανασζηάηδκ, μ μπμίμξ 

επζεοιχκ επζιυκςξ κα ηαηαζηαεή εζξ Άβναθα, δεκ ήεεθε κα δχζδ 

παναιζηνάκ αζηίακ οπμρίαξ ή δοζανεζηείαξ εζξ ηδκ Αζμίηδζζκ, ιάθζζηα 

εθνυκηζγε κα αεςςεή εκηεθχξ ηαζ κα ζοβπςνδεή δζά υθα ηα δζαηνέλακηα 

πνμθααυκηςξ. 

Βπεζδή δε είπμκ παναζηήζεζ εζξ ηδκ Αζμίηδζζκ, υηζ μζ ηάημζημζ ηδξ επανπίαξ 

Ώβνάθςκ δεκ ήεεθμκ ημκ Κανασζηάηδκ ηαζ υηζ ακ ήεεθε δζμνζζεή εηεί, 

ήεεθμκ πνμέθεδ πμθθά ζηάκδαθα, εζημπάζεδ αοηυξ υηζ δζά κα ακαζνέζδ 

ηαφηα, ήημκ ακάβηδ κα ηαημνεχζδ ημοξ ηαημίημοξ κα ημκ γδηήζςζζ δζ' 

ακαθμνάξ ηςκ. Ώπέζηεζθε θμζπυκ εηεί ηζκάξ ηςκ μζηείςκ ημο, ηαζ μζ 

ηάημζημζ ηςκ Ώβνάθςκ, ή ημοθάπζζημκ έκ ιένμξ ζηακυκ, είηε δζά θυαμκ ημο 

Κανασζηάηδ, είηε αθδεχξ δοζανεζημφιεκμζ απυ ημκ Ράβημκ, ζοκεθευκηεξ 

απεθάζζζακ κα ημκ γδηήζςζζ πανά ηδξ Αζμζηήζεςξ, εζξ ηδκ μπμίακ ηαζ 

απέζηεζθακ επί ημφης ηέζζαναξ ακηζπνμζχπμοξ αοηχκ. Δ Αζμίηδζζξ αθ' μφ 

ηαη' ανπάξ εκακηζχεδ, ηεθεοηαίμκ ιδ εέθμοζα κα πανμλφκδ επί πθέμκ ημκ 

Κανασζηάηδκ, θενυιεκμκ ηαθχξ, ηαζ δζά κα ζοιαζαάζδ μπςζμφκ ημ 

πνάβια, χζηε κα ιδκ έπδ επζαθααείξ ζοκεπείαξ, εζξ ιεκ ημ ήιζζο ηδξ 

επανπίαξ ηαηέζηδζεκ ανπδβυκ ημκ Κανασζηάηδκ, εζξ δε ημ άθθμ ήιζζο 

άθδζεκ ανπδβυκ ημκ Ράβημκ. Ο Κανασζηάηδξ, ακ ηαζ ιε ημφημ δεκ 

εοπανζζηήεδ, εζζχπδζεκ υιςξ, εθπίγςκ υηζ εζξ δεοηένακ εοηαζνίακ εέθεζ 

ηαημνεχζεζ εκηεθχξ ημκ ζημπυκ ημο. 

Αζά ημκ ζοιαάκηα ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ δεφηενμκ ακηανηζηυκ πυθειμκ 

δζεηάπεδ ηαζ μ Κανασζηάηδξ, ηαεχξ ηαζ υθα ζπεδυκ ηα ηδξ ηενεάξ 

Βθθάδμξ ζηναηεφιαηα, κα ιεηααή εζξ Πεθμπυκκδζμκ. οιιεηέζπε ηςκ ηαηά 

ημο ΓαΎιδ αβχκςκ εζξ Κενπζκήκ, ηαζ αημθμοεχκ ημκ Κμθέηηδκ, υκηα 

ανπδβυκ ηδξ ηαηά ηςκ ακηανηχκ εηζηναηείαξ, δζέαδ πμθθάξ επανπίαξ ηδξ 

Πεθμπμκκήζμο έςξ εζξ Ώνηαδίακ ηαζ Μεζζδκίακ, υηε ηαηά πνχημκ έθεαζε 

ημ πνχημκ ιένμξ ηςκ Ώζβοπηζαηχκ ζηναηεοιάηςκ. 

Ο Κμθέηηδξ ακεηαθέζεδ ηυηε ηαζ ελεζηνάηεοζε ηαηά ημο Ειαναήιδ μ 

Κμοκημονζχηδξ. Τπυ ηδκ μδδβίακ αοημφ δζςνίζεδ ηαζ μ Κανασζηάηδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηα θμζπά ζηναηεφιαηα, ηαζ πανεονέεδ εζξ ηδκ εκ Κνμιιοδίς 

ιάπδκ, εζξ ηδκ μπμίακ εκζηήεδζακ ηαζ εαθάθεδζακ ζδιακηζηά μζ Έθθδκεξ. 

Βπεζδή δε δ απμηοπία αφηδ απεδυεδ εζξ ηδκ ακζηακυηδηα ημο ημφνηδ, ημκ 

μπμίμκ είπε δζμνίζεζ μ Κμοκημονζχηδξ επί ηεθαθήξ υθςκ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ, μ Κανασζηάηδξ, υζηζξ δεκ είπε δζυθμο εζξ ηδκ βθχζζακ ημο 

παθζκυκ, δεκ πενζςνίζεδ ιυκμκ εζξ πενζθνμκδηζηάξ εηθνάζεζξ ηαζ πζηνμφξ 

ζανηαζιμφξ ηαηά ημο ημφνηδ, επνμπχνδζε ηαζ εζξ ηαηδβμνίαξ ηαηά ημο 
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Κμοκημονζχημο δζά ηδκ ημζαφηδκ εηθμβήκ, χζηε ημκ εδοζανέζηδζε 

ζδιακηζηά. Έηζ ιάθθμκ δφλδζε ηδκ δοζανέζηεζακ ηαζ δ δοζπζζηία ηδκ 

μπμίακ έθααε πνμξ ημκ Κμοκημονζχηδκ δζά ηδκ πνμξ ημκ Μαονμημνδάημκ 

ειπζζημζφκδκ ηαζ ζπέζζκ ημο. Ο Κανασζηάηδξ έπςκ αδζάθθαηημκ επενυκ 

ημκ Μαονμημνδάημκ, ημο μπμίμο ηαξ μδδβίαξ εθαίκεημ υηζ δημθμφεεζ μ 

Κμοκημονζχηδξ, δεκ ήθπζγε κα πενάζδ ηαθχξ εζξ ηδκ μπμίακ εονίζηεημ 

εέζζκ. οκέαδ κα δοζανεζηδεχζζ ηαζ άθθμζ πμθθμί δζ' άθθαξ αίηζαξ, χζηε μ 

Κανασζηάηδξ βεκυιεκμξ ηέκηνμκ υθςκ ηςκ ημζμφηςκ εζξ μθίβμκ δζάζηδια 

ηαζνμφ εονέεδ ιε έκ ζχια δζζπζθίςκ πενίπμο ζηναηζςηχκ ζοιθχκςκ ιεη' 

αοημφ (11). 

Βκχ ηα πνάβιαηα ήζακ εζξ ημζαφηδκ ζηάζζκ, ακδββέθεδ υηζ ζηακά ημονηζηά 

ζηναηεφιαηα επνμπχνδζακ εζξ ηαξ επανπίαξ ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ· μ 

Κανασζηάηδξ ιε ημοξ ανπδβμφξ ημο μιμθνμκμφκημξ ιε αοηυκ 

ζηναηεφιαημξ, επζεοιχκ ηαζ πνμθααυκηςξ κα ακαπςνήζδ εηείεεκ, άια 

ήθεεκ δ είδδζζξ αφηδ, εγήηδζε ηδκ άδεζακ απυ ημκ Κμοκημονζχηδκ, 

πνμαάθθςκ υηζ μζ ζηναηζχηαζ, ςξ έπμκηεξ ηαξ μζημβεκείαξ ηςκ εζξ ηδκ 

ηενεάκ Βθθάδα ηαζ υκηεξ ακαβηαζιέκμζ κα οπάβςζζ κα ηαξ 

οπεναζπζζεχζζκ, ήεεθμκ θεζπμηαηηήζεζ, εάκ δεκ ημοξ εδίδεημ δ άδεζα κα 

εηζηναηεφζςζζκ εζξ ηαξ παηνίδαξ ηςκ. Ο Κμοκημονζχηδξ αθέπςκ υηζ δ 

ακαπχνδζζξ εηείκμο ημο ζχιαημξ ήεεθε δχζεζ αθμνιήκ ηαζ εζξ πμθθά άθθα 

δζά κα πνάλςζζ ημ ίδζμκ, δεκ ζοβηαηέκεοζεκ αθθ' μ Κανασζηάηδξ ιε ημοξ 

ζοκ αοηχ ακεπχνδζε ηαζ πςνίξ άδεζακ, ηαζ ιεηέαδ εζξ Ναφπθζμκ. Άια 

ακεπχνδζεκ μ Κανασζηάηδξ, μ Κμοκημονζχηδξ έβναρε πνμξ ημ 

Βηηεθεζηζηυκ υπζ ιυκμκ κα ιδκ δεπεή ημκ Κανασζηάηδκ ηαζ ημοξ ζοκ αοηχ 

ανπδβμφξ, αθθά ιάθζζηα κα ηαεαζνέζδ ηςκ αλζςιάηςκ αοημφξ ηαζ κα 

δζαθφζδ ηα ζχιαηά ηςκ. Σμ Βηηεθεζηζηυκ υιςξ δεκ εζημπάζεδ ανιυδζμκ 

κα ιεηαπεζνζζεή ημζμφημκ αοζηδνυκ ιέηνμκ εκακηίμκ εκυξ ζχιαημξ απυ 

δζζπζθίμοξ ζηναηζχηαξ, ηαε' δκ επμπήκ μ Ειαναήιδξ άνπζζε κα πνμμδεφδ εζξ 

ηδκ Πεθμπυκκδζμκ ηαζ μζ Σμφνημζ εζξ ηδκ ηενεάκ Βθθάδα εθεδθάημοκ 

πμθθάξ επανπίαξ· υεεκ θααυκ ηαζ ηδκ βκχιδκ ηδξ ΐμοθήξ, επενζπμζήεδ 

αοηυ, ηαζ αθ' μφ ημ εθςδίαζε ιε πνήιαηα, ηνμθάξ ηαζ πμθειμθυδζά, ημ 

απέζηεζθεκ εζξ ηδκ ηενεάκ Βθθάδα ηαηά ηδκ γήηδζίκ ημο. 

Ο ηνυπμξ ηδξ οπμδμπήξ ηαφηδξ εθάκδ πανάδμλμξ εζξ πμθθμφξ· δζυηζ 

δθπίγεημ κα αάθδ ημ Βηηεθεζηζηυκ εζξ πνάλζκ ακ υπζ υθα, ιένμξ ηακ ηςκ 

υζα έβναρε ηαη' αοηχκ μ Κμοκημονζχηδξ, δζά κα ιδ θάαςζζκ αζηίακ 

απεζεείαξ ηαζ ηα θμζπά ζηναηεφιαηα, απεδυεδ δε εζξ ημκ Κμθέηηδκ, μ μπμίμξ 

είπε ηυηε υθδκ ηδκ ζζπφκ εζξ ημ Βηηεθεζηζηυκ, ηαεχξ εζξ αοηυκ απεδυεδ ηαζ 

δ αζηία ηδξ απυ Νευηαζηνμκ ακαπςνήζεςξ ημο Κανασζηάηδ, επί ζημπχ ημο 

κα ιαηαζχζδ ηδκ εηζηναηείακ ηαφηδκ, ηδκ μπμίακ ήνπαζε ηνυπμκ ηζκά απυ 

ηαξ πείναξ ημο δ πνμξ αοηυκ έπενα ηαζ ακηίπναλζξ ημο Μαονμημνδάημο. 

Ώκαπςνήζαξ απυ Ναφπθζμκ μ Κανασζηάηδξ ιεηέαδ εζξ ηδκ ηενεάκ Βθθάδα 

(12) ηαε' δκ επμπήκ μ Γημφναξ είπε θάαεζ οπυ ηδκ ελμοζίακ ημο ηαζ εημίιαγε 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn11
http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn12
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κα πέιρδ εζξ ηδκ Κοαένκδζζκ ημκ Οδοζζέα, μ μπμίμξ οπμπηεφζαξ απυ 

ιένμοξ ηςκ Σμφνηςκ ηίκδοκμκ είπεκ επζζηνέρεζ πάθζκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ. Σμ 

ένβμκ ημο Γημφνα δεκ εθάκδ ανεζηυκ μφηε εζξ ημκ Κανασζηάηδκ, μφηε εζξ 

ημοξ θμζπμφξ ανπδβμφξ, δζυηζ εθμαμφκημ ημ πανάδεζβια. Ο Γημφναξ 

οπμπηεφζαξ υηζ δδφκακημ ηαζ δζά ηδξ αίαξ κα απμζπάζςζζκ απυ ηαξ πείναξ 

ημο ημκ Οδοζζέα ηαζ κα ημκ εθεοεενχζςζζ, ημκ δζεοεφκε ηνοθίςξ εζξ ημ 

θνμφνζμκ ηςκ Ώεδκχκ. 

Ο Κανασζηάηδξ ιε υθμοξ ημοξ ιεη' αοημφ ζηναηδβμφξ δζέαδ εζξ ηα πένζλ ηδξ 

πυθεςξ αθχκςκ, υπμο εζηναημπέδεοζεκ μ Κεπαβζάξ ημο Κζμοηαπή. Βζξ ηδκ 

Ώκαημθζηήκ Βθθάδα ήημκ ηυηε δζςνζζιέκμξ βεκζηυξ ανπδβυξ μ Γημφναξ, 

χζηε υθα ηα εζξ ηδκ Ώκαημθζηήκ Βθθάδα ζηναηεφιαηα ήζακ οπυ ηδκ 

μδδβίακ ημο. Ώθθ' μ Κανασζηάηδξ, είηε δζά ηδκ θοθάηςζζκ ημο Οδοζζέςξ, 

είηε κμιίγςκ ακίηακμκ ημκ Γημφνακ δζά ημζαφηδκ ανπδβίακ, είηε ηέθμξ δζά 

ημ ακήζοπμκ ηαζ θζθυδμλμκ πκεφια ημο δζεθένεδ εκηυκςξ ιεη' αοημφ, χζηε 

δ Αζμίηδζζξ ιδ εέθμοζα μφηε απυ ημκ Γημφνακ κα αθαζνέζδ ηδκ ανπδβίακ, 

δζυηζ υπζ ιυκμκ δεκ ήημκ οπεφεοκμξ, αθθ' είπεκ έηζ ηαζ ζηακά ζχιαηα 

οπαημφμκηα εζξ ηαξ δζαηαβάξ ημο, μφηε ημκ Κανασζηάηδκ κα δοζανεζηήζδ, 

οπμζηδνζγυιεκμκ απυ ιέβα ιένμξ μοθζςηχκ, εφνε ιέζμκ ανιυδζμκ πνμξ 

ηαηάπαοζζκ ημ κα ιδ ιέκςζζ ηαζ μζ δφς εζξ ημ αοηυ ζηναηυπεδμκ. εεκ 

επεζδή ημο Μεζμθμββίμο δ πμθζμνηία απέααζκεκ μθμέκ ζηεκςηένα, δ 

Αζμίηδζζξ δζχνζζε ημκ Κανασζηάηδκ (13) κα οπάβδ κα ημπμεεηδεή εζξ ηακέκ 

εφεεημκ ιένμξ πενί ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, ημ πμθζμνημφκ ημ 

Μεζμθυββζμκ, υπμο αθάπηςκ ημοξ επενμφξ απυ ηα μπίζεζα, κα απμζπά πνμξ 

αοηυκ ηαξ δοκάιεζξ ηςκ ηαζ κα εθαθνφκδ μπςζμφκ ημοξ πμθζμνημοιέκμοξ. 

Μεηααάξ θμζπυκ εζξ Λζδςνίηζ ηαζ εηείεεκ ζοκεκκμδεείξ ηαζ ιε άθθμοξ 

μπθανπδβμφξ ηδξ Αοηζηήξ Βθθάδμξ, επήβε ιε υθμοξ εζξ Κανπεκήζζ, υπμο 

ήημκ έκ ιζηνυκ ζχια επενχκ, εζξ ημοξ μπμίμοξ ιένμξ ηςκ πθδζζμπχνςκ 

ηαημίηςκ είπεκ οπμηαπεή. 

Βπζπεζχκ εζξ αοημφξ ημοξ δκάβηαζε κα ηθεζζεχζζκ εζξ ηαξ μζηίαξ· επεζδή 

υιςξ δ ηαηαζηνμθή αοηχκ ήημκ ιαηνμηέναξ πμθζμνηίαξ ένβμκ, παν' υζμκ 

αζ ακάβηαζ ημο Μεζμθμββίμο ημκ εζοβπχνμοκ κα δζαηνίαδ ιαηνάκ αοημφ, 

εοπανζζηήεδ ιυκμκ κα θάαδ ιενζηάξ ηνμθάξ απυ ημοξ επενμφξ ηαζ απυ ημοξ 

ηαημίημοξ ηςκ πένζλ πςνίςκ ηαζ ακεπχνδζεκ εζξ Πθάηακμκ ηςκ 

Κναααάνςκ. 

Αφμ διέναξ ιεηά ημ θεάζζιμκ ημο Κανασζηάηδ εζξ Πθάηακμκ έθεαζεκ εηεί 

ηαζ μ ζηναηδβυξ Σγααέθαξ ιε άθθμοξ ηζκάξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ζηακυκ ζχια 

ζηναηζςηχκ. Μεηά ηαφηα ζοκεθευκηεξ υθμζ μζ πνμσζηάιεκμζ ηαφηδξ ηδξ 

ζηναηζάξ εζξ Άιπθακ, ηυπμκ ηςκ Κνααάνςκ, ηαζ ζοζηεθεέκηεξ απεθάζζζακ 

κα επζπέζςζζ δζά κοηηυξ εζξ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, αθ' μφ 

πνμεζδμπμζήζςζζκ εκ ηαζνχ ηαζ ημοξ εκηυξ ημο Μεζμθμββίμο, δζά κα 

ελέθεςζζ ηαοημπνυκςξ ηαζ αοημί ηαζ κα βέκδ ιεβαθδηένα δ ζφβποζζξ ηαζ δ 

θεμνά ημο επενμφ. Καη' αοηήκ ηδκ απυθαζζκ δφς πζθζάδεξ πενίπμο 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn13
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Έθθδκεξ, πςνίξ κα θένςζζ ιεε' εαοηχκ απμζηεοάξ, αθθά έπμκηεξ έηαζημξ 

εζξ ημκ χιμκ ημο ηεζζάνςκ διενχκ ηνμθάξ, εηίκδζακ πνμξ ημ επενζηυκ 

ζηναηυπεδμκ ιε ηδκ ιεβαθδηένακ δοκαηήκ ιοζηζηυηδηα, ηδκ ιεκ κφηηα 

πενζπαημφκηεξ δζ' αζοκεζείζηςκ δνυιςκ ηαζ αηναπχκ, ηδκ δε διένακ 

ηνοπηυιεκμζ εζξ δάζδ ηαζ ηυπμοξ, υπμο δεκ εζφπκαγμκ άκενςπμζ, ιυθζξ 

ιεηά ηεηναήιενμκ κοηημπμνείακ έθεαζακ εζξ εκ δάζμξ ημο Γοβμφ, δφς 

χναξ πενίπμο απέπμκ ημο επενζημφ ζηναημπέδμο, υπμο ηνοθεέκηεξ 

απεθάζζζακ κα δζδιενεφζςζζκ, έςξ μο κα ακαθάαςζζκ εκηεθχξ ηαξ 

δοκάιεζξ ηςκ, ηαζ ηδκ επζμφζακ κφηηα κα αάθςζζκ εζξ πνάλζκ ημ ζπέδζμκ. 

Σζκέξ απυ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, ι' υθμκ υηζ πνμπςνήζακηεξ δζά κα 

ηυρςζζ λφθα επθδζίαζακ πμθφ εζξ ημ ιένμξ, υπμο ήζακ μζ Έθθδκεξ, δεκ 

διπυνεζακ ι' υθμκ ημφημ κα ημοξ εκκμήζςζζ, ηυζμκ επζδελίςξ είπμκ ηνοθεή 

εζξ ημοξ εάικμοξ ηαζ ηα ζφδεκδνα ιένδ ηαζ ηυζμκ ιεβάθδκ ζζςπήκ ηαζ 

δζοπίακ δζεηήνδζακ. Πνμξ ημ εζπέναξ δε, επεζδή εθάκδζακ πθδζίμκ ηςκ 

Βθθήκςκ ηνεζξ πνζζηζακμί εη ηςκ αημθμοεμφκηςκ ςξ οπδνέηαζ ημ επενζηυκ 

ζηναηυπεδμκ, μ Κανασζηάηδξ έζηεζθε ηζκάξ ηςκ ζηναηζςηχκ δζά κα ημοξ 

ζοθθάαςζζκ, μζ μπμίμζ ηαζ ελεηέθεζακ επαλίςξ ηδκ δζαηαβήκ. Ώπυ ημοξ 

πνζζηζακμφξ ημφημοξ επθδνμθμνήεδ μ Κανασζηάηδξ ηδκ ηαηάζηαζζκ ημο 

επενζημφ ζηναημπέδμο ηαζ ςδδβήεδ εζξ ηδκ έθμδμκ. Ώθ' μφ ημ ααεφ ζηυημξ 

ηδξ κοηηυξ δζεδέπεδ ημ ηυζμκ μπθδνυκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ θςξ ημο δθίμο, 

ελεθευκηεξ αθυαςξ ηαζ δζφπςξ απυ ηα ηαηαθφβζά ηςκ ζοκήπεδζακ υθμζ 

μιμφ ηαζ πνμεημζιάζεδζακ. 

Πενί ηδκ δεοηένακ χνακ ηδξ κοηηυξ μ Κανασζηάηδξ δζχνζζε ηαζ έηαιακ 

ηνεζξ θακμφξ εζξ ιένμξ, υπμο μζ ιεκ εκ Μεζμθμββίς (πνμξ ημοξ μπμίμοξ είπε 

δμεή ημφημ ζφκεδια επζεέζεςξ) κα ημοξ ίδςζζκ, εζξ δε ημοξ επενμφξ, κα 

ιείκςζζκ αυναημζ. Έπεζηα δζαζνέζαξ εζξ ηνία ζχιαηα ημοξ Έθθδκαξ δζά κα 

επζπέζςζζκ απυ δζάθμνα ιένδ ηαηά ηςκ επενχκ, αοηυξ επί ηεθαθήξ εκυξ, ημ 

μπμίμκ έιεθθε κα πνμζαάθδ εζξ ηαξ ζηδκάξ ημο Κζμοηαπή, χνιδζε ιε 

πνμεοιίακ ηαηά ηςκ επενχκ. Έθεαζακ εζξ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ ηαηά 

ηδκ ηεηάνηδκ χνακ ηδξ κοηηυξ, υηε μζ Σμφνημζ ήζακ ακοπυπηςξ αοεζζιέκμζ 

εζξ ημ πνςημΰπκζμκ, μδδβδεέκηεξ απυ ηυπμοξ ανιμδίμοξ· μφηε απυ ηαξ 

πνμθοθαηάξ ηςκ επενχκ εκκμήεδζακ, μφηε απυ ημοξ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ, 

εζιή υηακ έθεαζακ πθέμκ εζξ ηαξ αηνζκάξ ζηδκάξ· ηυηε δε εηηεκχζακηεξ 

υθμζ ηαοημπνυκςξ ηα πονμαυθα ηςκ εθχνιδζακ εζξ ημοξ επενμφξ, μζ μπμίμζ 

εηπθαβέκηεξ δζά ημ απνμζδυηδημκ άθδζακ ενήιμοξ ηαξ πθεζμηέναξ ζηδκάξ 

ηςκ ηαζ έθεοβμκ εζξ ημ ιένμξ υπμο εζηναημπέδεοεκ μ Κζμοηαπήξ, ημ μπμίμκ 

ήημ πενζαζθαθζζιέκμκ ιε ααεείαξ ηάθνμοξ ηαζ μπονχιαηα. Βθχνιδζακ ηαζ 

εηεί μζ Έθθδκεξ ιε ηδκ εθπίδα ημο κα ημοξ απμηζκάλςζζ ηαζ κα ημοξ 

ζημνπίζςζζκ, αθθ' ακηζηνμοζεέκηεξ ηαζ ειπμδζγυιεκμζ ηαζ απυ ημ αάεμξ 

ηςκ ηάθνςκ, δεκ διπυνεζακ κα πνμπςνήζςζζ. Λααυκηεξ θμζπυκ ηαζνυκ μζ 

επενμί ηαζ ζοκεθευκηεξ απυ ημκ ελαθκζηυκ θυαμκ εκεεαννφκμκημ ηαζ 

επεπείνμοκ κα ελένπςκηαζ ηαηά ηςκ Βθθήκςκ, μζ μπμίμζ είπμκ ζηναθή ηυηε 

εζξ ηα θάθονα. οβπνυκςξ ηαζ ημ ζππζηυκ ημ πενζπμθεφμκ ηαηά κφηηα ημ 
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ζηναηυπεδμκ, ζοβηεκηνςεέκ επέπζπηε ηαηά ηςκ Βθθήκςκ. Ώοημί δε δζά ημ 

ήδδ ακαηέθθμκ θςξ ηδξ εθήκδξ (ημ μπμίμκ ήημκ ηαηά πάκηα εκακηίμκ εζξ ημ 

επζπείνδιά ηςκ), υπζ μθζβχηενμκ δε ηαζ δζά ηδκ εζξ ημοξ επενμφξ 

βκςζημπμίδζζκ ημο ζοκεήιαηυξ ηςκ, δκαβηάζεδζακ κα ακαπςνήζςζζκ απυ 

ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ. Οζ δε εκηυξ ημο Μεζμθμββίμο, άια είδμκ ημοξ 

θακμφξ, πνμεημζιάζεδζακ ηαζ αημφζακηεξ ηςκ άθθςκ ηδκ ζοιπθμηήκ, 

χνιδζακ ηαηά ηςκ επενχκ, ημοξ ελέααθμκ απυ ηζκαξ πνμιαπχκαξ, έθααμκ 

δζ' ζηακήκ χνακ οπυ ηδκ ελμοζίακ ηςκ ηα εκ αοημίξ ηακυκζα ηαζ 

επνμπχνδζακ ζηακχξ πνμξ ημ ιένμξ υπμο επμθέιμοκ μζ ιεηά ημο 

Κανασζηάηδ, αθθ' αθ' μφ εηείκμζ ακεπχνδζακ, δκαβηάζεδζακ ηαζ αοημί κα 

επακέθεςζζκ εζξ ηα ίδζα. 

Δ κοηημιαπία αφηδ δζήνηεζε πενζζζυηενμκ απυ δφμ χναξ. Βθμκεφεδζακ 

απυ ιεκ ημοξ ιεηά ημο Κανασζηάηδ οπέν ημοξ ελήημκηα, εκ μζξ ιυκμκ είξ 

αλζςιαηζηυξ· ηςκ δε επενχκ δ θεμνά ζοιπεναίκεηαζ ιεκ κα έβεζκε πμθθά 

ζδιακηζηή, ηαεανά υιςξ πθδνμθμνία πενί ηδξ αθδεμφξ πμζυηδημξ δεκ 

οπάνπεζ, δζυηζ, ςξ θέβμοζζκ, μ Κζμοηαπήξ, δζά κα ιδ βκςζημπμζδεή δ θεμνά 

ηαζ θένδ δεζθίακ εζξ ηα ζηναηεφιαηά ημο, δζχνζζε ηαζ έεαρακ πμθθά 

ζχιαηα εζξ έκα ηαζ ημκ αοηυκ ηάθμκ. 

Οθίβαξ διέναξ ιεηά ηδκ κοηημιαπίακ ηαφηδκ (30 Εμοθίμο) μ Κανασζηάηδξ 

οπήβε ηαηά ηςκ εζξ Πεηνμπχνζ ζηναημπεδεοιέκςκ επενχκ, επί ηεθαθήξ ηςκ 

μπμίςκ ήημκ μ Άβμξ Μμοπμονδάνδξ. Οζ Έθθδκεξ επζπεζυκηεξ απυ δζάθμνα 

ιένδ, εηονίεοζακ πμθθά απυ ηα πμίικζα ηςκ επενχκ αυζημκηα πενί ημ 

πςνίμκ. Οζ Σμφνημζ ελεθευκηεξ εζξ οπενάζπζζζκ αοηχκ, ζοκεπθάηδζακ ιε 

ημοξ Έθθδκαξ ηαζ δηνμαμθίγμκημ υθδκ ζπεδυκ ηδκ διένακ πενί δε ημ 

εζπέναξ μζ επενμί επζζηνέθμκηεξ εζξ ηαξ ζηδκάξ ηςκ ηαηεδζχπεδζακ απυ 

ημοξ Έθθδκαξ ιε μθίβδκ αθάαδκ ηςκ. 

Μεηά ημφημ μ Κανασζηάηδξ εζηναημπέδεοζεκ εζξ Αεναέηζζηακ, 

ακηαπμηνζεείξ δε ιεηά ηςκ εκηυξ ημο Μεζμθμββίμο ηαζ πθδνμθμνδεείξ πενί 

ηδξ ακάβηδξ κέαξ ζηναηζςηζηήξ αμδεείαξ, ζοκεηάθεζεκ υθμοξ ημοξ 

πνμηνίημοξ ηδξ ζηναηζάξ ημο ηαζ ημοξ επνυααθε ηδκ ακάβηδκ ηαζ ημ γήηδια 

ηςκ εκηυξ ημο Μεζμθμββίμο. Μεηά ηζκα ζηέρζκ θμζπυκ απεθαζίζεδ κα 

εζζέθεδ εζξ Μεζμθυββζ μ ζηναηδβυξ Κήηζμξ Σγααέθαξ ιε άθθμοξ ηζκάξ 

αλζςιαηζημφξ, έπμκηεξ υθμζ μιμφ έςξ ελαημζίμοξ ζηναηζχηαξ δμεέκηαξ ηαη' 

ακαθμβίακ απυ ηα δζάθμνα ζχιαηα, ημ μπμίμκ ηαζ εβέκεημ πενί ηαξ ανπάξ 

ημο Ώοβμφζημο. 

Ο δε Κανασζηάηδξ επζεοιχκ κ' απμδζχλδ ημκ Άβμκ Μμοπμονδάνδκ απυ 

Πεηνμπχνζ ηαζ ιδ έπςκ ζηακήκ δφκαιζκ δζά κα ημ εηηεθέζδ δζά ηςκ υπθςκ, 

επεκυδζε ημ αηυθμοεμκ ζηναηήβδια, ημ μπμίμκ ηαζ επέηοπε εαοιαζζχηαηα. 

Αζχνζζε δζάθμνα ιζηνά ζχιαηα κα πενζθένςκηαζ εζξ ηα πενί ημ Πεηνμπχνζ 

δάζδ ημοθεηίγμκηα, ακάπημκηα θςηίαξ ηδκ κφηηα ηαζ ηάικμκηα ηαπκμφξ 

ηδκ διένακ. Σμφημ δζέηαλε κα ηάικςζζ ηαζ υθμζ μζ εζξ ηα πένζλ πςνία 



www.schooltime.gr ελίδα 24 
 

εενίγμκηεξ. Σδκ δε εαδυιδκ ημο Ώοβμφζημο δζέηαλε ημ ιεβαθήηενμκ ιένμξ 

ηδξ ζηναηζάξ ημο κα δζααή ημ ιένμξ εηείκμ ημο πμηαιμφ, υεεκ έπαζνκμκ μζ 

επενμί κενυκ, ηαζ κα ημπμεεηδεή εηεί πθδζίμκ· αοηυξ δε ιε ημ θμζπυκ 

ζηνάηεοια δζέαδ εζξ πςνίμκ Μπμηίκμο. Σδκ κφηηα δζχνζζε ηαζ εημοθέηζγμκ 

ηαηά ζφκεδια ηνζβφνς εζξ Πεηνμπχνζμκ, άκαρακ πμθθάξ πονάξ, έηαιακ 

εμνφαμοξ ηαζ θακμφξ ηαε' υθδκ ηδκ δζάνηεζακ ηδξ κοηηυξ, χζηε ιυθζξ 

άνπζζε κα θαίκεηαζ ημ θςξ ηδξ διέναξ, ηαζ μζ επενμί θααυκηεξ αζαίςξ εη 

ηςκ πναβιάηςκ ηςκ υζα ήζακ εοιεηαηυιζζηα, έθεοβμκ αθήζακηεξ υθαξ ηαξ 

ζηδκάξ ηαζ ηαξ αανοηέναξ απμζηεοάξ· απυ δε ημοξ Έθθδκαξ άθθμζ 

εννίθεδζακ εζξ ηα εκ Πεηνμπςνίς θάθονα ηαζ άθθμζ ηαηεδίςημκ 

αημθμοεμφκηεξ ελ μπίζς ημοξ επενμφξ. Αζυηζ απ' έιπνμζεεκ ήημκ αοζηδνχξ 

απδβμνεοιέκμκ κα ημοξ ακηζηνμφζςζζ. Καη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ θεφβμκηεξ 

ηαηαδζςηυιεκμζ μζ επενμί, πμθθά μθίβαξ απυ ηαξ απμζηεοάξ ηςκ δζέζςζακ. 

Σεθεοηαίμκ ιεηέαδζακ εζξ ημ βεκζηυκ ζηναηυπεδμκ ημο Κζμοηαπή, 

αθήζακηεξ εθεοεένακ ηδκ επανπίακ Ώπμημφνμο ηαζ ηα πένζλ αοηήξ. 

Ώθ' μφ δζθαθίζεδ ηνυπμκ ηζκά ημ Μεζμθυββζμκ ηαζ αθ' μφ μζ Σμφνημζ 

ακεπχνδζακ απυ ημ Πεηνμπχνζμκ, αθέπςκ υηζ δ επί πθέμκ εζξ ηα ιένδ ηαφηα 

δζαηνζαή ημο ήημκ πενζηηή, ή ημοθάπζζημκ ιζηνάξ ςθεθείαξ πνυλεκμξ, 

απεθάζζζε κα πενάζδ εζξ Ξδνυιενμκ δζά κα πνμλεκή ειπυδζα εζξ ηδκ 

ιεηαηυιζζζκ ηςκ ηνμθχκ ημο Κζμοηαπή. Ώθθ' επεζδή υθα ηα δζαααηά ιένδ 

ημο Ώπεθχμο εθοθάηημκημ απυ ημοξ επενμφξ, απεθάζζζε κα οπάβδ δζά ηςκ 

Ώβνάθςκ ηαζ ΐάθημο. Ώκαπςνήζαξ θμζπυκ πενί ηα ιέζα ημο Ώοβμφζημο 

απυ Ώπυημονμκ ηαζ δζααάξ δζά Κνααάνςκ ηαζ Κανπεκδζίμο έθεαζεκ εζξ 

Άβναθα, υπμο έιαεεκ υηζ μ ηαιμφθδξ Γάηζμξ, δζςνζζιέκμξ πανά ηςκ 

Σμφνηςκ ηαπζηάκζμξ αοηήξ ηδξ επανπίαξ, εονίζηεημ εζξ πςνίμκ Κανμπμφθακ 

ιε πενίπμο ηνζαημζίμοξ πεκηήημκηα ζηναηζχηαξ. Αζεοεφκεδ θμζπυκ 

εκακηίμκ αοημφ· αθθ' επεζδή ιε ιζηνάκ πνμζαμθήκ εηθείζεδζακ μζ πενί ημκ 

ηαιμφθδκ, μ Κανασζηάηδξ ιδ έπςκ ζημπυκ κα ανβμπμνήζδ εζξ πμθζμνηίακ 

ηαζ κμιίγςκ ηα ημζαφηα πάνενβα ςξ πνμξ ημκ μπμίμκ είπε ζημπυκ, 

ακεπχνδζε ηαζ δζέαδ εζξ ΐάθημκ, ζοβπςνήζαξ εζξ ημοξ ζηναηζχηαξ ημο κα 

δζανπάζςζζ ηα ηαε' μδυκ πςνία ηςκ Ώβνάθςκ. 

ηακ έθεαζεκ εζξ ΐάθημκ, έιαεεκ υηζ μ Αδιήηνδξ Γχβμο απμηθείζαξ εζξ έκ 

ζηεκυκ πμθθάξ μζημβεκείαξ ΐαθηζκχκ, μζ μπμίμζ δεκ ήεεθμκ κα οπμηφρςζζκ 

εζξ ημοξ επενμφξ, ημοξ έθααεκ οπυ ηδκ ελμοζίακ ημο. Κζκδεείξ θμζπυκ 

εκακηίμκ αοημφ, ηαξ ιεκ μζημβεκείαξ ηαξ εθεοεένςζε, ημοξ δε πενί ημκ 

Γχβμκ εηοκήβδζεκ. 

Ώημθμοεχκ ηδκ μδμζπμνίακ ημο, έπεζε ηδκ κφηηα εζξ ημοξ εζξ Μαπαθάκ 

θοθάηημκηαξ Σμφνημοξ, ιδ δλεφνςκ υηζ δ εέζζξ αφηδ ήημκ πζαζιέκδ απ' 

αοημφξ. Βπεζδή υιςξ είπμκ πθδζζάζεζ ανηεηά, χζηε δεκ ήημ πθέμκ ηαζνυξ 

κα μπζζεμδνμιήζςζζκ, μφηε αθθαπυεεκ κα δζααχζζκ, εκεαννφκαξ ημοξ 

ζηναηζχηαξ, χνιδζεκ ειπνυξ, ηαζ δζέαδζακ υθμζ πμθειμφκηεξ, αθάρακηεξ 

πμθφ πενζζζυηενμκ ημοξ επενμφξ, παν' υζμκ αοημί εαθάθεδζακ απυ 
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εηείκμοξ. Βκχ δε επνμπμνεφεημ ημζμοημηνυπςξ, ιδ δζαηνίκαξ δζά ημ ααεφ 

ηδξ κοηηυξ ζηυημξ ημ πθάημξ ηάθνμο ηζκυξ πνμηεζιέκδξ ηαζ γδηήζαξ κα 

πδδήζδ, πίπηεζ εζξ αοηήκ, πςνίξ κα εκκμδεή απυ ημοξ αημθμοεμφκηαξ, μζ 

μπμίμζ δζαααίκμκηεξ αθθεπαθθήθςξ ηαζ πδδχκηεξ επ' αοηυκ, δεκ ημο έδςηακ 

ηαζνυκ κα ζδηςεή πνμηήηενα παν' υηακ δεκ ήημκ πθέμκ άθθμξ κα δζααή. 

Όζηενμκ απυ πμθοήιενμκ δζάζηδια ηαημπαεείαξ ηαζ κοηημπμνείαξ έθεαζε 

ηεθεοηαίμκ εζξ Αναβαιέζημκ, υπμο μπονςεείξ έδςηε ηαζνυκ εζξ ημοξ 

ζηναηζχηαξ ημο κ' ακαπαοεχζζκ μπςζμφκ ηαζ κα ακαθάαςζζκ, αοηυξ δε 

ειαήηεκ εζξ Μεζμθυββζμκ κα παναηδνήζδ ηδκ ηαηάζηαζζκ ηςκ 

πμθζμνημοιέκςκ ηαζ κα μιζθήζδ πενί ηνμθχκ ημο οπ' αοηυκ ζηναηεφιαημξ 

ιε ηδκ εηεί Αζεοεοκηζηήκ επζηνμπήκ. Ώθ' μφ ζοκςιίθδζε ιεη' αοηήξ ηαζ 

έηαιε ηαξ παναηδνήζεζξ ημο, επαίκεζε ιεβάθςξ ημοξ πμθζμνημοιέκμοξ δζά 

ηδκ βεκκαζυηδηα ηαζ ηανηενίακ ηςκ πνμξ ημκ ηίκδοκμκ, ςκείδζζεκ υιςξ ηδκ 

επζηναημφζακ εζξ ηαξ ηνμθάξ ηαηάπνδζζκ ηαζ ελήθεεκ αιέζςξ εζξ 

Αναβαιέζημκ, υπμο απεθάζζζε κα ζηήζδ ημ βεκζηυκ ημο ζηναηυπεδμκ. 

Ώθ' μφ ζηακάξ διέναξ ακεπαφεδ ημ ζηνάηεοια, μ Κανασζηάηδξ έηνζκεκ 

εφθμβμκ κα βέκδ ηίκδια πνμξ ειπυδζζια ηδξ δζααάζεςξ ηςκ ηνμθχκ ημο 

επενζημφ ζηναημπέδμο. Λααχκ θμζπυκ ημ εηθεηηυηενμκ ιένμξ ηδξ ζηναηζάξ 

ημο, επήβε ηαζ εκήδνεοζεκ εζξ έκα ηυπμκ μκμιαγυιεκμκ Μάκζακδκ, υπμο 

είκαζ έκ ζφιθοημκ δάζμξ. Οζ δζςνζζιέκμζ εζξ ηαξ ζημπζάξ είδμκ ιαηνυεεκ έκ 

ζχια ιέβα επενχκ ζοκμδεουκηςκ πθήεμξ θμνηδβχκ. Ο Κανασζηάηδξ 

αθέπςκ ημ ζχια ημφημ πμθθά ιεβάθμκ ςξ πνμξ ηδκ εδζηήκ ημο δφκαιζκ, δεκ 

έηνζκεκ εφθμβμκ κα ημ ηηοπήζδ ηαηά πνυζςπμκ, αθθ' αθ' μφ άθδζε ηαζ 

δζέαδ ημ πθεζυηενμκ ιένμξ, επέπεζεκ εζξ ηδκ μπζζεμθοθαηήκ, ηδκ μπμίακ 

ηνέραξ εζξ θοβήκ, έθααε πμθθά θμνηδβά ηαζ εθυκεοζε ηαί ηζκαξ ηςκ 

επενχκ. 

Καηά ηαφηδκ ηδκ επμπήκ μ Σζζχβηαξ ηαζ Ράβημξ είπμκ ζοβηεκηνχζεζ 

ιενζηάξ δοκάιεζξ εζξ Ξδνυιενμκ, αθθά δεκ δεέθδζακ κα εκςεχζζ ιε ημκ 

Κανασζηάηδκ δζά ημ παθαζυκ ιεηαλφ ηςκ πάεμξ ηαζ δζά κα ιδκ ημκ 

βκςνίζςζζκ ανπδβυκ ηςκ. 

Ώοηυξ θμζπυκ ιδ δοκάιεκμξ ιε ιυκαξ ηαξ εδζηάξ ημο δοκάιεζξ κ' 

ακηζηνμφζδ ηαηά πνυζςπμκ ζδιακηζηά ζχιαηα επενχκ, ελέημπηε ιυκμκ 

απμζπάζιαηα ηαζ ηα έζηεθθε δζά κα αθάπηςζζ ηδκ δζάααζζκ ηςκ ηνμθχκ 

ημο επενμφ. Ήημκ υιςξ εζξ ημζμφημκ ηνυπμκ δ μδυξ αζθαθζζιέκδ απυ ημκ 

Κζμοηαπήκ, χζηε δεκ ήημκ εφημθμκ κα βέκδ ζδιακηζηή αθάαδ εζξ ημοξ 

δζαααίκμκηαξ. Βζξ υθμκ ημ απυ Κανααζανάκ έςξ εζξ Μεζμθυββζμκ δζάζηδια 

ήζακ ημπμεεηδιέκα επενζηά ζχιαηα, ζοκζζηάιεκα απυ μηηαημζίμοξ έςξ 

πζθίμοξ πμθειζζηάξ, ηαζ απέπμκηα πενί ιίακ ή δφς χναξ αθθήθςκ. Σμ έκ δε 

επενζηυκ ζχια ήημκ εζξ πνέμξ κα ζοκμδεφδ ηα θμνηδβά έςξ εζξ ηδκ εέζζκ 

ημο άθθμο, χζηε μζ Έθθδκεξ δεκ εθάιαακμκ εοηαζνίακ δζά κα ηα αθάρςζζ. 

Μ' υθμκ ημφημ μ Κανασζηάηδξ θααχκ ημοξ ιζζμφξ εη ηςκ ιεη' αοημφ 



www.schooltime.gr ελίδα 26 
 

Βθθήκςκ, επέπεζε δζά κοηηυξ ηαηά ηςκ εζξ Κανααζανάκ ημπμεεηδιέκςκ 

επενχκ. Ο Κανααζανάξ ήημκ ημ ιένμξ υπμο απεαζαάγμκημ αζ ηνμθαί ημο 

επενζημφ ζηναημπέδμο δζά κα ιεηαημιίγςκηαζ εζξ Μεζμθυββζμκ. Σμ ιένμξ 

ημφημ εκμιίγεημ μθζβχηενμκ οπμηείιεκμκ εζξ ηαξ επζδνμιάξ ηςκ Βθθήκςκ, 

δζά ημφημ ηαζ δεκ ήημκ ζηακχξ ςπονςιέκμκ απυ ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ· 

ήζακ ι' υθμκ ημφημ εζξ ηα ενείπζα ημο παθαζμφ θνμονίμο, ημ μπμίμκ είπμκ 

επζζηεοάζεζ εη ημο πνμπείνμο, ηαζ εζξ ηαξ πανά ημκ αζβζαθυκ απμεήηαξ έςξ 

πεκηαηυζζμζ πμθειζζηαί. Οζ Έθθδκεξ επζπεζυκηεξ ελαίθκδξ, ημοξ ιεκ εκ ης 

θνμονίς απέηθεζζακ, ημοξ δε εζξ ημ παναεαθάζζζμκ δκάβηαζακ κα 

ηαηαθφβςζζ ιε γδιίακ ηςκ εζξ ηα εονεεέκηα εηείζε πθμία. Έθααμκ μζ 

Έθθδκεξ οπέν ηαξ εηαηυκ ηαιήθμοξ ηαί ηζκα εη ηςκ θμνηδβχκ ηαζ 

επέζηνερακ εζξ ημ ζηναηυπεδυκ ηςκ. 

Μεηά πανέθεοζζκ μθίβςκ διενχκ θααχκ πάθζκ μ Κανασζηάηδξ έςξ 

μηηαημζίμοξ ηςκ εηθεηημηένςκ ζηναηζςηχκ επήβε κα πζάζδ εέζζκ ηζκά 

ιεηαλφ Λάζπδξ ηαζ Ρίαζμο, υπμο είκαζ ζηεκςηένα δ δζάααζζξ, δζά κα 

ηηοπήζδ ηδκ ζοκμδίακ ηδκ παναπέιπμοζακ ηαξ ηνμθάξ ηςκ επενχκ, αθθ' 

υηακ αοηυξ έθεαζεκ, δ ζοκμδία είπε δζααή. Βκχ θμζπυκ ήζακ εζξ αεοιίακ μζ 

Έθθδκεξ δζά ηδκ απμηοπίακ, έλαθκα αθέπμοκ ενπυιεκμκ απυ ημ ιένμξ 

Μεζμθμββίμο έκ ιζηνυκ επενζηυκ ζχια, εζφβηεζημ δε απυ ελήημκηα πέκηε 

ζππείξ πμθοηεθχξ εκδεδοιέκμοξ ηαζ απυ ηζκαξ πεγμφξ ζφνμκηαξ πμθθά 

θμνηδβά ιε απμζηεοάξ. Ο Κανασζηάηδξ δζέηαλε ηαζ πνμηαηέθααμκ 

έιπνμζεεκ ημκ ηυπμκ ιενζημί, μζ δε θμζπμί δζαιμζναζεέκηεξ εζξ ηα δφς 

πθάβζα ηδξ μδμφ άθδζακ ημοξ Σμφνημοξ έςξ μο εζζήθεμκ εζξ ηδκ εκέδνακ· 

ηυηε δε απμηθείζακηεξ αοημφξ ηαζ απυ ηα υπζζεεκ, ημοξ εηηφπδζακ 

πακηαπυεεκ, χζηε εζξ μθίβςκ ζηζβιχκ δζάζηδια ημοξ εθυκεοζακ υθμοξ 

εηηυξ δφμ ιυκμκ δζαζςεέκηςκ δζά ηδξ θοβήξ ηαζ άθθςκ δφς γςβνδεέκηςκ. 

Μεηαλφ ηςκ ζοβηνμημφκηςκ ημ ζχια ημφημ ήζακ μ Ώβζάκδξ ηδξ υθζαξ, μ 

Νηεθήιπαζδξ, μ Γζμονμφη ιπασναηηάνδξ ηαζ μ Σαηάναβαξ ημο Κζμοηαπή, 

πδβαίκμκηεξ κα ηάιςζζ κέακ ζηναημθμβίακ. θδξ ηδξ απμζηεοήξ, δ μπμία 

ήημκ πθμοζζςηάηδ, έβεζκακ ηφνζμζ μζ Έθθδκεξ, απυ ημοξ ίππμοξ υιςξ 

μθίβμοξ έθααμκ γχκηαξ, δζυηζ εθμκεφεδζακ εζξ ηδκ ιάπδκ. 

Μεηά ηαφηδκ ηδκ εκέδνακ ηαιιία ζδιακηζηή πνάλζξ εζξ ηδκ Αοηζηήκ 

Βθθάδα δεκ έβεζκε, ιάθζζηα ηα ζηναηεφιαηα, ιδ έπμκηα ηνμθάξ ηαζ 

ακαβηαγυιεκα κα ελμδεφςζζκ ελ ζδίςκ, δεκ είπμκ πνμεοιίακ κα δζαιείκςζζκ 

επί πθέμκ εζξ Αναβαιέζημκ. ΐθέπςκ ηαζ μ Κανασζηάηδξ αθ' εκυξ ιένμοξ 

ηδκ δοζανέζηεζακ ημο ζηναηεφιαημξ, αθ' εηένμο δε υηζ δεκ εδφκαημ κα 

ειπμδίζδ ηδκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ημο Κζμοηαπή ιεηαηυιζζζκ ηςκ ηνμθχκ, 

απεθάζζζε κα ιεηααή πάθζκ πθδζίμκ εζξ ημ πμθζμνημφκ ημ Μεζμθυββζ 

ζηναηυπεδμκ, υπμο διπμνμφζε κα θαιαάκδ ηνμθάξ απυ ηαξ πένζλ επανπίαξ. 

Μεηέαδ θμζπυκ πενί ηα ιέζα Μανηίμο εζξ Κνάαανζ ηαζ εημπμεεηήεδ εζξ 

Πθάηακμκ, αθθά ιυθζξ έθεαζε ηαζ αζεέκδζε αανέςξ. Καη' εηείκδκ ηδκ 

επμπήκ ελέθεζπμκ μθμηεθχξ αζ ηνμθαί εζξ Μεζμθυββζμκ· ηαζ μζ εκ αοηχ 
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είπακ πθέμκ απμθαζίζεζ κα ελέθεςζζ δζά ηςκ υπθςκ, αθ' μφ απέννζρακ ηαξ 

πανά ημο Κζμοηαπή ηαζ Ειαναήιδ πνμαθδεείζαξ ζοκεήηαξ ςξ ακμζηείμοξ 

εζξ άκδναξ αβςκζζεέκηαξ ιε ημζαφηδκ βεκκαζυηδηα ηαζ επζιμκήκ. Βγήηδζακ 

θμζπυκ απυ ημκ Κανασζηάηδκ κα ηαηααή εζξ ημοξ πνυπμδαξ ημο αμοκμφ, 

πθδζίμκ εζξ ηδκ πεδζάδα ημο Μεζμθμββίμο, δζά κα δεπεή ημοξ ελενπμιέκμοξ 

ηαζ κα ακηζηνμφζδ ηδκ μνιήκ ηςκ επενχκ, μζ μπμίμζ ακαιθζαυθςξ ήεεθμκ 

αημθμοεεί δζχημκηεξ. Πμθθμί ήεεθμκ δζαθφβεζ ηδκ αζπιαθςζίακ ηαζ ημκ 

εάκαημκ, εάκ μ Κανασζηάηδξ δεκ ήεεθεκ είκαζ αζεεκήξ. Μ' υθμκ υηζ 

επνμζπάεδζε κα πέιρδ εζξ αμήεεζακ ηςκ ελενπμιέκςκ ηα οπ' αοηυκ 

ζηναηζςηζηά ζχιαηα, δεκ διπυνεζεκ υιςξ κα πείζδ εζιή έκ ιένμξ ιυκμκ, 

ηαζ εη ημφηςκ μθίβμζ επνμπχνδζακ έςξ εζξ ημοξ πνυπμδαξ, μζ δε θμζπμί 

έιεζκακ ηαε' μδυκ απμδεζθζάζακηεξ κα πνμπςνήζςζζκ. Ώπεδέπεδ μ 

Κανασζηάηδξ ηαζ επενζπμζήεδ υζμκ εδφκαημ ημοξ δζαζςεέκηαξ απυ ημ 

Μεζμθυββζμκ ηαζ ημοξ πανέπειρεκ εζξ άθςκα δζαιείκαξ αοηυξ ιενζηάξ 

διέναξ, έςξ κα ζδή ηα ηζκήιαηα ηςκ επενχκ ηαζ κα ακαθάαδ. 

Ώθ' μφ ημ αεάκαημκ Μεζμθυββζ έπεζεκ εζξ ηαξ πείναξ ηςκ επενχκ, υθμζ ηδξ 

ηενεάξ Βθθάδμξ μζ ηάημζημζ εηονζεφεδζακ απυ δεζηήκ ηζκα δεζθίακ ηαζ 

ηαπείκςζζκ, άθεοηημκ επαημθμφεδια ημζμφηςκ απμηοπζχκ. Δ οπεναμθζηή 

πείκα, δ μπμία επεηνάηεζ εζξ υθαξ ηαξ επανπίαξ, δκάβηαζεκ υθμκ ημ 

ζηναηζςηζηυκ μιμφ ιε ημοξ δζαζςεέκηαξ απυ ημ Μεζμθυββζμκ κα 

απμζονεχζζκ υπμο εφνζζημκ αθεμκχηενα ηα πνμξ γςάνηεζακ. θμζ, υζμζ 

δεκ ηαηεδέπμκημ ή εθμαμφκημ κα οπμαάθςζζ πάθζκ ημκ ηνάπδθυκ ηςκ εζξ 

ημκ Οεςιακζηυκ γοβυκ, ηαζ μζ βοικαζιέκμζ πενζζζυηενμκ εζξ ηδκ 

ζηναηζςηζηήκ ηαηέθοβμκ εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ. Οζ θμζπμί πμθίηαζ, 

ιείκακηεξ απνμζηάηεοημζ απυ ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ ηαζ ιδ έπμκηεξ ηνυπμκ 

δζά κα ιεηαθένςζζκ αθθμφ ηαξ μζημβεκείαξ ηςκ, εγήηδζακ άζοθμκ εζξ ηαξ 

απμηυιμοξ ημνοθάξ ηςκ μνέςκ, εζξ ηα δάζδ ηαζ εζξ ηα ζπήθαζα· αθθά 

ηαηαδζςηυιεκμζ ηαζ εηεί απυ ημκ ακίηδημκ επενυκ, ηδκ πείκακ, ηαζ 

αθέπμκηεξ υηζ δζά κα απμθφβςζζκ έκ είδμξ εακάημο, έιεθθμκ κα οπμπέζςζζκ 

εζξ άθθμ ζηθδνυηενμκ, δκαβηάζεδζακ κα ηαηαθφβςζζκ εζξ έκα ηνυπμκ 

ζςηδνίαξ, ημκ μπμίμκ ιυκμκ ηα ακίηδηα ηαφηα αίηζα ηαηαζηήκμοζζκ 

μθζβχηενμκ επμκείδζζημκ. 

Ώπεδέπεδζακ ηδκ πμθθάηζξ πανά ηςκ επενχκ πνμαθδεείζακ οπμηαβήκ. 

ζηε εζξ δζάζηδια εκυξ ιδκυξ ιεηά ηδκ πηχζζκ ημο Μεζμθμββίμο, υθαζ αζ 

επανπίαζ ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ οπεηάπεδζακ πςνίξ πυθειμκ εζξ ημκ 

Κζμοηαπήκ, αοηυξ δε εέθςκ κα ηαεδζοπάζδ ηα έηζ ελδβνζςιέκα πκεφιαηα 

ηςκ Βθθήκςκ, εθένεημ ιε απαναδεζβιάηζζημκ διενυηδηα ηαζ 

ζοβηαηέκεοζεκ εοηυθςξ εζξ υθα ηςκ ηα γδηήιαηα. Αζά κα ηαηαζηήζδ δε 

ζηενεςηένακ ηδκ δζοπίακ ηαζ κα αθαζνέζδ πάζακ αζηίακ επακαζηάζεςξ, 

δζέηαλε κα θοθάηηεηαζ δ ιεβαθεζηένα εοηαλία εζξ ηα ζηναηεφιαηά ημο ηαζ 

επαίδεοζεκ αοζηδνχξ ημοξ ηαηαθνμκήζακηαξ ηαξ παναββεθίαξ ημο. 
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Ο Κανασζηάηδξ ακαθααχκ απυ ηδκ αζεέκεζάκ ημο δζεοεφκεδ εζξ Λάγμκ, 

υπμο είπμκ ηαηαθφβεζ δζάθμνα ζηναηζςηζηά ζχιαηα· εκυιζγεκ υηζ δζ' αοηχκ 

ήεεθε δοκδεή κα αθάρδ ηίπμηε αηυιδ ημοξ επενμφξ· αθθά ηαφηα ιδ έπμκηα 

πθέμκ ημκ αοηυκ ζημπυκ, δεκ ήημκ εθπίξ κα ηαημνεχζςζζ ηίπμηε· ιένμξ 

επναβιαηεφεημ ιεηά ηςκ επενχκ ηαζ ιένμξ έαθεπε ημκ Κάθαιμκ. Μυκμξ δε 

μ Κανασζηάηδξ ζοκέθααε ηδκ ζδέακ ημο κα οπάβδ εζξ ηδκ Αζμίηδζζκ, κα 

γδηήζδ κέαξ δοκάιεζξ ηαζ εθυδζα δζά κα ηζκδεή εζξ κέακ εηζηναηείακ ηαηά 

ηςκ Σμφνηςκ εζξ Ρμφιεθδκ. Με αοηήκ ηδκ απυθαζζκ εηίκδζεκ απυ ημκ 

Λάγμκ, έπςκ ιεε' εαοημφ υθμοξ, υζμοξ εφνε ζοιθχκμοξ ιε ηα εδζηά ημο 

θνμκήιαηα, μζ μπμίμζ εζοιπμζμφκημ έςξ μηηαηυζζμζ. Αζααάξ δε απυ ημκ 

Εζειυκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, έθεαζεκ εζξ Ναφπθζμκ ηδκ δεηάηδκ μβδυδκ 

Εμοθίμο, ηαε' δκ επμπήκ είπεκ ακαθάαεζ ηςκ Βθθδκζηχκ πναβιάηςκ ηδκ 

δζεφεοκζζκ δ Αζμζηδηζηή Βπζηνμπή. 

Πμθθμί, ηαζ ιάθζζηα μζ ζδιακηζηχηενμζ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ ηενεάξ 

Βθθάδμξ, εονίζημκημ ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ εζξ Ναφπθζμκ. Άια έθεαζεκ μ 

Κανασζηάηδξ ηαζ είδμκ υηζ μ ιυκμξ ημο ζημπυξ ήημκ ημ κα ηαημνεχζδ 

εηζηναηείακ δζά ηδκ παηνίδα ηςκ, υθμζ πνμεφιςξ ακεδέπεδζακ κα 

θνμκηίζςζζ δζά πακ υ, ηζ ήημκ δοκαηυκ κα ζοκηεθέζδ εζξ επζηοπίακ αοηήξ· 

αθθ' αζ απυπεζναί ηςκ ειαηαίμκακ ηαξ εθπίδαξ ηςκ επεζδή δ Αζμζηδηζηή 

Βπζηνμπή, ι' υθμκ υηζ έδεζπκε ιεβαθςηάηδκ πνμεοιίακ, δεκ 

επναβιαημπμζμφζε ηδκ εηζηναηείακ ηαφηδκ, δζυηζ δεκ δδφκαημ κα πμνδβήζδ 

ηαξ ακαβηαίαξ ηνμθάξ ηαζ πμθειμθυδζα· εηηυξ ημφημο ακεθφδ ηαζ άθθμ 

ειπυδζμκ δζά ηδκ ηνέπμοζακ ηυηε δζαθςκίακ ιεηαλφ ημο ζηναηδβμφ ηαζ 

ακηζζηναηήβμο Νμηανά πενί ηδξ ζοκάλεςξ ηςκ εκ Κμνίκες εεκζηχκ 

ζηαθίδςκ, πμθθμί απεζηαθιέκμζ ηςκ δφμ ημφηςκ μπθανπδβχκ ζοκήενμζγμκ 

ζηναηζχηαξ εζξ Ναφπθζμκ, οπμζπυιεκμζ ιζζεμφξ ηαζ πνμπθδνυκμκηεξ 

ιάθζζηα ηαζ ζηακά. Σμφημ αδοκάηζζε ηαζ ςθζβυζηεοζε ημ ζηνάηεοια ημο 

Κανασζηάηδ, χζηε δ εηζηναηεία αφηδ, ακ ηαζ επζεοιείημ απυ ημοξ 

πθεζμηένμοξ, δεκ ήεεθε θάαεζ πμηέ έηααζζκ, εάκ δεκ ήεεθμκ ζοκηνέλεζ αθ' 

εκυξ ιεκ ιένμοξ μ ηίκδοκμξ ηςκ Ώεδκχκ, υπμο είπμκ ήδδ θεάζεζ αζ 

πνμθοθαηαί ημο επενζημφ ζηναημπέδμο, αθ' εηένμο δε αζ ζηαθείζαζ απυ ηαξ 

Φζθεθθδκζηάξ εηαζνίαξ ηνμθαί ηαζ πμθειμθυδζα. Βζξ ηαξ ζοκεζζθμνάξ 

ηαφηαξ ηςκ βεκκαίςκ Φζθεθθήκςκ δζηαίςξ πνέπεζ κα απμδχζδ ηζξ ηδκ 

επζηοπίακ ηαζ οπμζηήνζλζκ ηςκ ένβςκ ημο Κανασζηάηδ. 

Όζηενμκ απυ ιεβάθα ειπυδζα ηαζ επζιυκμοξ ακηεκενβείαξ, ηαξ μπμίαξ ιυθζξ 

διπυνεζε κα οπενκζηήζδ μ Κανασζηάηδξ εζξ Ναφπθζμκ (14) απεθαζίζεδ 

ηέθμξ πάκηςκ Γεκζηυξ ανπδβυξ ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ ηαζ δζεηάπεδ κα 

εηζηναηεφζδ εζξ αμήεεζακ ηςκ Ώεδκχκ. Ώκεπχνδζεκ απυ Ναφπθζμκ ηδκ 19 

Εμοθίμο, αθθ' ακηί κα έαβδ εηείεεκ ακ υπζ ιε πθεζμηένμοξ, ημοθάπζζημκ ιε 

υζμοξ είπεκ υηακ ήθεεκ απυ ηδκ ηενεάκ Βθθάδα, ιυθζξ εονέεδ ιε 

δζαημζίμοξ ζηναηζχηαξ ηαζ απυ αοημφξ ιενζημί έθοβμκ ηαε' μδυκ, 

ζονυιεκμζ απυ ηδκ επζεοιίακ ηςκ ιζζεχκ, ημοξ μπμίμοξ οπέζπμκημ μζ 

πμθειμφκηεξ πενί ζηαθίδςκ, χζηε ιε ιυκμκ εηαηυκ ηνζάημκηα ζηναηζχηαξ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn14
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έθεαζεκ εζξ αθαιίκα. Με αοημφξ επεπεζνίζεδ ημ ιέβα ηδξ κέαξ 

επακαζηάζεςξ ηδξ Ρμφιεθδξ ένβμκ. Καζ είκαζ πανάδμλμκ πχξ διπυνεζε κα 

ζοβηνμηήζδ ζηενευκ ζηναηυπεδμκ πςνίξ ζηακήκ ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ ηαζ 

πςνίξ πνήιαηα, εκχ υθα ηα ζηναηεφιαηα ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ηδξ 

Ρμφιεθδξ ζοκέννεμκ εζξ ηδκ δζακμιήκ ηςκ ζηαθίδςκ ηδξ Κμνίκεμο. Ώθθ' εζξ 

ηδκ ζοβηνυηδζζκ ημο ζηναημπέδμο ημφημο ηαηά ιέβα ιένμξ ζοκεηέθεζακ 

ηαζ μζ ζηναηδβμί Ν. Κνζγζχηδξ, ΐάζμξ ηαζ Λέηαξ, μζ μπμίμζ είπμκ 

ημπμεεηδεή εζξ Βθεοζίκα δζά κα πνμθοθάλςζζ ηα Αεναεκμπχνζα· δεκ 

ήεεθμκ υιςξ δζαιείκεζ επί πμθφ ιυκμζ ηςκ εζξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ, εάκ δεκ 

επεζηδνίγμκημ απυ ηδκ εθπίδα ηδξ ηαπείαξ αθίλεςξ ημο Κανασζηάηδ. Σμ 

επζπείνδια ημφημ ημο Κανασζηάηδ, ηαε' δκ επμπήκ ιάθζζηα ηα θμζπά 

ζηναηεφιαηα εκδζπμθμφκημ εζξ ημκ ζηαθζδμπυθειμκ, ζοκεηέθεζε πμθθά εζξ 

ημ κα ζηήζδ, ηα πνχηα εειέθζα ηδξ δυλδξ ημο, ηδκ μπμίακ εζηενέςζεκ 

αημθμφεςξ δζά ηςκ θαιπνχκ ένβςκ ημο. 

Άια έθεαζεκ εζξ αθαιίκα μ Κανασζηάηδξ, ακηαιχεδ ιε ημοξ ζηναηδβμφξ 

ΐάζμκ ηαζ Κνζγζχηδκ, εθευκηαξ εηεί δζά κα ημκ πνμτπακηήζςζζ. Μδ εέθςκ 

κα πάζδ ηαζνυκ, ημοξ εζοιαμοθεφεδ εζξ πμίμκ ιένμξ είκαζ ςθεθζιχηενμκ κα 

ζοβηνμηήζδ ζηναηυπεδμκ. Βπεζδή δέ ηζξ επνυααθε ημκ Πεζναζά, μ 

Κανασζηάηδξ ςκ άπεζνμξ ηςκ ηυπςκ, έηνζκεκ εφθμβμκ κα οπάβςζζκ υθμζ 

μιμφ δζά κα παναηδνήζςζζ ηδκ εέζζκ ηαφηδκ ηαζ μφης κα επζπεζνήζςζζ ηδκ 

ζοβηνυηδζζκ ημο ζηναημπέδμο. Σδκ επμιέκδκ θμζπυκ διένακ ειαήηακ εζξ 

πθμζάνζα υθμζ μζ ακςηένς ζηναηδβμί, έπμκηεξ ιαγφ ηςκ έςξ είημζζ 

ζηναηζχηαξ, ηαζ απέαδζακ εζξ ημκ Πεζναζά. Ώθθ' εκχ παναηδνμφκηεξ ηδκ 

εέζζκ επνμυδεομκ πνμξ ηδκ λδνάκ, ειπίπημοζζκ εζξ ιίακ εκέδνακ επενζηήκ 

πμθφ ακςηένακ απυ αοημφξ ηαηά ηδκ πθδεφκ ηςκ ακενχπςκ. ΐθέπμκηεξ 

θμζπυκ υηζ δεκ ήζακ ζηακμί κ' ακηζπαναηαπεχζζ ηαη' αοηχκ, ηνέπμκηαζ εζξ 

θοβήκ ηαζ δζαζχγμκηαζ εζξ ηα πθμζάνζά ηςκ· εθμκεφεδ υιςξ είξ απυ ημοξ 

ιεη' αοηχκ ζηναηζχηαξ ηαζ επζάζεδζακ γχκηεξ έλ. 

Ο Κανασζηάηδξ ιδ δοκδεείξ κα παναηδνήζδ ηαθχξ ηδκ εέζζκ ημο 

Πεζναζχξ, οπμπηεφζαξ ιάθζζηα υηζ επνμδυεδ ημ ζπέδζμκ (15), δεκ έηνζκε 

πθέμκ ςθέθζιμκ, ηαζ ίζςξ μφηε δοκαηυκ, ημ κα ζοβηεκηνςεή εζξ ημκ Πεζναζά 

ζηναηυπεδμκ. εεκ απεθάζζζε κα ημπμεεηήζδ ημ ζηνάηεοια εζξ Βθεοζίκα 

ιενζηυκ ηαζνυκ, έςξ μο δδθαδή κα θάαδ ηδκ ακαβηαίακ αφλδζζκ, ηαζ έπεζηα 

κα οπάβδ δζά λδνάξ κα ημπμεεηδεή πθδζίμκ ημο Κζμοηαπή, δζά κα εθαθνφκδ 

ημ αάνμξ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ, ακαβηάγςκ ημκ επενυκ κα δζαιμζνάγδ ηαξ 

δοκάιεζξ ημο. Ώθθ' μ Κζμοηαπήξ οπμπηεφζαξ ηαφηα, απεθάζζζε κα ηάιδ 

έθμδμκ εζξ ηδκ πυθζκ ηαζ κα πνμθάαδ ηδκ ηονίεοζίκ ηδξ, πνζκ ηαηαθεάζδ μ 

Κανασζηάηδξ κα ζοβηνμηήζδ ημ ιεθεηχιεκμκ ζηναηυπεδμκ. 

Σμ πνςί θμζπυκ ηδξ ηνίηδξ ημο Ώοβμφζημο έηαιεκ έθμδμκ απυ ημ ιένμξ ηδξ 

πφθδξ ηςκ Γφθηςκ (16) ηαζ απυ ημοξ πνμιαπχκαξ ηςκ Ώβίςκ Θεμδχνςκ ηαζ 

Ώβίςκ Ώκανβφνςκ, ιένδ ηα μπμία εζημζζηέζζαναξ χναξ αδζαηυπςξ 

πνμεηακμκμαυθδζεκ· αθθ' απυ ιεκ ηδκ πφθδκ ηςκ Γφθηςκ ακηεηνμφζεδζακ 
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ακδνείςξ ηαζ ςπζζεμδνυιδζακ μζ επενμί, εζζήθεμκ υιςξ εζξ ηδκ πυθζκ απυ 

ηα ηνδικζζεέκηα ιένδ ημο πενζαυθμο ημο ιεηαλφ ηςκ δφμ ακςηένς 

πνμιαπχκςκ. 

Δ ιεβάθδ έηηαζζξ ηδξ πυθεςξ ηαζ ημο πενζαυθμο ηςκ Ώεδκχκ δεκ ήημκ 

δοκαηυκ κα θοθαπεή υπζ απυ πζθίμοξ πμθειζζηάξ, μζ μπμίμζ ηδκ 

οπεναζπίγμκημ, αθθά ηαζ απυ δεηαπθαζίακ δφκαιζκ, εκχ ιάθζζηα μζ 

πμθζμνημφκηεξ επενμί εθέβεημ κα είκαζ είημζζ πενίπμο πζθζάδεξ. Οζ 

πμθζμνημφιεκμζ ι' υθμ ημφημ ακηέζηδζακ ιε ιεβάθδκ ακδνίακ ηαζ 

πνμεοιίακ, αθθά ιδ πνμθεάκμκηεξ κα ακμζημδμιχζζ ηα απυ ημοξ επενζημφξ 

ηακμκμαμθζζιμφξ ηνδικζγυιεκα ιένδ ημο πενζαυθμο, δκαβηάγμκημ κα 

μπζζεμδνμιχζζ πνμξ ηδκ Ώηνυπμθζκ, πμθειμφκηεξ υιςξ ι' επζιμκήκ ηαζ ιδ 

αθίκμκηεξ ημοξ επενμφξ κα ηονζεφζςζζκ αηζιςνδηί μοδέ ιζηνυκ ιένμξ ηδξ 

πυθεςξ. 

Βζξ ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ πμθθμί ελ αιθμηένςκ ηςκ ιενχκ ηαζ εθμκεφεδζακ 

ηαζ αζπιαθςηίζεδζακ. Οζ Έθθδκεξ υιςξ είπμκ ηδκ οπενμπήκ ημο κα 

πμθειχζζκ απυ ηαξ μζημδμιάξ ηαζ ηα ηείπδ ηαζ δζά ημφημ δεκ έπαεμκ ηυζδκ 

θεμνάκ, εζξ υζδκ ηαηά θοζζηυκ θυβμκ πνέπεζ κα οπέπεζμκ μζ επενμί. Καε' 

υζμκ υιςξ είκαζ δοκαηυκ κα πζεακμθμβήζδ ηζξ ηαξ γδιίαξ αιθμηένςκ ηςκ 

ιενχκ, απυ ιεκ ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ έςξ είημζζκ, επθδβχεδζακ έςξ 

εαδμιήημκηα ηαζ επζάζεδζακ γχκηεξ έςξ πεκηήημκηα, εη ηςκ μπμίςκ δέηα 

ιεκ ήζακ άκδνεξ, αζ δε θμζπαί βοκαίηεξ ηαζ παζδία· απυ δε ημοξ επενμφξ 

εγςβνήεδζακ ιεκ μθίβμζ, εκ μζξ υιςξ μ πνχημξ ηςκ πονμαμθζζηχκ ημο 

Κζμοηαπή, εθμκεφεδζακ δε οπέν ημοξ ηνζαημζίμοξ ηαζ επθδβχεδζακ πμθφ 

πενζζζυηενμζ. Οζ πμθζμνημφιεκμζ δεκ πανεπχνδζακ εζξ ημκ επενυκ ελ 

μθμηθήνμο υθδκ ηδκ πυθζκ, αθθ' μπονςεέκηεξ εζξ ηαξ πθδζίμκ ηδξ 

Ώηνμπυθεςξ μζημδμιάξ απυ ημ ιένμξ ημο Καναζμβζμφ έςξ ηδξ πφθδξ ηςκ 

Ώθαακχκ (17) ακηέζηδζακ εζξ ημοξ επενμφξ ηαζ απέηνμοζακ ηδκ μνιήκ ηςκ 

ζηακάξ διέναξ. 

Δ πηχζζξ ηδξ πυθεςξ ηςκ Ώεδκχκ δκάβηαζε ημκ Κανασζηάηδκ κα 

επζηαπφκδ ηα ηαηά ηςκ επενχκ ηζκήιαηα. Βλέδςηε θμζπυκ πνμζηθήζεζξ δζά 

κα ζοκέθεςζζκ υθα ηα ζηναηεφιαηα εζξ Βθεοζίκα, υπμο έιεθθε κα 

ζοβηνμηδεή ημ βεκζηυκ ζηναηυπεδμκ. Έθεαζε ηαη' εηείκαξ ηαξ διέναξ ηαζ 

ημ ηαηηζηυκ οπυ ημκ Φααζένμκ, ζοβηείιεκμκ απυ πζθίμοξ δζαημζίμοξ 

πενίπμο, ηαζ έκ ζχια οπυ ημκ Γεχνβζμκ Υεθζχηδκ, ζηαθιέκμκ εζξ αμήεεζακ 

ημο Κανασζηάηδ απυ ημκ ζηναηδβυκ Νμηανάκ. Ββέκμκημ θμζπυκ υθμζ μζ 

εημζιαζεέκηεξ δζά ηδκ εηζηναηείακ ηαφηδκ πενίπμο ηέζζανεξ πζθζάδεξ 

ελαηυζζμζ. 

Σδκ πέιπηδκ ημο Ώοβμφζημο πενί ημ εζπέναξ εηίκδζακ απυ Βθεοζίκα υθα 

ηα ακςηένς ζηναηεφιαηα ηαζ πενί ηα ιεζάκοηηα έθεαζακ εζξ Υασδάνζ, υπμο 

επονμαυθδζακ ιμκυθμνα δζά κα ηάιςζζ βκςζηυκ ημκ ενπμιυκ ηςκ εζξ ημοξ 

πμθζμνημοιέκμοξ ηαζ κα ημοξ πνμδζαεέζςζζκ εζξ ημκ αβχκα, υζηζξ έιεθθε 
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κα ζοιαή ηδκ ενπμιέκδκ διένακ. Ώπυ ημκ ημοθεηζζιυκ ημφημκ εκυδζακ ηαζ 

μζ Σμφνημζ ημκ ενπμιυκ ηςκ Βθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ, ηαζ μ Κζμοηαπήξ 

δζπθαζζάζαξ αιέζςξ ηαξ κοηηενζκάξ θοθαηάξ πνμεημζιάγεημ υθδκ ηδκ 

κφηηα δζά κα ζοβηνμηήζδ ιάπδκ ηδκ αηυθμοεμκ διένακ. 

Ο Κανασζηάηδξ βκςνίγςκ υηζ αζ δοκάιεζξ ημο δεκ ήζακ ζηακαί δζά κα 

εθμνιήζδ αοηυξ πνχημξ ηαηά ημο επενμφ ηαζ ςκ αέααζμξ υηζ μζ Σμφνημζ, 

αθ' μφ αοηυξ ήεεθεκ μπονςεή εζξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ, έπνεπε κα ηζκδεχζζ ηαη' 

αοημφ (δζυηζ δεκ δδφκακημ κα ιέκςζζκ ήζοπμζ, έπμκηεξ εζξ ηα μπίζεζά ηςκ 

ημζμφημκ ζχια), απεθάζζζε κα ηαηαζηεοάζδ μπονχιαηα, εζξ ηα μπμία κα 

ημπμεεηήζδ ιένμξ ηςκ αηάηηςκ ζηναηεοιάηςκ δζά κ' απακηήζςζζ πνχηα 

ηδκ επενζηήκ μνιήκ. θμκ δε ημ ηαηηζηυκ εηνίεδ εφθμβμκ κα ημπμεεηδεή 

εζξ ιίακ ημζθάδα, υπζζεεκ δε ηαζ εη πθαβίςκ αοημφ κα ημπμεεηδεή ημ 

άηαηημκ· πενζπθέμκ ημ οπυ ημκ Κνζγζχηδκ ηαζ ΐάζμκ ζχια δζςνίζεδ κα 

εθμνά ηα ηζκήιαηα ημο ζηναηεφιαημξ ηαζ υπμο ήεεθεκ ίδεζ ακάβηδκ, κα 

ηνέπδ εζξ αμήεεζακ. 

Καη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ παναηαπεέκηεξ μθίβμκ πνμ ηδξ ακαημθήξ ημο δθίμο 

επενίιεκμκ ημοξ επενμφξ. Ώοημί δε ακηζηαπεέκηεξ, αθ' μφ εηακμκμαυθδζακ 

ζηακχξ ιε δφμ ηακυκζα, ηα μπμία δζά κοηηυξ έζηδζακ ακηζηνφ ημο 

Βθθδκζημφ ζηναηεφιαημξ, χνιδζακ ιε πνμεοιίακ εκακηίμκ ηςκ Βθθήκςκ. 

Αζδεδιέκμζ δε εζξ υζα ζχιαηα έαθεπμκ παναηεηαβιέκμοξ ηαζ ημοξ 

Έθθδκαξ, πνμζέααθεκ έηαζημκ εζξ ημοξ ακηζηεηαβιέκμοξ· αθθά δφμ, ηα 

πμθοπθδεέζηενα ηαζ δοκαηχηενα, επέπεζμκ ημ ιεκ πνμξ ημοξ ηθεζζιέκμοξ 

εζξ ηα μπονχιαηα, μζ μπμίμζ ήζακ ημ Θεηηαθμιαηεδμκμεναηζηυκ ζχια οπυ 

ηδκ μδδβίακ ημο Πενναζαμφ ηαζ ηέθμο, ημ δε πνμξ ημ ηαηηζηυκ. 

Ώκηεηνμφζεδζακ υιςξ ιε ακδνείακ ηαζ απυ ηα δφμ ιένδ· ηαζ επεζδή δεκ 

διπυνεζακ μφηε ημ έκ μφηε ημ άθθμ ζχια κα ιεηαηζκήζςζζκ απυ ημκ ηυπμκ 

ημο, εηνφθεδζακ υπζζεεκ εζξ ηαξ ελμπάξ ηδξ βδξ ηαζ ιέζα εζξ ηα ημζθχιαηα, 

ηαηά ηδκ ζοκήεεζακ ηςκ Ώθαακχκ· αθθά πνζκ θάαςζζ ηαζνυκ κα μπονςεχζζ 

ηυζμκ πθδζίμκ, εθχνιδζακ πακηαπυεεκ μζ Έθθδκεξ, ημοξ έηνερακ εζξ 

θοβήκ ηαζ ημοξ ηαηεδίςλακ έςξ εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ, υηε μθίβμκ έθεζρε κα 

ηονζεφζςζζ ηαζ ηα ηακυκζα ηςκ. 

Βζξ ηδκ πενίζηαζζκ ηαφηδκ μ Φααζένμξ έδςηε βκχιδκ κα ελαημθμοεήζςζζ 

ηδκ ηαηαδίςλζκ έςξ κα έιαςζζκ εζξ ηδκ πυθζκ, πνμαάθθςκ υηζ δ επζηοπία 

αφηδ ηςκ Βθθήκςκ εέθεζ πνμλεκήζεζ ηυζδκ δεζθίακ εζξ ημοξ επενμφξ, χζηε 

κα ιδκ ακηζπαναηαπεχζζ πθέμκ ηαζ κ' αθήζςζζ ηδκ πυθζκ πςνίξ πυθειμκ. Ο 

Κανασζηάηδξ υιςξ δεκ έηνζκεκ ςθέθζιμκ ηδκ επί πθέμκ ηαηαδίςλζκ δζυηζ 

εθμαείημ ημκ ζημνπζζιυκ ηαζ ελάπθςζζκ ηςκ Βθθήκςκ εζξ ηυπμκ επίπεδμκ, 

υπμο μ επενυξ ήημκ επζηναηέζηενμξ δζά ημ ζππζηυκ, ηαζ δζυηζ μ επενυξ είπεκ 

αηυιδ ανηεηυκ ανζειυκ ζηναηζςηχκ, μζ μπμίμζ δεκ είπμκ θάαεζ ιένμξ εζξ 

ηαφηδκ ηδκ ιάπδκ. Αζά ηαφηα ακεηάθεζε ηα Βθθδκζηά ζηναηεφιαηα απυ ηδκ 

ηαηαδίςλζκ ηαζ ηα δζέηαλε κα πζάζςζζ ηαξ μπμίαξ είπμκ ελ ανπήξ εέζεζξ. Ο 

Φααζένμξ εθοπήεδ η' εδοζανεζηήεδ ηαε' οπεναμθήκ, δζυηζ δεκ εζζδημφζεδ 
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ημ πνυαθδιά ημο, ηαζ ηδκ δοζανέζηεζάκ ημο ηδκ έηαιε βκςζηήκ εζξ ημκ 

Κανασζηάηδκ. 

Βζξ ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ απυ ιεκ ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ μηηχ ηαζ 

επθδβχεδζακ είημζζ δφς, απυ δε ημοξ επενμφξ εθέβεημ κα εθμκεφεδζακ 

πενζζζυηενμζ ηςκ ηεηναημζίςκ ηαζ κα επθδβχεδζακ δζπθάζζμζ. θμζ μζ 

πανεονεεέκηεξ εζξ ηαφηδκ ηδκ ιάπδκ Έθθδκεξ δβςκίζεδζακ ιε ακδνείακ· δ 

ιεβαθδηένα υιςξ θεμνά ημο επενμφ έβεζκεκ απυ ημκ θυπμκ ηςκ ακδνείςκ 

Φζθεθθήκςκ, απυ ημ ηαηηζηυκ ηαζ απυ ημ μπφνςια ηςκ οπυ ημκ Πενναζαυκ. 

Σα εζξ ηδκ ανζζηενάκ πθεονάκ ζχιαηα επί ιεκ ηδξ εθυδμο ηςκ επενχκ 

δηνμαμθίγμκημ ιυκμκ, δζυηζ δεκ ήθεε ηαη' αοηχκ ζδιακηζηυκ ζχια, 

ζοκεηέθεζακ υιςξ εζξ ηδκ ηνμπήκ ηςκ Σμφνηςκ, δ μπμία έθααε ηδκ ανπήκ 

ηδξ πνχημκ απυ ημ ιένμξ ηςκ. 

Βζξ ημ θμζπυκ ηδξ διέναξ ηαφηδξ δζάζηδια, ηαεχξ ηαζ εζξ υθδκ ηδκ 

ενπμιέκδκ, δεκ έβεζκεκ μφηε απυ ημ έκ ιένμξ, μφηε απυ ημ άθθμ ηακέκ 

πμθειζηυκ ηίκδια. Καεείξ ςπονχκεημ εζξ ηδκ εέζζκ ημο ηαζ εημζιάγεημ εζξ 

ιέθθμοζακ ζοιπθμηήκ. Ο Κζμοηαπήξ ιδ κμιίγςκ ζηακήκ ηδκ μπμίακ είπε 

δφκαιζκ, επνμζηάθεζε ηαζ ημκ Οιέν παζάκ Κανοζηζκυκ ηαζ άθθα ζχιαηα, 

ηα μπμία είπε ημπμεεηήζεζ πνμδβμοιέκςξ αθθαπμφ, χζηε υθμζ μζ εζξ ιάπδκ 

εημζιαζεέκηεξ ζοκίζηακημ εζξ έλ πζθζάδαξ πεγμφξ ηαζ δζζπζθίμοξ ζππείξ. Οζ 

δε Έθθδκεξ επεζηεφαζακ ηα μπονχιαηά ηςκ ηαζ έζηδζακ ηαζ ηέζζανα 

ιζηνά ηακυκζα. 

Σδκ επμιέκδκ διένακ πνζκ ηδξ ακαημθήξ ημο δθίμο ακηζπανεηάπεδζακ 

αιθυηενα ηα ιένδ εζξ ιάπδκ. Οζ Έθθδκεξ εθφθαλακ ηδκ ζδίακ ηάλζκ, ηδκ 

μπμίακ είπμκ ηαζ εζξ ηδκ πνμθααμφζακ ζοιπθμηήκ, εηηυξ ημο Φααζένμο (18) 

υζηζξ απμπςνήζαξ απυ ημ υθμκ ημο ηαηηζημφ δζαημζίμοξ ζηναηζχηαξ ημοξ 

εημπμεέηδζε ηεζζανάημκηα αήιαηα ιαηνάκ ημο πενζαμθίμο ημ μπμίμκ 

ηαηείπμκ μζ θμζπμί ηαηηζημί ηαζ ιένμξ άηαηηςκ. Βδυεδ εζξ ημοξ Σμφνημοξ ημ 

ζδιείμκ ηδξ επζεέζεςξ, ηαζ αιέζςξ εθχνιδζακ ηαηά ηςκ Βθθήκςκ, 

έηαζημκ ζχια πνμξ μοξ ήημκ δζςνζζιέκμκ, ημ δε ζππζηυκ υθμκ ζπεδυκ 

χνιδζε ηαηά ηςκ πνμηεηαβιέκςκ ηαηηζηχκ· αοημί εδέπεδζακ ημοξ ζππείξ ιε 

ιεβάθδκ ακδνίακ ηαζ, ηαηά ηδκ μπμίακ είπμκ δζαηαβήκ, μζ εζξ ηδκ πνχηδκ 

ζεζνάκ ηεηαβιέκμζ πονμαμθήζακηεξ ιεηέαδζακ υπζζεεκ, ημ ίδζμκ έπναλακ 

ηαζ μζ εζξ ηδκ δεοηένακ. Βπεζδή υιςξ μζ επενμί ακ ηαζ εθμκεφμκημ ζηακμί, 

ςξ ιδ απέπμκηεξ μοδ' είημζζ αήιαηα ηςκ Βθθήκςκ, επνμπχνμοκ ι' υθμκ 

ημφημ πάκημηε ηαζ ηαηά πνυζςπμκ ηαζ εη πθαβίςκ ιε ζημπυκ κα 

πενζηοηθχζςζζ ημ ζχια ημφημ ηςκ ηαηηζηχκ, μζ ηδξ ηνίηδξ ζεζνάξ δεκ 

επνυθεαζακ κα πονμαμθήζςζζκ, αθθά δζαθοεείζδξ ηδξ ηάλεςξ αοηχκ απυ 

ημοξ ζππείξ, δκαβηάεδζακ κα ηναπχζζκ εζξ θοβήκ. Εππείξ ηαζ ηαηηζημί 

επενζπθέπεδζακ, χζηε ηαζ μζ εζξ ημκ ημίπμκ ημο πενζαμθίμο Έθθδκεξ δεκ 

εδφκακημ κα πονμαμθήζςζζ δζά ημκ θυαμκ ημο κα αθάρςζζ ηαζ ημοξ 

μζηείμοξ ηςκ· εζξ μθίβςκ ζηζβιχκ δζάζηδια υζμζ εη ηςκ ηαηηζηχκ 
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επνυθααμκ, ηαηέθοβμκ εζξ ημοξ μζηείμοξ ηςκ· μζ δε πενζηοηθςεέκηεξ, μζ 

μπμίμζ ήζακ έςξ ηεζζανάημκηα, ηαηεηυπδζακ ηαζ αζπιαθςηίζεδζακ. 

Ώθ' μφ δζεπςνίζεδζακ μζ ηαηηζημί απυ ημ ζππζηυκ, άνπζζεκ μ πονμαμθζζιυξ 

πακηαπυεεκ, ηαζ μζ ιεκ ζππείξ ηηοπχιεκμζ απυ ημοξ εζξ ημ πενζαυθζμκ 

Έθθδκαξ, ημοξ μπμίμοξ δεκ διπυνεζακ κα ιεηαηζκήζςζζκ, δκαβηάζεδζακ 

κα μπζζεμδνμιήζςζζκ· μζ δε εζξ ηα άθθα Βθθδκζηά ζχιαηα πνμζααθυκηεξ, 

ιδ δοκδεέκηεξ κα ηνέρςζζκ αοηά εζξ θοβήκ ιε ηδκ πνχηδκ έθμδμκ, 

εημπμεεηήεδζακ πθδζίμκ ηαζ οπμηνοθεέκηεξ υπζζεεκ ηςκ ελμπχκ ηδξ βδξ 

ηαζ εκηυξ ηςκ ημζθςιάηςκ ηςκ νοάηςκ, ακηειάπμκημ ιε ημοξ Έθθδκαξ, ηςκ 

μπμίςκ μ ημοθεηζζιυξ ήημκ αδζάημπμξ· αθ' μφ δε εη δζαθεζιιάηςκ έηαιακ 

ηαζ ζηακάξ εθυδμοξ ηαηά ηςκ Βθθδκζηχκ πνμιαπχκςκ ηαζ απεηνμφζεδζακ, 

ηεθεοηαίμκ εδυεδζακ εζξ ζοκεπή ηακμκμαμθζζιυκ. Ώοηυ ημφημ έηαιμκ ηαζ 

μζ Έθθδκεξ, αθθ' δ εη ηςκ Βθθδκζηχκ ηακμκίςκ αθάαδ ήημκ πμθθά ιζηνά, 

ςξ πνμξ εηείκδκ ηδκ μπμίακ επνμλεκμφζακ ηα ηςκ επενχκ, δζυηζ ηα 

Βθθδκζηά ηακυκζα ήζακ αζοβηνίηςξ ιζηνυηενα ηςκ ημονηζηχκ ηαζ δζυηζ δφμ 

ελ αοηχκ απμηαηέζηδζακ ακίηακα ςξ ζοκηνζαέκηςκ ηςκ ηνμπχκ ηςκ. 

Ο ηνυπμξ μφημξ ημο πμθειείκ δζήνηεζεκ έςξ ημ εζπέναξ. Βπεζδή δε ζηακυξ 

ανζειυξ Βθθήκςκ επθδβχεδζακ, ημοξ μπμίμοξ δεκ είπμκ εοημθίακ δζ' 

έθθεζρζκ θμνηδβχκ κα ημοξ ιεηαθένςζζκ εζξ Βθεοζίκα ή άθθμκ ηυπμκ 

αζθαθείαξ, επεζδή ημ κενυκ δεκ ήημκ ζηακυκ εζξ υθμκ ημ ζηναηυπεδμκ, 

επεζδή ελέθζπακ ηαζ αζ ηνμθαί, υζαξ είπμκ θάαεζ ιαγφ ηςκ μζ Έθθδκεξ, 

επεζδή υθα ηαφηα, θέβς, παναηδνμφιεκα απυ ημοξ ζηναηζχηαξ, επνμλέκμοκ 

γςδνάκ αεοιίακ ηαζ ρζεονζζιυκ, μ Κανασζηάηδξ θμαμφιεκμξ ιήπςξ ηδκ 

ενπμιέκδκ κφηηα θεζπμηαηηήζςζζ ηζκέξ ηαζ ημ πανάδεζβιά ηςκ δχζδ αζηίακ 

κα δζαθοεή αζζπνχξ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ ίζςξ κα πάεδ ηαζ ηαιιίακ 

αδζυνεςημκ γδιίακ, δζχνζζε κα εημζιαζεχζζκ υθμζ δζά κα ακαπςνήζςζζ 

πθδζζαγμφζδξ ηδξ κοηηυξ. 

Οθίβμκ θμζπυκ πνμ ηδξ δφζεςξ ημο ήθζμο εηίκδζακ ζοβπνυκςξ μζ Έθθδκεξ 

πνμξ Βθεοζίκα. Ώθθ' μζ Σμφνημζ, μζ μπμίμζ ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ 

διέναξ δεκ είπμκ πνμλεκήζεζ ζδιακηζηήκ θεμνάκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ, χζηε 

κα οπμπηεφζςζζ θοβήκ, ζδυκηεξ αοημφξ πενζζηνεθμιέκμοξ εζξ ηαξ εέζεζξ 

ηςκ, οπέεεζακ υηζ έιεθθμκ κα ηάιςζζ βεκζηήκ έθμδμκ· ζοβηεκηνςεέκηεξ 

θμζπυκ εκεδοκαιχκμκημ εζξ αοηάξ ιε ζημπυκ κα ακηζηνμφζςζζ ηδκ μνιήκ 

ηςκ. ηακ δε είδμκ υηζ μζ Έθθδκεξ έθεοβμκ, δεκ ήημκ ηαζνυξ πθέμκ κα ημοξ 

ηαηαδζχλςζζ, δζυηζ είπμκ ανηεηά απμιαηνοκεή απ' αοημφξ. 

Βζξ ηδκ θοβήκ ηςκ μζ Έθθδκεξ δεκ έπαεμκ ηαιιίακ γδιίακ, απμπθακδεέκηεξ 

υιςξ δζά ημ ζηυημξ ηδξ επεθεμφζδξ κοηηυξ, άθθμζ ιεκ ηδκ επζμφζακ διένακ 

έθεαζακ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ, άθθμζ δε ιυθζξ ηδκ δεοηένακ ηαζ ηνίηδκ. Σα δε 

ηακυκζα, ιδ δοκάιεκμζ κα ηα ιεηαημιίζςζζκ μζ παναθααυκηεξ ηαφηα 

πςνζημί, ηα έηνορακ εζξ ιένμξ απυηνοθμκ· αθθά πνμδμεέκηα εηονζεφεδζακ 

ιεηά ηαφηα απυ ημοξ επενμφξ. Βζξ ηδκ ηεθεοηαίακ ιάπδκ εθμκεφεδζακ ηαζ 
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αζπιαθςηίζεδζακ Έθθδκεξ οπέν ημοξ εαδμιήημκηα, εη ηςκ μπμίςκ μζ 

πενζζζυηενμζ ηαηηζημί· απυ δε ημοξ επενμφξ, ςξ εθέβεημ ιεηά ηαφηα απυ 

Ώθαακμφξ, εθμκεφεδζακ οπέν ημοξ πεκηαημζίμοξ, επθδβχεδζακ δε πμθφ 

πενζζζυηενμζ, εη ηςκ μπμίςκ μθίβμζ δζέθοβακ ημκ εάκαημκ ιδ έπμκηεξ, εκ 

ηαζνχ εένμοξ ιάθζζηα, ηδκ ακήημοζακ πενζπμίδζζκ. 

Μεηά ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ ακεπχνδζακ απυ ημ ζηναηυπεδμκ πμθθμί απυ ημοξ 

Αεναεκμπςνίηαξ, Ώζβζκήηαξ ηαζ αθαιζκίμοξ, ηαεχξ ηαζ απυ ημοξ 

ηενεμεθθαδίηαξ, υζμζ δεκ επαββέθθμκημ ημκ ζηναηζχηδκ, αθθ' ήθεμκ δζά κα 

θάαςζζ ιένμξ εζξ ηαφηδκ ηδκ ιάπδκ. Σμ δε ηαηηζηυκ πςνίξ ηδκ βκχιδκ ηαζ 

ζοβηαηάεεζζκ ημο Κανασζηάηδ ιεηεαζαάζεδ απυ ημκ Φααζένμκ εζξ 

Ώιπεθάηζ, πςνίμκ ηδξ αθαιίκμξ, επί θυβς ημο κα ακαθάαδ εζξ ιενζηάξ 

διέναξ απυ ημοξ ηυπμοξ ηδξ εηζηναηείαξ. Ο Κανασζηάηδξ εδοζανεζηήεδ 

ηαε' οπεναμθήκ ηαζ δεκ είπε πθέμκ δζυθμο ζοζημθήκ εζξ ηδκ θφζεζ 

απαθίκςημκ βθχζζακ ημο· δεκ έιεζκεκ υιςξ μφηε μ Φααζένμξ αδζάθμνμξ εζξ 

ηα ηαη' αοημφ θεβυιεκα· εθπίγςκ ιάθζζηα κα ςθεθδεή απυ ηδκ απμηοπίακ 

ηαφηδκ, ηδκ μπμίακ αοηυξ απέδζδεκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ, ηαζ 

οπμεαθπυιεκμξ απυ ημοξ εκ Ναοπθίς επενμφξ ημο Κανασζηάηδ, ακέθενεκ 

εζξ ηδκ Κοαένκδζζκ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα μδδβδεή ηαθχξ ηαηηζηυκ 

ζηνάηεοια απυ άκενςπμκ ακίδεμκ δζυθμο ηδξ ηαηηζηήξ. Βπεεφιεζ ηαζ ήθπζγε 

κα ηαηαζηαεή βεκζηυξ ανπδβυξ ηδξ εηζηναηείαξ ηαφηδξ, ή ακ ημφημ δεκ 

εηαημνεχκεημ, ημοθάπζζημκ κα επζηφπδ χζηε ημ ηαηηζηυκ κα ιδκ οπυηεζηαζ 

δζυθμο εζξ ημκ Κανασζηάηδκ. 

Δ Αζμίηδζζξ, βκςνίγμοζα αθ' εκυξ ιένμοξ πυζμκ ακαβηαίμξ ήημκ μ 

Κανασζηάηδξ εζξ ηδκ εηζηναηείακ ηαφηδκ δζά ηα πνμζςπζηά ημο 

πνμηενήιαηα ηαζ δζά ηδκ μπμίακ έπαζνεκ οπυθδρζκ απυ ημ ζηναηυπεδμκ, ιδ 

εέθμοζα δε αθ' εηένμο κα δοζανεζηήζδ ηαζ ημκ Φααζένμκ, ημκ μπμίμκ 

μιμίςξ εκυιζγεκ ςθέθζιμκ δζά ηα πνάβιαηα ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ, 

επνμζπάεδζε κα ζοιαζαάζδ ηδκ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνάκ· ηαζ δζά κα 

μζημκμιήζδ ηδκ αίηδζζκ ημο Φααζένμο, πςνίξ κα πεζνάλδ ηδκ θζθμηζιίακ 

ημο Κανασζηάηδ, έβναρε πνμξ ημκ δεφηενμκ κα ζοιαμοθεφεηαζ ημκ 

Φααζένμκ εζξ ηα πμθειζηά ημο ζπέδζα, ςξ άκενςπμκ έιπεζνμκ εζξ ηα 

πμθειζηά ηαζ θίθμκ ηδξ παηνίδμξ. Ώθθά ηυζμκ ημφημ ημ ιέζμκ ηαεχξ ηαζ 

υζα άθθα ιεηεπεζνίζεδζακ άθθμζ πνμξ ζοιαζααζιυκ απέαδζακ ιάηαζα. Ο 

Κανασζηάηδξ επζιέκςκ δζέηαλε ημκ Φααζένμκ κα ιεηαθένδ ημ ηαηηζηυκ εζξ 

ημ ζηναηυπεδμκ ηδξ Βθεοζίκμξ, υπμο ήημκ οπμρία κα βέκδ ηίκδια πανά ηςκ 

επενχκ· μ Φααζένμξ υιςξ δεκ οπήημοζεκ, επνυααθε δε ςξ δζηαζμθυβδια 

υηζ μζ ηαηηζημί ζοκακαζηνεθυιεκμζ ιεηά ηςκ αηάηηςκ δζαθεείνμοζζ ηα ήεδ 

ηςκ. Σμφημ πανχλοκε ιεβάθςξ ημκ Κανασζηάηδκ, χζηε δεκ άθζκε κα ημο 

δζαθφβδ ηαιιία πενίζηαζζξ, εζξ ηδκ μπμίακ δδφκαημ κα ηαηαηνίκδ ηαζ κα 

οανίζδ ζηθδνχξ ημκ Φααζένμκ. 

Οζ επενμί ημο Κανασζηάηδ, εη ηςκ μπμίςκ ηζκέξ εονίζημκημ ηαζ εζξ ημ ίδζμκ 

ζηναηυπεδυκ ημο, επζεοιμφκηεξ κ' αθαζνέζςζζ απυ αοηυκ ηδκ ανπδβίακ ηαζ 
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απμηοπυκηεξ ημο κα ημ ηαημνεχζςζζ δζά ηδξ Κοαενκήζεςξ, έααθακ πνμ 

μθεαθιχκ κα δζαθφζςζζ ημ ζηναηυπεδμκ, δζυ ηαζ εγήημοκ αθμνιήκ, ήηζξ 

ηαηά δοζηοπίακ δεκ άνβδζε κα πανμοζζαζεή. Ο Κζμοηαπήξ έβναρε δζαηαβάξ 

πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πςνίςκ ηδξ Ώηηζηήξ (μζ μπμίμζ ήζακ ιεκ 

οπμηεηαβιέκμζ εζξ ημοξ Σμφνημοξ, ζοκεκκμμφημ υιςξ ηζκέξ ελ αοηχκ ηαζ ιε 

ημοξ Έθθδκαξ) υηζ εκηυξ μθίβςκ διενχκ εηζηναηεφεζ εζξ Βθεοζίκα δζά κα 

ηαηαζηνέρδ ημοξ εηεί ειθςθεφμκηαξ Έθθδκαξ, βκςζημπμζεί δε ημφημ εζξ 

ημοξ ηαημίημοξ δζά κα ιδ δεζθζάζςζζκ απυ ημ ηίκδια, αθθά κα ιέκςζζκ 

ήζοπμζ εζξ ηα πςνία ηςκ. Σα βνάιιαηα ηαφηα εθένεδζακ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ ημο Κανασζηάηδ. οκέαδ δε ηαοημπνυκςξ κα έθεδ ηαζ εηένα 

είδδζζξ πενί ηδξ εηζηναηείαξ ηαφηδξ απυ ημ ίδζμκ ζηναηυπεδμκ ημο 

Κζμοηαπή. ζηε μζ επενμί ημο Κανασζηάηδ, μζ μπμίμζ επεεφιμοκ ημο 

ζηναημπέδμο ηδκ δζάθοζζκ, επανμοζίαγμκ εζξ ημοξ ζηναηζχηαξ ιέβζζημκ ημκ 

ηίκδοκμκ, εάκ δεκ πνμθάαςζζ κα θφβςζζκ απυ Βθεοζίκα, ηαζ ημκ υθεενμκ 

άθεοηημκ, ακ πμθζμνηδεχζζκ. Ο Κανασζηάηδξ επνμζπάεδζε κα ειπκεφζδ 

εάννμξ εζξ ημοξ ζηναηζχηαξ· αθέπςκ υιςξ υηζ μ ευνοαμξ εβίκεημ απυ 

ζηζβιήκ εζξ ζηζβιήκ ιεβαθήηενμξ, εηάθεζεκ υθμοξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο 

ζηναημπέδμο ηαζ ημοξ πανεηίκδζεκ, εάκ δεκ εέθςζζ κα ιείκςζζκ εζξ ηδκ 

εέζζκ ηςκ δζά κα πμθειήζςζζ ημκ επενυκ, ημοθάπζζημκ αξ οπμιείκςζζκ εζξ 

ημ ζηναηυπεδμκ, έςξ μο κα ζδχζζκ ενπυιεκμκ ημκ επενυκ, ηαζ ηυηε δφκακηαζ 

πςνίξ εκηνμπήκ κα ιεηααχζζκ εζξ άθθμ μπονχηενμκ ιένμξ. Βκχ εβίκμκημ αζ 

ζοκμιζθίαζ αφηαζ, ήνπμκημ αββεθίαζ απυ ζηζβιήκ εζξ ζηζβιήκ υηζ μζ 

ζηναηζχηαζ θεζπμηαηημφζζκ αδζαηυπςξ απυ ημ ζηναηυπεδμκ· μζ 

επζεοιμφκηεξ ιάθζζηα ηδκ δζάθοζζκ ημο ζηναημπέδμο επανμοζίαγακ ηδκ 

θεζπμηαλίακ ιεβαθδηένακ ηαζ ημκ ηίκδοκμκ ζδιακηζηυηενμκ. Βπεζδή δε μ 

Κανασζηάηδξ επζιέκςκ δεκ έδζδε βκχιδκ κα θφβςζζ, ηζκέξ ηςκ 

αλζςιαηζηχκ πνμζηαθμφκηεξ ηαζ ημοξ άθθμοξ εζξ ηδκ θοβήκ εκχπζμκ ημο 

Κανασζηάηδ, είπμκ υηζ δεκ ηάεμκηαζ κα βέκςζζ εφιαηα ηδξ θζθμδμλίαξ ημο 

Κανασζηάηδ, ηυηε μ Κανασζηάηδξ απεηνίεδ ιε αβακάηηδζζκ «Πδβαίκεηε 

υπμο αβαπάηε. Ο Κανασζηάηδξ εέθεζ επζιείκεζ εζξ ηδκ εέζζκ ημο, ηαζ αξ 

παεή. ηακ υιςξ ζαξ ενςηήζςζζκ μζ άκενςπμζ ηζ εηάιεηε ημκ ανπδβυκ ζαξ, 

εζπέηε υηζ ημκ πανεδχζαιεκ εζξ ημοξ επενμφξ, δζυηζ δεκ δεέθδζε κα βέκδ 

ανπδβυξ ηδξ θεζπμηαλίαξ». Ο θυβμξ μφημξ εηθςκδεείξ ιε ηυκμκ ηαζ πάεμξ, 

μπμίμκ απαζημφζεκ δ πενίζηαζζξ, έηαιε γςδνάκ εκηφπςζζκ εζξ υθμοξ ημοξ 

πανεονεεέκηαξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ζηναηζχηαξ, δεκ διπυνεζεκ υιςξ κα 

ειπμδίζδ ηαζ ημοξ εκενβμφκηαξ ηδκ δζάθοζζκ ημο ζηναημπέδμο. Ώοημί 

παναζφνακηεξ ηαζ ημοξ ζηναηζχηαξ ακεπχνδζακ απυ Βθεοζίκα πενί ηα 

ιεζάκοηηα ηαζ ιεηέαδζακ εζξ αθαιίκα (19). 

Ο Κανασζηάηδξ ζοκηνμθεοιέκμξ απυ ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ αλζςιαηζημφξ 

επήβεκ εζξ ημκ ηυπμκ, υπμο εζοκείεζγμκ κα εέηςζζ ηδκ κοηηενζκήκ 

ειπνμζεμθοθαηήκ, ηαζ ακάρακηεξ θςηίαξ δζεκοηηένεοζακ εηεί δζά κα 

δχζςζζ ηνυπμκ ηζκά εάννμξ εζξ ημοξ δεζθζάζακηαξ ζηναηζχηαξ. Μ' υθα υιςξ 

ηα ιέηνα ηαφηα, ιυθζξ έιεζκακ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ μζ ζδιακηζηχηενμζ 

αλζςιαηζημί ηαζ έςξ ηνζαηυζζμζ ζηναηζχηαζ, ηαζ μφημζ δε αθμφ ημοξ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn19
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πανεηάθεζε εενιχξ μ Κανασζηάηδξ κα δζαιείκςζζκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ηδκ 

κφηηα εηείκδκ δζά κα ιδ θφβςζζκ ιε ηαηαζζπφκδκ, ηαζ ημοξ οπεζπέεδ υηζ 

ζοβηαηαηίεεηαζ κ' ακαπςνήζςζζ ηδκ επμιέκδκ διένακ. Μ' υθα ηαφηα μ 

Κανασζηάηδξ ιδ έπςκ απυθαζζκ κ' ακαπςνήζδ, εηηυξ εάκ έαθεπε 

ζδιακηζηήκ επενζηήκ δφκαιζκ, επνμζπαεμφζε κα εκεαννφκδ ημοξ ιείκακηαξ 

αλζςιαηζημφξ ηαζ ζηναηζχηαξ, ηαζ μζ θυβμζ ημο (αθ' μφ πνμσμφζδξ ηδξ 

διέναξ άνπζζε κα δζαθφεηαζ ηαη' μθίβμκ μ θυαμξ, ημκ μπμίμκ είπεκ 

απμηαηαζηήζεζ ιεβαθήηενμκ ημ ααεφ ηδξ κοηηυξ ζηυημξ) έηαιακ ημζαφηδκ 

πνμζαμθήκ, χζηε ι' υθμκ υηζ εθάκδζακ ενπυιεκμζ μζ επενμί, αοημί δεκ 

εζοθθμβίγμκημ πθέμκ δζά θοβήκ, αθθ' εημζιάγμκημ δζ' ακηίηνμοζζκ. Οζ 

επενμί επθδζίαζακ έςξ αμθήξ ημοθεηίμο εζξ ημ Βθθδκζηυκ ζηναηυπεδμκ, ηαζ 

αθ' μφ έηαιάκ ηζκαξ απμπείναξ ηαζ είδμκ υηζ μζ Έθθδκεξ δεκ θεφβμοζζκ, 

ακεπχνδζακ μπίζς εζξ ηαξ Ώεήκαξ. θμζ απέδςηακ εζξ ιυκμκ ημκ 

Κανασζηάηδκ ηδκ δζαηήνδζζκ ημο ζηναημπέδμο, ηαζ μζ δζαιείκακηεξ 

αλζςιαηζημί ηαζ ζηναηζχηαζ εοπανζζηήεδζακ πμθθά δζυηζ επείζεδζακ εζξ 

ηδκ βκχιδκ αοημφ ηαζ δεκ ακεπχνδζακ. Ο Κανασζηάηδξ έβναρεκ αιέζςξ 

ακαθμνάκ εζξ ηδκ Κοαένκδζζκ εκακηίμκ ηςκ πνςηαζηίςκ ηδξ θεζπμηαλίαξ. 

Βπεζδή υιςξ αοημί ιεηακμήζακηεξ εγήηδζακ ηδκ ζοβπχνδζζκ, δεκ εκέηνζκε 

κα επζιείκδ, ηαζ μφηςξ εζξ μθίβαξ διέναξ ζοκήθεμκ πάθζκ υθμζ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ. 

Οζ εκ ης θνμονίς απεθπζζεέκηεξ ημο κα ζδχζζ ηδκ πμθζμνηίακ δζαθομιέκδκ 

μβθίβςνα, έθααμκ οπμρίακ υηζ δ ζηαεενυηδξ ηαζ δ επζιμκή ημο Κζμοηαπή 

εέθεζ απμηθείζεζ ημ θνμφνζμκ ςξ ηαζ ημ Μεζμθυββζμκ. Καζ ηαεχξ θοζζηά 

ζοιααίκεζ εζξ ημοξ απμηθεζζιέκμοξ, αζζεακυιεκμζ ςξ ηαζ ηςκ ιζηνμηάηςκ 

πναβιάηςκ ηδκ έθθεζρζκ ηαζ δοζανεζημφιεκμζ, ηαηέθοβμκ εζξ ηδκ γήηδζζκ 

ηςκ ιζζεχκ ηςκ, πνυθαζζκ εζξ ηδκ μπμίακ ηαηαθεφβμοζζκ, υηακ πθδζζάγδ μ 

ηίκδοκμξ, υθμζ υζμζ δεκ ηζκμφκηαζ απυ ημ αίζεδια ημο παηνζςηζζιμφ ηαζ ηδξ 

θζθμηζιίαξ (20). Ο δε θνμφνανπμξ, ιδ δοκάιεκμξ κ' ακααάθδ ηδκ επίιμκμκ 

αίηδζίκ ηςκ, δκαβηάζεδ ηαζ ηδκ εεενάπεοζε πναβιαηζηχξ ιε δυζζκ ιένμοξ 

ημο ιζζεμφ ηςκ, δζυηζ ι' εθπίδαξ ιυκμκ ηαζ οπμζπέζεζξ δεκ εδφκαημ πθέμκ 

κα ημοξ ακαπαφζδ. Ώθθά ι' υθμκ υηζ έβεζκεκ δ μζημκμιία αοηή, πμθθμί 

έθεοβμκ ηνοθίςξ απυ ημ θνμφνζμκ. Ο Γημφναξ αθέπςκ ημφημ ηαζ αημφςκ 

πμθθμφξ ιδ εοπανζζημοιέκμοξ κα δζαιείκςζζκ εζξ ηδκ πμθζμνηίακ, 

εζημπάζεδ ςξ απαναζηήηςξ ακαβηαίμκ κ' αολήζδ ηδκ εκ ης θνμονίς 

δφκαιζκ, χζηε ηαζ άκ πμηε ιένμξ ηδξ θνμονάξ ήεεθεκ απμθαζίζεζ κ' 

ακαπςνήζδ, δ θοβή ημο κα ιδκ βείκδ επαζζεδηή εζξ ημοξ υζμζ ήεεθμκ 

ιείκεζ. Ώπέζηεζθε θμζπυκ ημκ ελάδεθθυκ ημο Εςάκκδκ Μαιμφνδκ εζξ ημκ 

Κανασζηάηδκ δζά κα γδηήζδ ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ, ημκ δζέηαλε δε, ακ δεκ 

δοκδεή κα ηαημνεχζδ δζά ημο Κανασζηάηδ ηίπμηε, κα ζηναημθμβήζδ αοηυξ 

ανζειυκ ηζκα ζηναηζςηχκ ηαζ κα ημοξ μδδβήζδ μ ίδζμξ εζξ ημ θνμφνζμκ· ημο 

έδςηε δε ηαζ η' ακαβηαία δζά ηδκ ζηναημθμβίακ ηαφηδκ πνήιαηα. 

Ώκ ηαζ δ απμηοπία ηδξ εζξ Υασδάνζ εηζηναηείαξ δκάβηαζε ηδκ Κοαένκδζζκ 

κα θάαδ ιέηνα δζά κα δοκαιχζδ πενζζζυηενμκ ημ ζηναηυπεδμκ ημο 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn20
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Κανασζηάηδ, δ αναδφηδξ υιςξ, ιε ηδκ μπμίακ εκενβμφζε δζά ηδκ έθθεζρζκ 

ηςκ ιέζςκ, εαίαζε ημκ Κανασζηάηδκ κα θνμκηίζδ πενί εζςηενζηήξ 

εκδοκαιχζεςξ ηδξ Ώηνμπυθεςξ Ώεδκχκ· αθθά ιδ έπςκ πνήιαηα δεκ 

εδοκήεδ κα πείζδ ηακέκ ζχια δζά κα εζζέθεδ εζξ ημ θνμφνζμκ. ηακ θμζπυκ 

ήθεεκ μ Μαιμφνδξ ηαζ ημο ελήβδζε ηδκ ακάβηδκ ημο θνμονίμο, απεθάζζζε 

κα ειροπχζδ ημ ζχια ηςκ Βπηακδζίςκ δζά κα εζζέθεδ εζξ ημ θνμφνζμκ, 

ηαεχξ ήημκ πνμ πμθθμφ ζπεδζαζιέκμκ. Σμ ζχια ημφημ ζοκίζηαημ απυ 

δζαημζίμοξ πενίπμο ζηναηζχηαξ ηαζ εθμδζαζεέκ ιε ηα δζά ζοκεζζθμνάξ 

ζοκαπεέκηα οπέν αοημφ πνήιαηα, απεθάζζζε κα εζζέθεδ, εζξ ημ θνμφνζμκ, 

μδδβμφιεκμκ απυ ημκ Εςάκκδκ Μαιμφνδκ, υζηζξ είπε ηδκ ακήημοζακ 

ειπεζνίακ ηςκ μδχκ ηαζ ηςκ απυ ημοξ επενμφξ αθοθάηηςκ δζααάζεςκ. 

Πνμζεηέεδζακ εζξ ημφημοξ ηαζ πεκηήημκηα πενίπμο ζηναηζχηαζ, ημοξ 

μπμίμοξ ιζζεχζαξ έθααε ιαγφ ημο μ Μαιμφνδξ. 

οκεθευκηεξ θμζπυκ υθμζ μφημζ εζξ Ώιπεθάηζ ηδξ αθαιίκμξ ηαζ βεκυιεκμζ 

ηαηά πάκηα έημζιμζ, ειαήηακ εζξ ηα πθμία ηδκ δςδεηάηδκ ημο επηειανίμο 

ηαζ απέαδζακ εζξ ηα πανάθζα ηδξ Ώηηζηήξ. Πνμπςνήζακηεξ πνμξ ημ 

θνμφνζμκ απυ δνυιμοξ ιδ θοθαηημιέκμοξ απυ ημοξ επενμφξ, επθδζίαζακ 

ζηακχξ, αθθά ιεηά επηά ςνχκ ζοκεπή μδμζπμνίακ απμηαιυκηεξ μζ 

πνμπμνεουιεκμζ, εζηάεδζακ μθίβμκ δζά κα πενζιείκςζζ ημοξ 

αημθμοεμφκηαξ· αοημί υιςξ δεκ εθάκδζακ, δζυηζ ηαναπεέκηεξ ςξ απυ 

πακζηυκ ηζκα θυαμκ είπμκ απμημπή απυ ημοξ πνμπμνεομιέκμοξ ηαζ είπμκ 

επζζηνέρεζ μπίζς εζξ ηα πανάθζα, υπμο ήζακ ηα πθμία πενζιέκμκηα κα ίδςζζ 

ηδκ έηααζζκ ημο επζπεζνήιαημξ. Ο Μαιμφνδξ αθ' εκυξ ιένμοξ δζά ηδκ 

αναδφηδηα ηςκ θμζπχκ ζηναηζςηχκ, αθ' εηένμο δε αθέπςκ υηζ ημ θςξ ηδξ 

εθήκδξ, δ μπμία είπεκ ήδδ πνμπςνήζεζ εζξ ημκ μνίγμκηα, ήεεθεκ είκαζ 

επζαθααέξ δζ' αοημφξ, δζυηζ έιεθθμκ κα δζααχζζ ιεηαλφ ηςκ επενζηχκ 

παναηςιάηςκ, ζοζηεθεείξ ηαζ ιε ημοξ θμζπμφξ ζηναηζχηαξ, απεθάζζζε ιε 

ημζκήκ βκχιδκ κα ιδκ επζπεζνήζςζζκ εηείκδκ ηδκ κφηηα δζά κα έιαςζζκ εζξ 

ημ θνμφνζμκ, αθθά ηνοθεέκηεξ εζξ ηακέκ ιένμξ κα επζπεζνήζςζζ ημφημ ηδκ 

ενπμιέκδκ κφηηα. Μεηέαδζακ θμζπυκ εζξ Κανέακ, εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ ημο 

Ώβίμο Εςάκκμο, υπμο πανέιεζκακ ημ θμζπυκ ηδξ κοηηυξ δζάζηδια ηαζ ηδκ 

αηυθμοεμκ διένακ· αθθ' επεζδή πανεηήνδζακ κέμοξ πνμιαπχκαξ εζξ ημ 

ιένμξ, υπμο έιεθθμκ κα εζζέθεςζζ, ηαζ επεζδή οπχπηεοζακ υηζ εβκχζεδζακ 

απυ ημοξ επενμφξ, δζυηζ ηζκέξ ελ αοηχκ ηαηά ηφπδκ πενζπαημφκηεξ είπμκ 

πθδζζάζεζ ανηεηά εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ, αημφζακηεξ ηαζ ηδκ κφηηα ιέβακ 

πονμαμθζζιυκ ηςκ επενχκ, δεκ έηνζκακ ζοιθένμκ κα δμηζιάζςζζ ηδκ 

είζμδμκ, θμαμφιεκμζ ηα επαηυθμοεα ηδξ απμηοπίαξ δεζκά. εεκ επέζηνερακ 

ηδκ κφηηα εζξ ημ ιένμξ υπμο είπμκ απμαή ηαζ ειαάκηεξ εζξ ηα πθμία μιμφ ιε 

ημοξ μπζζεμδνμιήζακηαξ πνυηενμκ επέζηνερακ εζξ αθαιίκα. 

Αζά ηδκ απμηοπίακ ηαφηδκ εθοπήεδ ιεβάθςξ μ Κανασζηάηδξ, αθέπςκ δε 

υζμκ δοζημθμηένακ, ηυζμκ ακαβηαζμηένακ ηδκ εζξ ημ θνμφνζμκ είζμδμκ 

κέαξ δοκάιεςξ, επνυααθεκ εζξ ημοξ θμζπμφξ, εκ Βθεοζίκζ ζηναηδβμφξ κα 

ιζζεχζςζζκ εηαηυκ είημζζ ζηναηζχηαξ, κα ημοξ εκχζςζζ ιε ημ Βπηακήζζμκ 
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ζχια, ημ μπμίμκ δεκ είπεκ απεθπζζεή ημο κα εζζέθεδ εζξ ημ θνμφνζμκ ι' 

υθδκ ηδκ απμηοπίακ, ηαζ κα ημοξ απμζηείθςζζκ εζξ ημ θνμφνζμκ ιε ηαξ 

ακαβηαίαξ πνμθοθάλεζξ. Ββέκεημ δεηηυκ ημ πνυαθδιά ημο· ηαζ αθ' μφ 

έβεζκεκ δ ακαβηαία εημζιαζία, επεθμνηίζεδ μ Κνζγζχηδξ κα ημοξ μδδβήζδ 

έςξ εζξ ημκ ηυπμκ ηδξ απμαάζεςξ. Βιαάκηεξ θμζπυκ εζξ ηα πθμία ηδκ 

εζημζηήκ εαδυιδκ ημο επηειανίμο, απέαδζακ πθδζίμκ ηςκ Σνζχκ Πφνβςκ 

ηαζ ιεηά δφς ζπεδυκ ςνχκ ζοκεπή μδμζπμνίακ έθεαζακ πθδζίμκ εζξ ηδκ 

Ώηνυπμθζκ. Ώθθ' επεζδή ζοκαπακηήεδζακ ηαηά ηφπδκ απυ έκ ζχια ζππζημφ 

ηςκ επενχκ, κμιίζακηεξ υηζ επνμδυεδ ημ ζπέδζυκ ηςκ εηνάπδζακ εζξ θοβήκ. 

Οζ επενμί, ι' υθμκ υηζ ήημοζακ ημκ ευνοαμκ ηςκ θεοβυκηςκ, δεκ 

εηζκήεδζακ αιέζςξ εζξ ηαηαδίςλζκ είηε δζά ημ ζηυημξ ηδξ κοηηυξ, είηε δζυηζ 

εκυιζζακ εαοημφξ μθίβμοξ, ηαζ ημφημ έδςηε ηαζνυκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ κα 

δζαζςεχζζ. Φεφβμκηεξ ι' υθμκ ημφημ δζεηυπδζακ εζξ δζάθμνα ηυιιαηα· 

ιένμξ ιεκ, εκ μζξ ηαζ μ επίηνμπμξ ημο ανπδβμφ ημο ζχιαημξ ηςκ 

Βπηακδζίςκ (21), έθοβμκ πνμξ ηα αμοκά ηαζ εηείεεκ ηδκ ενπμιέκςκ διένακ 

ιεηέαδζακ εζξ ημ εκ Βθεοζίκζ ζηναηυπεδμκ. Βη δε ηςκ πνμξ ηδκ εάθαζζακ 

θοβυκηςκ έκ ζχια ηαηεδζχπεδ απυ ημοξ επενμφξ εζξ ημκ ηυπμκ ηδξ 

απμαάζεςξ, αθθά πμθέιδζακ βεκκαίςξ ηαζ αμδεμφιεκμκ απυ ηα πθμία 

δζεζχεδ ααθααέξ, έλ δε ηαηαθοβυκηεξ εζξ ιίακ εηηθδζίακ ηεζιέκδκ πθδζίμκ 

ηςκ Σνζχκ Πφνβςκ φζηενμκ απυ ζηακήκ ακηίζηαζζκ εθμκεφεδζακ εηηυξ 

εκυξ, υζηζξ δζεζχεδ ημθοιαχκ, έκ ιένμξ δε, ζοκζζηάιεκμκ απυ εζημζζπέκηε 

ζπεδυκ εη ημο ζχιαημξ ηςκ Βπηακδζίςκ, ηαηέθοβεκ εζξ έκ κδζίδζμκ 

πθδζίμκ ηδξ λδνάξ, υπμο μπονςεέκ εη ημο πνμπείνμο ηαζ ακηζπμθειήζακ 

βεκκαίςξ πνμξ πθήεμξ πεγχκ ηαζ ζππέςκ επενχκ ηαζ οπμιείκακ αθυαςξ ημκ 

ζοκεπή ηαζ αθθεπάθθδθμκ ηακμκμαμθζζιυκ υθδκ ηδκ διένακ ηαζ ηδκ 

αηυθμοεμκ κφηηα, δζεζχεδ ηεθεοηαίμκ ααθααέξ απυ ημκ Κνζγζχηδκ, υζηζξ 

επήβεκ εζξ αμήεεζάκ ημο ιε δφς πθμζάνζα, ιε ηα μπμία ηαζ ημοξ ιεηέθενεκ 

εζξ ηα ιεβάθα πθμία, ηα μπμία δεκ διπμνμφζακ κα πθδζζάζςζζκ εηεί δζά ηδκ 

νδπυηδηα ηςκ κενχκ. 

Δ δεοηένα αφηδ απμηοπία ηαηεθφπδζε ημκ Κανασζηάηδκ ηαζ μιμφ ιε αοηυκ 

υθμοξ ημοξ εοαζζεήημοξ παηνζχηαξ, αθθά ηδκ θφπδκ ημο ηδκ εημνφθςζεκ δ 

είδδζζξ ημο εακάημο ημο Γημφνα (22), ηδκ μπμίακ επίηδδεξ απεζηαθιέκμζ 

απυ ημ θνμφνζμκ έθενμκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ. Αεκ ήημκ πθέμκ ηαζνυξ 

ιαηνχκ ηαζ αναδέςκ ζηέρεςκ δζυηζ εηηυξ ηδξ αεοιίαξ, ηδκ μπμίακ θοζζηχ 

ης θυβς επνμλέκδζεκ εζξ ημοξ πμθζμνημοιέκμοξ, ημ ζοιαεαδηυξ ημφημ 

ήημκ οπμρία δζαζνέζεςκ ηαζ δζπμκμζχκ, ημ μπμίμκ διπμνμφζε κα αολήζδ ηα 

δεζκά ηςκ πμθζμνημοιέκςκ. οκεηάθεζε θμζπυκ υθμοξ ημοξ ζηναηδβμφξ ηαζ 

αλζςιαηζημφξ ημοξ ζοβηνμημφκηαξ ημ εκ Βθεοζίκζ ζηναηυπεδμκ ηαζ 

ςιίθδζεκ μφης· «Σμ θνμφνζμκ ηςκ Ώεδκχκ ηζκδοκεφεζ ηαζ δ πηχζζξ ημο 

εέθεζ είκαζ πηχζζξ υθδξ ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ· δεκ έπεζ εζξ άθθμοξ ηαξ 

εθπίδαξ ημο, πανά εζξ διάξ· δεκ είκαζ εκηνμπή ιαξ κα ημ αθήζςιεκ 

απνμζηάηεοημκ;» θμζ μιμθχκςξ απεηνίεδζακ υηζ πνμζθένμοζζ ηαζ ηδκ 

ζδίακ ηςκ φπανλζκ δζά ηδκ ζςηδνίακ ημο θνμονίμο. «Λμζπυκ, επακέθααεκ μ 

Κανασζηάηδξ, εβχ δεκ αθέπς άθθμκ ηνυπμκ ανιμδζχηενμκ ηαζ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn21
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πνμπεζνυηενμκ, εζιή κα δεπεή κα εζζέθεδ εζξ ημ θνμφνζμκ επί ηεθαθήξ ηδξ 

απμζηαθδζμιέκδξ εζξ αοηυ αμδεείαξ είξ απυ διάξ, υζηζξ ήεεθεκ έπεζ 

ζδζαίηενμκ ζηναηζςηζηυκ ζχια, ημ μπμίμκ κα ημκ αβαπά εκηαοηχ ηαζ κα ημκ 

ζέαεηαζ· δζά κα ιδκ απμηφπςιεκ δε ηαζ ηαφηδκ ηδκ θμνάκ, ημ μπμίμκ εέθεζ 

είκαζ μθεενζχηαημκ, δφς αθέπς ανιμδζςηένμοξ, ημκ εαοηυκ ιμο ηαζ ημκ 

ζηναηδβυκ Κνζγζχηδκ». Βπεζδή δε είπμκ ιενζημί υηζ δεκ ζοιθένεζ μ Γεκζηυξ 

ανπδβυξ κα ηθεζζεή ιέζα εζξ ημ θνμφνζμκ, αθθά κα ιείκδ έλς ηαζ κα 

πνμζπαεή πενί δζαθφζεςξ ηδξ πμθζμνηίαξ· — «Βηηυξ ημφημο, επνυζεεζεκ μ 

Κανασζηάηδξ, εκχ δεκ διπμνχ κα πνδζζιεφζς εζξ ημ θνμφνζμκ, υζμκ μ 

αδεθθυξ ιαξ Κνζγζχηδξ· δζυηζ πνχηδκ θμνάκ παηχ ηαφηα ηα πχιαηα· μ δε 

Κνζγζχηδξ ςξ δζαηνίραξ πμθφκ ηαζνυκ εζξ ηα εδχ βκςνίγεζ ηαζ ηαξ εέζεζξ 

ηαζ ημοξ ηαημίημοξ ηαζ πνμ πάκηςκ, δζά ηαξ μπμίαξ έπεζ ζπέζεζξ ιεηά ηςκ εκ 

ης θνμονίς πμθειζηχκ, εέθεζ ηαηαζηαεή ζεααζηυξ εζξ ημοξ 

πμθζμνημοιέκμοξ ηαζ εέθεζ δζαεέζεζ άνζζηα ηα πνάβιαηα ημο θνμονίμο». 

θμζ μιμθχκςξ επαίκεζακ ηδκ βκχιδκ ημο Κανασζηάηδ ηαζ πανεηίκδζακ 

ημκ Κνζγζχηδκ δζά κα δεπεή ημ πνάβια. Ο δε Κνζγζχηδξ ηζκμφιεκμξ απυ 

θζθμηζιίακ απεδέπεδ πςνίξ δοζημθίακ ημ πνυαθδια. 

Ώθθ' άια εημζκμπμζήεδ ημ πνάβια εζξ ημοξ ζηναηζχηαξ αοημφ, ζοκήπεδζακ 

αιέζςξ πενί αοηυκ ηαζ ι' υθμκ υηζ ημκ αβαπμφζακ ηαζ ημκ εζέαμκημ εζξ ημκ 

ακχηαημκ ααειυκ, ι' υθμκ ημφημ δεκ έθεζρακ κα ημο πνμλεκήζςζζκ ζηακάξ 

δοζημθίαξ· ημο επαννδζίαζακ ηαη' ανπάξ ημκ ηίκδοκμκ, ιε ζημπυκ δζά κα 

ημκ απμηνέρςζζκ απυ ημφημ ημ επζπείνδια. Ώθθ' επεζδή αοηυξ επνυααθεκ, 

υηζ είκαζ έημζιμξ κα ηαηαθνμκήζδ πάκηα ηίκδοκμκ, δζά κα ιδκ πανααή ηδκ 

οπυζπεζίκ ημο, εζηνάθδζακ εζξ ηδκ αθδεή αζηίακ, υηζ πςνίξ ζηακά πνήιαηα 

δεκ πνέπεζ κα επζπεζνζζεή ημζμφημκ επζηίκδοκμκ ένβμκ. 

Σμ ηεθάθαζμκ ηςκ πνδιάηςκ ημ εζημπάζεδ απ' ανπήξ μ Κανασζηάηδξ, αθθά 

ιδ αθέπςκ ηζκά πυνμκ εζπεδίαζε κα οπμπνεχζδ, ημοξ ζηναηδβμφξ κα 

ηαηαεέζςζζ ιένμξ ηαζ ηα θμζπά κα αζάζδ ημοξ πθμοζζςηένμοξ εη ηςκ 

πθδζζεζηένςκ πςνίςκ δζά κα ηα δχζςζζ. Πμθθά ζφκημια ζοκήπεδζακ ηα 

πνήιαηα ηαζ έβεζκεκ δ εημζιαζία. Ώθθά δζά κα ιδκ απμηφπδ ηαζ ηαφηδκ ηδκ 

θμνάκ ημ επζπείνδια ηδξ εζξ ημ θνμφνζμκ εζζυδμο, εηνίεδ ανιυδζμκ χζηε 

υθμκ ημ εκ Βθεοζίκζ ζηνάηεοια ηαζ ηα εκ Μεβάνμζξ ηυηε κεςζηί εθευκηα 

απυ Κυνζκεμκ κα οπάβςζζ κα ημπμεεηδεχζζ πθδζίμκ ημο εζξ Παηήζζα 

ζηναημπέδμο ημο Κζμοηαπή ηαζ ηδκ κφηηα, ηαε' δκ ήημκ ζοιθςκδιέκμκ κα 

εζζέθεδ μ Κνζγζχηδξ εζξ ημ θνμφνζμκ, κα επζπέζςζζκ, ή ημοθάπζζημκ κα 

πθδζζάζςζζκ εζξ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, δζά κα ιδ δοκδεχζζκ μζ επενμί 

κα οπάβςζζκ εζξ αμήεεζάκ ηςκ εκ ηδ πυθεζ, υηακ μ Κνζγζχηδξ ήεεθε 

δμηζιάζεζ ηδκ είζμδμκ. 

Σδκ κφηηα ηδξ εκδεηάηδξ ημο Οηηςανίμο ήημκ πνμζδζςνζζιέκμκ κα 

δμηζιάζδ μ Κνζγζχηδξ ηδκ είζμδμκ· έιεθθε δε πνμδβμοιέκςξ κα οπάβδ κα 

εημζιαζεή εζξ Ώιπεθάηζ, κα παναθάαδ εηείεεκ ηαζ ημ ζχια ηςκ 

Βπηακδζίςκ ηαζ δζά ηςκ πθμίςκ κα ιεηααή εζξ ηα πανάθζα ηδξ Ώηηζηήξ. Σδκ 
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εκδεηάηδκ θμζπυκ πενί ημ βεφια εζδμπμζήζαξ μ Κανασζηάηδξ ηαζ ημοξ εζξ 

Μέβανα εονζζημιέκμοξ, εηίκδζε ι' υθμκ ημ ζηνάηεοια πνμξ ηαξ Ώεήκαξ δζά 

ημο Μεκζδίμο· ήζακ δε υθμζ μιμφ οπέν ηαξ ηνεζξ πζθζάδαξ. 

Άια είδμκ μζ εκ Μεκζδίς Σμφνημζ ημοξ Έθθδκαξ, εζδμπμίδζακ υθμοξ ημοξ 

ηαημίημοξ, υκηαξ ελαπθςιέκμοξ ηαζ ενβαγμιέκμοξ εζξ ηδκ πνμηεζιέκδκ 

πεδζάδα, κα ζοκέθεςζζκ εζξ ημ πςνίμκ δζά κα πνμθοθαπεχζζκ· δ απυ ζππείξ 

υιςξ ζοβηεζιέκδ ειπνμζεμθοθαηή ηςκ Βθθήκςκ πνμθααμφζα 

αζπιαθχηζζεκ έκα Οεςιακυκ ηαζ δφμ εη ηςκ ηαημίηςκ· αηνμαμθίζεδ δε 

μθίβμκ ηαζ ιε ημοξ επενμφξ έιπνμζεεκ ημο πςνίμο. Αζααάκηεξ εηείεεκ μζ 

Έθθδκεξ έθεαζακ πενί ηδκ δφζζκ ημο δθίμο εζξ Γεοβμθαηείμκ, πςνίμκ 

ιζηνυκ ένδιμκ, ιίακ χνακ ζπεδυκ απέπμκ ημο επενζημφ ζηναημπέδμο. Άια 

εκφηηςζεκ μπςζμφκ ηαζ ζοκήθεμκ υθμζ μζ ζηναηζχηαζ, δζχνζζεκ μ 

Κανασζηάηδξ κ' ακάρςζζ θςηίαξ υζαξ πθεζμηέναξ δοκδεχζζ, δζά κα 

θακενχζςζζ ημκ ενπμιυκ ηςκ εζξ ημο επενμφξ ηαζ κα ημοξ πανμοζζάζςζζ 

ηδκ δφκαιίκ ηςκ ιεβαθεζηένακ απ' υ, ηζ πναβιαηζηχξ ήημκ. Οζ επενμί υιςξ 

είπμκ ήδδ πθδνμθμνδεή πενί ημφηςκ απυ δφς ζππείξ πνμαπμζηαθέκηαξ 

επίηδδεξ απυ ημοξ εζξ Μεκίδζ εονζζημιέκμοξ Σμφνημοξ. 

Σδκ πέιπηδκ χνακ ηδξ κοηηυξ ήημκ ζοιθςκδιέκμκ κα πθδζζάζδ μ 

Κνζεγχηδξ εζξ ημ θνμφνζμκ, ηαζ ηδκ χνακ ηαφηδκ έπνεπε ηαζ ηα έλς 

ζηναηεφιαηα κα πνμζαάθςζζκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ημο Κζμοηαπή. Ο 

Κανασζηάηδξ θμζπυκ ζοβηαθέζαξ υθμοξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο 

ζηναηεφιαημξ επνυααθε κα βέκδ έθμδμξ βεκζηή εζξ ημ επενζηυκ 

ζηναηυπεδμκ. Ώθθ' επεζδή πμθθμί εκακηζχεδζακ, θέβμκηεξ υηζ δεκ ήημκ 

θνμκήζεςξ ένβμκ κα επζπέζςζζκ εζξ ςπονςιέκμκ ζηναηυπεδμκ, 

ακηεπνυααθε κα εηθεπεχζζκ μζ ακδνεζυηενμζ ηαζ ημθιδνυηενμζ, δζά κα 

πθδζζάζςζζ ηακ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ημο επενμφ, κα ημοθεηίζςζζκ απυ 

πθδζίμκ ηαζ κα ηάιςζζ ηάπμζμκ ακηζπενζζπαζιυκ, μζ δε θμζπμί κα ζηαεχζζκ 

μπίζς δζά κα οπμζηδνίλςζζ ημοξ πνχημοξ, ακ ζοιαή κα ηζκδοκεφζςζζκ. 

Βπεζδή υιςξ μοδέ ημφημ ημ ζπέδζμκ δεκ έβεζκεκ απ' υθμοξ δεηηυκ, ηαζ απυ 

θζθμκεζηίακ εζξ θζθμκεζηίακ ιεηαααίκμκηεξ δεκ ηαηχνεςκμκ ηίπμηε, μ 

Κανασζηάηδξ οπμπηεφζαξ υηζ εβίκεημ μνβακζζιυξ δζά κα ιαηαζςεή 

μθμηεθχξ ημφημ ημ ηίκδια ηαζ ςκ ακήζοπμξ δζά ημκ ηίκδοκμκ ηςκ πενί 

Κνζγζχηδκ ηαζ επμιέκςξ ημο θνμονίμο, είπε πνμξ ημοξ πανεζηχηαξ 

απμθαζζζηζηά· «Δ χνα ήθεε ηαζ υπμζμξ αβαπά ηδκ παηνίδα αξ έθεδ ηαηυπζ 

δζά κα ζχζςιεκ ημ θνμφνζμκ». Βηίκδζε δε αιέζςξ πνχημξ πνμξ ημ 

επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, ηαζ ημ πανάδεζβιά ημο εκέπκεοζε εάννμξ εζξ υθμοξ, 

χζηε εηίκδζακ πνμεφιςξ ηαηυπζ ημο ηαζ ήεεθμκ ίζςξ πθδζζάζεζ υθμζ εζξ ημ 

επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, εάκ είξ απυ ημοξ ζδιακηζημφξ μοθζχηαξ ανπδβμφξ 

δεκ ήεεθεκ μπζζεμδνμιήζεζ, θέβςκ· «Αεκ πδβαίκς κα εοζζάζς υζμοξ 

ζηναηζχηαξ δζέζςζα απυ ημ Μεζμθυββζ». Σμ πανάδεζβια ημφημο έβεζκεκ 

αζηία κα ιδκ αημθμοεήζςζζ ηαζ μζ θμζπμί, άθθμζ ιδκ εκκμμφκηεξ ημ πνάβια, 

μζ πενζζζυηενμζ υιςξ πςνίξ κα δλεφνςζζ ηίπμηε, αθθ' οπμεέημκηεξ υηζ 

έβεζκε ηαηά δζαηαβήκ ημο ανπδβμφ. 
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Ο Κανασζηάηδξ επνμπςνμφζε πνμξ ημοξ επενμφξ, πςνίξ κα δλεφνδ υηζ δεκ 

αημθμοεμφκ μζ θμζπμί. Σεθεοηαίμκ υηακ επθδζίαγμκ ανηεηά εζξ ημ επενζηυκ 

ζηναηυπεδμκ, χζηε δζέηνζκμκ ημοξ πενί ηαξ θςηίαξ ζηναηζχηαξ, ημο 

ακαββέθθμοκ μζ πενί αοηυκ υηζ μζ θμζπμί δεκ ένπμκηαζ ηαζ υηζ είκαζ ηίκδοκμξ 

ιυκμζ ηςκ, εκχ είκαζ ηυζμκ μθίβμζ, κα πανμοζζαζεχζζ πθδζίμκ εζξ ημκ 

επενυκ· αοηυξ ι' υθμκ ημφημ επέιεκεκ εζξ ημ κα πνμπςνή ηαζ ιυθζξ επείζεδ 

απυ ηαξ παναηζκήζεζξ ηςκ θίθςκ ημο κα ζηαεή μθίβμκ ιαηνάκ απυ ηαξ 

πνμθοθαηάξ ημο επενμφ, επί θυβς ημο κα ζοζζςιαηςεχζζκ υθμζ μιμφ πνζκ 

εκκμδεχζζκ απυ ημοξ επενμφξ. ηαεείξ δε μθίβμκ ηαζ ζδχκ υηζ δεκ 

αημθμοεμφζακ άθθμζ, έααθεκ εζξ βναιιήκ ημοξ ζοκαημθμοεήζακηαξ, υκηαξ 

έςξ εηαηυκ πεκηήημκηα, ηαζ δζέηαλε κα πονμαμθήζςζζ πνμξ ημ επενζηυκ 

ζηναηυπεδμκ. Ο ζημπυξ ημο ημοθεηζζιμφ δεκ ήημκ πθέμκ δζά αθάαδκ ημο 

επενμφ, αθθά δζά κα ημοξ εζδμπμζήζδ ιυκμκ πενί ηδξ πθδζζάζεςξ ηαζ κα ιδκ 

ημκ αθήζδ κα ηζκδεή πνμξ ημ ιένμξ, υεεκ έιεθθε κα εζζέθεδ μ Κνζγζχηδξ 

εζξ ημ θνμφνζμκ (εάκ ήεεθε βέκεζ βκςζηυκ ημ επζπείνδια). οβπνυκςξ ιε 

ημοξ πνμπςνήζακηαξ επονμαυθδζακ ηαζ μζ ιείκακηεξ εζξ ημ Γεοβμθαηείμκ 

ηαπεέκηεξ εζξ βναιιάξ, ηαζ αθ' μφ εηνζπθαζίαζακ αιθυηενα ηα ιένδ ημκ 

πονμαμθζζιυκ ηςκ, μζ πνμπςνήζακηεξ επέζηνερακ υπμο ηαζ μζ θμζπμί, ηαζ 

εκςεέκηεξ υθμζ μιμφ επακήθεμκ ηδκ αοηήκ κφηηα εζξ ημ ζηναηυπεδμκ. 

Ήημκ ζφκεδια ηδξ εζξ ημ θνμφνζμκ εζζυδμο ημο Κνζγζχημο ημ κα νζθεχζζκ 

εκκέα ηακυκζα. Ο Κανασζηάηδξ αθέπςκ υηζ επνμπχνεζ δ κφηηα, ήημκ εζξ 

ιεβάθδκ αβςκίακ πενί ημο επζπεζνήιαημξ· δζυηζ δεκ δημφεημ ζφκεδια· αθθά 

ηεθεοηαίμκ πενί ηδκ δεηάηδκ χνακ ηδξ κοηηυξ δημφζεδ μ ηνυημξ ηςκ 

ηακμκίςκ ηδξ Ώηνμπυθεςξ, ηαζ μ Κανασζηάηδξ, υθμξ πανά, δεκ είπε πθέμκ 

υνελζκ φπκμο, ακ ηαζ αβνφπκδζε ηαζ εηαημπάεδζεκ ζηακχξ υθδκ εηείκδκ 

ηδκ κφηηα. Σμ αίηζμκ ημο κα ιδ πνμθεάζδ μ Κνζγζχηδξ εζξ ημ θνμφνζμκ ηαηά 

ηδκ δζςνζζιέκδκ χνακ οπήνλεκ δ εκακηζυηδξ ηςκ ακέιςκ· ηακέκ άθθμ 

εκακηίμκ ζοκάκηδια δεκ ζοκέαδ εζξ αοηυκ. Ώπμαάξ πενί ημ ιεζμκφηηζμκ εζξ 

ημ ιεηαλφ ημο Πεζναζχξ ηαζ Μμοκοπίαξ πανάθζμκ ηαζ ακαπαοεείξ μθίβμκ, 

εηίκδζε πνμξ ημ θνμφνζμκ εκεαννφκςκ ηαζ παναηζκχκ ημοξ ζηναηζχηαξ· 

δζααάξ δε εκ ης ιέζς ηςκ επενχκ, πνζκ ημοξ δχζδ ηαζνυκ κα ημκ 

εκκμήζςζζ ηαζ κα ημκ ηηοπήζςζζκ, εζζήθεεκ αζθαθχξ εζξ ημ θνμφνζμκ (23). 

Πνμ ηαζνμφ μ Κανασζηάηδξ είπε βκςνίζεζ υηζ ηαηά πνυζςπμκ πμθειχκ ημκ 

επενυκ, δεκ ήημκ δοκαηυκ κα δζαθφζδ ηδκ πμθζμνηίακ ηςκ Ώεδκχκ. Βκυιζγε 

θμζπυκ ςθέθζιμκ πνμξ δζάθοζζκ ηδξ πμθζμνηίαξ ηαφηδξ ημ κα εηζηναηεφζδ 

εζξ ηαξ έιπνμζεεκ επανπίαξ ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ, υπμο υζμκ ήεεθε 

πνμπςνεί, ηυζμκ ήεεθεκ αολάκεζ ηαξ εδζηάξ ημο δοκάιεζξ ιε ηδκ πνμζεήηδκ 

ηςκ εζξ ημοξ επενμφξ οπμδμοθςιέκςκ Βθθήκςκ ηαζ ήεεθε αθάπηεζ ηαξ ημο 

επενμφ ιε ημ ειπυδζζια ηςκ ηνμθχκ ηαζ ηδξ δζααάζεςξ κέςκ 

ζηναηεοιάηςκ. Ώθθά δζά κα αάθδ εζξ πνάλζκ ημζμφημκ ζπέδζμκ έπνεπε κα 

έπδ πμθφ πενζζζμηέναξ δοκάιεζξ απ' υζαξ είπεκ οπυ ηδκ μδδβίακ ημο. Βπ' 

αοηχ ης ζημπχ είπε βνάρεζ πνμ ηαζνμφ εζξ ηδκ Αζμίηδζζκ δζά κα ημκ 

εκδοκαιχζδ ηαζ ιε άθθα ζηναηεφιαηα. Βπεζδή δε είπεκ ήδδ ηεθεζχζεζ δ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn23
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ζφκαλζξ ηςκ ζηαθίδςκ ηδξ Κμνίκεμο ηαζ ηα εηεί ζοκεθευκηα ζηναηεφιαηα 

ήζακ πθέμκ πενζηηά, δ Αζμίηδζζξ ηα δζέηαλε κα οπάβςζζκ εζξ ημ εκ Βθεοζίκζ 

ζηναηυπεδμκ οπυ ηδ μδδβίακ ημο Κανασζηάηδ δζά κα ζοιπνάλςζζκ εζξ ηα 

οπέν ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ πμθειζηά επζπεζνήιαηά ημο. 

Ο Κανασζηάηδξ, αθ' μφ ημ θνμφνζμκ ηαηέζηδ εζξ ηδκ ακήημοζακ 

αζθάθεζακ, αθέπςκ υηζ ήημκ ανιυδζμξ ηαζνυξ κα εηζηναηεφζδ ηαηά ημ 

πνμιεθεηδεέκ ζπέδζμκ, πνμζηθδεείξ ηαζ απυ ημκ Γ. Αοςαμοκζχηδκ ηαζ I. 

Ρμφηδκ υκηαξ ηυηε οπμηεηαβιέκμοξ εζξ ημοξ επενμφξ, απεθάζζζε κα ηζκδεή· 

έηνζκε υιςξ ακαβηαίμκ κα ημζκμπμζήζδ πνμδβμοιέκςξ ημ ζπέδζμκ ημφημ ηαζ 

εζξ ημοξ εζξ Μέβανα ζηναημπεδεοιέκμοξ μοθζχηαξ ανπδβμφξ, δζά κα ημοξ 

πείζδ κα ζοκεηζηναηεφζςζζ πνμεφιςξ ηαζ αοημί· ηαζ ημφημ δζυηζ 

οπχπηεοεκ υηζ, έπμκηεξ πνμξ αοηυκ ακηζγδθίακ, ειπμνμφζακ κα ιδκ 

αημθμοεήζςζζκ εζξ ηδκ εηζηναηείακ, πνμθαζζγυιεκμζ υηζ δεκ ημοξ 

εζοιαμοθεφεδ. Βπνμζηάθεζε θμζπυκ υθμοξ ημοξ ανπδβμφξ ηαζ πνχημοξ 

αλζςιαηζημφξ αοημφ ημο ζχιαημξ ηαζ ημοξ εημζκμπμίδζε ημ ζπέδζμκ. Ώοημί 

απεηνίεδζακ υηζ ημ εβηνίκμοκ ηαζ ημ απμδέπμκηαζ, αθθ' υηζ ςξ 

οπδνεηήζακηεξ ηαζ αοημί ζδιακηζηά ηδκ παηνίδα, εκυιζγμκ ακάλζμκ ημο 

παναηηήνμξ ηςκ κα ιδκ έπςζζκ ζδζαίηενμκ ανπδβυκ. Ο Κανασζηάηδξ, είηε 

απυ ιεηνζμθνμζφκδκ, είηε απυ πμθζηζηήκ, απεδέπεδ ημ πνυαθδιά ηςκ ηαζ 

απεθάζζζακ εη ζοιθχκμο κα δζαζνεεή δ βεκζηή ανπδβία εζξ ηνζιεθή 

επζηνμπήκ, κα ήκαζ ιέθδ αοηήξ μ Κανασζηάηδξ, μ Νζηήηαξ ηαζ υπμζμξ 

έιεθθε κα εηθεπεή απυ ημοξ μοθζχηαξ. 

ηακ εβίκεημ δ ζοκμιζθία αφηδ, μ Κανασζηάηδξ δεκ είπε ιαγφ ημο ηακέκα 

ζπεδυκ απυ ημοξ οπ' αοηυκ ζηναηδβμφξ ηαζ αλζςιαηζημφξ. Έηνζκε θμζπυκ 

ακαβηαίμκ κα ημοξ πνμζηαθέζδ ηαζ κα ημοξ ημζκμπμζήζδ ηα βεκυιεκα. Δ 

μιζθία αφηδ είπεκ ήδδ δζαδμεή εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ εβίκεημ πμθφξ 

ρζεονζζιυξ· είπε δε μφημξ ηδκ ανπήκ ημο απυ ηδκ ιεηαλφ μοθζςηχκ ηαζ 

θμζπχκ ηενεμεθθαδζηχκ οπάνπμοζακ δζαίνεζζκ (24), δ μπμία ηυζμκ είπεκ 

ελάρεζ ηα πκεφιαηα αιθμηένςκ ηςκ ιενχκ, χζηε μοδ' εζξ ημ παναιζηνυκ 

δεκ πανεπχνεζ πακηεθχξ ημ έκ εζξ ημ άθθμ. ηακ μ Κανασζηάηδξ 

εημζκμπμίδζε ημ πνάβια εζξ ημοξ ζοκεθευκηαξ αλζςιαηζημφξ ημο 

ζηναημπέδμο, υθμζ ακηέηεζκακ ιε αβακάηηδζζκ  

(25). Βπνμζπάεδζεκ μ Κανασζηάηδξ κα ημοξ ηαηαπναΰκδ, θέβςκ υηζ ημ 

πνάβια ημφημ ακ ήκαζ πεζναηηζηυκ, είκαζ δζά ηδκ εδζηήκ ημο θζθμηζιίακ· 

αοηυξ υιςξ παναπςνεί δζά ημ ζοιθένμκ ηδξ παηνίδμξ· αθθ' αοημί 

επζιέκμκηεξ ηαηήκηδζακ κα ημο εζπχζζκ, υηζ οπ' αοηυκ ιυκμκ ανπδβυκ είκ' 

έημζιμζ κα εοζζάζςζζ ηαζ ηδκ ζδίακ ηςκ γςήκ, δεκ ακέπμκηαζ υιςξ κα ημκ 

αημθμοεήζςζζκ εζξ εηζηναηείακ, ηαε' δκ εέθεζ έπεζ ηαζ άθθμοξ 

ζοκανπδβμφξ. Ώκ δε αοηυξ έπεζ ζηαεενάκ απυθαζζκ κα ηάιδ ηαηά ηδκ 

βκχιδκ ηςκ μοθζςηχκ, αξ ιδ θμβανζάζδ πθέμκ αοημφξ δζά ζοκηνυθμοξ 

ημο. Βπνυζεεζακ δε υηζ ηυηε ιυκμκ δδφκακημ κ' απμδεπεχζζ ηδξ ανπδβίαξ 

ηδκ δζαίνεζζκ, υηακ ήεεθε ημ δζμνίζεζ δ Κοαένκδζζξ  

(26). 
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Ο Κανασζηάηδξ αθέπςκ ημ αιεηάπεζζημκ ηδξ βκχιδξ ηςκ, εζδμπμίδζε ημοξ 

μοθζχηαξ δζά βνάιιαημξ, εζξ ημ μπμίμκ οπεβνάθδζακ ηαζ υθμζ μζ 

αλζςιαηζημί ημο ζηναημπέδμο, ημοξ επνυααθε δε, ακ εέθμοκ, κα 

ζοκαημθμοεήζςζζκ εζξ ηδκ οπέν ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ εηζηναηείακ, 

ιεκυκηςκ ηςκ πναβιάηςκ εζξ ηδκ μπμίακ ήζακ ηαηάζηαζζκ. Οζ μοθζχηαζ 

δνκήεδζακ απμθαζζζηζηά ημ κα θάαςζζ ιένμξ εζξ ηαφηδκ ηδκ εηζηναηείακ. 

Ώθθ' έκ ζοιαεαδηυξ, ημ μπμίμκ διπμνεί κα κμιζζεή, ςξ εοηφπδια δζά ημκ 

Κανασζηάηδκ ηαζ ηδκ ηενεάκ Βθθάδα, ζοκεηέθεζεκ εζξ ηδκ επζηοπίακ ηδξ 

εηζηναηείαξ ηαζ ειρφπςζε ημοξ πενί ημκ Κανασζηάηδκ. 

Μέβα ιένμξ ηςκ εκ Κμνίκες οπυ δζαθυνμοξ μπθανπδβμφξ ζοκεθευκηςκ 

ζηναηεοιάηςκ κμιίγμκ υηζ αδζηείημ εζξ ημοξ ιζζεμφξ ημο απυ ημοξ 

πνςηίζημοξ μοθζχηαξ ανπδβμφξ, απεπςνίζεδ απυ αοημφξ· ζοζζςιαηςεέκ 

δε ηαζ ζοκδεεέκ ιε υνημοξ ηαζ άθθμοξ δεζιμφξ ςκμιάζεδ 

Δπεζνςημζμοθζςηζηυκ ζχια ηαζ απεθάζζζε κ' αημθμοεήζδ ημκ 

Κανασζηάηδκ, ηδξ αμδεείαξ ημο μπμίμο εκυιζζεκ υηζ είπεκ ακάβηδκ. Οζ 

ζοβηνμημφκηεξ ημφημ ημ ζχια ήνπαζακ ζηακυκ ιένμξ ζηαθίδςκ ακήημκ εζξ 

ζδζχηαξ Κμνζκείμοξ δζά κα πθδνςεχζζ ιζζεμφξ, πνεςζημοιέκμοξ εζξ αοημφξ 

πανά ηδξ Αζμζηήζεςξ ή πανά ηςκ ανπδβχκ ηςκ. Τπμπηεφμκηεξ δέ ηζκα 

ηαηαδνμιήκ επνυααθμκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ κα ημκ ζοκαημθμοεήζςζζκ 

επί οπμζπέζεζ ημο κα οπεναζπζζεή ηα μπμία εκυιζγμκ υηζ είπμκ δίηαζα. Ο 

Κανασζηάηδξ κμιίγςκ υηζ δεκ ήημκ υθμκ ημ άδζημκ απυ ιένμξ ηςκ ηαζ 

επεζδή ιε ηδκ ζοκδνμιήκ αοηχκ δδφκαημ κα αάθδ εζξ εκένβεζακ ηδκ οπέν 

ηδξ ηενεάξ Βθθάδμξ εηζηναηείακ, εδέπεδ εοπανίζηςξ ημ πνυαθδιά ηςκ, 

οπμζπεεείξ κα δζμνεχζδ ημ πνάβια απυ ιένμοξ ηδξ Κοαενκήζεςξ. 

Βκχ δε εβίκμκημ ηαφηα, μ Φααζένμξ ιείκαξ ανηεηυκ ηαζνυκ εζξ Ώιπεθάηζ 

άπναηημξ, δζά κα παφζδ ηδκ ηαηαηναοβήκ ηςκ ακενχπςκ υηζ δεκ θαιαάκεζ 

ιένμξ εζξ ημκ πυθειμκ, απεθάζζζε κα ηζκδεή εζξ ηακέκ επζπείνδια. Βθεχκ 

θμζπυκ εζξ Βθεοζίκα επνυααθεκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ υηζ εζπεδίαζε κα 

επζπέζδ εζξ ημοξ εζξ Θήααξ ζηναημπεδεοιέκμοξ επενμφξ ηαζ υηζ επζεοιεί κα 

θάαδ ζοιαμδεμφξ εζξ ημ επζπείνδιά ημο έςξ ηνζαημζίμοξ αηάηημοξ 

ζηναηζχηαξ. Ο Κανασζηάηδξ ιαεχκ υηζ δ δζάααζζξ ημο ζηναηεφιαημξ 

έιεθθε κα βέκδ απυ ηυπμκ πεδζκυκ ηαζ βκςνίγςκ ημκ παναηηήνα ηαζ ηδκ 

ζοκήεεζακ ηςκ Βθθήκςκ ζηναηζςηχκ, πανέζηδζεκ εζξ ημκ Φααζένμκ ημ 

δοζηαηυνεςημκ ηδξ επζπεζνήζεςξ, ημο επνυζεεζε δε· «Ώκ ηαημνεχζδξ κα 

δζχλδξ ημοξ Σμφνημοξ απυ ηδκ πυθζκ ηςκ Θδαχκ ηαζ κα ηδκ ηονζεφζδξ, 

δοζηυθςξ ιεκ, ίζςξ υιςξ δοκδεήξ κα ηδκ δζαθοθάλδξ εζξ δεοηένακ 

επενζηήκ ζοιπθμηήκ· εάκ υιςξ απμηφπδξ, μθίβμοξ ηςκ ηαηηζηχκ εέθεζξ 

δζαζχζεζ δζςημιέκμοξ εζξ ηδκ πεδζάδα απυ ημ ζππζηυκ ηςκ επενχκ». Ώθθ' 

επεζδή μ Φααζένμξ επέιεκεκ, μ Κανασζηάηδξ, δζά κα ιδ θέβεηαζ υηζ 

ειπυδζζε ημ πνάβια απυ ηαημαμοθίακ ημο, πανεπχνδζε ηαζ δζέηαλε ημκ Α. 

Καθθένβδκ ηαζ ηέθμκ έναμκ (ημοξ μπμίμοξ μκμιαζηί εγήηδζεκ μ 

Φααζένμξ) κα παναθάαςζζ ημοξ ζηναηζχηαξ ηςκ, υκηαξ έςξ ηνζαημζίμοξ, 

ηαζ κα αημθμοεήζςζζ ημκ Φααζένμκ εζξ ημφημ ημ επζπείνδια. 
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Σδκ εκκάηδκ θμζπυκ ημο Οηηςανίμο μζ δφς μφημζ αλζςιαηζημί ηζκήζακηεξ 

απυ Βθεοζίκα ηαζ εκςεέκηεξ εζξ Κμφκημονα ιε ημοξ ηαηηζημφξ, 

επνμπχνδζακ εηείκδκ ηδκ κφηηα έςξ εζξ ημκ Ώζςπυκ, υπμο έιεζκακ κ' 

ακαπαοεχζζκ μθίβμκ. Εδυκηεξ δε μζ Έθθδκεξ ηαζ πνμ πάκηςκ μζ άηαηημζ, υηζ 

μ δνυιμξ ήημκ δζά ηδξ πεδζάδμξ, ηαζ θμαδεέκηεξ ιδ απακηδεχζζκ απυ 

επενζηυκ ζππζηυκ, ή απμηοπυκηεξ ημο επζπεζνήιαημξ ηαηαδζςπεχζζ, δεκ 

δεέθδζακ κα πνμπςνήζςζζ· ηαζ ιένμξ ιεκ εη ηςκ αηάηηςκ ακηέηεζκε 

θακενά, ιένμξ δε εηνφπηεημ ηαε' μδυκ, χζηε μ Φααζένμξ, αθ' μφ 

επνμπχνδζεκ μθίβμκ ηαζ είδεκ υηζ υζμκ πνμχδεοε ημ ζηνάηεοια, ηυζμκ 

ςθζβυζηεοε, απεθπζζεείξ ημο κα δοκδεή κα θένδ ημκ ζημπυκ ημο εζξ 

έηααζζκ, δζχνζζε ημοξ Έθθδκαξ κα μπζζεμδνμιήζςζζ, ηαζ μφηςξ μζ ιεκ 

ιεηά ημο Καθθένβδ ηαζ ηέθμο επέζηνερακ πάθζκ εζξ Βθεοζίκα, ημ δε 

ηαηηζηυκ ιεηά ημο Φααζένμο ιεηέαδ ηαζ εζηάεδ εζξ Μέβανα. 

Ο Κανασζηάηδξ επζεοιχκ κα ηάιδ ααζζιςηένακ ηδκ εζξ ηδκ ηενεάκ 

Βθθάδα εηζηναηείακ ημο, χζηε κα εθπίγδ πζεακχηενμκ πενί ηδξ επζηοπίαξ 

ηδξ, επνυααθεκ εζξ ημκ Φααζένμκ κα ζοκαημθμοεήζδ ιεηά ημο ηαηηζημφ. 

Ώθθ' αοηυξ, εκχ οπεζπέεδ ηαη' ανπάξ, φζηενμκ δνκήεδ είηε δζά ηδκ ιεηαλφ 

αοημφ ηαζ ημο Κανασζηάηδ δοζανέζηεζακ, είηε πεζζεείξ εζξ ημοξ μοθζχηαξ 

ανπδβμφξ, ή ηεθεοηαίμκ δζυηζ εκυιζγε δφζημθμκ ηδκ δζαηήνδζζκ ηςκ 

ηαηηζηχκ εζξ επανπίαξ εκ ιένεζ ιεκ ένδιμοξ, εκ ιένεζ δε ζοιπναηημφζαξ 

ιεηά ηςκ επενχκ. Ο Κανασζηάηδξ εθοπήεδ δζά ηδκ άνκδζζκ· ι' υθμκ ημφημ 

απεθάζζζε κα αάθδ εζξ πνάλζκ ημ πενί ηδξ εηζηναηείαξ ηαφηδξ ζπέδζμκ ηαζ 

πςνίξ ηδκ ζφιπναλζκ ημο ηαηηζημφ. 

Ώθ' μφ υθα ηα ηδξ εηζηναηείαξ έβεζκακ έημζια, μ Κανασζηάηδξ 

ζοκεηάθεζεκ υθμοξ ημοξ ζοβηνμημφκηαξ ημ ζηναηυπεδμκ ζηναηδβμφξ ηαζ 

αλζςιαηζημφξ, ηαζ αθ' μφ ιε ηδκ ζοβηαηάεεζζκ αοηχκ δζχνζζε ημκ ΐάζμκ 

ανπδβυκ ημο εκ Βθεοζίκζ ζηναημπέδμο, επνυααθεκ εζξ ημοξ θμζπμφξ, υζμζ 

έιεθθμκ κα ζοκαημθμοεήζςζζκ, υηζ δζά κα επζηφπςζζκ εζξ ηδκ εηζηναηείακ 

ηαφηδκ είκαζ απαναζηήηςξ ακαβηαίμκ κα έπςζζ ημοξ ζηναηζχηαξ ηςκ εζξ ηδκ 

πθέμκ αοζηδνάκ εοηαλίακ ηαζ οπμηαβήκ· κα ιδ ζοβπςνήζςζζ δε ή 

πανααθέρςζζ ηακέκ είδμξ ηαηαπνήζεςξ· δζυηζ δ εζξ ημοξ επενμφξ οπμηαβή 

ηδξ Ρμφιεθδξ ηαηά ιέβα ιένμξ επήβαζεκ απυ αοηάξ ηαξ ηαηαπνήζεζξ. 

«Έπεζηα (είπε) πχξ εέθμοκ έθεδ ιε διάξ μζ ηάημζημζ ηςκ επανπζχκ, εζξ ηαξ 

μπμίαξ ιέθθμιεκ κα οπάβςιεκ, εάκ διείξ θενχιεεα πνμξ αοημφξ ηαζ απυ 

ημοξ ζδίμοξ Σμφνημοξ πεζνυηενα;» Ώπεδέπεδζακ υθμζ ιε πνμεοιίακ ηα 

θεβυιεκα. Ώθθ' μ Κανασζηάηδξ δζά πθεζμηένακ αζθάθεζακ δζέηαλε κα βεκή 

έββναθμκ οπμζπεηζηυκ πενί ηδξ εοηαλίαξ ηαφηδξ, ημ μπμίμκ οπμβναθέκ απ' 

υθμοξ ημοξ ζηναηδβμφξ ηαζ αλζςιαηζημφξ, πανεδυεδ εζξ πείναξ ημο. 

Πενζείπεημ δε πνμξ ημζξ άθθμζξ εζξ ημ έββναθμκ ημφημ υηζ μ αηαηηήζαξ εέθεζ 

παζδεφεηαζ αοζηδνχξ απυ ημκ ανπδβυκ, πςνίξ κα δφκαηαζ ηακείξ απυ ημοξ 

ζοιθςκήζακηαξ κα ημκ ελαζνέζδ ηδξ εοεφκδξ, ηαζ ακ ήεεθεκ ακήηεζ ζδίςξ 

εζξ αοηυκ. θμκ ημ ζχια ημ μπμίμκ απεθαζίζεδ δζά ηδκ εηζηναηείακ ηαφηδκ 

εζοιπμζμφημ απυ δφς πζθζάδαξ πεκηαημζίμοξ πμθειζζηάξ. Με ημφημοξ 
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επεπείνδζεκ μ Κανασζηάηδξ ημ ιέβα ένβμκ ηδξ επακαζηάζεςξ ηδξ 

Ρμφιεθδξ. 

Σδκ εζημζηήκ πέιπηδκ ημο Οηηςανίμο πενί ημ ιεζδιένζ εηίκδζεκ απυ ηδκ 

Βθεοζίκα ημ ζηνάηεοια· έιεζκε δε ηδκ κφηηα εζξ ηα Κμοκημονζχηζηα 

Καθφαζα ηαζ ηδκ ενπμιέκδκ διένακ ιεηέαδ εζξ Κάγακ, υπμο δζέιεζκε ηαζ 

ηδκ επζμφζακ κφηηα. Ο Κανασζηάηδξ δζά κα πθδνμθμνδεή αηνζαχξ ακ δεκ 

οπάνπςζζκ εζξ ηακέκ ιένμξ ηδξ δζααάζεςξ επενμί, δζά κα πνμθάαδ 

αθοθάηημοξ ημοξ εζξ Αμιπναίκακ ηαζ κα πνμλεκήζδ ηαιιίακ αθάαδκ εζξ 

αοημφξ δζά ημ αζθκίδζμκ, έηνζκεκ ακαβηαίμκ κα ζηείθδ ιίακ 

ειπνμζεμθοθαηήκ. Αζχνζζε θμζπυκ εζξ ημφημ ημκ Ώθέλδκ Γανδζηζχηδκ 

Γνίαακ, υζηζξ θααχκ ηνζαημζίμοξ πενίπμο ζηναηζχηαξ εηίκδζεκ μθίβμκ ιεηά 

ηδκ δφζζκ ημο δθίμο πνμξ ηδκ Αμιπναίκακ. Μυθζξ υιςξ ειαήηεκ εζξ ημκ 

δνυιμκ ηαζ ήνπζζε ναβδαζμηάηδ ανμπή, δ μπμία δεκ άθδζε κα ηεθεζθμνήζδ 

ημφημ ημ επζπείνδια. Οζ ζηναηζχηαζ δζά ημ ααεφ ηδξ κοηηυξ ζηυημξ ηαζ δζά 

ηδκ ανμπήκ απεπθακήεδζακ ηαζ δζεζημνπίζεδζακ, ηαζ ιυθζξ έκ ζχια απυ 

ηνζάημκηα ιυκμκ έθεαζε πθδζίμκ εζξ ηδκ Αμιπναίκακ ηαζ ημπμεεηδεέκ εζξ 

έκα ακηζηνφ αοηήξ θυθμκ επαναηδνμφζε ηα ηζκήιαηα ηςκ επενχκ· αθθά 

πςνζημί ηζκεξ ενβαγυιεκμζ εζξ ηδκ παναηεζιέκδκ πεδζάδα, ζδυκηεξ αοημφξ 

ηαζ κμιίζακηεξ υηζ ήθεμκ κα θαθοναβςβήζςζζκ, ςξ ηαζ άθθμηε ζοκέααζκεκ, 

ακήββεζθακ ημ πνάβια εζξ ημοξ επενμφξ. Ώοημί δε έπειρακ αιέζςξ 

ηνζάημκηα ζππείξ δζά κα πνμθοθάλςζζ ηα γχα ηςκ ηαζ ηα ηςκ ηαημίηςκ ηαζ 

κα ηαηαδζχλςζζ ημοξ Έθθδκαξ. Βκχ επνμπχνμοκ μζ ζππείξ μφημζ πνμξ ημκ 

θυθμκ, απακηχζζκ έκα ζηναηζχηδκ ΐμφθβανμκ απυ ηδκ ειπνμζεμθοθαηήκ 

ημο Βθθδκζημφ ζηναηεφιαημξ, μ μπμίμξ επνμπχνεζ ιυκμξ πνμξ ηδκ 

Αμιπναίκακ, κμιίγςκ υηζ μζ θαζκυιεκμζ ζππείξ ήζακ Έθθδκεξ. Οζ επενμί 

ζοθθααυκηεξ αοηυκ γχκηα έιαεμκ υηζ ήνπεημ ηαη' αοηχκ μ Κανασζηάηδξ, 

ηαζ αιέζςξ επζζηνέρακηεξ ςπονχκμκημ εζξ ημοξ πφνβμοξ ηαζ εζξ ηαξ 

δοκαηςηέναξ μζηίαξ ημο πςνίμο. 

Οθίβμκ πνμ ηδξ δφζεςξ ημο ήθζμο έθεαζεκ μ Κανασζηάηδξ εζξ Αμιπναίκακ 

ηαζ αιέζςξ πνμζέααθεκ εζξ ημ πςνίμκ ιε υζμοξ έηοπε κα θεάζςζζ 

ζοβπνυκςξ ιε αοηυκ· μζ δε θμζπμί Έθθδκεξ, θεάκμκηεξ ακά ζχιαηα (επεζδή 

απυ ηαξ ανμπάξ ηαζ ημ ιάηνμξ ηδξ μδμζπμνίαξ είπμκ δζαημπή ηαε' μδυκ) 

εννίπημκημ αιέζςξ ηαηά ηςκ επενχκ· ηέθμξ πενζηοηθχζακηεξ πακηαπυεεκ 

ημ πςνίμκ ηαζ εθμνιήζακηεξ ημ εηονίεοζακ, εηηυξ ηςκ ηνζχκ πφνβςκ ηαζ 

ηςκ πενί ημ ιέζμκ ημο πςνίμο ηέζζανςκ ή πέκηε μζηζχκ, υπμο ηαηέθοβμκ μζ 

επενμί ηαί ηζκεξ ηςκ μζημβεκεζχκ, υζαζ ή επνυηνζκακ κα ιείκςζζ ιεηά ηςκ 

επενχκ, ή δεκ εδοκήεδζακ κα θφβςζζκ, υηακ έθοβμκ ηαζ μζ θμζπμί ηάημζημζ 

ημο πςνίμο. Βηονίεοζακ μζ Έθθδκεξ έςξ ηνζάημκηα ίππμοξ πμθειζζηδνίμοξ 

ηαί ηζκα θμνηδβά, ηα μπμία ιεηεηυιζγμκ ηα εθυδζα ηςκ επενχκ. 

Ο Κανασζηάηδξ επνμζπάεδζε κα πείζδ ημοξ Έθθδκαξ κα ιείκςζζκ εζξ 

Αμιπναίκακ δζά κα θοθάλςζζ πμθζμνηδιέκμοξ ημοξ επενμφξ, αθθ' αοημί, ιδ 

υκηεξ εζξ ηαηάζηαζζκ κ' αβνοπκήζςζζ δζά ηδκ εη ηδξ ιαηνάξ μδμζπμνίαξ 
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ηαημπάεεζακ, δεκ επείζεδζακ, αθθ' αθ' μφ εθαθοναβχβδζακ ημ πςνίμκ, 

ιεηέαδζακ ηδκ κφηηα εζξ Καηυζζ. Οζ επενμί θμζπυκ ιείκακηεξ ηδκ κφηηα 

εηείκδκ αθφθαηημζ ςπονχεδζακ ηαθήηενμκ ηαζ έζηεζθακ εζξ ηα 

πθδζζέζηενα επενζηά ζηναηυπεδα δζά κα πέιρςζζ αμδεείαξ υζμκ ημ 

δοκαηυκ ηαπφηενμκ. Βζξ ηδκ ζοιπθμηήκ ηαφηδκ απυ ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδ 

είξ ηαζ επθδβχεδζακ πέκηε· αζήιακημξ πνέπεζ κα εζηάεδ ηαζ δ γδιία ηςκ 

επενχκ· δζυηζ επμθειμφζακ απυ ηαξ μζηίαξ. 

Σδκ ενπμιέκδκ διένακ εζζήθεακ πάθζκ μζ Έθθδκεξ εζξ ηαξ μζηίαξ ηδξ 

Αμιπναίκαξ ηαζ επμθέιμοκ ημοξ επενμφξ, αθθ' αοημί μπονςεέκηεξ ηδκ 

κφηηα ηαζ επεθπίγμκηεξ εζξ ηαξ μπμίαξ επεηαθέζεδζακ αμδεείαξ, επέιεκμκ 

ιε ημθιδνυηδηα. Ο Κανασζηάηδξ οπμπηεφςκ υηζ έιεθθμκ κα θεάζςζζκ 

μβθήβμνα επενζηαί αμήεεζαζ, έααθε ζημπζάξ εζξ υθμοξ ημοξ δνυιμοξ ημοξ 

θένμκηαξ πνμξ ηδκ Αμιπναίκακ ηαζ αιέζςξ ημο ακήββεζθακ υηζ εηαηυκ 

πενίπμο ζππείξ ήνπμκημ απυ ημ εκ Θήααζξ ζηναηυπεδμκ. Σνέπεζ 

αοημπνμζχπςξ μ ίδζμξ ιεηά ηζκςκ πεγχκ ηαζ μθίβςκ εθίππςκ ηαζ 

πνμηαηαθααχκ έκ ιένμξ υπμο εζηέκεοεκ ανηεηά μ δνυιμξ, εηηφπδζεκ, 

μπζζεμδνυιδζε ηαζ εδίςλεκ εζξ ηα μπίζς ημοξ επενμφξ, αθ' μφ ημοξ 

επνμλέκδζεκ ζηακήκ γδιίακ. 

Βπζεοιχκ δε μ Κανασζηάηδξ κα ελχζδ ημοξ επενμφξ απυ ηδκ Αμιπναίκακ 

υζμκ ημ δοκαηυκ ζοκημιχηενα, δζά κα ιδκ ηαηαθεάζςζζ κέαζ αμήεεζαζ ηαζ 

ημοξ εκδοκαιχζςζζ πενζζζυηενμκ, δζέηαλε ηαζ ιεηεηυιζζακ έκ ηακυκζμκ 

απυ ηδκ εζξ ημκ θζιέκα Αμιπναίκδξ εονζζημιέκδκ Βθθδκζηήκ βμθέηηακ (27), 

αθθ' δ αθάαδ ηδκ μπμίακ ηαζ δζ' αοημφ επνμλεκμφζεκ εζξ ημοξ επενμφξ ήημκ 

αζήιακημξ, δζυηζ μζ πφνβμζ, πνμξ ημοξ μπμίμοξ δζεοεφκεημ, ήζακ δοκαηήξ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ επνεζάγμκημ πμθθαί ηαζ αθθεπάθθδθμζ αμθαί δζά κα 

ελαζεεκήζδ ή κα ηαηεδαθζζεή ιένμξ αοηχκ. Ο Κανασζηάηδξ ι' υθμκ ημφημ 

είπε δχζεζ δζαηαβήκ κα ηακμκμαμθχζζ ηαε' διένακ ιεηαθένμκηεξ ημ 

ηακυκζμκ πθδζίμκ εζξ ημ πςνίμκ, δζά κα έπςζζκ εκαζπυθδζζκ ηνυπμκ ηζκά ηαζ 

ειρφπςζζκ μζ ζηναηζχηαζ ηαζ δζυηζ δ είδδζζξ, ημο υηζ ημ Βθθδκζηυκ 

ζηναηυπεδμκ είκαζ πνμιδεεοιέκμκ ηαζ ιε ηακυκζα, δδφκαημ κα εκεαννφκδ 

ημοξ οπυ ημκ επενυκ Έθθδκαξ, επεζδή εαεααζυκμκημ ηνυπμκ ηζκά υηζ μζ πενί 

ημκ Κανασζηάηδκ δεκ ήθεμκ δζά κα θαθοναβςβήζςζζ ηαζ κα θφβςζζκ. 

Βκχ δε ιίακ διένακ εημπμεέηδζακ ημ ηακυκζμκ είξ ηζκα εέζζκ ιυθζξ 

απέπμοζακ ςξ αμθήκ ημοθεηίμο απυ ημκ εζξ ημ ηέκηνμκ ημο πςνίμο πφνβμκ 

ηαζ πθήεμξ ζηναηζςηχκ ζοκέννεοζεκ εζξ ηδκ εέζζκ ηαφηδκ ηαζ εζξ ηαξ 

αηνζκάξ ημο πςνίμο μζηίαξ, ζοιααίκεζ ιία ναβδαζμηάηδ ανμπή 

ζοκηνμθεοιέκδ ιε ζθμδνυηαημκ άκειμκ, ημ μπμίμκ έηαιε ημοξ ζηναηζχηαξ 

κα ιεηααχζζ ηαη' μθίβμοξ εζξ ηαξ ηαημζηίαξ ηςκ. Ο Κανασζηάηδξ, ακ ηαζ δεκ 

ήημκ εζξ ημ ιένμξ υπμο εβίκεημ δ ζοιπθμηή, οπχπηεοζεκ υιςξ εηείκμ ημ 

μπμίμκ ηαζ ης υκηζ είπε ζοιαή ηαζ έδναιε δζά κα θνμκηίζδ κα ιεηαημιζζεή 

ημ ηακυκζμκ εζξ ηυπμκ αζθαθή. Έςξ κα θεάζδ εζξ ημκ ηυπμκ, υπμο ήημκ ημ 

ηακυκζμκ, μθίβμζ ζηναηζχηαζ δζέιεζκακ, μζ θμζπμί είπμκ ήδδ θεάζεζ εζξ 
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Καηυζζ, απ' υζμοξ δε απακημφζε ηαε' μδυκ εηείκμζ ιυκμκ επέζηνεθμκ, υζμζ 

ημκ εκηνέπμκημ, ηαζ είπμκ θζθμηζιίακ. Έπζαζε ηαζ ιυκμξ ημο ημ ζπμζκίμκ, δζά 

ημο μπμίμο εζφνεημ ημ ηακυκζμκ, έθεαζε ηαζ μ Νζηήηαξ ηαζ άθθμζ ηζκέξ 

αλζςιαηζημί ηαζ μφης ημ ιεηεηυιζγμκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ. Βκχ εβίκμκημ 

ηαφηα, ακαββέθθμοζζκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ υηζ έκ ζχια Βθθήκςκ, ημ 

μπμίμκ είπεκ οπάβεζ εζξ ηα αιπέθζα ηδξ Αμιπναίκαξ, επενζηοηθχεδ απυ ημοξ 

επενμφξ ηαζ είκαζ εζξ ιέβζζημκ ηίκδοκμκ. Ώθζενχκεζ αιέζςξ εζξ ημκ Νζηήηακ 

ηαζ ημοξ θμζπμφξ αλζςιαηζημφξ ηδκ θνμκηίδα ηδξ ιεηαημιίζεςξ ημο 

ηακμκίμο ηαζ αοηυξ δζεοεφκεηαζ πνμξ ημ ιένμξ υπμο ήζακ μζ ηζκδοκεφμκηεξ 

ιε ιυκμκ έκα απυ ημοξ οπδνέηαξ ημο ηαζ έκα εεεθμκηήκ, αθ' μφ υιςξ 

ειήκοζε κα ελέθεςζζ ηαζ άθθμζ ζηναηζχηαζ απυ ημ πςνίμκ. Ώθθά ιυθζξ 

επνμπχνδζεκ μθίβμκ ηαζ απακηά ενπμιέκμοξ ημοξ Έθθδκαξ, εζξ αμήεεζακ 

ηςκ μπμίςκ επήβαζκεκ. Βκχ επέζηνεθεκ μ Κανασζηάηδξ εζξ ηδκ ηαημζηίακ 

ημο ηαηααεαανδιέκμξ απυ ηδκ ανμπήκ, απυ ηδκ θάζπδκ ηαζ απυ ημκ ηυπμκ, 

ζδχκ πθδζίμκ ημο ημκ εεεθμκηήκ (28), ημκ μπμίμκ εβκχνζγεκ υηζ δζά 

πενζένβεζακ ηαζ θζθμηζιίακ ελέεεζε ημκ εαοηυκ ημο εζξ ημοξ ηυπμοξ ηαζ ημοξ 

ηζκδφκμοξ ηδξ εηζηναηείαξ· «ΐθέπεζξ (θέβεζ πνμξ αοηυκ) εζξ πμία αάζακα 

είιεεα οπμηείιεκμζ; ηαζ ι' υθα ηαφηα πμίμξ ιαξ ημ βκςνίγεζ; — Ώκ ηαηά ημ 

πανυκ (απεηνίεδ μ κέμξ) ηα πάεδ δεκ αθίκμοκ κα βκςνζζεχζζκ αζ 

εηδμοθεφζεζξ ηαζ μζ αβχκεξ ζμο, δεκ πνέπεζ κ' απεθπζζεήξ. Θέθεζ έθεεζ 

ηαζνυξ κα βκςνίζςζζ ηδκ αλίακ εηάζημο ηαζ κ' απμδχζςζζ ημκ ακήημκηα 

έπαζκμκ ηαζ ηδκ δζηαίακ αιμζαήκ. — 

Γνάθε ηακ (επακέθααεκ μ Κανασζηάηδξ) βνάθε υ, ηζ αθέπεζξ ηαζ ημφημ 

εέθεζ είκαζ ανηεηή ακηαιμζαή δζ' διάξ. 

Σμ θεάζζιμκ ηςκ Βθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ εζξ Αμιπναίκακ έβεζκεκ αιέζςξ 

βκςζηυκ εζξ υθαξ ηαξ πένζλ επανπίαξ, αθθ' μζ ηάημζημζ δεκ εηυθιδζακ κα 

θάαςζζ ηα υπθα, οπμπηεφμκηεξ ιήπςξ δ εηζηναηεία είκαζ πνμζςνζκή ηαζ 

ιυκμκ δζά θαθοναβςβίακ. Σαφηδκ ηδκ αημθιίακ αθέπςκ ηαζ μ Ρμφηδξ 

εγήηδζεκ απυ ημκ Κανασζηάηδκ κα ζηείθδ εζξ αοηυκ ζηναηζςηζηήκ ηζκα 

δφκαιζκ, δζά κα ειροπχζδ ημοξ ηαημίημοξ ηαζ κα ημοξ ηζκήζδ πάθζκ εζξ 

πυθειμκ ηαηά ημο επενμφ. Ο Κανασζηάηδξ πεπεζζιέκμξ ηαζ μ ίδζμξ δζά ηδκ 

ακάβηδκ ηαφηδκ, απέζηεζθε ημκ Γανδζηζχηδκ Γνίαακ ηαζ Νάημκ Πακμονβζά 

ιε πενίπμο ηεηναημζίμοξ ζηναηζχηαξ, βνάραξ ηαζ πνμξ ημκ Αομαμοκζχηδκ 

ηαζ πνμξ ημοξ θμζπμφξ ανπδβμφξ ηςκ υπθςκ κα θάαςζζ πνμεφιςξ ιεημπήκ 

εζξ ημκ πανυκηα ηνίζζιμκ αβχκα. 

Αζεδυεδ ηαζ εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ δ είδδζζξ ηδξ εζξ Αμιπναίκακ αθίλεςξ 

ηαζ ζηναημπεδεφζεςξ ημο Κανασζηάηδ ηαζ πμθθμί απυ ημοξ εηεί 

εονζζημιέκμοξ ηενεμεθθαδίηαξ ζοζζςιαημφιεκμζ ήνπμκημ εζξ αμήεεζάκ 

ημο. Δ πνμεοιία ηδξ εζξ Ρμφιεθδκ εηζηναηείαξ ακεθάκδ ηαζ εζξ ημοξ οπυ 

ηδκ μδδβίακ ηςκ μοθζςηχκ ανπδβχκ ζηναηζχηαξ, μζ μπμίμζ ήνπζζακ ήδδ 

ηαζ κ' απμζπχκηαζ, υηακ ηαζ μζ ίδζμζ ανπδβμί ηςκ απεθάζζζακ κα ιεηααχζζ 

ηαζ αοημί εζξ Αμιπναίκακ ηαζ κα ζοιιεεέλςζζκ εζξ ημκ ζενυκ ημφημκ αβχκα. 
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Μυκμκ απυ ημοξ ανπδβμφξ ημφημοξ μ Κχζηαξ Μπυηγανδξ ηαζ Κήηγμξ 

Σζααέθαξ δεκ ςδήβδζακ αοημπνμζχπςξ ηα οπυ ηδκ μδδβίακ ηςκ ζχιαηα 

εζξ ηαφηδκ ηδκ εηζηναηείακ είηε δζά κα ιδκ ακαβκςνίζςζζ ιε ηδκ πνάλζκ 

ανπδβυκ ημκ Κανασζηάηδκ, είηε δζυηζ είπμκ ζημπυκ κα θάαςζζ ιένμξ εζξ ηδκ 

ηυηε ζοβηνμημοιέκδκ Βεκζηήκ οκέθεοζζκ. 

Οζ ηάημζημζ ηςκ πένζλ επανπζχκ ακ ηαζ έαθεπμκ υηζ ημ Βθθδκζηυκ 

ζηναηυπεδμκ δφλακεκ μθμέκ ηαζ δ εηζηναηεία αφηδ απμηαηεζηήκεημ 

ζδιακηζηςηάηδ δζά ηδκ εζξ ΐζηζνκίηγακ δζάααζζκ ημο Α. Μαηνή ηαζ Γ. 

Ανάημο ηαζ δζά ηδκ εζξ Σαθάκηζ απυααζζκ ηςκ Οθοιπζαηχκ ζηναηεοιάηςκ, 

ι' υθα ηαφηα δεκ εηυθιςκ κα θάαςζζ ηα υπθα ηαηά ηςκ επενχκ ηαζ κα 

ζοιπνάλςζζ ιε ημκ Κανασζηάηδκ. Χξ ηαζ αοηά ηα πενί ημ ζηναηυπεδμκ 

πςνία, ι' υθμκ υηζ δεκ ήζακ πθδζίμκ Σμφνημζ, δεκ εηυθιδζακ κα ηζκδεχζζκ, 

αθθ' εγήηδζακ απυ ημκ Κανασζηάηδκ δφκαιζκ. Ο Κανασζηάηδξ αθ' μφ 

εκεεάννοκε ημοξ απεζηαθιέκμοξ ηςκ, έζηεζθεκ εζξ αμήεεζάκ ηςκ ημκ 

Ώκηχκζμκ Κμκημζυπμοθμκ ηαζ Γζακκάηδκ αδεθθυκ ημο Οδοζζέςξ ιε 

δζαημζίμοξ πενίπμο ζηναηζχηαξ, μζ μπμίμζ ιεηέαδζακ αιέζςξ η' 

εημπμεεηήεδζακ εζξ ηα πςνία Γαβανά ηαζ Κμοημοιμοθά. Οζ ηάημζημζ ηςκ 

πςνίςκ ημφηςκ εέθμκηεξ κα δείλςζζκ εζξ ημοξ επενμφξ, (ιεηά ηςκ μπμίςκ, 

θαίκεηαζ, ζοκεκκμμφκημ) υηζ ελ ακάβηδξ εδέπεδζακ ημοξ Έθθδκαξ, ηαζ κ' 

απμηηήζςζζ ιε ημφημ ηαηαθφβζμκ εζξ εκακηίακ πενίζηαζζκ, εζδμπμίδζακ ημκ 

Μμοζηαθάιπεδκ ανπδβυκ ηςκ ηαηά ηαξ επανπίαξ ηαφηαξ ημονηζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ, εονζζηυιεκμκ ηυηε εζξ Λεααδείακ· αοηυξ δε εημζιαζεείξ 

εηίκδζεκ αιέζςξ πνμξ ηα πςνία ηαφηα. Οζ Έθθδκεξ ιδ εθπίγμκηεξ κα ήκαζ 

ηυζμκ ιεβάθδ δ επενζηή δφκαιζξ, ελαπθςεέκηεξ εζξ ηυπμκ πενζζζυηενμκ απ' 

υζμκ ήζακ ζηακμί κα θοθάλςζζ ηαζ ιδ μπονςεέκηεξ ηαθχξ μοδ' εζξ αοηυκ, 

δκαβηάζεδζακ εζξ πνχηδκ έθμδμκ ηςκ επενχκ κα ηναπχζζκ εζξ θοβήκ, ήηζξ 

απέαδ εζξ αοημφξ πμθθά επζγήιζμξ· δζυηζ εθμκεφεδζακ οπέν ημοξ ηνζάημκηα 

πέκηε ηαζ εζοθθήθεδζακ γχκηεξ ιενζημί, εκ μζξ ηαζ μ Γζακκάηδξ αδεθθυξ 

ημο Οδοζζέςξ, ημκ μπμίμκ υιςξ εθυκεοζακ ιεη' μθίβμκ. 

Οζ εζξ Γαβανά πμθειήζακηεξ Σμφνημζ, υκηεξ έςξ μηηαηυζζμζ ηαζ έπμκηεξ επί 

ηεθαθήξ ημκ Μμοζηαθάιπεδκ, ήθεμκ ηδκ ενπμιέκδκ διένακ εζξ αμήεεζακ 

ηςκ εζξ Αμιπναίκακ απμηθεζζιέκςκ. Ο Κανασζηάηδξ ιδ βκςνίγςκ πυζδ 

ήημκ δ δφκαιζξ αφηδ ηςκ επενχκ ηαζ επεζδή δεκ ήημκ εέζζξ ανιμδία εζξ ημκ 

δνυιμκ ημο δζά κα πνμζπαεήζδ κα ειπμδίζδ ηδκ δζάααζίκ ηςκ, δζέηαλε ημοξ 

Έθθδκαξ κα θοθάηηςζζ ηαθχξ ηαξ ιεηαλφ Αμιπναίκαξ ηαζ Καημζίμο εέζεζξ 

ηςκ. Οζ Σμφνημζ, άια επθδζίαζακ εζξ ημ πςνίμκ, πςνίξ κα ζηναημπεδεφζςζζ 

ηαζ κα δζοπάζςζζκ μπςζμφκ, χνιδζακ αιέζςξ εκακηίμκ ζχιαηυξ ηζκμξ 

Βθθήκςκ ςπονςιέκμο εζξ ιίακ εηηθδζίακ, απέπμοζακ ςξ αμθήκ ημοθεηίμο 

απυ ηαξ αηνζκάξ μζηίαξ ηδξ Αμιπναίκαξ. Οζ Έθθδκεξ οπέιεζκακ ηδκ μνιήκ 

ηςκ, μζ δε Σμφνημζ ημπμεεηδεέκηεξ υπζζεεκ ηςκ πένζλ πεηνχκ 

ακηεπμθέιμοκ, αθθά ιεη' μθίβαξ ζηζβιάξ μζ Έθθδκεξ ελεθευκηεξ απυ ημοξ 

πνμιαπχκαξ ηςκ ηαζ εθμνιήζακηεξ ηαη' αοηχκ ημοξ εδίςλακ έςξ εζξ ηαξ 

μζηίαξ ηαζ εημπμεεηήεδζακ αοημί υπμο ήζακ μζ Σμφνημζ. Μεηά ηζκα 
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ακηζημοθεηζζιυκ, επεζδή μ ζηναηδηδβυξ Νζηήηαξ εζδηχεδ δζά κα εθμνιήζδ 

πθδζζέζηενμκ ηαηά ηςκ επενχκ, μζ Έθθδκεξ κμιίζακηεξ ημφημ ζδιείμκ 

μπζζεμδνμιήζεςξ, αιέζςξ επέζηνερακ υθμζ εζξ ηδκ εηηθδζίακ, μζ δε 

Σμφνημζ ηαηέθααμκ πάθζκ ηδκ πνμηένακ ηςκ εέζζκ. 

Δημθμφεεζ αηυιδ ιε γςδνυηδηα δ ιάπδ, υηακ εθάκδ έκ ζχια επενχκ 

πεγχκ ηαζ ζππέςκ ζοκζζηάιεκμκ απυ πζθίμοξ πενίπμο πμθειζζηάξ ηαζ 

ενπυιεκμκ απυ Ώηηζηήκ εζξ αμήεεζακ ηςκ εζξ Αμιπναίκακ πμθζμνημοιέκςκ. 

Οζ Έθθδκεξ, πςνίξ κα ηαναπεχζζ δζυθμο δζά ηδκ πανμοζίακ αοηήξ ηδξ 

ζδιακηζηήξ επενζηήξ δοκάιεςξ, επέιεζκακ ακηζιαπυιεκμζ εζξ ημοξ επενμφξ 

έςξ ηδκ κφηηα, υηε μφημζ ακεπχνδζακ εζξ Αμιπναίκακ. Σμ απυ ηδκ Ώηηζηήκ 

εθευκ ζηνάηεοια δεκ έθααε δζυθμο ιένμξ εζξ ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ, ημ μπμίμκ 

έδςηεκ αθμνιήκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ κα ζοιπενάκςζζκ υηζ ηδκ ενπμιέκδκ 

διένακ έιεθθε κα βέκδ ζδιακηζηή ζοιπθμηή. Κακέκ ζχια δεκ δεέθδζε κα 

ιείκδ εζξ ηδκ εηηθδζίακ, θμαμφιεκμκ ιδκ απμηθεζζεή απυ ημοξ επενμφξ ηαζ 

δεκ δοκδεή πθέμκ κα θάαδ αμήεεζακ· μ Κανασζηάηδξ θμζπυκ δζέηαλε ημοξ 

θοθάηημκηαξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ κ' ακαπςνήζςζζ ηδκ κφηηα, αθμφ 

ηαηαζηνέρςζζ ηα πενί ηδκ εηηθδζίακ μπονχιαηα. 

Ο Κανασζηάηδξ αθέπςκ υηζ δ δφκαιζξ ηςκ επενχκ ηαηέζηδ ζδιακηζηή ηαζ 

οπμεέηςκ υηζ μ Μμοζηαθάιπεδξ, Ώθαακυξ πμθειζζηήξ ηαζ θζθυηζιμξ, 

έιεθθεκ αθεφηηςξ κα ηζκδεή ηαηά ημο ζηναημπέδμο αοημφ ηςκ Βθθήκςκ, 

δζέηαλε ηαζ ηαηεζηεοάζεδ δζά κοηηυξ έκ μπφνςια εζξ ηδκ πθεονάκ ημο 

ζηναημπέδμο ηδκ αθέπμοζακ πνμξ Αμιπναίκακ επί ηςκ ενεζπίςκ παθαζμφ 

ηζκμξ ηείπμοξ ηαζ εζφζηδζε ηαξ ακαβηαίαξ πενί ημ ζηναηυπεδμκ θοθαηάξ. Οζ 

Σμφνημζ υιςξ μφηε ηδκ κφηηα εηείκδκ, μφηε ηαξ αημθμφεμοξ διέναξ δεκ 

έηαιακ ηακέκ ηίκδια· εοπανζζηήεδζακ ιυκμκ κα αάθςζζ θνμονάκ εζξ ηδκ 

εηηθδζίακ, ηδκ μπμίακ άθδζακ μζ Έθθδκεξ, ηαζ κα ηδκ μπονχζςζζκ. Οζ 

Έθθδκεξ εκεαννοκυιεκμζ απυ ηδκ αηζκδζίακ ηςκ Σμφνηςκ, ελήνπμκημ 

πμθθάηζξ ηαη' αοηχκ ηαζ έδζδμκ αζηίακ πμθέιμο, αθθ' αοημί δεκ εηζκμφκημ 

εζξ ζδιακηζηήκ ζοιπθμηήκ, δηνμαμθίγμκημ ιυκμκ ιαηνυεεκ ηαζ 

επέζηνεθμκ εζξ ηα ίδζα. Σεθεοηαίμκ μ Μμοζηαθάιπεδξ αθήζαξ έςξ 

επηαημζίμοξ πμθειζζηάξ εζξ Αμιπναίκακ, πανέθααε ηα θμζπά ζηναηεφιαηα 

ηαζ ακεπχνδζε. 

Αεκ εανάδοκακ πμθφ μζ Έθθδκεξ κα βκςνίζςζζ ηδκ αζηίακ ηδξ απναλίαξ ηαζ 

ηδξ απυ Αμιπναίκακ ακαπςνήζεςξ ηςκ επενχκ. Ο Μμοζηαθάιπεδξ άια 

έθεαζεκ εζξ Αμιπναίκακ, έιαεε ηδκ εζξ Σαθάκηζ απυααζζκ ηςκ Οθοιπίςκ, μζ 

μπμίμζ απέηθεζζακ ζηεκχξ ημοξ θοθάηημκηαξ ηαξ απμεήηαξ Σμφνημοξ. 

Βπεζδή δε απυ ημ Σαθάκηζ εθένμκημ αζ ηνμθαί ηαζ εζξ ηα θμζπά ημονηζηά 

ζηναηυπεδα, εζημπάζεδ πθέμκ ηαηεπείβμκ κα ηνέλδ εζξ εηείκμ ημ ιένμξ, 

πανά κα πμθειήζδ ημ ζηναηυπεδμκ ημο Κανασζηάηδ, ημ μπμίμκ δεκ ήημκ 

ηυζμκ επζηίκδοκμκ· δζυηζ ηαζ ακ ήεεθεκ επζηφπδ κα δζχλδ ημοξ Σμφνημοξ 

απυ Αμιπναίκακ, δεκ δδφκαημ κα επζθένδ ζδιακηζηήκ αθθμίςζζκ εζξ ηα 

ημονηζηά πνάβιαηα. 
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Ο Κανασζηάηδξ αθέπςκ υηζ μζ επενμί, ακ ηαζ ιε μθίβμκ ζππζηυκ, εηονίεομκ 

υθδκ ζπεδυκ ηδκ έιπνμζεεκ ηδξ Αμιπναίκαξ πεδζάδα ηαζ εέθςκ κα 

ζοζηείθδ ηαζ απυ ημφημ ημ ιένμξ ημοξ επενμφξ, δζέηαλε ημκ ανπδβυκ ημο 

αηάηημο Βθθδκζημφ ζππζημφ Υαηγή Μζπάθδκ Σαθζάκμκ, εονζζηυιεκμκ εζξ 

Μέβανα, κα ιεηααή εζξ Αμιπναίκακ· ηαζ αοηυξ οπαημφζαξ αιέζςξ ιεηέαδ 

εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ηδκ κφηηα ηδξ εκκάηδξ ημο Νμειανίμο. Ο Κανασζηάηδξ 

εέθςκ κα ςθεθδεή απυ ηδκ άβκμζακ ηςκ επενχκ δζά κα ηάιδ ηαιιίακ 

αθάαδκ εζξ αοημφξ, δζέηαλε κα ιδκ εαβάθςζζ ημοξ ίππμοξ εζξ ιένδ υπμο 

ήημκ δοκαηυκ κα θακχζζκ εζξ ημοξ επενμφξ, ηαζ ηδκ κφηηα ηδξ εκδεηάηδξ 

ημο αοημφ ιδκυξ δζχνζζε ημκ Γζακκάηδκ μοθηάκδκ κα οπάβδ ιε 

πεκηήημκηα ζηναηζχηαξ κα ηάιδ εκέδνακ εζξ ημοξ αιπεθχκαξ ηδξ 

Αμιπναίκαξ, υπμο εζοκείεζγμκ κα πδβαίκςζζ ζοπκά μζ επενμί δζά ζηαθφθζα 

ηαζ δζά αμζηήκ ηςκ ίππςκ ηςκ, ηαζ εάκ ιεκ πανμοζζαζεχζζκ μθίβμζ επενμί, 

κα ημοξ ηηοπήζδ πνμζπαεχκ κα ημοξ ειπμδίζδ ηδκ επζζηνμθήκ, δζά κα 

δχζδ αζηίακ κα ηνέλςζζκ εζξ αμήεεζάκ ηςκ μζ θμζπμί Σμφνημζ απυ ηδκ 

Αμιπναίκακ· εάκ δε ήκαζ πμθθμί ηαζ ζππείξ, κα πνμζπμζδεή θοβήκ πνμξ ημ 

ιένμξ ηδξ εαθάζζδξ ηαζ κα ακααή εζξ ημκ πθδζίμκ θυθμκ, υπμο μ ηυπμξ 

είκαζ άααημξ εζξ ημ ζππζηυκ. πμζμκ δε απυ ηα δφμ ηαφηα ήεεθε ζοιαή, ημ 

Βθθδκζηυκ ζππζηυκ, ημ μπμίμκ έιεθθε κα είκαζ έημζιμκ, άια ήεεθεκ αημφζεζ 

ημοξ πνχημοξ πονμαμθζζιμφξ, έπνεπε κα ελέθεδ ηαζ κα πνμζπαεήζδ κ' 

απμηυρδ ηδκ επζζηνμθήκ ηςκ επενχκ. οβπνυκςξ έιεθθε ηαζ μ Αήιμξ 

Σγέθζμξ κα ημπμεεηδεή εζξ ηδκ επάκςεεκ ηδξ Αμιπναίκαξ εέζζκ, χζηε 

μπυηακ ήεεθεκ ζδεί ελενπμιέκμοξ πμθθμφξ επενμφξ απυ ημ πςνίμκ, κα 

εθμνιήζδ εζξ αοηυ. 

Αφμ χναξ πνμ ηδξ ακαημθήξ ημο δθίμο εηίκδζεκ μ Γζακκάηδξ μοθηάκδξ 

απυ ημ Καηυζζ ηαζ ιεηά ηνεζξ χναξ ζοκαπακηάηαζ ιε έκ ζχια πμθειίςκ, 

ζοβηείιεκμκ απυ ηνζάημκηα πενίπμο ζππείξ, ηαζ αιέζςξ πονμαμθεί ηαη' 

αοηχκ. Οφημζ μπζζεμδνμιήζακηεξ πενζζζυηενμκ αμθήξ ημοθεηίμο, 

εζηάεδζακ· μζ δε Έθθδκεξ επνμζπμζήεδζακ θοβήκ. Ώθθ' μζ Σμφνημζ είηε 

οπμπηεφζακηεξ, είηε ηαηά ηφπδκ, δεκ δημθμφεμοκ ηαηυπζ ηαζ επμιέκςξ δεκ 

απειαηνφκμκημ πμθθά απυ ημ πςνίμκ. Σμ Βθθδκζηυκ ζππζηυκ αθ' μφ 

ιαηαίςξ επνυζιεκεκ ζηακήκ χνακ δζά κ' απμιαηνοκεχζζκ μζ επενμί, 

ηεθεοηαίμκ χνιδζεκ μιμφ ιε ημκ Κανασζηάηδκ ηαη' αοηχκ αημθμοεείημ δε 

ηαζ απυ ηεηναημζίμοξ πενίπμο πεγμφξ. Οζ Σμφνημζ ιδ υκηεξ ζηακμί κ' 

ακηζπαναηαπεχζζκ επζζηνέθμοζζκ αιέζςξ εζξ Αμιπναίκακ ηαζ 

ζοζζςιαηςεέκηεξ ιε ημοξ εηείεεκ ελεθευκηαξ πεγμφξ ηαζ ζππείξ, 

εημπμεεηήεδζακ πθδζίμκ ημο ηάης πφνβμο ηαζ ακηέηνμομκ ημοξ Έθθδκαξ. 

Ο Κανασζηάηδξ ζδχκ υηζ αηνμαμθζγυιεκμξ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ ιε ημοξ 

Σμφνημοξ δεκ ημοξ έαθαπηε ηίπμηε ηαζ επζεοιχκ κα ημοξ απμζπάζδ ηνυπμκ 

ηζκά απυ ηαξ μζηίαξ ηαζ κα ημοξ απμιαηνφκδ πνμξ ηδκ πεδζάδα, έηαιε 

ζδιείμκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ κα πνμζπμζδεχζζ θοβήκ· αθθ' αοημί εηθααυκηεξ 

ςξ αθδεή ηδκ θοβήκ, ακηί κα μπζζεμδνμιήζςζζ ηαη' μθίβμκ ηαζ ιε ηάλζκ, 

έθεοβμκ αζαίςξ πνμξ ημ ζηναηυπεδμκ· ςθεθμφιεκμζ απυ ηδκ αηαλίακ ηαφηδκ 

μζ ζππείξ ηςκ επενχκ, ηνέπμοζζ ηαηά ημο Βθθδκζημφ ζππζημφ, ηαηαθεάκμοζζ 
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ηαζ πενζηοηθυκμοζζ ημκ Γζακκάηδκ μοθηάκδκ, μ μπμίμξ επζζηνέραξ απυ 

ηδκ εκέδνακ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ ιδ εέθςκ κα ιέκδ ανβυξ, εκχ εβίκεημ 

ιάπδ, είπε θάαεζ έκα απυ ημοξ ηοπυκηαξ ίππμοξ ημο Κανασζηάηδ ιδ υκηα 

μφηε ζηακυκ, μφηε ζοκεζεζζιέκμκ εζξ πυθειμκ, ιε ημκ μπμίμκ είπεκ οπάβεζ εζξ 

ημ πεδίμκ ηδξ ιάπδξ ηαζ εκςεή ιε ημ ζππζηυκ. 

Ο Κανασζηάηδξ είδεκ εζξ πμίμκ ηίκδοκμκ ελεηέεδ μ μοθηάκδξ ηαζ αιέζςξ 

ζηνέθεζ πνχημξ ημκ ίππμκ ημο, παναηζκήζαξ δε ηαζ ημοξ θμζπμφξ ζππείξ κα 

ημκ αημθμοεήζςζζκ, χνιδζεκ εζξ αμήεεζακ. Ο μοθηάκδξ, ακ ηαζ 

επενζηοηθχεδ απυ ημοξ επενμφξ, ακ ηαζ μ ίππμξ ημο δεκ ήημκ δζυθμο 

επζηήδεζμξ ηαζ ζηακυξ μφηε δζά πυθειμκ μφηε δζά θοβήκ, ακηειάπεημ ι' υθμκ 

ημφημ ιυκμξ πνμξ πμθθμφξ ηαζ ακηείπε, ι' υθμκ υηζ είπε θάαεζ ήδδ ηέζζαναξ 

πθδβάξ. Ο Κανασζηάηδξ ηαηαθεάκεζ ιε ημκ οπαζπζζηήκ ημο ζππζημφ (29) ηαζ 

ιε ηέζζαναξ ή πέκηε ηςκ εοημθιμηένςκ ζππέςκ επζπίπημοκ εζξ ημοξ 

επενμφξ, θμκεφμοκ δφμ ελ αοηχκ, ηνέπμοκ ημοξ θμζπμφξ εζξ θοβήκ ηαζ 

δζαζχγμοκ ημκ μοθηάκδκ, ιέκμκηα αηυιδ επί ημο ίππμο ηαζ 

ακηζιαπυιεκμκ. Ώθθ' αζ πθδβαί ήζακ ηαίνζαζ ηαζ μ ήνςξ μφημξ ιεη' μθίβαξ 

ζηζβιάξ απέεακεκ. 

Ώκ ηαζ εζξ ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ ηαιιίακ άθθδκ γδιίακ δεκ έθααμκ μζ Έθθδκεξ, 

εκχ επνμλέκδζακ υπζ μθίβδκ εζξ ημοξ επενμφξ, μ εάκαημξ υιςξ ημο 

μοθηάκδ εθφπδζεκ υθμοξ ηαηάηανδα· μ βεκκαίμξ μφημξ πμθειζζηήξ, εκχ 

ήημκ είξ ηςκ ακδνεζμηένςκ ηαζ θνμκζιςηένςκ πμθειζηχκ ηδξ Βθθάδμξ, είπε 

ημκ ζημθζζιυκ ηδξ ιεηνζμθνμζφκδξ, μ μπμίμξ ημκ ηαηέζηδκεκ εζξ υθμοξ 

αβαπδηυκ· υζμκ ήζοπμξ ήημκ εζξ ηαζνυκ δζοπίαξ, ηυζμκ ακδζοπμφζεκ εκ 

ηαζνχ ιάπδξ· δεκ ήημκ δε ηίκδοκμξ, απυ ημκ μπμίμκ κα δεζθζάζδ· δ ακδνία 

ημο εβκςνίζεδ πνμ πάκηςκ εζξ ηαξ ηαηά ηςκ επενχκ εθυδμοξ επί ηδξ 

πμθζμνηίαξ ημο Μεζμθμββίμο, υηε ηαζ έθααε δφμ ηαηά δζαθυνμοξ ηαζνμφξ 

πθδβάξ. Ώνπδβυξ ημο ζχιαημξ ηςκ Παθαιδδζςηχκ, εθένεημ αλζμθμβχηαηα 

ηαζ αβαπάημ απυ υθμοξ, πνμ πάκηςκ υιςξ απυ ημκ Κανασζηάηδκ, μ μπμίμξ 

έδεζλε γςδνμηάηδκ θφπδκ δζά ημκ εάκαηυκ ημο. Ώπέεακε δε εζξ ηδκ ανπήκ 

εκυξ θαιπνμφ ζηαδίμο, ημ μπμίμκ ηα πνμηενήιαηά ημο ηαζ αζ πενζζηάζεζξ 

έδεζπκμκ υηζ ημο πνμεημίιαγμκ. 

Ο Κανασζηάηδξ ιαεχκ ιεηά ηζκαξ διέναξ, υηζ μζ εζξ Σαθάκηζ απμαάκηεξ 

Οθφιπζμζ εκζηήεδζακ η' εδζχπεδζακ, οπχπηεοζεκ υηζ μ Μμοζηαθάιπεδξ 

εέθεζ ηζκδεή ηαηά ημο οπυ ηδκ μδδβίακ ημο Γανδζηζχημο Γνίαα ηαζ Νάημο 

Πακμονβζά ζχιαημξ, ημπμεεηδιέκμο εζξ Αίζημιμκ ηαζ Ώνάπςαακ, δζά κα ημ 

ηαηαζηνέρδ ηαζ μφης κα επέθεδ ιε πενζζζμηένακ δφκαιζκ ηαζ ηυθιδκ ηαηά 

ημο Κανασζηάηδ. Αζά κα πνμθάαδ θμζπυκ ημ πνάβια ηαζ δζά κ' απμθφβδ ηδκ 

μπμίακ δ δζαίνεζζξ ημο ζηναηεφιαηυξ ημο διπμνμφζε κα επζθένδ αθάαδκ, 

αθέπςκ ζοβπνυκςξ υηζ ηαεήιεκμξ εζξ Αμιπναίκακ, εκχ δεκ δδφκαημ κα 

ηαηαζηνέρδ, ημοξ επενμφξ, έδζδεκ οπμρίακ εζξ ημοξ ηαημίημοξ δζά ηδξ 

ανβμπμνίαξ ημο υηζ δεκ ήημκ εζξ ηαηάζηαζζκ κα πνμαή, επεζδή ηεθεοηαίμκ 

ελέθζπμκ δζυθμο ηαζ αζ ηνμθαί, απεθάζζζε κ' ακαπςνήζδ δζά κα εκςεή ιε ημ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn29
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θμζπυκ ζχια ηαζ ιε ημοξ επακαζηαηήζακηαξ ζηναηδβμφξ Ρμφηδκ ηαζ 

Αοςαμοκζχηδκ. Σμ κ' αθήζδ ζηνάηεοια κα πμθζμνηεί ηδκ Αμιπναίκακ, ημ 

έηνζκε πενζηηυκ· δζυηζ μζ ηάημζημζ ηςκ επακαζηαηδζάκηςκ πςνίςκ είπμκ 

ιεηααή εζξ ηδκ Πεθμπυκκδζμκ. εεκ εηίκδζεκ απυ Καηυζζ πακζηναηζά πενί 

ηαξ δφμ χναξ ηδξ κοηηυξ ηδξ δεηάηδξ ηεηάνηδξ ημο Νμειανίμο, δζμνίζαξ ςξ 

μπζζεμθοθαηήκ ημ ζππζηυκ, ιε ημ μπμίμκ εζηάεδ ηαζ μ ίδζμξ, ιεηέαδ δε εζξ 

Υχζηζα, υπμο ήζακ ημπμεεηδιέκα ηαζ ηα οπυ ημοξ μοθζχηαξ ζηναηζςηζηά 

ζχιαηα. Οζ Σμφνημζ δεκ εκυδζακ δζυθμο ηδκ ακαπχνδζζκ ηςκ Βθθήκςκ, 

ηδκ έιαεμκ δε απυ έκα ηςκ εκημπίςκ πςνζηχκ, υζηζξ αοημιυθδζεκ εζξ ημοξ 

επενμφξ· δεκ εηυθιδζακ υιςξ κα ηαηαδζχλςζζκ ελ μπίζς ημοξ Έθθδκαξ ηδκ 

κφηηα, αθθά ιυκμκ ημ πνςί πενί ηα λδιενχιαηα εθάκδ ιένμξ ημο ζππζημφ 

ηςκ πενί ηα Υχζηζα. Ο Κανασζηάηδξ έπειρεκ αιέζςξ ηαη' αοημφ ημ 

Βθθδκζηυκ ζππζηυκ, αθθ' μζ Σμφνημζ ιδ ημθιήζακηεξ κ' ακηζηαπεχζζκ, 

ςπζζεμδνυιδζακ πνμξ ηδκ Αμιπναίκακ. 

Ο Κανασζηάηδξ ιδ έπςκ ζηακάξ ηνμθάξ δζά ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ επζεοιχκ 

κα ςθεθήζδ ημοξ ζηναηζχηαξ ιε ηδκ δζανπαβήκ ηςκ πμζικίςκ ηςκ 

ηεθακζηζςηχκ, μζ μπμίμζ, επίιμκμζ εζξ ηδκ ημονημθαηνείακ ηςκ, 

ζοκείνβδζακ εκ ιένεζ ηαζ εζξ ηδκ ηαηαζηνμθήκ ηςκ εκ Γαβανά 

αβςκζζεέκηςκ Βθθήκςκ, δζχνζζεκ ελαημζίμοξ ζηναηζχηαξ κα οπάβςζζκ εζξ 

ημ πςνίμκ ηεθακίημο δζά κα ημ ηαηαζηνέρςζζκ, ακ δοκδεχζζκ, εζδέ ιή, κ' 

ανπάζςζζκ υθα ηςκ ηαημίηςκ ηα πμίικζα. Σδκ απυθαζζκ ηαφηδκ ηδκ 

εημζκμπμίδζεκ μ Κανασζηάηδξ ηαζ πνμξ ημοξ μοθζχηαξ αλζςιαηζημφξ ηαζ 

ημοξ επνυααθε κα πέιρςζζκ έκ ιένμξ ακάθμβμκ· αθθ' μζ μοθζχηαζ 

ζοκεθευκηεξ εζξ ηδκ μζηίακ ημο επαναπμκέεδζακ δζαηί κα ηάιδ ηδκ 

απυθαζζκ ηαφηδκ πςνίξ κα ζοιαμοθεοεή ηαζ αοημφξ, ηαζ ιεηά ηζκα 

θμβμηνζαήκ πενί ημφημο ακεκέςζακ πάθζκ ηδξ ανπδβίαξ ημ πνυαθδια. 

θμζ μζ αλζςιαηζημί ημο ζηναηεφιαημξ ημο Κανασζηάηδ ακηέηεζκμκ 

επζιυκςξ θέβμκηεξ, υηζ δεκ εέθμοκ βκςνίζεζ άθθμκ ανπδβυκ πανά ημκ 

Κανασζηάηδκ, χζηε ηαηήκηδζακ ζπεδυκ ηαζ εζξ πνμθμνζηάξ φανεζξ ιεηά 

ηςκ μοθζςηχκ. Ο Κανασζηάηδξ υιςξ αθέπςκ υηζ δ διένα πνμέααζκε ηαζ 

ημ ζηνάηεοια δεκ έπνεπε κα πάκδ ηαζνυκ, αθ' εηένμο ιένμοξ θμαμφιεκμξ 

ιεβαθήηενα ζηάκδαθα, πανεηάθεζε ημοξ ιεη' αοημφ κα παναπςνήζςζζ, 

αοημί δε ιυθζξ επείζεδζακ, αθ' μφ πνμεζοιθςκήεδ ηνυπμκ ηζκά υηζ δ 

ελμοζία ημο μοθζχημο ανπδβμφ εέθεζ πενζμνίγεηαζ ιυκμκ εζξ ηα οπ' αοηυκ 

μοθζςηζηά ζχιαηα, εζξ δε ηα βεκζηά ημο ζηναημπέδμο εέθεζ ζοζηέπηεηαζ 

ιυκμκ ιε ημκ Κανασζηάηδκ. 

Ώθ' μφ έβεζκε δεηηυκ ημ γήηδια, μ Κανασζηάηδξ επνυααθεκ εζξ ημοξ 

μοθζχηαξ κα ηάιςζζκ αιέζςξ ηδκ εηθμβήκ ημο ανπδβμφ ηςκ· ηαζ 

ζοκήθεμκ επί ημφης εζξ ζδζαίηενμκ ιένμξ· αθθ' αθμφ ζηακήκ χνακ 

ζοκεζηέθεδζακ ηαζ δεκ εδοκήεδζακ κ' απμθαζίζςζζ ηίπμηε, απμζηέθθμοκ 

δφμ ελ αοηχκ πνμξ ημκ Κανασζηάηδκ, υζηζξ επνυζιεκε ηδκ απυηνζζζκ, δζά 

ηδκ μπμίακ ηαζ ιυκδκ ακέααθε ηαζ ηδκ εδζηήκ ημο ακαπχνδζζκ ηαζ ημ 
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ηίκδια ηςκ δζμνζζεέκηςκ δζά ηδκ ηαηαδνμιήκ ημο ηεθακίημο· ημο 

ακαββέθθμοκ δε υηζ δ εηθμβή δεκ είκαζ δοκαηυκ κα βέκδ ηδκ ζηζβιήκ ηαφηδκ, 

ηαε' δκ εημζιάγμκηαζ δζά κ' ακαπςνήζςζζκ· υηακ υιςξ θεάζςζζκ εζξ ιένμξ 

ήζοπμκ, υπμο εέθμοκ ζηαεή ιενζηάξ διέναξ, ηυηε εέθμοκ ηάιεζ ηδκ 

εηθμβήκ. Ο Κανασζηάηδξ αβακάηηδζε ιεβάθςξ δζ' αοηήκ ηδκ απυηνζζζκ, 

κμιίγςκ υηζ δ ακααμθή βίκεηαζ δζά κέα ζηάκδαθα, ηαζ αιέζςξ εζδηχεδ ηαζ 

ακεπχνδζε, δζαηάλαξ ημοξ πενί αοηυκ κα ημκ αημθμοεήζςζζκ· είπε δε ηαζ 

ιε εοιυκ πνμξ ημοξ πθδζίμκ ημο, υηζ δ ιάπαζνα εέθεζ δζαθφζεζ ηαξ 

απαζηήζεζξ ηςκ μοθζςηχκ. 

Με υθμοξ ημοξ πενί αοηυκ αλζςιαηζημφξ ιεηέαδ εζξ ηδκ μζηίακ ημο 

Λάιπνμο ΐεΎημο, μ μπμίμξ εκμιίγεημ μ αίηζμξ ημφηςκ ηςκ ηαναπχκ ηαζ εζξ 

ημο μπμίμο ήζακ ζοκαβιέκμζ υθμζ μζ μοθζχηαζ αλζςιαηζημί, ηαζ ηαεχξ 

ήημκ ηονζεοιέκμξ απυ ημκ εοιυκ, άνπζζε κα μκεζδίγδ ημοξ μοθζχηαξ 

μκμιάγςκ πανάθμβα ηαζ ακηζπαηνζςηζηά ηα ηζκήιαηά ηςκ «Βάκ (είπε) δεκ 

είπεηε ζημπυκ, ή δεκ διπμνμφζαηε κα ηάιεηε ηδκ εηθμβήκ ημο ανπδβμφ ζαξ, 

δζαηί κα ηδκ πνμαάθεηε ιε ηυζδκ επζιμκήκ, δ μπμία (ακ ήεεθμκ επζιείκεζ ηαζ 

μζ ηενεμεθθαδίηαζ αλζςιαηζημί) ήεεθεκ απμαή μθεενζςηάηδ εζξ υθδκ ηδκ 

ηενεάκ Βθθάδα ηαζ εζξ ζαξ ημοξ ζδίμοξ αηυιδ; Ώθ' μφ δε εηάιεηε ημ 

πνυαθδια ηαζ έβεζκε δεηηυκ, δζαηί δεκ ημ εηηεθείηε αιέζςξ, αθθά ημ 

ακααάθθεηε; Βη ημφημο δεκ δφκαηαζ ηζξ κα ζοιπενάκδ άθθμ, εζιή υηζ δεκ 

εηζκήεδηε δζά κα επζηφπδηε ηδκ ανπδβίακ, αθθά δζά κα θένεηε ζηάκδαθμκ εζξ 

ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ κα ιαηαζχζεηε ηδκ εηζηναηείακ». Οζ μοθζχηαζ πςνίξ 

κα γδηήζςζζ κα δζηαζμθμβδεχζζ δζά ημ πανυκ θένζζιυκ ηςκ, εηνάπδζακ εζξ 

πανάπμκα ηαζ εζξ δζδβήζεζξ εηδμοθεφζεςκ, εακάηςκ ηαζ γδιζχκ, ηα μπμία 

έπαεμκ πμθειμφκηεξ οπέν ηυπμο, απυ ημκ μπμίμκ μζ ιεκ πενί ημκ 

Κανασζηάηδκ έιεθθμκ κ' απμθαφζςζζκ αιέζςξ ςθέθεζακ, αοημί δε ιζηνάξ 

εθπίδαξ έπνεπε κα έπςζζκ. Ο Κανασζηάηδξ αθ' μφ είδε δζαθμνάκ εζξ ημκ 

ηνυπμκ ηςκ μοθζςηχκ ηαζ υηζ δεκ οπήνπε ημ πνμ μθίβμο αβένςπμκ, ημοξ 

πανεηίκδζε κ' αθήζςζζ ηαηά ιένμξ υθα ηα δζαηνέλακηα ηαζ κ' 

αημθμοεήζςζζκ ςξ αδεθθμί εζξ ηδκ εηζηναηείακ ηαζ υηζ εζξ ημ ηέθμξ ημο 

αβχκμξ ηάκεζξ δεκ εέθεζ ιείκεζ αδζηδιέκμξ. Σεθεοηαίμκ ημοξ ηαηέπεζζε κα 

ζηείθςζζ ιένμξ ζηναηεφιαημξ ηαζ αοημί εζξ ηαηαδνμιήκ ημο πςνίμο, ημ 

μπμίμκ ακςηένς ακεθέναιεκ. 

Ώθ' μφ ημζμοημηνυπςξ δζεθφεδ ηαζ αφηδ δ ηνζηοιία, ημ ζηναηυπεδμκ ιεηέαδ 

εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ ημο Ώβίμο εναθείι ημο κέμο εζξ Αμιπυκ. Ο 

Κανασζηάηδξ, επεζδή έιεθθε κα δζααή ημ ζηνάηεοια απυ δοζπςνίαξ ηζκάξ, 

εέθςκ κα έπδ αζθαθή ηα μπίζεζα, απεθάζζζε ηαζ άθδζε δφκαιζκ εζξ ημ 

ιμκαζηήνζμκ απυ εηαηυκ πεκηήημκηα ζηναηζχηαξ· ηδκ δε επμιέκδκ διένακ 

μθίβμκ πνμ ηδξ ακαημθήξ ημο δθίμο ακεπχνδζε ηαζ έθεαζε ημ εζπέναξ εζξ 

ημ ιμκαζηήνζμκ ημο Ώβίμο Λμοηά εζξ ηείνζ (30). Βκ χ ηαηεζηήκςζεκ αοημφ 

ημ ζηνάηεοια, επέζηνερακ ηζκέξ ηςκ ζηναηζςηχκ, ηςκ εηζηναηεοζάκηςκ 

ηαηά ημο πςνίμο ηεθακίημο, ηαζ ακήββεζθακ ηδκ απμηοπίακ ηδξ 

εηζηναηείαξ ηαφηδξ, απέδςηακ δε αοηήκ εζξ ηδκ δζαθςκίακ ηςκ ζηαθέκηςκ 
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ανπδβχκ. Οζ θμζπμί ζηναηζχηαζ ιεηέαδζακ ηαη' εοεείακ εζξ Αίζημιμκ, υπμο 

ιεηέαδ ηδκ ενπμιέκδκ διένακ ηαζ υθμκ ημ θμζπυκ ζηναηυπεδμκ. 

Βζξ ημφημ ημ πςνίμκ είπε ζημπυκ μ Κανασζηάηδξ κ' ακαπαφζδ ιενζηάξ 

διέναξ ημ ζηνάηεοια απυ ηδκ ηαημπάεεζακ ηδξ μδμζπμνίαξ, αθθά ιυθζξ 

έθεαζε ηαζ ημο πανμοζζάγεηαζ κέςκ αβχκςκ ζηάδζμκ. 

Ο Μμοζηαθάιπεδξ δζαθφζαξ ηαπφηαηα ηδκ εζξ Σαθάκηζ εηζηναηείακ ηςκ 

Οθοιπίςκ, εκςεείξ ηαζ ιε ημκ Κεπαβζάιπεδκ ημο Κζμοηαπή, απεθάζζζε κα 

δζααή εζξ άθςκα δζά κα αμδεήζδ ημοξ εηεί πμθζμνημοιέκμοξ απυ ημκ Γ. 

Αοςαμοκζχηδκ ηαζ Νάημκ Πακμονβζά· επ' αοηχ ης ζημπχ ήθεε ιε υθμκ ημ 

ζηνάηεοια εζξ Ααφθεζακ ηαε' δκ διένακ έθεαζακ ηαζ ηα οπυ ημκ 

Κανασζηάηδκ ζηναηεφιαηα εζξ Αίζημιμκ. 

Ο Μμοζηαθάιπεδξ έιεζκε ηδκ κφηηα ηαφηδκ εζξ ημ επάκςεεκ ηδξ Ααφθεζαξ 

ιμκαζηήνζμκ επμκμιαγυιεκμκ ηδξ Εενμοζαθήι (31) ηαζ εηεί μιζθχκ ιε ημοξ 

πενί αοηυκ ακέθενεκ υηζ ηδκ επμιέκδκ διένακ έιεθθε κα δζααή απυ ηδκ 

Ώνάπςαακ δζά κα οπάβδ εζξ άθςκα· αημφζαξ ημφημ είξ ηςκ δζαηυκςκ ημο 

Μμκαζηδνίμο, εζδήιςκ ηδξ Ώθαακζηήξ βθχζζδξ, ιεηαααίκεζ ηδκ κφηηα εζξ 

Αίζημιμκ ηαζ ημ ακαββέθθεζ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ. Οθίβμκ πνμ ημο 

ιεζμκοηηίμο έθααεκ μ Κανασζηάηδξ ηδκ είδδζζκ ηαφηδκ ηαζ αιέζςξ 

δζχνζζε ημκ Γανδζηζχηδκ Γνίαακ ηαζ Γεχνβζμκ ΐάζμκ ιε πεκηαημζίμοξ 

ζηναηζχηαξ κα οπάβςζζκ εζξ Ώνάπςαακ, κα πνμηαηαθάαςζζ ηα μπονχηενα 

ιένδ αοηήξ ηαζ κα ηηοπήζςζζ ημοξ επενμφξ, ακ επζπεζνήζςζζ κα δζααχζζ. 

οβπνυκςξ έζηεζθε ηαζ ζημπζάξ (ηαναμφθζα) δζά κα ημκ εζδμπμζήζςζζ πυηε 

ηαζ πυεεκ έιεθθμκ κα δζααχζζκ μζ επενμί, δζά κα ηζκδεή εκακηίμκ ηςκ. 

Σδκ επμιέκδκ διένακ ημ πνςί μζ επενμί δζδνέεδζακ εζξ δφς ηαζ ημ ιεκ 

πεγζηυκ δζέαδ δζά ηζκμξ ζηεκήξ μδμφ, δ μπμία θένεζ απυ ημ ιμκαζηήνζμκ εζξ 

Ώνάπςαακ, ημ δε ζππζηυκ ηαζ ηα θμνηδβά δζά ημο Γειέκμο. Άια ακήββεζθακ 

αζ ζημπζαί ημ ηίκδια ηςκ επενχκ, μ Κανασζηάηδξ απέζηεζθε ημκ 

Υνζζηυδμοθμκ Υαηγή Πέηνμο κα οπάβδ εζξ αμήεεζακ ηςκ πνμαπμζηαθέκηςκ 

εζξ Ώνάπςαακ απυ ηζκα δνυιμκ δζά ημο αμοκμφ ημο Αζζηυιμο· αοηυξ δε ιεη' 

μθίβμκ παναθααχκ πενίπμο μηηαημζίμοξ ζηναηζχηαξ πςνίξ απμζηεοάξ 

εηίκδζε πνμξ ημκ Γειεκυκ, υεεκ είπμκ ήδδ δζααή μζ επενμί δζεοεοκυιεκμζ 

πνμξ Ώνάπςαακ. 

Σμ πεγζηυκ ηςκ επενχκ, εκχ επθδζίαγεκ εζξ Ώνάπςαακ, εζδμπμζήεδ απυ 

ηζκαξ ηςκ ηαημίηςκ υηζ θοθάηηεηαζ ημ πςνίμκ απυ ζηναηζχηαξ Έθθδκαξ· 

ιαευκ υιςξ ζοβπνυκςξ ηδκ μθζβυηδηα αοηχκ, έθααε εάννμξ ηαζ χνιδζε 

πνμξ ημ πςνίμκ. Οζ Έθθδκεξ ηθεζζιέκμζ εζξ ηδκ εηηθδζίακ ημο Ώβίμο 

Γεςνβίμο ηαζ εζξ ηαξ μπονςηέναξ μζηίαξ, ακηέηνμοζακ ηδκ μνιήκ ηςκ ηαζ 

επμθέιδζακ ηνεζξ πενίπμο χναξ. Έιααζκμκ ήδδ εζξ ηδκ Ώνάπςαακ ηαζ μζ δζά 

Γειέκμο δζααάκηεξ Σμφνημζ, υηακ μζ ιεκ οπυ ημκ Υνζζηυδμοθμκ επθδζίαγμκ 

εζξ ημ πςνίμκ απυ ημ ακηζηνζκυκ ιένμξ, μ δε Κανασζηάηδξ είπεκ ήδδ δζααή 
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ημκ Γειεκυκ. Οζ Σμφνημζ είηε δζυηζ δεκ ήθπζγμκ κα οπάνπδ εζξ ημφημ ημ 

ιένμξ ημζαφηδ Βθθδκζηή δφκαιζξ, είηε δζυηζ δεκ ήζακ εζξ ηαθήκ ηάλζκ, 

εδεζθίαζακ. Μυθζξ ακηεζηάεδζακ μθίβμκ εζξ ηδκ πνχηδκ πνμζαμθήκ ηςκ 

Βθθήκςκ ηαζ αιέζςξ εηνάπδζακ εζξ θοβήκ πνμξ ημ ιένμξ ηςκ αθχκςκ. 

Ώπακηχζζκ υιςξ ηαζ εηείεεκ ενπμιέκμοξ ημκ Γ. Αοςαμοκζχηδκ, Νάημκ 

Πακμονβζάκ ηαζ Γζακκμφζδκ (32). Μδ δοκδεέκηεξ θμζπυκ κα πνμπςνήζςζζ 

ηαζ ηαηαδζςηυιεκμζ υπζζεεκ απυ ημοξ πενί ημκ Κανασζηάηδκ, εζηνάθδζακ 

πνμξ ημ ιένμξ ημο Πανκαζζμφ ηαζ ζοκήθεμκ υθμζ μιμφ ιε ηαξ απμζηεοάξ 

ηςκ ηαζ ηα γχα ηςκ εζξ έκα θυθμκ επάκςεεκ ηδξ Ώνάπςααξ, ςπονςιέκμκ 

πνμπείνςξ πνυ ηζκμξ ηαζνμφ πανά ηςκ εκημπίςκ· μζ δε Έθθδκεξ 

ηαηαθααυκηεξ ηαξ πενί αοηυ ημ ιένμξ εέζεζξ έζηδζακ πμθζμνηίακ. Βζξ ηδκ 

ιάπδκ ηαφηδκ απυ ιεκ ημοξ Έθθδκαξ δεκ εθμκεφεδ ηακείξ, επθδβχεδζακ 

υιςξ έλ, απυ δε ημοξ επενμφξ εθμκεφεδζακ έςξ δέηα, εκ μζξ ηαζ είξ 

εοκμμφιεκμξ οπδνέηδξ ημο Μμοζηαθάιπεδ, επθδβχεδζακ δε έςξ 

ηνζάημκηα. 

Οζ Έθθδκεξ ιδ έπμκηεξ απμζηεοάξ ιαγφ ηςκ ηαζ υκηεξ βοικμί, ηαεχξ 

εηίκδζακ απυ Αίζημιμκ, δεκ διπυνεζακ δζά ηδκ οπεναμθζηήκ ρφπνακ κα 

δζαιείκςζζκ εζξ ηδκ πμθζμνηίακ. Καη' ανπάξ εζοκαθθάπεδζακ, αθθ' έπεζηα 

ιδ δοκάιεκμζ κ' απακηήζςζζ ημ ηνφμξ μοδέ ηαη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ, άθδζακ 

δζυθμο ηδκ πμθζμνηίακ ηαζ ιεηέαδζακ εζξ ηαξ μζηίαξ ηδξ Ώνάπςααξ, υπμο 

δζεκοηηένεοζακ άβνοπκμζ, απακηχκηεξ ηδκ οπεναμθήκ ημο ηνφμοξ ιε ηαξ 

θςηίαξ ηαζ ημκ μίκμκ (33). Οζ Σμφνημζ ηδκ κφηηα εηείκδκ δδφκακημ κ' 

ακαπςνήζςζζκ ααθααείξ ή ιε μθίβδκ γδιίακ πνμξ υπμζμκ ιένμξ ήεεθμκ 

απμθαζίζεζ· αθθ' μζ ανπδβμί ηςκ δεκ ηαηεδέπεδζακ· έβναρακ δε εζξ υθα ηα 

πένζλ επενζηά ζηναηυπεδα ηαζ εζξ ημκ ίδζμκ Κζμοηαπήκ κα ημοξ πέιρςζζκ 

υζμκ ημ δοκαηυκ ηαπφηενμκ κέαξ δοκάιεζξ δζά κα δζμνεχζςζζ ημ ζοιαάκ εζξ 

αοημφξ αηφπδια. Πνμ πάκηςκ επέιεζκεκ μ Κεπαβζάιπεδξ, ςκ θζθυηζιμξ ηαζ 

επζζηδνζγυιεκμξ εζξ ηδκ πνμξ αοηυκ αβάπδκ ημο Κζμοηαπή. 

Σδκ επμιέκδκ διένακ, πνζκ αηυιδ ακαηείθδ μ ήθζμξ, μ Κανασζηάηδξ 

εημπμεέηδζε πενί ημοξ επενμφξ υθμκ ημ Βθθδκζηυκ ζηνάηεοια, ημ μπμίμκ 

δεκ ημοξ άθζκε πθέμκ μοδέ ηεθαθήκ κα πνμαάθςζζκ έλς απυ ημ μπφνςιά 

ηςκ. Ώθ' μφ δε ζοκήπεδζακ εζξ Ώνάπςαακ ηαζ υζμζ είπμκ απμιείκδ εζξ 

Αίζημιμκ ηαζ υζμζ ήζακ εζξ ηδκ πμθζμνηίακ ηςκ αθχκςκ ηαζ ήθεε ηαζ μ Α. 

Μαηνήξ ιε ημοξ πενί αοηυκ, μ Κανασζηάηδξ απέζηεζθε ιένμξ ημο 

ζηναηεφιαημξ εζξ Γειεκυκ ηαζ ιένμξ εζξ ηδκ μδυκ ηδκ θένμοζακ εζξ ημ 

ιμκαζηήνζμκ ηδξ Εενμοζαθήι δζά κα ειπμδίζςζζ ηαξ αμδεείαξ, αζ μπμίαζ 

έιεθθμκ κα έθεςζζκ εζξ ημοξ επενμφξ. Άια έθεαζεκ εζξ ηα δζάθμνα 

Σμονηζηά ζηναηυπεδα δ είδδζζξ ημο απμηθεζζιμφ ημο Μμοζηαθάιπεδ ηαζ 

Κεπαβζάιπεδ ηαζ αζ πνμζηθήζεζξ αοηχκ δζά κα δνάιςζζκ εζξ αμήεεζάκ ηςκ, 

δζάθμνα ζχιαηα εηίκδζακ πνμξ Ώνάπςαακ· ηαζ απυ ιεκ ημ ιένμξ ημο 

Γειέκμο ήνπμκημ έςξ μηηαηυζζμζ Σμφνημζ μδδβμφιεκμζ απυ ηζκα 

Ώιπημοθάκ Ώθαακυκ. Οζ θοθάηημκηεξ ηδκ δζάααζζκ ηαφηδκ Έθθδκεξ 

απμζονεέκηεξ εζξ ηαξ δφς πθεονάξ, άθδζακ ημοξ επενμφξ κα εζζέθεςζζκ εζξ 
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ημ ζηεκυκ, έπεζηα εθμνιήζακηεξ απυ ηαξ δφς πθεονάξ ημοξ έηνερακ εζξ 

θοβήκ· εθυκεοζακ οπέν ημοξ πεκηήημκηα, ήνπαζακ ιενζηά θμνηία ηαζ ημοξ 

θμζπμφξ ηαηεδίςλακ ζηακυκ δζάζηδια πνμξ ηδκ Ααφθεζακ. Οζ δε δζά ημο 

ιμκαζηδνίμο ηδξ Εενμοζαθήι ενπυιεκμζ δεκ εηυθιδζακ, μοδέ ηακ κα 

δμηζιάζςζζ ηδκ δζάααζζκ, αθθ' εθευκηεξ εζξ θυθμκ ηζκά υπμο ήημκ δοκαηυκ 

κα ημοξ ζδχζζκ μζ πμθζμνημφιεκμζ, επονμαυθδζακ ιυκμκ πςνίξ κα 

πνμπςνήζςζζκ. ηακ μζ πμθζμνημφιεκμζ είδμκ ημκ πονμαμθζζιυκ, είηε δζυηζ 

ήημκ ημφημ ζφκεδια ελυδμο, είηε δζυηζ ειροπχεδζακ, εδμηίιαζακ κα 

ελέθεςζζκ απυ ημ πενίθναβια ηςκ πνμξ ημ ιένμξ ηδξ Εενμοζαθήι. Ώπυ ημ 

ηίκδια ημφημ ηςκ επενχκ εηανάπεδζακ ηζκέξ ηςκ Βθθήκςκ, μζ μπμίμζ 

εθφθαηημκ ημ πνμξ ημκ Πανκαζζυκ ιένμξ, ηαζ ακαηαηχεδζακ ςξ δζά θοβήκ. 

Ώθθ' μ Κανασζηάηδξ δναιχκ αοημπνμζχπςξ πνμξ ημφημ ημ ιένμξ, ημοξ ιεκ 

Έθθδκαξ ειρφπςζε, ημοξ δε πμθζμνημοιέκμοξ ακηέηνμοζε ηαζ δεκ άθδζε 

κα ελέθεςζζκ. Μεηά ημφημ δζεοεφκεδ αιέζςξ ιέ ηζκαξ ζηναηζχηαξ πνμξ ημ 

ιένμξ υπμο επονμαυθδζακ μζ επενμί, δζά κα απακηήζδ ηαζ ημφηςκ ηδκ 

μνιήκ· αθθ' αοημί δεκ εηυθιδζακ κα πνμπςνήζςζζ. 

Οζ Σμφνημζ ζηεκμπςνμφιεκμζ ιεβάθςξ απυ ηδκ έθθεζρζκ κενμφ ηαζ ηνμθχκ, 

απεθπζζεέκηεξ ημο κα θάαςζζ αμήεεζακ απυ ηα πθδζίμκ ζηναηυπεδα, 

επνυααθμκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ κα ημοξ ζοβπςνήζδ ηδκ έλμδμκ. Ώοηυξ 

εδέπεδ ιεκ ημ πνυαθδια ημφημ, αθθ' εγήηδζε κα παναδμεχζζκ εζξ αοηυκ αζ 

πυθεζξ Λεααδείαξ ηαζ αθχκςκ ηαζ δζά ηδκ αζθάθεζακ ηδξ εηηεθέζεςξ κα 

ιείκςζζκ εκέπονα εζξ αοηυκ μζ δφμ ανπδβμί ημο επενζημφ ζηναηεφιαημξ, μ 

Μμοζηαθάιπεδξ ηαζ μ Κεπαβζάιπεδξ. Οζ ανπδβμί ηςκ Σμφνηςκ εθπίγμκηεξ 

αηυιδ εζξ ηδκ αμήεεζακ ημο Κζμοηαπή δεκ εδέπεδζακ ημφημ ημ πνυαθδια, 

ημ μπμίμκ ηαζ άθθςξ δεκ εζοιαζαάγεημ ιε ηδκ θζθμηζιίακ ηςκ ηαζ ιε ηδκ 

πμθζηζηήκ ηδξ αοθήξ ηςκ. 

Ώθθ' δ πνμζδμηςιέκδ αμήεεζα ημο Κζμοηαπή δεκ εθαίκεημ ηαζ μ ηαζνυξ 

πνμπςνχκ ηαηέζηαζκεκ αθμνήημοξ ηαξ εθθείρεζξ ηςκ· ημ δε πεζνυηενμκ, αζ 

ζοιαάζαζ ανμπαί ηδκ 22, 23 ηαζ 24 ημο Νμειανίμο ηαζ δ παναημθμοεήζαζα 

πζχκ ημοξ έθενακ εζξ ημκ έζπαημκ ααειυκ ηδξ απεθπζζίαξ. Καζ άθθμ υπζ 

ιζηνυκ δοζηφπδια ημοξ ηαηεηάναλε ηαε' οπεναμθήκ. Ο Μμοζηαθάιπεδξ 

πενζενπυιεκμξ ηαζ ειροπχκςκ ημοξ Σμφνημοξ, επήβεκ εζξ έκ ιένμξ, ημ 

μπμίμκ εηηοπάημ ζοκεπέζηενμκ απυ ημοξ Έθθδκαξ, ηαζ δζά κα εκεαννφκδ 

ημοξ εκ αοηχ εηάεζζε ηαζ εημοθέηζγεκ μ ίδζμξ, αθθά ιδ πνμθοθαηηυιεκμξ 

υζμκ έπνεπε πθδβχκεηαζ εζξ ηδκ ηεθαθήκ απυ αυθζ Βθθδκζηυκ, ημ μπμίμκ, 

ςξ ενπυιεκμκ απυ ιαηνζκυκ ιένμξ, δεκ εθάκδ ηαη' ανπάξ εακαηδθυνμκ, ημ 

ηνφμξ υιςξ ηαζ δ έθθεζρζξ ηςκ ακαβηαίςκ ηαζ ηδξ ακδημφζδξ πενζπμζήζεςξ 

ημ ηαηέζηδζακ ημζμφημκ, χζηε μζ Σμφνημζ, ακ ηαζ μ Κεπαβζάιπεδξ ημοξ 

εκεεάννοκεκ, υηζ είκ' αδφκαημκ κα ιδκ θεάζδ αμήεεζα πανά ημο Κζμοηαπή, 

ηαζ ημοξ πανεηάθεζ κα επζιείκςζζκ μθίβμκ αηυιδ εζξ ηα δεζκά, δεκ είπμκ 

πθέμκ πνμεοιίακ κα οπαημφζςζζκ· ήημκ δε ης υκηζ ηνμιενά δ ηαηάζηαζίξ 

ηςκ. Πενζςνζζιέκμζ εζξ ζηεκχηαημκ ηυπμκ, ημο μπμίμο ημ έδαθμξ 

απμηαηέζηδ θαζπςδέζηαημκ δζά ηαξ ζοκεπείξ ανμπάξ ηαζ δζά ημ πθήεμξ ηςκ 
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γχςκ, ηα μπμία ήζακ ηθεζζιέκα μιμφ ιε αοημφξ, δεκ δδφκακημ κα έπςζζ 

ηακέκ είδμξ ακαπαφζεςξ, μοδέ ηακ κα ηαείζςζζ ηαζ κα ελαπθςεχζζ· 

ζηενδιέκμζ ηνμθχκ, πμηχκ ηαζ λφθςκ, δεκ είπμκ ηακέκ ιέζμκ ημο κα 

απμθφβςζζ ηδκ οπεναμθήκ ηδξ ρφπναξ, δ μπμία απυ ζηζβιήκ εζξ ζηζβιήκ 

απέααζκε ζδιακηζηςηένα ηαζ επαζζεδημηένα. Πμθθχκ είπμκ ήδδ αθαθεή μζ 

πυδεξ απυ ημκ παβεηυκ ηαζ ηδκ οβναζίακ ηαζ μ εάκαημξ, μ μπμίμξ είπεκ ήδδ 

ανπίζεζ κα μθζβμζηεφδ ημκ ανζειυκ ηςκ, πανμοζζαγυιεκμξ ςξ απαναίηδημξ 

εζξ ηα υιιαηα εηάζημο, εκέπκεε ηνμιενάκ αεοιίακ. , ηζ υιςξ εημνφθςζε 

ηαξ δοζηοπίαξ ηςκ ήημκ δ οπεναμθζηή πζχκ, δ μπμία άνπζζε κα πίπηδ ηδκ 24 

ημο Νμειανίμο ηαζ ημοξ επαπεζθμφζε κα ημοξ εκηαθζάζδ γςκηακμφξ. 

Σμζαφηα δεζκά ιδκ διπμνμφκηεξ πθέμκ κα οπμιείκςζζκ, χνιδζακ εζξ θοβήκ 

πνμξ ημ ιμκαζηήνζμκ ηδξ Εενμοζαθήι. Έβεζκε δε δ ανπή απυ ημοξ Γηέηδδεξ. 

Δ οπεναμθή ημο πεζιχκμξ, δ μπμία δκάβηαζε ημοξ επενμφξ κα απμθαζίζςζζ 

ηδκ θοβήκ, έηαιε ηαζ ημοξ Έθθδκαξ κα παναζηήζςζζ ηαξ πενί ημ Σμονηζηυκ 

ζηναηυπεδμκ εέζεζξ ηςκ ηαζ κα ζοκέθεςζζκ εζξ ηαξ μζηίαξ ηδξ Ώνάπςααξ· 

μθίβμζ δε ιυκμκ δζέιεζκμκ ςξ θοθαηή. οκέαδ δε πνζκ ηδξ ελυδμο ηςκ 

επενχκ κα ημζκμπμζδεή ρεοδχξ υηζ έθοβμκ μζ πμθζμνημφιεκμζ. Οζ Έθθδκεξ 

έδναιμκ αιέζςξ πνμξ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, αθθ' ζδυκηεξ υηζ μζ επενμί 

δζέιεζκμκ εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ, επέζηνερακ μπίζς εζξ ηαξ ηαημζηίαξ ηςκ. ηακ 

δε ζοκέαδ αθδεχξ δ θοβή, πμθθμί ιδ δίδμκηεξ πίζηζκ δεκ ελήθεμκ εζξ 

ηαηαδίςλζκ, ι' υθμκ υηζ μ ίδζμξ Κανασζηάηδξ εθχκαλεκ ακαββέθθςκ ηδκ 

θοβήκ ηαζ παναηζκχκ μκμιαζηί ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ ημο ζηναηεφιαημξ 

δζά κα ελέθεςζζκ εζξ ηαηαδίςλζκ. Ο Γανδζηζχηδξ Γνίααξ ηαζ μ 

Υνζζηυδμοθμξ Υαηγή Πέηνμο, μζ μπμίμζ ήζακ θοθαηή ηαη' εηείκδκ ηδκ 

διένακ εζξ ημ ιένμξ υπμο έηαιακ ημ ηίκδια μζ επενμί, ιδ έπμκηεξ 

πενζζζμηένμοξ ηςκ ηνζάημκηα ζηναηζςηχκ, δεκ δδοκήεδζακ κ' απακηήζςζζ 

ηδκ μνιήκ ηςκ. Τπμπςνήζακηεξ θμζπυκ μθίβμκ ηαηχηενμκ ηδξ μδμφ ηαζ 

ακαββείθακηεξ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ ημ πνάβια, έιεζκακ μφηςξ, έςξ μφ 

δζέαδ ημ πθεζυηενμκ ιένμξ ηςκ επενχκ. Έπεζηα δε αθ' μφ ζοκήθεμκ ηαζ 

άθθμζ πμθθμί μιμφ ιε αοημφξ, χνιδζακ εζξ ημ ιέζμκ ηςκ επενχκ ηαζ 

δζεπχνζζακ ημοξ υπζζεεκ ενπμιέκμοξ. Καηαδζχημκηεξ δε ημοξ θεφβμκηαξ, 

εθυκεομκ υπζ ηαηά ζεζνάκ ημκ πνχημκ απακηχιεκμκ, αθθ' υπμζμκ έαθεπμκ 

ζηακχηενμκ κα δζαζςεή· ημοξ δε θμζπμφξ ημοξ άθζκμκ εφιαηα ηςκ υπζζεεκ 

αημθμοεμφκηςκ Βθθήκςκ. Αεκ ιεηεπεζνίζεδζακ πονμαυθα δζυθμο εζξ 

ηαφηδκ ηδκ ζοιπθμηήκ, δζυηζ απμηαηέζηδζακ άπνδζηα δζά ηδκ οπεναμθήκ 

ηδξ πζυκμξ. Αφμ χναξ πνμ ηδξ δφζεςξ ημο δθίμο έηαιακ ανπήκ ηδξ 

θμκζηςηάηδξ ηαφηδξ ηαηαδζχλεςξ μζ Έθθδκεξ, επέιεζκακ δε έςξ ιίακ χνακ 

ηδξ κοηηυξ, ηαζ ηυηε επέζηνερακ. Άθθμξ υιςξ επενυξ ζηθδνυηενμξ 

επέπεζεκ εζξ ημοξ Σμφνημοξ ημοξ δζαθοβυκηαξ ηδκ Βθθδκζηήκ ιάπαζνακ. 

Ώδοκαηζζιέκμζ απυ ηδκ ηαημπάεεζακ ηαζ απμηαιςιέκμζ απυ ηδκ αίακ ηδξ 

θοβήξ ηαζ ημκ δνυιμκ, ιυθζξ εηάεμκημ δζά κ' ακαπαοεχζζ, ηαζ αιέζςξ 

επάβςκακ ηαζ δεκ ήζακ πθέμκ ζηακμί κα ζδηςεχζζ ηαζ κα ηζκδεχζζκ, αθθ' 

απέεκδζημκ εζξ ηδκ μπμίακ ήεεθμκ εονεεή ζηάζζκ. 
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Ο Κανασζηάηδξ, ιδ αημφςκ ηνυημκ πονμαυθςκ εζξ ηδκ ηαηαδίςλζκ ηαζ 

επεζδή μζ θοθάηημκηεξ ημκ πνμξ ημ ιμκαζηήνζμκ δνυιμκ είπμκ πνμ μθίβμο 

ακαπςνήζεζ απυ ηαξ εέζεζξ ηςκ δζά ηδκ οπεναμθήκ ηδξ ρφπναξ, εκυιζζεκ 

υηζ μζ Σμφνημζ δζέθοβμκ ααθααείξ. Βπαναηζκμφζε ι' υθμκ ημφημ ημοξ 

Έθθδκαξ ηαζ ημοξ απέζηεθθεκ εζξ ηδκ ηαηαδίςλζκ· ήημκ υιςξ εζξ ιεβίζηδκ 

αεοιίακ ηαζ θφπδκ. Συζμκ δε πανάδμλμξ ημο εθάκδ δ ηαηαζηνμθή ηςκ 

επενχκ, υηακ επζζηνέθμκηεξ ηζκέξ ιε θάθονα ηδκ ακήββεζθακ, χζηε επήβε 

ηαζ μ ίδζμξ ανηεηυκ δζάζηδια δζά κα ίδδ ιε ηα ίδζά ημο υιιαηα ακ ης υκηζ 

ήημκ ημζαφηδ, μπμίακ ηδκ επενίβναθμκ. Οζ θμκεοεέκηεξ εηείκδκ ηδκ εζπένακ 

επενμί ήζακ έςξ ελαηυζζμζ, επζάζεδζακ δε ηαζ πμθθμί γχκηεξ, αθθά ιυθζξ 

έςξ πεκήκηα διπυνεζε κα δζαζχζδ μ Κανασζηάηδξ· μζ θμζπμί υκηεξ 

αθαιιέκμζ εζξ ημοξ πυδαξ απυ ημ οπεναμθζηυκ ηνφμξ απέεακμκ ιεη' μθίβμκ· 

επάεδζακ δε ηαζ μζ δφμ ανπδβμί ημο ζηναημπέδμο ηςκ επενχκ, ηαζ ηαξ 

ηεθαθάξ ηςκ έθενμκ μζ ζηναηζχηαζ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ εζξ πίζηςζζκ. Ο 

Κανασζηάηδξ εθπίγςκ πάκημηε ςξ εκδεπμιέκδκ ηδκ ζοιαάζακ 

ηαηαζηνμθήκ ηςκ επενχκ, είπεκ οπμζπεεή ζδιακηζηάξ αιμζαάξ εζξ ημκ 

υζηζξ ήεεθε δοκδεή κα ζοθθάαδ γχκηα ηακέκα απυ ημοξ δφμ ημφημοξ 

ανπδβμφξ, αθθά δεκ επέηοπεκ· επεζδή μ ιεκ Κεπαβζάιπεδξ ιδ δοκάιεκμξ κα 

ηάιδ βκςζηυκ ημκ εαοηυκ ημο εζξ ημοξ Έθθδκαξ δζά ηδκ άβκμζακ ηδξ 

βθχζζδξ ηςκ, εθμκεφεδ μθίβμκ ιαηνάκ απυ ημ μπφνςια ηςκ Σμφνηςκ. Ο 

δε Μμοζηαθάιπεδξ είπεκ απμηεθαθζζεδ εζξ ημκ ηαζνυκ ηδξ ελυδμο απυ ημκ 

ίδζμκ αδεθθυκ ημο, δζά κα ιδκ ζοθθδθεή γςκ απυ ημοξ Έθθδκαξ, ιδ ςκ εζξ 

ηαηάζηαζζκ κα θφβδ μιμφ ιε ημοξ θμζπμφξ· ηδκ δε ηεθαθήκ ημο πανέδςηεκ 

είξ ηζκαξ ηςκ μζηείςκ ημο δζά κα ηδκ θάαςζζ ιαγή ηςκ ηαζ κα ιδ βεκή 

βκςζηυξ εζξ ημοξ Έθθδκαξ· αθθ' αοημί ιδ δοκάιεκμζ, θαίκεηαζ, κα ηδκ 

δζαζχζςζζ, ηδκ έννζρακ ηαε' μδυκ, υπμο ηδκ εφνμκ μζ ζηναηζχηαζ μζ μπμίμζ 

ηδκ ιεηεηυιζζακ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ. 

Ώπ' υθμκ ημ επενζηυκ ζχια, ημ μπμίμκ οπενέααζκε ημοξ πζθίμοξ 

μηηαημζίμοξ, ιυθζξ δζεζχεδζακ έςξ ηνζαηυζζμζ ηαζ εη ημφηςκ υπζ υθμζ 

οβζείξ. Βηονίεοζακ δε μζ Έθθδκεξ είημζζ ηνεζξ ζδιαίαξ, υθαξ ηαξ απμζηεοάξ 

ηαζ υθα ηα γχα ηςκ επενχκ. Μ' υθμκ υηζ ηνεζξ διέναξ ηαηά ζοκέπεζακ μζ 

Έθθδκεξ δζά ηδκ επζεοιίακ ηςκ θαθφνςκ πενζήνπμκημ ενεοκχκηεξ εζξ ηα 

ιένδ υπμο ήημκ εθπίξ υηζ δζεζπάνδζακ μζ επενμί, πμθθά πηχιαηα δεκ 

εονέεδζακ, δζυηζ εζηεπάζεδζακ απυ ηδκ πζυκα, ηαζ ημφημ έδςηεκ αζηίακ κα 

οπμηεεή ηαη' ανπάξ δ θεμνά ηςκ επενχκ υπζ ηυζμκ ιεβάθδ, υζμκ 

πναβιαηζηχξ ήημκ· αημθμφεςξ υιςξ, θομιέκδξ ηδξ πζυκμξ ηαζ 

ακαηαθοπημιέκςκ ηςκ πηςιάηςκ, εβκχζεδ ημ ιέβεεμξ ηδξ θεμνάξ ηςκ 

επενχκ. Ώπυ δε ημοξ Έθθδκαξ ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ πμθζμνηίαξ ηαζ 

ηδκ έλμδμκ ηςκ επενχκ εθμκεφεδζακ ιυκμκ δχδεηα ηαζ επθδβχεδζακ έςξ 

είημζζ (34). 

Ο Κανασζηάηδξ αθ' μφ δζέκεζιεκ εζξ ημοξ ακδναβαεήζακηαξ ακαθυβμοξ 

αιμζαάξ ςξ πνμξ ηα μθίβα ιέζα ηα μπμία είπεκ εζξ ηδκ ελμοζίακ ημο, δζέηαλε 

κα εβενεή ηνυπαζμκ εζξ Ώνάπςαακ απυ ηαξ ηεθαθάξ ηςκ Σμφνηςκ εκ είδεζ 
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πφνβμο. Σμ ένβμκ ημφημ, θείρακμκ ηδξ ααναανυηδηαξ ηςκ δεχκ, δεκ έηνζκε 

δζ' άθθμκ θυβμκ ακαβηαίμκ κα ημ ιεηαπεζνζζεή, εζιή κα ηάιδ κα θακχζζκ 

έκμπμζ εζξ ημοξ Σμφνημοξ μζ ηάημζημζ ημο πςνίμο ηαζ κα πάζςζζ ηδκ εθπίδα 

ημο κα οπμηαπεχζζ πάθζκ εζξ ημοξ επενμφξ (35). Βπέβναρακ δε εζξ αοηυ· 

«ΣΡΟΠΏΕΟΝ ΣΧΝ ΒΛΛΔΝΧΝ ΚΏΣΏ ΣΧΝ ΐΏΡΐΏΡΧΝ». Βζξ ηαξ δφμ 

πθεονάξ ημο έπμκημξ ηδκ επζβναθήκ ηαφηδκ θίεμο εηέεδζακ αζ ηεθαθαί ημο 

Κεπαβζάιπεδ ηαζ Μμοζηαθάιπεδ. 

Μεηά ηδκ ηαηαζηνμθήκ ηαφηδκ ηςκ επενχκ απεθάζζζε κα μπονχζδ ηδκ 

ΐεθίηγακ ιε ζηναηζςηζηήκ δφκαιζκ επί ζημπχ ημο κα αθάρδ ημοξ εζξ 

Ααφθεζακ επενμφξ ηαζ κα δοκδεή κα ζοκεκκμδεή ιε ηα Οθφιπζα 

ζηναηεφιαηα, πνμξ ηα μπμία είπε βνάρεζ ηαζ ηαη' εοεείακ ηαζ δζά ιέζμο ηδξ 

Κοαενκήζεςξ δζά κα επακέθεςζζ πάθζκ εζξ Σαθάκηζμκ. Έζηεζθε δε πνχημκ 

ημκ Γ. Αοςαμοκζχηδκ, I. Ρμφηδκ ηαζ Υ. Πενναζαυκ ιε ηνζαημζίμοξ 

ζηναηζχηαξ, μζ μπμίμζ δζέαδζακ ηδκ κφηηα πθδζίμκ ηδξ Ααφθεζαξ, ι' υθμκ 

υηζ εζηναημπέδεοεκ εζξ αοηήκ ζδιακηζηή επενζηή δφκαιζξ. Ο δε 

Κανασζηάηδξ αθ' μφ ςπφνςζε ημ Αίζημιμκ, δζμνίζαξ εζξ αοηυ ημ ζχια ημο 

Κχζηα Μπυηγανδ, μδδβμφιεκμκ απυ ημκ Εςάκκδκ Μπασναηηάνδκ, ηαζ 

ημπμεεηήζαξ Λεζααδίηαξ ηζκάξ μπθανπδβμφξ, αθ' μφ έζηεζθεκ εζξ άθςκα 

ηδκ ακαβηαίακ πνμξ πμθζμνηίακ δφκαιζκ οπυ ημκ Γεχνβζμκ Ανάημκ (36), 

αοηυξ ιε υθμκ ημ θμζπυκ ζηνάηεοια δζααάξ απυ ηδκ Ώβυνζακδκ ηαζ 

μοαάθακ ιεηέαδ ηδκ 30 Νμειανίμο εζξ ΐεθίηγακ. 

Ώπεθάζζζε κα δζαηνίρδ ιενζηάξ διέναξ αοηυεζ, πνχημκ ιεκ δζυηζ ήθπζγε κα 

επακέθεςζζκ μζ Οθφιπζμζ, ιεηά ηςκ μπμίςκ εκμφιεκμξ ήθπζγε κα ειπμδίζδ 

μθμηεθχξ ηδκ δζά λδνάξ δζάααζζκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ηνμθχκ, ηαζ 

δεφηενμκ δζυηζ επεεφιεζ κα πνμλεκήζδ ηζκά αθάαδκ εζξ ηα δζαααίκμκηα 

εηείεεκ επενζηά ζηναηεφιαηα. Ώθθά ημ ιεκ ηδξ επζζηνμθήξ ηςκ Οθοιπίςκ 

ζπέδζμκ, ακ ηαζ εγδηήεδ επζιυκςξ, δεκ έθααεκ έηααζζκ, εζ ιδ ιεηά δφς 

ιήκαξ ηαζ ηυηε πάθζκ πςνίξ ηανπυκ· δεκ απέαδ υιςξ ιαηαία δ εζξ ΐεθίηγακ 

δζαηνζαή ημο, υζμκ δζά ημ δεφηενμκ επεζδή εηένδδζε κίηδκ υπζ αζήιακημκ. 

Σδκ πέιπηδκ ημο Αεηειανίμο ακδββέθεδ απυ ηαξ ζημπζάξ υηζ έιεθθε κα 

δζααή δζά ηδξ Φμκηάκαξ εηείκδκ ηδκ διένακ έκ ζχια επενχκ οπυ ημκ 

Οζιάκπεδκ Κυνηγακ, ζοκζζηάιεκμκ απυ επηαημζίμοξ πενίπμο ζηναηζχηαξ 

εηηυξ ηςκ οπδνεηχκ ηαζ ηςκ αημθμοεμφκηςκ ςξ έιπμνμζ ημ ζηναηυπεδμκ. 

Ο Κανασζηάηδξ δζχνζζε ημοξ ιεκ πεγμφξ κα ηνοθεχζζκ εζξ ηα ενείπζα ημο 

Σμονημπςνίμο, υπμο εζοιπέναζκεκ υηζ έιεθθμκ κα δζεοεοκεχζζκ μζ επενμί 

δζά κα ιείκςζζ ηδκ κφηηα, ημ δε ζππζηυκ κα πνμπςνήζδ εζξ ηα πθάβζα ηδξ 

μδμφ, απυ ηδκ μπμίακ ήνπμκημ μζ επενμί, χζηε κα ημοξ ειπμδίζδ ηδκ 

επζζηνμθήκ, υηακ ήεεθμκ ηηοπδεή απυ ηα έιπνμζεεκ. Ώθθά ημ ζπέδζμκ δεκ 

επέηοπεκ εκηεθχξ δζά ηδκ ακοπμιμκδζίακ ηςκ ηεηνοιιέκςκ εζξ ηα ενείπζα. 

Βκχ μζ επενμί ήνπμκημ ελαπθςιέκμζ ηαηά ιήημξ ςξ ιία ζεζνά, ηαεχξ ήημκ 

επυιεκμκ δζά ηδκ ζηεκυηδηα ηδξ μδμφ, ιυθζξ εθάκδ δ ειπνμζεμθοθαηή, ηαζ 

μζ εζξ ημ Σμονημπχνζμκ Έθθδκεξ εαβήηακ απυ ηαξ εκέδναξ ηςκ. Οζ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn35
http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn36


www.schooltime.gr ελίδα 60 
 

πνμπμνεουιεκμζ Σμφνημζ ιδ υκηεξ έημζιμζ δζά πυθειμκ, δζυηζ δεκ ήθπζγμκ 

Βθθδκζηήκ δφκαιζκ εζξ εηείκμ ημ ιένμξ, ςπζζεμδνυιδζακ αιέζςξ· αθ' μφ 

υιςξ εκχεδζακ ιε ημοξ υπζζεεκ ενπμιέκμοξ ηαζ ζοκεηεκηνχεδζακ 

μπςζμφκ, ακηεζηάεδζακ εζξ ημοξ Έθθδκαξ, αθθά ιεηά ιζζήξ χναξ 

ζοιπθμηήκ πμθειμφιεκμζ ηαηά πνυζςπμκ ιεκ απυ ημοξ πεγμφξ, εζξ ημ 

πθάβζμκ δε απυ ημ ζππζηυκ, εηνάπδζακ εζξ θοβήκ πνμξ ημ ιένμξ απυ ημ 

μπμίμκ ήνπμκημ, δ ζηεκυηδξ υιςξ ηδξ μδμφ ηαζ μζ Έθθδκεξ επζδζχημκηεξ δεκ 

ημοξ εζοβπχνδζακ κα δζαζχζςζζκ εη ηςκ μηηαημζίςκ θμνηδβχκ, ηα μπμία 

έθενμκ ιεε' εαοηχκ, εζιή πμθθά ιζηνυκ ανζειυκ· εθμκεφεδζακ δε εζξ ημκ 

ηυπμκ ηδξ ιάπδξ ηαζ ηαε' μδυκ έςξ πεκηήημκηα, εκ μζξ ηαί ηζκεξ πνζζηζακμί 

αημθμοεμφκηεξ ςξ οπδνέηαζ ημοξ επενμφξ. 

Σμ δοζηφπδια ημφημ ηςκ Σμφνηςκ ακδββέθεδ ηαζ εζξ ημοξ εζξ Ααφθεζακ 

ζηναημπεδεφμκηαξ· αθθ' μφημζ ιδ πζζηεφμκηεξ, απέζηεζθακ δζαημζίμοξ 

πενίπμο ζππείξ δζά κα παναηδνήζςζζ ηαζ κα θάαςζζκ αηνζαή πθδνμθμνίακ 

πενί ημο πνάβιαημξ. Ο Κανασζηάηδξ ζδχκ αοημφξ δζεοεοκμιέκμοξ πνμξ ημ 

Σμονημπχνζμκ ηαζ οπμεέηςκ υηζ έιεθθμκ κα δζααχζζ δζά ηδξ Φμκηάκδξ, 

πανέθααε ιεε' εαοημφ ηζκάξ ηςκ ζππέςκ ηαζ έςξ ηνζαημζίμοξ πεγμφξ ηαζ 

ιεηέαδ εζξ Σμονημπχνζμκ, υπμο ηνφραξ υθμοξ εζξ ηα ενείπζα ημο πςνίμο, 

ημοξ δζέηαλε κα πενζιέκςζζκ, έςξ μο κα πθδζζάζςζζκ μζ επενμί. Οζ επενμί 

υιςξ οπμπηεφζακηεξ θαίκεηαζ, δεκ επθδζίαζακ μθμηεθχξ, αθθά 

ηαηαζημπεφμκηεξ ημκ ηυπμκ ηαζ πενζενβαγυιεκμζ ιαηνυεεκ, άια απήκηδζακ 

ηζκά πηχιαηα ηδξ πνμθααμφζδξ ιάπδξ, αεααζςεέκηεξ ελ αοηχκ πενί ημο 

ζοιαάκημξ ηαζ θμαδεέκηεξ, ςπζζεμδνυιδζακ αιέζςξ ιε αίακ. Οζ Έθθδκεξ 

χνιδζακ ηαηαδζχημκηεξ, αθθά δεκ ήημκ δοκαηυκ κα ημοξ θεάζςζζ 

θεφβμκηαξ μφης δνμιαίςξ· ιυθζξ μζ ηαπφηενμζ ηςκ ζππέςκ ηαζ πεγχκ 

επθδζίαζακ ηαζ αηνμαμθζζεέκηεξ μθίβμκ δζεθφεδζακ δζά ηδκ επεθεμφζακ 

κφηηα. 

Ο Κανασζηάηδξ αθέπςκ υηζ δζαιέκςκ εζξ ηαφηα ηα ιένδ δεκ δδφκαημ κα 

μζημκμιή ηνμθάξ δζά ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ επεζδή απεθπίζεδ ημο κα ίδδ 

ακακεμοιέκδκ ηδκ εζξ Σαθάκηζμκ εηζηναηείακ ηςκ Οθοιπίςκ, απεθάζζζε κα 

ιεηααή εζξ Νέαξ Πάηναξ, υπμο ηαζ ηνμθάξ αθευκμοξ έιεθθε κα εφνδ ηαζ 

Σμφνημζ ήζακ μθίβμζ. Βηηυξ ημφηςκ ήθπζγεκ υηζ δ εηζηναηεία αφηδ έιεθθε 

κα εθεοεενχζδ πςνίξ πυθειμκ ηαζ ηαξ επανπίαξ ηςκ Κνααάνςκ, 

Λζδςνζηίμο ηαζ Κανπεκδζίμο, δζυηζ επενζηοηθχκμκημ ηνυπμκ ηζκά απυ ηα 

Βθθδκζηά ζηναηεφιαηα. εεκ αθήζαξ εζξ θφθαλζκ ηδξ ΐεθίηγαξ ημκ Ρμφηδκ, 

ημκ Νάημκ Πακμονβζάκ ηαζ ημκ Υ. Πενναζαυκ, αοηυξ ιε υθμκ ημ θμζπυκ 

ζηνάηεοια εηίκδζε ηδκ δεηάηδκ ημο Αεηειανίμο. Ώθθ' αθ' δξ χναξ εαβήηεκ 

απυ ημ πςνίμκ ιία ναβδαζμηάηδ ανμπή δεκ έηαιε δζυθμο δζαημπήκ έςξ ημ 

εζπέναξ ηαζ, ημ πεζνυηενμκ, δεκ οπήνπε ηακέκ πςνίμκ, υπμο κα ιείκςζζ ηδκ 

κφηηα μζ ζηναηζχηαζ ηαζ κα θάαςζζ ηζκά πενζπμίδζζκ δζά ημ ηνφμξ ηαζ ημκ 

ηυπμκ. Οζ πνμπμνεουιεκμζ επνμπχνδζακ έςξ κα εφνςζζκ ανιυδζμκ ηυπμκ 

δζά κα ηαηαζηδκχζςζζκ, μζ δε υπζζεεκ ενπυιεκμζ ιδ δοκάιεκμζ κα 

ηαηαθεάζςζζ ημοξ έιπνμζεεκ απεηυπημκημ, ηαζ δ κφηηα, δ μπμία ηαηέθααε 
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ημοξ πενζζζμηένμοξ εζξ ημκ δνυιμκ, ηαηέζηδζε δοζημθςηένακ ηδκ πμνείακ. 

Πνμζέηζ μ πνμηείιεκμξ πμηαιυξ ηδξ Γνααζάξ (Κδθζζζυξ), ημο μπμίμο ημ 

νεφια είπεκ ήδδ ελμβηςεή, χζηε οπενέααζκε ηαξ γχκαξ ηςκ δζαααζκυκηςκ, 

εδοζηυθεοζε ιεβάθςξ ημοξ Έθθδκαξ. Σέθμξ πάκηςκ υιςξ εημπμεεηήεδζακ 

είξ ηζκα δνοιχκα πθδζίμκ ημο πμηαιμφ ηαζ ακάρακηεξ θςηζάξ, 

επενζπμζμφκημ εαοημφξ. Καηαβακαηηδζιέκμζ υιςξ απυ ηδκ ηαημπάεεζακ ηαζ 

ημκ ηυπμκ, ελεεφιαζκμκ εζξ φανεζξ ηαηά ημο Κανασζηάηδ· αοηυξ υιςξ 

εθάκδ πμθφ πενζπμζδηζηχηενμξ ηαζ θζθμθνμκέζηενμξ εηείκδκ ηδκ κφηηα απ' 

υ, ηζ εη θφζεςξ ήημκ, ηαζ πενζενπυιεκμξ ηαξ ζοκμζηίαξ ηςκ ζηναηζςηχκ 

ημοξ εκεεάννοκε, θζθμθνμκμφιεκμξ ηαζ δελζμφιεκμξ αοημφξ ηαζ παναηζκχκ 

ηαζ ζοιπνάηηςκ εζξ ημ κ' ακάρςζζ θςηίαξ· χζηε δ ηαη' αοημφ αβακάηηδζζξ 

ελαθείθεδ δζυθμο, ηαζ αθ' μφ ιάθζζηα έπαοζεκ δ ανμπή ηαζ άκαρακ ηαξ 

θςηίαξ, απέδςηακ ηδκ αζηίακ υπμο θοζζηά ακήηε κα ηδκ απμδχζςζζκ, εζξ 

ηδκ απνεζυηδηα ημο ηαζνμφ. Βπκίβδζακ εηείκδκ ηδκ κφηηα εζξ ηδκ δζάααζζκ 

ημο πμηαιμφ δχδεηα ζηναηζχηαζ, απέεακμκ δε απυ ημ ηνφμξ δφμ, ηαζ ακ δ 

ανμπή δεκ ήεεθε παφζεζ μβθήβμνα, πμθθμί ήεεθμκ απμεάκεζ απυ ημ ηνφμξ. 

Ο Κανασζηάηδξ αθέπςκ υηζ ημ ζηνάηεοια ηαημπαεήζακ ημζμοημηνυπςξ 

είπεκ ακάβηδκ ακαπαφζεςξ, απεθάζζζε κα ημ ιεηααζαάζδ, εζξ ηα πςνία 

μοαάθαξ ηαζ Ώβυνζακδξ, υπμο ηαζ ιεηέαδ ηδκ ενπμιέκδκ διένακ. Βκχ δε 

δζέηνζαεκ αοηυεζ, ακαββέθθεηαζ εζξ αοηυκ υηζ μ Οιέν παζάξ μ Κανοζηζκυξ 

εημζιάγεζ εηζηναηείακ δζά κα οπάβδ εζξ αμήεεζακ ηςκ εζξ άθςκα 

απμηθεζζιέκςκ. εεκ δεκ εκέηνζκε κ' αημθμοεήζδ ημ ηαηά ηςκ Νέςκ 

Παηνχκ επζπείνδια, αθθ' επέζηνερεκ εζξ Ώνάπςαακ ηδκ 15 ημο Αεηειανίμο 

μιμφ ιε υθδκ ηδκ ζηναηζάκ. 

Δ εημζιαζία ηςκ επενχκ εβίκεημ αναδοηάηδ, ηαζ μ Κανασζηάηδξ ιδ εέθςκ 

κ' αθίκδ ανβυκ ημ ζηνάηεοια, απεθάζζζε κα ιεηααή πνμξ ηαξ επανπίαξ 

Λζδςνζηίμο ηαζ Κνααάνςκ δζά κα ηαεανίζδ ηαζ αοηάξ ηαξ επανπίαξ απυ 

ημοξ επενμφξ ηαζ δζά κα γςμηνμθήζδ ημ ζηναηυπεδμκ, πςνίξ κα 

απμιαηνοκεή πμθφ απυ ηα άθςκα ηαζ ημ Αίζημιμκ, υπμο, υηακ ήεεθε ηφπεζ 

κα βέκδ ηίκδια πανά ηςκ επενχκ, επεεφιεζ κα ηαηαθεάζδ εζξ αμήεεζακ. 

Βπεζδή δε, ακ ηαζ έθααεκ ακηαπμηνίζεζξ ιε ημκ εθάηακ (37) ηαζ άθθμοξ 

εηείκςκ ηςκ ιενχκ μπθανπδβμφξ, οπχπηεοε ι' υθμκ ημφημ υηζ διπμνμφζακ 

κα εκακηζςεχζζκ, δζέηαλε ημκ Α. Μαηνήκ ιε πεκηαημζίμοξ ζηναηζχηαξ κα 

εζζέθεδ εζξ ηδκ επανπίακ Λζδςνζηίμο ηαζ κα ημπμεεηδεή εζξ ημ πςνίμκ 

Γνακίηγακ, κα πενζιείκδ δε εηεί κέαξ δζαηαβάξ, ακ απακηήζδ ακηίζηαζζκ, κα 

ζοκεκκμδεή δε ιεηά ημο εθάηα δζά κα ηζκδεχζζκ εη ζοιθχκμο ηαηά ηςκ 

επενχκ. Άια έθεαζεκ εζξ Γνακίηγακ μ Μαηνήξ εζδμπμίδζε ημκ εθάηακ, 

εονζζηυιεκμκ ηαη' εηείκαξ ηαξ διέναξ εζξ Ώνημηίκακ, δζά κα έθεδ κα 

ζοκμιζθήζςζζκ μ δε εθάηαξ απεηνίεδ, υηζ επεζδή ελήθεεκ έκ ζχια επενχκ 

απυ Ναφπαηημκ ηαζ εζηναημπέδεοζεκ εζξ Κθδιάηζ ιε ζημπυκ κα πνμαή 

πνμξ ηα άθςκα, ηα ζηναηεφιαηα κμιίγεζ ακαβηαίμκ κα δζεοεοκεχζζ πνμξ 

εηείκμ ημ ιένμξ, υπμο εέθεζ δζεοεοκεή ηαζ αοηυξ μ ίδζμξ· δζά κα 

ακηαιςεχζζ δε ηνίκεζ ανιμδζχηενμκ ηυπμκ ηα ηεθζχηζηα Ρμοπάηζα, υπμο 
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αοηυξ εέθεζ οπάβεζ ηαζ εέθεζ ημοξ πενζιείκεζ. Βθευκηεξ θμζπυκ αιθυηενμζ 

ηδκ επμιέκδκ διένακ εζξ ηδκ εέζζκ ηαφηδκ, έηαιακ ημ ζπέδζμκ ημο 

ηζκήιαηυξ ηςκ, ηαζ μ ιεκ Ξφδδξ ηαζ Καθφααξ ιε δζαημζίμοξ πεκηήημκηα 

ζηναηζχηαξ εζηάθδζακ εζξ Κνάαανα δζά κα ηαηαδζχλςζζκ έκ επενζηυκ 

ιζηνυκ ζχια εονζζηυιεκμκ εζξ Λμοιπμοηζκά, ημ δε θμζπυκ ζηνάηεοια 

απεθαζίζεδ κα ημπμεεηδεή εζξ Παθαζμλάνζ δζά κα απακηήζδ ηδκ πνυμδμκ 

ηςκ εη Ναοπάηημο ελεθευκηςκ επενχκ. 

Ώθθ' εκχ, δζαθοεείζδξ ηαφηδξ ηδξ ζοκεθεφζεςξ, μζ ιεκ πενί ημκ Ξφδδκ ηαζ 

Καθφαακ εηίκδζακ πνμξ ημ ιένμξ υπμο δζςνίζεδζακ, μζ δε θμζπμί ειαήηακ 

εζξ ημκ δνυιμκ ημκ πνμξ ημ Παθαζμλάνζ ηαζ δζέαδζακ ημκ Μυνκμκ πμηαιυκ, 

ακαββέθθεηαζ υηζ ένπεηαζ ηαηυπζκ ηαζ μ Κανασζηάηδξ ηαζ υηζ εηείκδκ ηδκ 

κφηηα έιεθθε κα ιείκδ εζξ ημ ζηεκυκ ημο ΐεθμφπμαμο. Ο ιεκ εθάηαξ 

θμζπυκ εβφνζζε πνμξ αοηυ ημ ιένμξ δζά κα πνμτπακηήζδ ημκ ανπδβυκ, μ δε 

Μαηνήξ ιε ημοξ πενί αοηυκ ιεηέαδ εζξ Παθαζμλάνζ, υπμο έθεαζε ηαζ μ 

Κανασζηάηδξ ηδκ ενπμιέκδκ διένακ μιμφ ιε υθμκ ημ ζηνάηεοια ηαζ ημ 

ζππζηυκ. 

Βπεζδή δε μζ πενί ημκ Ξφδδκ ηαζ Καθφαακ ακηαπμηνζεέκηεξ ιε ημοξ 

ηαημίημοξ ηςκ Κνααάνςκ ηαζ ημκ ηυηε ανπδβυκ ηςκ υπθςκ αοηχκ 

Μαηνοβζάκκδκ (38), επθδνμθμνήεδζακ υηζ δεκ ήζακ μφημζ πνυεοιμζ κα 

ηζκδεχζζ ηαηά ηςκ Σμφνηςκ, εζδμπμίδζακ αιέζςξ ημκ Κανασζηάηδκ ηαζ 

εγήηδζακ ηαζ άθθδκ αμήεεζακ δζά κα αζάζςζζ ηνυπμκ ηζκά ημοξ ηαημίημοξ, 

ακ εεθήζςζζ κα οπεναζπζζεχζζ ημοξ επενμφξ. Ο Κανασζηάηδξ δζχνζζεκ 

αιέζςξ ημκ ζηναηδβυκ Μαηνήκ μιμφ ιε υθμοξ ημοξ ζοκ αοηχ δζά κα οπάβδ 

εζξ αμήεεζακ ηςκ ιεηά ημο Ξφδδ ηαζ Καθφαα. Ώθθ' εκχ αοημί επθδζίαγμκ 

εζξ ΐζημθίζηακ, μζ ιεηά ημο Ξφδδ είπμκ ήδδ ηζκήζεζ δζεοεοκυιεκμζ εζξ 

Λμοιπμοηζκάκ, υπμο ήζακ ημπμεεηδιέκμζ έςξ μβδμήημκηα Σμφνημζ. ηακ 

μζ Έθθδκεξ επθδζίαζακ εζξ ημ πςνίμκ ημφημ, μζ Σμφνημζ εζδμπμζδεέκηεξ απυ 

ημοξ ηαημίημοξ, έαβαζκμκ απυ ηαξ μζηίαξ ηαζ έθεοβμκ πνμξ Ναφπαηημκ. Οζ 

Έθθδκεξ εθμνιήζακηεξ ηαη' αοηχκ ημοξ δζέημρακ εζξ δφς ηαζ ιένμξ ιεκ ημ 

ιεβαθήηενμκ δζέθοβεκ εζξ Ναφπαηημκ, ιενζημί δε έςξ είημζζ ακαβηαζεέκηεξ 

κα μπζζεμδνμιήζςζζκ, εηθείζεδζακ εζξ δφμ μζηίαξ. Σαφηα ιαεχκ μ Μαηνήξ 

ιεηέαδ ηδκ ενπμιέκδκ διένακ εζξ Λμοιπμοηζκάκ ηαζ πενζηθείζαξ αοζηδνχξ 

ημοξ επενμφξ, ημοξ δκάβηαζε κα παναδμεχζζ ηαζ αθμπθίζαξ αοημφξ ημοξ 

απέζηεζθεκ εζξ ημκ Γεκζηυκ ανπδβυκ. 

Σα εζξ Λμοιπμοηζκάκ ζοκεθευκηα ζηναηεφιαηα δζαηνέρακηα αοηυζε ηνεζξ 

διέναξ, δζαζνέεδηακ εζξ δφς· ημ έκ ζχια οπυ ημκ Καθφαακ ηαζ Ξφδδκ 

ιεηέαδ εζξ Ώιυνακδκ εκακηίμκ εκυξ απμζπάζιαημξ επενχκ, ημ μπμίμκ 

έθοβεκ εζξ Ναφπαηημκ, άια είδεκ ενπμιέκμοξ ημοξ Έθθδκαξ. Σμ έηενμκ δε 

οπυ ημκ Μαηνήκ ιεηέαδ εζξ Πθάηακμκ ηαζ ιεη' μθίβαξ διέναξ μ ιεκ 

Μαηνήξ ιεηέαδ εζξ Γοβυκ, έπςκ ιυκμκ ημοξ ζδίμοξ αοημφ ζηναηζχηαξ, ημ δε 

θμζπυκ ζχια, ημ μπμίμκ ήημκ οπυ ημκ Νζημθάηδκ Κμκημβζάκκδκ, δζεοεφκεδ 
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εζξ Ώνημηίκακ, υπμο ήημκ δζαηεηαβιέκμκ κα πενζιείκδ κέαξ δζαηαβάξ ημο 

Ώνπδβμφ. 

Σμ ζχια ηςκ εζξ Κθδιάηζ ζηναημπεδεοιέκςκ επενχκ εζφβηεζημ απυ 

πζθίμοξ μηηαημζίμοξ πενίπμο Σμφνημοξ ηαζ Υνζζηζακμφξ, εκ μζξ ήζακ ηαζ μ 

Ώκδνέαξ Ίζημο, μ ςηήνδξ ηνάημξ ηαζ μ οζυξ ημο βκςζημφ δζά ηδκ 

ημονημθαηνείακ αδήια, εζηυπεοε δε κα δζααή απυ ηα άθςκα ηαζ κα 

οπάβδ εζξ ημκ Κζμοηαπήκ· αθθ' μ ενπμιυξ ηςκ Βθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ 

ειαηαίςζε ημ ζπέδζυκ ηςκ. Ο Κανασζηάηδξ δμηζιάγςκ ηαξ δοκάιεζξ ηςκ 

επνμηαθείημ αοημφξ εζξ ιάπδκ, αθθ' αοημί δεκ ελήνπμκημ απυ ηα μπονχιαηά 

ηςκ. Μδ εέθςκ δε κα εθμνιήζδ αοηυξ ηαη' αοηχκ, δζά κα ιδ αθαθεχζζκ μζ 

Έθθδκεξ, ηαζ επεζδή ζοκέαδζακ πμθθαί ανμπαί ηαζ ηαημηαζνίαζ, δεκ 

δδοκήεδ κα ηάιδ ηακέκ ηίκδια ή ζηναηήβδια, αθθ' έιεζκεκ ανβυξ εζξ ηαξ 

εέζεζξ ημο, έςξ μφ μζ Σμφνημζ απεθπζζεέκηεξ ημο κα δοκδεχζζ κα 

πνμπςνήζςζζκ, απεθάζζζακ κα επζζηνέρςζζκ εζξ Ναφπαηημκ. Βκχ δε 

εημζιάγμκημ δζά ηδκ ακαπχνδζζκ, μ Κανασζηάηδξ εηζκήεδ ι' υθμκ ημ 

ζηνάηεοια ηαη' αοηχκ. Σμφημ ζδυκηεξ μζ Σμφνημζ, μφηε κα δζααχζζ ημκ 

Μυνκμκ πμηαιυκ εηυθιδζακ, θμαμφιεκμζ ηδκ ηαηαδίςλζκ ηςκ Βθθήκςκ, 

μφηε κα ελέθεςζζκ απυ ηα μπονχιαηά ηςκ δζά πυθειμκ, ακ ηαζ μζ Έθθδκεξ 

επθδζίαγμκ εζξ αοημφξ ηαζ ημοξ επνμζηαθμφζακ εζξ ιάπδκ. Βαβήηε ιυκμκ 

ημ ζππζηυκ ηςκ ηαηά ηςκ Βθθήκςκ, αθθά ηαηαδζςπεέκ εηνφαδ ηαζ αοηυ οπυ 

ηα μπονχιαηά ηςκ. Σεθεοηαίμκ, εθεμφζδξ ηδξ κοηηυξ, πςνίξ κα βέκδ ηακέκ 

ζδιακηζηυκ ένβμκ (39) μζ ιεκ Έθθδκεξ επέζηνερακ εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ, μζ δε 

Σμφνημζ δζέαδζακ ημκ πμηαιυκ, ημκ μπμίμκ πνμηάλακηεξ ςξ θναβιυκ ηαηά 

ηςκ Βθθήκςκ εζηναημπέδεοζακ. 

Ο Κανασζηάηδξ ιδ έπςκ ηνμθάξ δζά ημ ζηναηυπεδμκ δεέθδζε κα 

ιεηαπεζνζζεή ηα εη ηςκ δεηάηςκ ηδξ επανπίαξ Λζδςνζηίμο βεκκήιαηα, 

ζοκαβιέκα πανά ημο εθάηα ηαζ εκαπμηεεεζιέκα εζξ απμεήηαξ. Ώθθ' μ 

εθάηαξ πνμαάθθςκ υηζ επανίζεδζακ απυ ημκ Κζμοηαπήκ εζξ αοηυκ, δεκ 

ήεεθε κα ζοβηαηαηεεή· μ ανπδβυξ αθ' εκυξ ιένμοξ πανμοζζάγςκ εζξ αοηυκ 

ηδκ ακάβηδκ ημο ζηναημπέδμο, αθ' εηένμο δε οπμδεζηκφςκ ηδκ αίακ, 

επέιεκεκ έςξ μφ ηεθεοηαίμκ μ εθάηαξ έδεζλεκ υηζ επείζεδ κα δχζδ ιένμξ 

δζά ηνμθήκ ημο ζηναημπέδμο. Βζξ ηδκ θζθμκεζηίακ ηαφηδκ μ εθάηαξ, 

οπμεαθπυιεκμξ απυ ημοξ μοθζχηαξ, ημοξ μπμίμοξ δδοκήεδ κα εθηφζδ πνμξ 

ημ ιένμξ ημο, εκακηζχεδ ιε πμθθήκ ζηθδνυηδηα εζξ ημκ Κανασζηάηδκ, χζηε 

είπμκ αιμζααίςξ μ είξ πνμξ ημκ άθθμκ πμθθά ζηθδνμφξ ηαζ πεζναηηζημφξ 

θυβμοξ. 

Ο εθάηαξ έπςκ ζηαεενάκ απυθαζζκ κα εκακηζςεεί εζξ ημκ Κανασζηάηδκ 

δζά ηα βεκκήιαηα ηαζ έπςκ ακάβηδκ οπμζηδνίλεςξ, αθ' μφ ιαηαίςξ εγήηδζε 

ηδκ ζοκδνμιήκ πμθθχκ ζηναηδβχκ ηαζ αλζςιαηζηχκ εη ηςκ ιεηά ημο 

Κανασζηάηδ, ηαηχνεςζε κα επζηφπδ ημφημ απυ ημοξ μοθζχηαξ ανπδβμφξ· 

μζ ανπδβμί μφημζ ηαζ πνμ πάκηςκ μ Λάιπνμξ ΐέζημξ, μ μπμίμξ εεεςνείημ 

ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ ςξ ροπή αοημφ ημο ζχιαημξ, εκδβηαθίζεδζακ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn39
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πνμεφιςξ ημο εθάηα ημ πνυαθδια ηαζ ακηέζηδζακ πνμθακχξ εζξ ημκ 

Κανασζηάηδκ. Ο εθάηαξ δζά κα ηάιδ ζηενεςηέναξ ηαξ ιεη' αοηχκ ζπέζεζξ 

ημο, ημοξ επνμζηάθεζεκ εζξ Ώνημηίκακ, υπμο είπε ηδκ ηαημζηίακ ημο, ηαζ 

πανεηάθεζε ημκ Λάιπνμκ ΐέζημκ δζά κα βέκδ ακάδμπμξ ημο κεμβεκκήημο 

ηέηκμο ημο. Βκχ θμζπυκ αοημί εκδζπμθμφκημ εζξ ηαφηα, μ Κανασζηάηδξ 

ζημπεφςκ κα ιεηααή εζξ ηα ιένδ ηδξ Λεααδείαξ, απεθάζζζε κα ζοζηήζδ 

ζηναηυπεδα εζξ ηα πένζλ ηδξ Ναοπάηημο δζά κα πνμθοθάλδ ηαξ 

επακαζηαηδιέκεξ επανπίαξ. Αζχνζζε θμζπυκ ημκ ιεκ Γζχηδκ Ααβηθήκ εζξ 

ΐεθαίηγεκα, ημκ δε Γζακκμφζδκ εζξ Παθαζμλάνζ· έζηεζθε ζοβπνυκςξ ηαζ ημκ 

Αήιμκ Σγέθζμκ εζξ Λεζίκζ δζά κα πζάζδ αοηήκ ηδκ κήζμκ ηαζ κα ηδκ ηάιδ 

ηέκηνμκ ηνυπμκ ηζκά ηςκ ηαηά ηδκ Αοηζηήκ Βθθάδα ηζκδιάηςκ. Ώοηυξ δε 

εθμδζάζαξ ημ ζηνάηεοια ιε ηνμθάξ ηαξ μπμίαξ έθααεκ απυ ηαξ απμεήηαξ 

ημο εθάηα, εηίκδζε δζά ηδξ πμηαιζάξ Λζδςνζηίμο πνμξ Μαονμθζεάνζ, 

εζδμπμζήζαξ ζοβπνυκςξ ηαζ ημοξ μοθζχηαξ ανπδβμφξ δζά κα 

ζοκαημθμοεήζςζζκ. Ώθθ' αοημί δεκ δεέθδζακ κα έθεςζζκ μιμφ ιε αοηυκ· 

ιεηέαδζακ δε ηαη' εοεείακ εζξ άθςκα. 

Ο Κανασζηάηδξ απεθάζζζε κα δζααή πθδζίμκ ηδξ επανπίαξ Νέςκ Παηνχκ 

ιε ηδκ εθπίδα κα δοκδεή κα θάαδ ηνμθάξ απυ αοηήκ· είπε δε βνάρεζ πνμξ 

ημοξ ηαημίημοξ αοηήξ, υηζ ακ δεκ ήεεθμκ πνμιδεεφζεζ ηνμθάξ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ, ήεεθε ηζκδεή ηαη' αοηχκ. Οζ Σμφνημζ ήζακ αδφκαημζ ηαη' 

εηείκδκ ηδκ επμπήκ ηαζ ήεεθεκ επζηφπεζ κα ημοξ δζχλδ, ακ ήεεθε ηάιεζ 

ηίκδια ηαη' αοηχκ· επεζδή υιςξ είπε πνμζηθδεή πανά ηδξ Αζμζηήζεςξ δζά 

κα ιεηααή εζξ ηδκ Ώηηζηήκ, υπμο εηζκδφκεοεκ δ Ώηνυπμθζξ, δεκ έηνζκε 

ζοιθένμκ κα αναδφκδ πενζπθεηυιεκμξ εζξ ημζμφημκ ζδιακηζηυκ επζπείνδια. 

εεκ αθήζαξ έκα επζζηάηδκ εζξ Λάγμκ δζά κα θάαδ ηαξ πανά ηςκ ηαημίηςκ 

ηδξ επανπίαξ ηαφηδξ δζά ζοβηαηαεέζεςξ ηςκ Σμφνηςκ απμζηεθθμιέκαξ 

ηνμθάξ ηαζ κα ηαξ εκαπμεέζδ δζά ιεθθμφζαξ πνείαξ, αοηυξ δζέαδ απυ ημ 

Μαονμθζεάνζ ηαζ έθεαζε ηδκ δεηάηδκ μβδυδκ ημο ζδίμο ιδκυξ εζξ ΐεθίηγακ. 

Καε' μδυκ είπε ιάεεζ υηζ μζ εζξ Σμονημπχνζμκ εζηναημπεδεοιέκμζ επενμί 

είπμκ ακαπςνήζεζ. Τπμπηεφςκ θμζπυκ ιήπςξ δζά ηδξ Γνααζάξ οπάβμοκ εζξ 

αμήεεζάκ ηςκ εζξ άθςκα πμθζμνημοιέκςκ, επεηάποκε ηδκ μδμζπμνίακ ημο 

πνμξ ηδκ Γνααζάκ δζαααίκςκ υιςξ απυ ημ ιένμξ ημφημ εαεααζχεδ υηζ μζ 

επενμί δεκ επέναζακ εζξ άθςκα. ηακ ηέθμξ έθεαζεκ εζξ ΐεθίηγακ, 

εαεααζχεδ εεηζηχξ υηζ μζ επενμί επήβακ εζξ Αίζημιμκ, υκηεξ έςξ ηέζζανεξ 

πζθζάδεξ ημκ ανζειυκ ηαζ έπμκηεξ επί ηεθαθήξ ημκ Οιέν παζάκ. 

Ο Κανασζηάηδξ οπμπηεφςκ ιήπςξ ζοιαή ηζ απεοηηαίμκ εζξ ημοξ εζξ 

Αίζημιμκ, υκηαξ μθίβμοξ ςξ πνμξ ημζαφηδκ επενζηήκ δφκαιζκ, απεθάζζζε κα 

οπάβδ εζξ αμήεεζάκ ηςκ αιέζςξ· εζπεδίαζεκ υιςξ κα πνάλδ ηαζ ηαε' μδυκ 

ηακέκ αλζυθμβμκ ένβμκ. Ώπέζηεζθε θμζπυκ πεγμδνυιμκ (εζξ ημκ μπμίμκ 

οπεζπέεδ πθμοζίακ αιμζαήκ, ακ εκ ηαζνχ εηπθδνχζδ ηα παναββεθθυιεκα) 

δζά κα εζδμπμζήζδ, ημοξ εζξ Αίζημιμκ Έθθδκαξ υηζ έιεθθεκ εηείκδκ ηδκ 

κφηηα κα οπάβδ εζξ αμήεεζάκ ηςκ ηαζ υηζ έιεθθε κα επζπέζδ εζξ ημ επενζηυκ 

ζηναηυπεδμκ. Πανεηζκμφζε δε ηαζ αοημφξ κα ιέκςζζκ άβνοπκμζ ηαζ κα ήκαζ 
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έημζιμζ χζηε, άια αημφζςζζ ηδκ ζοιπθμηήκ, κα ελέθεςζζκ απυ ηαξ μζηίαξ 

ηαηά ηςκ επενχκ. Πενί ηδκ δεηάηδκ χνακ ηδξ διέναξ εηίκδζεκ απυ 

ΐεθίηγακ ιε ηεηναημζίμοξ ζηναηζχηαξ ηαζ αλζςιαηζημφξ. Ήζακ δε υθμζ 

πεγμί ηαηά παναββεθίακ ημο ανπδβμφ, ηαζ ημφημ δζά κα ιδκ εκκμδεχζζκ απυ 

ημοξ εζξ Ααφθεζακ ζηναημπεδεφμκηαξ επενμφξ, υεεκ ακαβηαίςξ έπνεπε κα 

δζααχζζ· δεκ δεέθδζεκ μοδέ μ ίδζμξ κα θάαδ ίππμκ, ι' υθμκ υηζ υθμζ ημκ 

πανεηίκδζακ επζιυκςξ. Αζά ημ ααεφ ηδξ κοηηυξ ζηυημξ, δζά ηδκ ακςιαθίακ 

ηςκ δνυιςκ ηαζ δζά ηαξ πμθθάξ πενζζηνμθάξ, ιυθζξ δομ χναξ πνζκ 

ελδιενχζδ επθδζίαζακ εζξ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, πςνίξ κα εκκμδεχζζ 

δζυθμο απυ ημοξ θφθαηαξ, ηαζ ειααίκμοκ εζξ αοηυ θςκάγμκηεξ ηαζ 

ημοθεηίγμκηεξ. Ώθθ' επεζδή δεκ είδμκ κα βέκδ ηαοημπνυκςξ ηακέκ ηίκδια 

ηαζ απυ ημοξ εζξ Αίζημιμκ ηαηά ηδκ παναββεθίακ ημο Κανασζηάηδ, δεκ 

επέιεζκακ εζξ ιάπδκ, αθθά δζααάκηεξ δζά ιέζμο ηςκ ζηδκχκ ημο επενμφ 

ημοθεηίγμκηεξ, έθεαζακ εζξ Αίζημιμκ. Οζ επενμί δεκ εηυθιδζακ κα 

ελέθεςζζ ηαη' αοηχκ, πενζςνίζεδζακ δε ιυκμκ εζξ ημ κα θςκάγςζζ ηαζ κα 

ημοθεηίγςζζ απυ ηαξ ζηδκάξ ηςκ. Ώπυ ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ ιυκμκ 

δφμ ηαζ αζπιαθςηίζεδ είξ, ηςκ δε επενχκ δ γδιία ηονίςξ ιεκ δεκ έβεζκε 

βκςζηή, πζεακμθμβείηαζ υιςξ κα ήημκ υπζ ιζηνά. Οζ εζξ Αίζημιμκ δεκ 

εηζκήεδζακ ηαηά ημο επενζημφ ζηναημπέδμο, δζυηζ μ πεγμδνυιμξ δεκ οπήβεκ 

εκ ηαζνχ κα ημοξ βκςζημπμζήζδ ηδκ παναββεθίακ ημο Κανασζηάηδ· 

εθοπήεδζακ ιεβάθςξ δζυηζ δεκ δδοκήεδζακ κα ζοιπνάλςζζκ εζξ έκ ζπέδζμκ, 

ημ μπμίμκ έιεθθεκ ίζςξ κα επζθένδ ημκ υθεενμκ ημο επενμφ. Ο Οιέν 

παζζάξ, ανπδβυξ ηςκ Σμφνηςκ εζξ ηδκ εηζηναηείακ ηαφηδκ, ηυζμκ ελεπθάβδ 

δζά ηδκ αζθκίδζμκ πανμοζίακ ημο Κανασζηάηδ ηαζ δζά ημ ηυζμκ ημθιδνυκ 

ημφημ επζπείνδια, χζηε ηδκ επμιέκδκ διένακ ημοξ ιεκ ζηναηζχηαξ, ημοξ 

υκηαξ εζξ κοηηενζκήκ θοθαηήκ, απεηεθάθζζε δζυηζ δεκ εκυδζακ ηδκ δζάααζζκ 

ηςκ Βθθήκςκ, εζξ δε ηαξ εέζεζξ ημο ςπονχεδ ηαθθίηενμκ ηαζ ζοβπνυκςξ 

έζηεζθε ηαζ δζά κέακ αμήεεζακ, ςξ απυ αοημιυθμοξ εβέκεημ θακενυκ. 

Βκηαφεα αξ μπζζεμδνμιήζςιεκ μθίβμκ δζά κα ακαθένςιεκ ηζ έπναλεκ μ 

Οιέν παζάξ, άια έθεαζεκ εζξ Αίζημιμκ, ηαζ πχξ ημκ ακηέηνμοζακ μζ 

θοθάηημκηεξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ Έθθδκεξ. Ο Οιέν παζάξ δζςνίζεδ κα οπάβδ 

κα θφζδ ηδκ πμθζμνηίακ αθχκςκ, αθθ' επεζδή δεκ εηυθια κα εζζαάθδ εζξ 

ηαφηδκ ηδκ επανπίακ, αθίκςκ ηνυπμκ ηζκά εζξ ηα μπίζεζά ημο ημοξ εζξ 

Αίζημιμκ Έθθδκαξ, απεθάζζζε κα ηζκδεή πνχημκ ηαη' αοηχκ δζά κα ημοξ 

ηαηαζηνέρδ ηαζ κα ηάιδ αζθαθή ηδκ δζάααζζκ ημο. Βημζιάζαξ θμζπυκ ηαξ 

δοκάιεζξ ημο ιεηέαδ ηδκ δεηάηδκ έηηδκ ημο Εακμοανίμο εζξ Αίζημιμκ, 

πθδζίμκ ημο μπμίμο ηαζ εζηναημπέδεοζε. Θέθςκ δε κα δμηζιάζδ ηαξ 

δοκάιεζξ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ κα μδδβδεή επμιέκςξ εζξ ηδκ μπμίακ ειεθέηα κα 

ηάιδ επίεεζζκ, έπειρεκ έκ ζχια πεγχκ ηαζ ζππέςκ δζά κα αηνμαμθζζεή ιε 

αοημφξ. Εδχκ δε υηζ αζ δοκάιεζξ ήζακ μθζβχηαηαζ, απεθάζζζε κα ηάιδ ηδκ 

επμιέκδκ διένακ βεκζηήκ εζξ ημ πςνίμκ έθμδμκ. 

Άια ακέηεζθεκ μ ήθζμξ, ήνπζζεκ μ ηακμκμαμθζζιυξ· έκ ιέβα ηακυκζμκ, 

ημπμεεηδιέκμκ μθίβμκ ιαηνφηενμκ αμθήξ ημοθεηίμο απυ ημ πςνίμκ, 
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δζεοεφκεημ ςξ επί ημ πθείζημκ εζξ ημκ ηαηά πνυζςπμκ ημο πςνίμο ηυηε 

κεςζηί ηαηαζηεοαζεέκηα πφνβμκ. Ώθ' μφ έβεζκεκ ζηακή αθάαδ ηυζμκ εζξ 

αοηυκ, ηαεχξ ηαζ εζξ άθθαξ ηζκάξ μζηίαξ, εδυεδ ημ ζδιείμκ ηδξ εθυδμο. 

θμζ μζ επενμί αθαθάγμκηεξ ηαζ ημοθεηίγμκηεξ επζπίπημοκ εζξ ημ πςνίμκ απυ 

ηνία δζάθμνα ιένδ· απυ ιεκ ηα δελζά μζ Ώθαακμί, έπμκηεξ επί ηεθαθήξ ημκ 

Κανειθίθιπεδκ, αδεθθυκ ημο εζξ Ώνάπςαακ θμκεοεέκημξ Μμοζηαθάιπεδ, 

απυ δε ηα ανζζηενά μζ Γηέηδδεξ οπυ ημκ Οζιάκ παζάκ, ηαηά πνυζςπμκ δε 

αοηυξ μ Οιέν παζάξ ιε ημοξ Υαθκημφπδδεξ. θμζ εζζήθεμκ ηαοημπνυκςξ 

εζξ ημ πςνίμκ ηαζ εηονίεοζακ ηαξ πθεζμηέναξ μζηίαξ, ηαξ μπμίαξ δεκ 

εδφκακημ κα ηαηέπςζζκ μζ Έθθδκεξ, ςξ υκηεξ μθίβμζ. Βθχνιδζακ έπεζηα ηαζ 

εζξ εηείκαξ, εζξ ηαξ μπμίαξ ήζακ ηθεζζιέκμζ μζ Έθθδκεξ, χζηε ηαηήκηδζακ 

εζξ ιενζηάξ κ' απμζπχζζ ηα λφθα ηδξ ζηέβδξ ηαζ κα ηνδικίγςζζ ηαξ 

ηεναιίδαξ. Ώπυ ημοξ θοθάηημκηαξ ηδκ επί ημο θυθμο εηηθδζίακ Έθθδκαξ 

(επεζδή δεκ επήβακ ηαη' αοηχκ επενμί) ηαηέαδζακ ιενζημί πνμξ αμήεεζακ 

ηςκ πμθειμφκηςκ εζξ ηαξ μζηίαξ. οκέαδ ηαοημπνυκςξ κα θμκεοεή ηαζ είξ 

ζδιακηζηυξ Σμφνημξ απυ ημοξ ηαηά πνυζςπμκ πνμζααθυκηαξ, χζηε είηε δζά 

ημ έκ, είηε δζά ημ άθθμ ζοιαεαδηυξ δεζθζάζακηεξ μζ επενμί εηνάπδζακ εζξ 

θοβήκ, ηαζ μζ Έθθδκεξ ελεθευκηεξ απυ ηαξ μζηίαξ ημφξ ηαηεδίςλακ μθίβα 

αήιαηα πνμξ ημ ζηναηυπεδυκ ηςκ· δεκ επνυθααμκ υιςξ κα θφβςζζ 

ζοβπνυκςξ ηαζ μζ απυ ηα δελζά πνμζααθυκηεξ ηαζ δζά ημφημ, ςξ ιείκακηεξ 

φζηενμζ, εγδιζχεδζακ πενζζζυηενμκ απυ ημοξ θμζπμφξ. Πενί ημ εζπέναξ 

έθεαζεκ απυ άθςκα ηαζ μ Γεχνβζμξ Ανάημξ, μ μπμίμξ μνιήζαξ αιέζςξ 

ηαηά ηςκ οπυ ημκ Κανειθίθιπεδκ Ώθαακχκ, ημπμεεηδιέκςκ επί ημο πνμξ 

ηα δελζά ημο Αζζηυιμο θυθμο, ημοξ δκάβηαζε κα θφβςζζ ηαζ κα 

ημπμεεηδεχζζ πθδζίμκ ημο ζηναημπέδμο ηςκ. Βζξ ηαφηδκ ηδκ ιάπδκ μζ 

θμκεοιέκμζ ηςκ επενχκ ήζακ πμθθμί, αθθά ημοξ ιεκ πεζυκηαξ εζξ ηδκ 

έθμδμκ ημοξ έθααμκ μζ επενμί ηαζ ημοξ ιεηεηυιζζακ εζξ ημ ζηναηυπεδυκ 

ηςκ, υζμζ δε πεζυκηεξ πενί ημ πςνίμκ εβοικχεδζακ απυ ημοξ Έθθδκαξ ήζακ 

οπέν ημοξ μβδμήημκηα· απυ δε ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ δφς ηαζ 

επθδβχεδζακ μηηχ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ μ Νζηυθαμξ Μπυηγανδξ. 

Ώκαπαοεείξ μθίβμκ μ Κανασζηάηδξ, άια εθάκδ δ διένα, πενζήθεε ημ 

Βθθδκζηυκ ζηναηυπεδμκ ηαζ επαναηήνδζε ηαξ πανά ηςκ επενχκ 

ηαηεπμιέκαξ εέζεζξ. Εδχκ δε υηζ επί ηδξ ημνοθήξ ηζκμξ θμθζδίμο πνμ ημο 

πςνίμο επνμζπαεμφζακ μζ επενμί κα ηαηαζηεοάζςζζ πνμιαπχκα, ημ μπμίμκ 

ήεεθεκ απμαή θεμνμπμζυκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ, απεθάζζζε κα ημοξ 

ακηζηνμφζδ εζξ ημκ ζημπυκ ηςκ ηαζ κα ιαηαζχζδ ημ ζπέδζυκ ηςκ. εεκ 

δζχνζζε κα βειζζεχζζ ιε πχια ιενζηά δένιαηα ηαζ ηαθάεζα ηαζ αθ' μφ 

εημζιάζεδζακ, παναηζκήζαξ ημοξ ζηναηζχηαξ, επεπείνδζε δζά κοηηυξ κ' 

ακααή εζξ ηδκ ημνοθήκ ημο θμθζδίμο, ηδκ μπμίακ δεκ είπμκ ηονζεφζεζ αηυιδ 

μζ επενμί, ςξ ηηοπχιεκμζ απυ ηαξ μζηίαξ ηαζ απυ ημοξ εκ ηδ εηηθδζία 

Έθθδκαξ. Πνμηάλαξ θμζπυκ ηα δένιαηα ηαφηα, ακήβεζνε θζευηηζζημκ 

πνυπεζνμκ μπφνςια ιυθζξ ηεζζανάημκηα αήιαηα απέπμκ ημο επενμφ ηαζ 

ημφημ αζθάθζζε ημ πςνίμκ απυ έκα υπζ ιζηνυκ ηίκδοκμκ. 
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Ο δε Οιέν παζάξ πθδνμθμνδεείξ δζά ηδξ πείναξ υηζ δεκ ήημκ πθέμκ δοκαηυκ 

κα ηονζεφζδ ελ εθυδμο ημ πςνίμκ, δζέεεζε ημ ζηναηυπεδυκ ημο δζά 

πμθζμνηίακ· αθ' εηένμο πάθζκ ιένμοξ μ Κανασζηάηδξ αθέπςκ υηζ δζ' εθυδμο 

ή ζοιπθμηήξ ηαηά πνυζςπμκ δεκ ήημκ δοκαηυκ κα ηαηαζηνέρδ ημοξ 

επενμφξ, εζημπάζεδ κα ημοξ απμηθείζδ πζάκςκ ηαξ δφς μδμφξ απυ ηαξ 

υπμζαξ εθένμκημ αζ ηνμθαί εζξ ημοξ επενμφξ. Αζχνζζε θμζπυκ επί ημφης ης 

ζημπχ κα έθεςζζκ εζξ Αίζημιμκ ηα εζξ άθςκα, Λζδςνίηζ ηαζ Αίζημιμκ 

εονζζηυιεκα ζηναηεφιαηα, αθ' μφ ιείκςζζκ εζξ έηαζημκ ιένμξ μθίβμζ ιυκμκ 

πνμξ οπενάζπζζζκ ηςκ ηαημίηςκ· εημπμεέηδζε δε εζξ ιεκ ηδκ Ώνάπςαακ ημκ 

Γ. Αοςαμοκζχηδκ ηαζ Κ. Πακμονβζάκ, εζξ δε ημ ηείνζ ημκ Γζακκμφζδκ ηαζ 

ημ ζππζηυκ, ηαζ ημοξ δζχνζζε κα πνμζιείκςζζκ έςξ μο κα ζοκέθεδ δ 

ακαβηαία δφκαιζξ ηαζ κα πανμοζζαζεή μ ακήηςκ ηαζνυξ πνμξ εηηέθεζζκ ημο 

ζπεδίμο ηδξ απμηθείζεςξ. Βκ ημζμφης, επεζδή ημ επενζηυκ ηακυκζμκ 

ειρφπςκε ημοξ Σμφνημοξ ηαζ έθενεκ αεοιίακ εζξ ημοξ Έθθδκαξ, δζχνζζε 

ηαζ αοηυξ ηαζ έθενακ δφς ηακυκζα ηαζ ακηεηηφπα ημκ επενυκ. 

Πανήθεακ ζηακαί διέναζ ηαζ εηηυξ αηνμαμθζζιχκ ηζκχκ, ηακέκ άθθμ 

ζδιακηζηυκ ένβμκ δεκ επνάπεδ μφηε απυ ημ έκ, μφηε απυ ημ άθθμ ιένμξ. 

Ώθθά ηδκ ηνζαημζηήκ πνχηδκ ημο Εακμοανίμο ζοκέαδ ιία ιάπδ, εζξ ηδκ 

μπμίακ ιυκδκ ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ εηζηναηείαξ εκζηήεδζακ μζ 

Έθθδκεξ ηαζ οπέπεζμκ εζξ αζζπνάκ θοβήκ· αθθά ηαζ ημφημ ζοκεηέθεζεκ εζξ 

ημ κα δμλάζδ πενζζζυηενμκ ημκ Κανασζηάηδκ, μ μπμίμξ εθάκδ πμθφ 

ζδιακηζηχηενμξ, πανά ακ ήεεθε ηαημνεχζεζ αλζυθμβμκ κίηδκ. 

ηναηζχηαζ ηζκεξ απυ ημοξ εζξ ηείνζ εονζζημιέκμοξ, παναηδνήζακηεξ υηζ 

αενζηά γχα ηςκ επενχκ αυζημκηα αθφθαηηα απειαηνφκεδζακ μθίβμκ απυ 

ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, χνιδζακ ηαη' αοηχκ ηαζ πενζηοηθχζακηέξ ηα, ηα 

έθααμκ ηαζ επέζηνεθμκ εζξ ημκ ηυπμκ ηδξ ηαημζηίαξ ηςκ. Βαβήηακ πνμξ 

ηαηαδίςλζκ αοηχκ ιενζημί απυ ημοξ πθδζζέζηενμκ εονεεέκηαξ επενμφξ 

άθθμζ δε δημθμφεμοκ ηαηυπζκ· μζ δε εζξ ηείνζ, αθέπμκηεξ υηζ εηζκδφκεομκκ 

πενζηοηθςεχζζκ μζ θένμκηεξ ηα γχα, ελήθεμκ υθμζ εζξ αμήεεζακ ηαζ 

απακηήζακηεξ ημοξ πνχημοξ ηςκ επενχκ, ημοξ έηνερακ εζξ θοβήκ. Θέθςκ 

κα ςθεθδεή απυ ηδκ πενίζηαζζκ ηαφηδκ μ Κανασζηάηδξ, δζχνζζε κα 

οπάβςζζ ηαζ ιενζημί απυ ημοξ εκ Αζζηυις πνμξ εκδοκάιςζζκ ηςκ απυ 

ηείνζ ελεθευκηςκ. θμζ μιμφ θμζπυκ δζχημκηεξ ημοξ επενμφξ, έθεαζακ έςξ 

αμθήκ ημοθεηίμο πθδζίμκ ημο ζηναημπέδμο αοηχκ ηαζ ηαηαθααυκηεξ έκα 

θυθμκ εηηοπμφζακ ημοξ Σμφνημοξ, μζ μπμίμζ δεκ εημθιμφζακ κα ελέθεςζζκ 

απυ ημ ζηναηυπεδυκ ηςκ. 

Ο Κανασζηάηδξ επζεοιχκ κα ηάιδ ζδιακηζηήκ ηζκα αθάαδκ εζξ ημοξ 

επενμφξ, έηνζκεκ ακαβηαίμκ κα δζαιείκςζζκ μζ Έθθδκεξ ηαζ ηδκ 

επενπμιέκδκ κφηηα εζξ ηαξ μπμίαξ εονίζημκημ εέζεζξ ηαζ επμιέκςξ κα αάθδ 

εζξ εκένβεζακ ημ ζπέδζμκ ηδξ απμηθείζεςξ· επεζδή δε μ θυθμξ, επί ημο 

μπμίμο είπμκ ημπμεεηδεή μζ Έθθδκεξ, επενζηνζβονίγεημ απυ πεδζάδα, 

θμαμφιεκμξ ιήπςξ πενζηοηθςεχζζκ είηε δζά ημο ζππζημφ ηςκ επενχκ, είηε 
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δζά ηζκμξ άθθμο ακεθπίζημο ζοιαεαδηυημξ, ηαηέθααεκ αοηυξ ιε μθίβμοξ 

ζηναηζχηαξ έκα ηυπμκ πεηνχδδ εκ ης ιέζς ηδξ πεδζάδμξ ηαζ μπονςεείξ 

αοημζπεδίςξ εζξ αοηυκ ακηεπμθέιεζ ημοξ επενμφξ ηαζ εθφθαηηεκ αζθαθή 

ηδκ ημζκςκίακ ηςκ επί ημο θυθμο Βθθήκςκ ιε ημοξ εζξ Αίζημιμκ. 

Πέκηε πενίπμο χναξ αηνμαμθίγμκημ μζ Έθθδκεξ πθδζίμκ ημο επενζημφ 

ζηναημπέδμο, ηαζ επεζδή είπε βκςζημπμζδεή εζξ αοημφξ δ απυθαζζξ ημο 

Κανασζηάηδ ημο κα δζαιείκςζζκ εζξ ηδκ εέζζκ ηςκ ηαζ ηδκ επενπμιέκδκ 

κφηηα, ήνπζζακ ήδδ κα μπονυκςκηαζ, υηακ παν' εθπίδα εθάκδ ενπυιεκμκ 

πνμξ αμήεεζακ ηςκ επενχκ έκ ζχια ηαηηζηχκ. Οζ Έθθδκεξ ιδ έπμκηεξ 

πνμτπάνπμοζακ είδδζζκ ηαζ ιδ δλεφνμκηεξ πυζμξ ήημκ μ ανζειυξ ηςκ, 

εδεζθίαζακ. Βκχ δε μζ ημπμεεηδιέκμζ εζξ ημοξ πνυπμδαξ ημο θυθμο, 

ηνίκακηεξ ακαβηαίμκ κα απμιαηνοκεχζζκ μθίβμκ, εηζκήεδζακ πνμξ ηα 

ορδθυηενα ηαζ μπονχηενα ημο θυθμο ιένδ, μζ επί ηδξ ημνοθήξ ημο θυθμο 

κμιίζακηεξ ημφημ ηεθείακ ακαπχνδζζκ, έθεοβμκ μζ ιεκ πνμξ ηείνζ, μζ δε 

πνμξ Αίζημιμκ. Οζ Σμφνημζ ειροπςεέκηεξ απυ ηδκ αμήεεζακ ηςκ ηαηηζηχκ, 

εκεαννοκεέκηεξ υιςξ πμθφ πενζζζυηενμκ απυ ηδκ θοβήκ ηςκ Βθθήκςκ, 

χνιδζακ υθμζ, μζ ιεκ πνμξ Αίζημιμκ, μζ δε ηαηά ηςκ θεοβυκηςκ. Ώθθ' μζ 

ιεκ πνμξ Αίζημιμκ ακηζηνμοζεέκηεξ βεκκαίςξ απυ ημοξ εκ αοηχ Έθθδκαξ, 

δεκ επνμπχνδζακ. Οζ δε άθθμζ επέιεκμκ δζχημκηεξ ημοξ θεφβμκηαξ, ηςκ 

μπμίςκ ηδκ πνμξ ημ πςνίμκ δζάααζζκ επνμζπάεδζακ κα ηυρςζζ δζά ημο 

ζππζημφ ηςκ. Ο Κανασζηάηδξ υιςξ, μ μπμίμξ είπε πνμαθέρεζ πυζμκ 

ηζκδοκχδεξ ηαζ μθέενζμκ ήημκ εάκ ήεεθμκ πενζηοηθςεή μζ Έθθδκεξ, 

επέιεκεκ εζξ ηδκ εέζζκ ημο, ακηζηνμφςκ ημοξ αθθεπαθθήθμοξ εθμνιχκηαξ 

ηαη' αοηήξ πεγμφξ ηαζ ζππείξ. Βκ χ δε μζ πθεζυηενμζ ηςκ ιεη' αοημφ 

δεζθζάζακηεξ έθοβμκ ηαη' μθίβμκ, αοηυξ ιε ιυκμκ είημζζκ Έθθδκαξ 

ακηειάπεημ, έςξ μο δζέαδζακ μζ θεφβμκηεξ ηαζ δζέθοβμκ ημκ ηίκδοκμκ· ηαζ 

ηυηε ηεθεοηαίμκ έθοβε ηαζ αοηυξ ιε υθμοξ ημοξ ζοκ αοηχ εηηυξ εκυξ, ημκ 

μπμίμκ ήνπαζακ γχκηα ηζκέξ ηςκ ζππέςκ ημο επενμφ (40). Ο Κανασζηάηδξ 

αημθμοεχκ ηεθεοηαίμξ ημοξ θεφβμκηαξ, επνμζπάεεζ κα ημοξ ειροπχζδ κα 

ζηαεχζζ, ιάθζζηα αθ' μφ έθεαζακ εζξ ηυπμκ, υπμο δεκ ήημκ ηίκδοκμξ απυ ημ 

ζππζηυκ αθθ' μζ Έθθδκεξ έθεοβμκ πςνίξ κα ημκ αημφζςζζκ. Ώβακαηηχκ 

πμθθάηζξ δζυηζ δεκ εημοθέηζγμκ μοδέ ηακ θεφβμκηεξ, εθχκαγεκ, 

επαναηζκμφζεκ, φανζγεκ ηαζ ηεθεοηαίμκ ανπάγςκ ηα ημοθέηζα ηςκ 

πθδζζεζηένςκ επονμαυθεζ ηαηά ηςκ επενχκ· είπμκ ήδδ ελέθεεζ ηζκέξ ηαζ 

απυ ημ Αίζημιμκ εζξ αμήεεζακ ηςκ θεοβυκηςκ, χζηε μζ επενμί, ιδ 

δοκάιεκμζ πθέμκ κα ελαημθμοεήζςζζ ηδκ δίςλζκ επί θυθμο πεηνχδμοξ, 

υπμο ημ ζππζηυκ ηςκ δεκ ήημκ πθέμκ πνήζζιμκ, ςπζζεμδνυιδζακ. Βζξ ηδκ 

ιάπδκ ηαφηδκ απυ ιεκ ημοξ επενμφξ εθμκεφεδζακ έςξ ηνζάημκηα, απυ δε 

ημοξ Έθθδκαξ ιυκμκ έλ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο αζπιαθςηζζεέκημξ. 

Βίκαζ ης υκηζ πανάδμλμκ πχξ εζξ ηυζμκ ζδιακηζηήκ θοβήκ κα ιδ αθαθεχζζ 

πενζζζυηενμκ μζ Έθθδκεξ, αθθά πάνζξ εζξ ηδκ θνυκδζζκ ηαζ ηδκ ημθιδνάκ 

απυθαζζκ ημο Κανασζηάηδ, μ μπμίμξ ακ δεκ ήεεθε πζάζεζ εηείκδκ ηδκ εέζζκ 

ηαζ δεκ ήεεθεκ επζιείκεζ εζξ αοηήκ, ηαηαθνμκχκ βεκκαίςξ ημκ επζηείιεκμκ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn40
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ηίκδοκμκ, πμθθμί απυ ημοξ Έθθδκαξ ήεεθμκ πενζηθεζζεή επί ημο θυθμο ηαζ 

δεκ ήεεθμκ δοκδεή κα δζαζςεχζζ. 

Μ' υθμκ υηζ μζ επενμί οπενίζποζακ εζξ ηαφηδκ ηδκ ζοιπθμηήκ, ι' υθμκ ημφημ 

δεκ έηαιακ ηίκδια ηαηά ηςκ Βθθήκςκ ηαξ αημθμφεμοξ διέναξ. Οζ 

πονμαμθζζηαί ιυκμκ ηςκ κεςζηί εθευκηςκ ηαηηζηχκ, παναθααυκηεξ ημ 

ηακυκζμκ εζξ ηδκ ελμοζίακ ηςκ, εηακμκμαμθμφζακ αδζαηυπςξ, χζηε 

ηαηήκηδζακ κα ηάιςζζ ηαζ ηνζαημζίαξ αμθάξ εζξ ιίακ ιυκδκ διένακ· αθθ' 

μζ Έθθδκεξ δεκ εαθάπημκημ επαζζεδηχξ απυ αοηυ, πνμθοθαηηυιεκμζ εζξ ηαξ 

μπονςηέναξ μζηίαξ ηαζ εζξ ιένδ ιδ εηηεεεζιέκα εζξ ημ ηακυκζμκ. οκέαδ 

ηαηά ηαφηδκ ηδκ επμπήκ κα ηάιςζζκ εζξ Σαθάκηζ ηδκ δεοηένακ απυααζίκ 

ηςκ ηα Οθφιπζα ζηναηεφιαηα ηαζ κα ειπμδίζςζζ ηαξ ηνμθάξ, ηαξ μπμίαξ ημ 

επενζηυκ ζηναηυπεδμκ επνμιδεεφεημ απυ αοηυ ημ ιένμξ. Ο Οιέν παζάξ 

θμζπυκ θμαμφιεκμξ ηδκ έθθεζρζκ ηςκ ηνμθχκ, αθέπςκ ημ ζηνάηεοιά ημο 

ηαημπαεμφκ εκ ηαζνχ πεζιχκμξ εζξ ημ φπαζενμκ, οπμπηεφςκ ιδκ 

πενζηθεζζεή απυ ημοξ Έθθδκαξ, ηςκ μπμίςκ δφλακε ηαε' διένακ μ ανζειυξ, 

ηαζ ηεθεοηαίμκ ιδ εθπίγςκ κα έθεδ εζξ αμήεεζάκ ημο κέα επενζηή δφκαιζξ, 

απεθάζζζε ηαζ έθοβε ηδκ κφηηα ηδξ πέιπηδξ ημο Φεανμοανίμο, αθήζαξ έςξ 

εηαηυκ ζηδκάξ, πμθθάξ απμζηεοάξ ηαζ ημ ηακυκζμκ, αθ' μφ ηαηέημρεκ 

ιυκμκ ημοξ ηνμπμφξ ηδξ αιάλδξ ημο. 

Οζ Έθθδκεξ ακ ηαζ ήζακ άβνοπκμζ εζξ ηαξ θοθαηάξ ηαζ εκ ιένεζ δεκ απείπμκ 

απυ ημ επενζηυκ πενζζζυηενμκ απυ ηεζζανάημκηα αήιαηα, ι' υθμκ ημφημ 

δεκ διπυνεζακ κα εκκμήζςζζ ηδκ θοβήκ ηςκ· ιε ηυζδκ πνμζμπήκ ηαζ 

δζοπίακ έβεζκεκ. Ώθ' μφ υιςξ μζ επενμί ελειάηνοκακ, αοηυιμθυξ ηζξ 

πνζζηζακυξ εθεχκ απυ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ, ακήββεζθε ηδκ θοβήκ εζξ 

ημοξ Έθθδκαξ, μζ μπμίμζ αιέζςξ έδναιμκ πνμξ ημ ζηναηυπεδμκ· αθθ' μζ ιεκ 

πνχημζ επέπεζμκ εζξ ηα θάθονα· ιυθζξ δε μζ ιδ εονίζημκηεξ πθέμκ ηζ κα 

θαθοναβςβήζςζζ, δζεοεφκεδζακ πνμξ ημ ιένμξ υπμο έθοβμκ μζ επενμί· 

αθθά ηαζ ελ αοηχκ μζ επζηοβπάκμκηέξ ηζ ηαε' μδυκ επέζηνεθμκ, χζηε μθίβμζ 

ιυθζξ έθεαζακ εζξ ηδκ μπζζεμθοθαηήκ ηςκ επενχκ, ιεηά ηδξ μπμίαξ 

εζοβηνμφζεδζακ, πςνίξ υιςξ κα ηδκ αθάρςζζκ επαζζεδηχξ. Βγδιζχεδ ι' 

υθα ηαφηα μ επενυξ εζξ ηδκ θοβήκ ηαφηδκ, εηηυξ ηςκ απμζηεοχκ ηαζ 

ζηδκχκ, οπέν ημοξ ηνζάημκηα θμκεοεέκηαξ ηαζ αζπιαθςηζζεέκηαξ. Οζ επενμί 

ηδκ κφηηα εηείκδκ ιεηέαδζακ εζξ Ααφθεζακ· εηείεεκ δε παναθααυκηεξ ηαζ 

ημοξ εηεί ζηναημπεδεφμκηαξ ιεηέαδζακ εζξ Λεααδείακ, υεεκ αημθμφεςξ μ 

Οιέν παζάξ ιεηέαδ εζξ Βφνζπμκ, ιδ δοκδεείξ κα θένδ εζξ έηααζζκ ημ 

επζπείνδιά ημο. Οζ δε εζξ ημ θνμφνζμκ ηςκ αθχκςκ πμθζμνημφιεκμζ, 

ιαευκηεξ ηδκ θοβήκ ημο Οιέν παζά ηαζ απεθπζζεέκηεξ μθμηεθχξ ημο κα 

έθεδ εζξ αοημφξ αμήεεζα, έθοβμκ απυ ημ θνμφνζμκ ιε υζαξ εη ηςκ 

απμζηεοχκ ηςκ δδοκήεδζακ κα ζοιπαναθάαςζζκ. Οζ Έθθδκεξ 

εζδμπμζήεδζακ, αθθά αναδέςξ πενί ηδξ θοβήξ· χζηε υηακ έδναιμκ εζξ ηδκ 

ηαηαδίςλζκ, ιυθζξ εηαηάθεαζακ ηδκ μπζζεμθοθαηήκ, εη ηδξ μπμίαξ 

θμκεφζακηεξ ιενζημφξ, δζέζςζακ ηζκάξ αζπιαθχημοξ ηαζ έθααμκ μθίβαξ 

απμζηεοάξ. 
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Ο Κανασζηάηδξ είπε πνμζηθδεή ηαζ πνμθααυκηςξ πανά ηδξ Αζμζηήζεςξ δζά 

κα οπάβδ εζξ αμήεεζακ ηδξ Ώηνμπυθεςξ ηςκ Ώεδκχκ ηζκδοκεομφζδξ, αθθά 

δεκ δδοκήεδ κα αημθμοεήζδ ηδκ δζαηαβήκ ηαφηδκ δζά ηδκ επζζοιαάζακ 

εηζηναηείακ ημο Οιέν παζά. Ώθ' μφ δε εθεοεενχεδ ηαζ απυ αοηήκ, 

απεθάζζζε πθέμκ κα ηνέλδ εζξ αμήεεζακ, δζυηζ ιάθζζηα επνμζηαθείημ ηαζ 

απυ ημοξ εκηυξ ημο θνμονίμο μπθανπδβμφξ. Πενζπθέμκ ηδκ εζξ εηείκα ηα 

ιένδ εηζηναηείακ ημο ηαηέζηδζεκ ακαβηαζμηάηδκ δ θεμνά ηδκ μπμίακ 

έπαεμκ εζξ Καιαηενυκ ηα ζηναηεφιαηα ηα οπυ ημκ Μπμφνιπαπδκ, ΐάζμκ 

ηαζ Π. Νμηανάκ. εεκ δζμνίζαξ εζξ ιεκ ηα Κνάαανα ημκ Γζχηδκ Ααβηθήκ, 

εζξ δε ημ Λζδςνίηζ ημκ εθάηακ ηαζ εζξ ημ Αίζημιμκ ημκ Ώ. Κμοηζμκίηακ ιε 

πενίπμο πεκηαημζίμοξ, αοηυξ παναθααχκ υθμοξ ημοξ θμζπμφξ μπθανπδβμφξ 

ηαζ έςξ πζθίμοξ δζαημζίμοξ ζηναηζχηαξ ακεπχνδζεκ απυ Αίζημιμκ ηδκ 

εζημζηήκ πνχηδκ ημο Φεανμοανίμο. Μεηά δφς δε διενμκοηηίςκ ζοκεπή 

μδμζπμνείακ έθεαζεκ εζξ Βθεοζίκα, υπμο ημπμεεηήζαξ ημ ζηνάηεοια, 

δζέηαλε ηαζ ημκ ΐάζμκ, δζαηνίαμκηα ηυηε εζξ Μέβανα, κα ιεηααή αιέζςξ ιε 

ημοξ πενί αοηυκ. Μεηέαδ έπεζηα εζξ Φαθδνέα, πανεηήνδζε ημ εηεί 

ζηναηυπεδμκ ηαζ ζοκςιίθδζε ηα δέμκηα ιε ημκ Εςάκκδκ Νμηανάκ ηαζ ημοξ 

ιεη' αοημφ μπθανπδβμφξ· ιεηά ημφημ επέναζεκ εζξ αθαιίκα, υπμο δζμνίζαξ 

πμθζηάνπδκ ημκ Νζημθυκ Καναιήηζμκ δζεηήνολεκ υηζ εκηυξ εζημζζηεζζάνςκ 

ςνχκ υθμζ μζ εηεί ζηναηζχηαζ κα ιεηααχζζκ εζξ Βθεοζίκα ηαζ επέναζεκ 

εοεφξ ηαζ αοηυξ εζξ Βθεοζίκα, αθήζαξ εζξ ημκ πμθζηάνπδκ κα θνμκηίζδ δζά 

ηδκ εηπθήνςζζκ ηδξ δζαηαβήξ ημο. 

Μυθζξ ακεπαφεδ μθίβμκ ηαζ αιέζςξ επνμζηάθεζε ηαη' ζδίακ ιυκμκ ημοξ 

ανπδβμφξ ηςκ οπ' αοηχ δζαθυνςκ ζςιάηςκ δζά κα ημοξ ημζκμπμζήζδ ημ 

ζπέδζμκ, ημ μπμίμκ είπε ηαηά κμοκ κα αάθδ εζξ εκένβεζακ. Καζ δζά κα ιδκ 

θάαδ ηζκά ακηίηνμοζζκ, εθνυκηζζεκ αθ' εκυξ ιεκ ιένμοξ κα εκζπείνδ 

εθπίδαξ ηζκάξ πθδνςιήξ ηαζ αιμζαήξ ηςκ αβχκςκ ηςκ, αθ' εηένμο δε κα 

ημθαηεφζδ ηδκ θζθμηζιίακ ηςκ. Βίκαζ δε αθδεέξ υηζ ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ 

είπε ιεβάθαξ εθπίδαξ μ Κανασζηάηδξ υηζ έιεθθε κα αμδεδεή δζά πνδιάηςκ 

εζξ ημ επζπείνδιά ημο. Βπεζδή μζ πθδνελμφζζμζ ημο έεκμοξ ήζακ εζξ δφς 

δζδνδιέκμζ ηαζ έηαζημκ ηςκ ιενχκ εκυιζγεκ υηζ ήεεθεκ οπενζζπφζεζ, ακ 

πνμζεθάιαακε ιε ημ ιένμξ ημο ημκ Κανασζηάηδκ. Ώοηυξ δε γδημφιεκμξ ηαζ 

απυ ηα δφς ιένδ επμθζηεφεημ αιθυηενα, πςνίξ κα πνμζηεεή θακενά ηαζ 

ζηαεενά εζξ ηακέκα, εθπίγςκ ιε ημφημκ ημκ ηνυπμκ κα επζηφπδ ηαθήηενα ημκ 

ζημπυκ ηδξ πμθζηζηήξ ημο· ήθπζγεκ μιμίςξ ηαζ εζξ ελςηενζηά αμδεήιαηα (41) 

ηαζ πνμ πάκηςκ ηδξ Φζθεθθδκζηήξ εηαζνείαξ ηςκ Πανζζίςκ, ηδξ μπμίαξ 

επεεφιεζ ηαε' οπεναμθήκ κ' απμηηήζδ ηαζ ηδκ αβάπδκ ηαζ ημκ έπαζκμκ  

(42) 

Σμ ζπέδζμκ ήημκ κα ημπμεεηδεή ημ εκ Βθεοζίκζ ζηνάηεοια εζξ Κεναηγίκζ, 

υεεκ πνμπςνμφκ μθίβμκ ηαη' μθίβμκ ακαθυβςξ ηςκ πνμζηζεειέκςκ κέςκ 

δοκάιεςκ, κα θεάζδ εζξ ημκ εθαζχκα ηαζ δζά ημο εθαζχκμξ, επεζδή δεκ 

ήεεθε αθάπηεζεαζ απυ ημ επενζηυκ ζππζηυκ, κα πνμπςνήζδ έςξ εζξ ημ 

θνμφνζμκ ηαζ κα ακμίλδ ζοβημζκςκίακ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ ιε ηδκ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn41
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εάθαζζακ. ηακ δε ημφημ ήεεθε ηαημνεςεή, μ επενυξ ήεεθε ηνίκεζ πενζηηυκ 

κα επζιέκδ εζξ ιίακ ακςθεθή πμθζμνηίακ ηαζ ήεεθεκ ακαπςνήζεζ, αθίκςκ 

εθεφεενμκ απυ ημοξ αεαήθμοξ πυδαξ ημο ημ ζενυκ έδαθμξ ηςκ Ώεδκχκ. Σμ 

ζπέδζμκ ημφημ θαίκεηαζ δοζηαηυνεςημκ, δεκ ήημκ υιςξ αδφκαημκ κα 

επζηφπδ. Ο θνυκζιμξ ηαζ πνμθοθαηηζηυξ ηνυπμξ, ημκ μπμίμκ ιεηεπεζνίζεδ μ 

Κανασζηάηδξ, δίδεζ ζηακάξ εθπίδαξ, υηζ ακ υπζ εκηεθχξ, ημοθάπζζημκ υιςξ 

ηαηά ιέβα ιένμξ ήεεθεκ απμαή ηαηά ηαξ εθπίδαξ ημο. 

Κμζκμπμζχκ εζξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημπέδμο ημ ζπέδζμκ ημφημ, 

εθνυκηζζε κα ημοξ ημ πνμαάθδ ςξ ζοιαμοθεουιεκμξ, ηαζ ημφημ ημοξ 

δκάβηαζε κα ημ δεπεχζζ πνμεοιυηενμκ, ημκ εαεααίςζακ δε πενί ηδξ ηεθείαξ 

ειπζζημζφκδξ ηςκ εζξ υζα αοηυξ ηνίκεζ εφθμβα ηαζ ηδξ πνμεφιμο οπαημήξ 

εζξ ηα δζαηαηηυιεκα. Οφης θμζπυκ δζέηαλε ηνζαημζίμοξ ζηναηζχηαξ οπυ ημκ 

Καθφαακ, Καζζιμφθδκ ηαζ Ώεακαζμφθακ ΐαθηζκυκ κα ακαπςνήζςζζ δζά 

εαθάζζδξ ηαζ αημθμοεμφκηεξ έκα έιπεζνμκ ηδξ ημπμεεζίαξ μδδβυκ, ιε ημκ 

μπμίμκ ημοξ εζοκηνυθεοζε, κα οπάβςζζκ εζξ Κεναηγίκζ ηαζ κα 

ηαηαζηεοάζςζζκ έκ μπφνςια εζξ ηδκ ανιμδζςηένακ εέζζκ· ημ δε θμζπυκ 

ζηνάηεοια κα ιεηααή ηδκ κφηηα δζά λδνάξ· ημ ηίκδια ηυζμκ ηςκ δζά λδνάξ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ δζά εαθάζζδξ απεθαζίζεδ κα βέκδ ιεηά ηδκ δφζζκ ημο δθίμο, 

δζά κα ιδ βκςζεή απυ ηαξ ζημπζάξ ηςκ επενχκ. Δ ζάθπζβλ εζήιακε ηδκ 

χνακ, ηαζ μ Κανασζηάηδξ, αθ' μφ έιααζεκ εζξ ηα πθμία ημοξ δζςνζζιέκμοξ 

κα οπάβςζζ δζά εαθάζζδξ ηαζ ημοξ εηίκδζεκ, ακεπχνδζεκ απυ Βθεοζίκα ιε 

ημ επίθμζπμκ ζηνάηεοια. 

Οζ δζά εαθάζζδξ εηζηναηεφζακηεξ, θεάζακηεξ εζξ ημκ δζςνζζιέκμκ ηυπμκ 

ηαζ απμαάκηεξ εζξ ηδκ λδνάκ, ηαηεζηεφαζακ αιέζςξ έκ μπφνςια ακάθμβμκ 

ιε ημκ ανζειυκ ηςκ· θεάζαξ ιεηά ηαφηα ηαζ μ ανπδβυξ ιε ημ θμζπυκ 

ζηνάηεοια δζχνζζε ημκ Υνζζηυδμοθμκ Υαηγή Πέηνμο κα ημπμεεηδεή εζξ 

ιίακ εηηθδζίακ ηαί ηζκα πενί αοηήκ ενείπζα μζηζχκ, εέζζκ ηεζιέκδκ πνμξ ημ 

ιένμξ ημο επενζημφ ζηναημπέδμο. Οιμφ ιε αοηυκ εημπμεέηδζε ηαζ ημοξ δζά 

εαθάζζδξ εθευκηαξ, εζξ δε ημ οπ' αοηχκ ηαηαζηεοαζεέκ μπφνςια εδζυνζζε 

ημκ Γζακκμφζδκ ηαζ ΐάζμκ ιεηαλφ δε εζξ ηαξ δφς ηαφηαξ εέζεζξ 

εημπμεέηδζε ημκ Π. Νμηανάκ. Βκχ μζ ζηναηζχηαζ εκδζπμθμφκημ εζξ ηδκ 

μπφνςζζκ ηςκ εέζεςκ ημφηςκ, μ Κανασζηάηδξ ιε ημκ Ρμφηδκ ηαζ 

Γανδζηζχηδκ επνμπχνδζεκ εζξ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ παναηδνχκ ημκ 

ηυπμκ έθεαζε δε εζξ έκ ιεηυπζ, ημ μπμίμκ εθάκδ εφθμβμκ εζξ αοηυκ ηαζ ημοξ 

ιεη' αοημφ κα πζαζεή απυ ημοξ Έθθδκαξ ηαζ κα μπονςεή. Βπζζηνέραξ 

εημζκμπμίδζε ηδκ βκχιδκ ημο ηαζ εζξ ημοξ θμζπμφξ αλζςιαηζημφξ, ηαζ επεζδή 

υθμζ ηδκ απεδέπεδζακ, δζμνίγεζ εηαηυκ πεκήκηα ζηναηζχηαξ απυ ημοξ 

κεςζηί εθευκηαξ απυ Παθαιήδζ ηαζ άθθμοξ ηυζμοξ απυ άθθα ζχιαηα κα 

ημπμεεηδεχζζκ εζξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ. Ώθθά ιυθζξ επνμπχνδζακ μφημζ μθίβα 

αήιαηα, ηαζ ημοξ πνμζηαθεί κα επζζηνέρςζζκ μπίζς ηαζ κα οπάβςζζκ 

έηαζημξ εζξ ημκ ηυπμκ, υπμο ήημκ δζςνζζιέκμξ πνμηήηενα. Ώπμνμφκηεξ υθμζ 

δζά ηδκ ηαποηάηδκ ηαφηδκ ιεηααμθήκ ηδξ απμθάζεςξ, ενςημφκ ηδκ αζηίακ. 

«ηακ, απεηνίεδ, δεκ αθέπς ζοιθςκίακ ιεηαλφ ζαξ, δεκ επζπεζνχ πμθειζηά 
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ένβα». Βνχηδζακ πμίμξ είκαζ μ αίηζμξ ηδξ δζαθςκίαξ, αθθ' αοηυξ δεκ 

ςιμθυβδζε ηακέκα· είπε δε υηζ αφνζμκ εέθεζ ημκ βκςζημπμζήζδ ηαζ αξ 

πενάζδ μφηςξ δ πανμφζα κφηηα. Σμφημ δε ημ είπε δζά κα ακαπαφζδ, 

θαίκεηαζ, ημοξ ελεηάγμκηαξ, επεζδή εζξ ημ ελήξ δεκ έβεζκε πθέμκ θυβμξ πενί 

αοημφ ημο ακηζηεζιέκμο, ημοθάπζζημκ δδιμζίςξ. 

Σδκ επμιέκδκ διένακ (43) πμθθά πνςί επήβεκ έθζππμξ μιμφ ιε έκα εη ημο 

ζππζημφ δζά κα ηαηαζημπεφζδ ηδκ εέζζκ ημο επενζημφ ζηναημπέδμο. 

ονυιεκμξ απυ ηδκ πενζένβεζακ ημφ κα ίδδ πθδζζέζηενμκ ηαζ κα ιάεδ ηζ 

πενζζζυηενμκ, επθδζίαζεκ οπέν ημ δέμκ εζξ έκα επενζηυκ πνμιαπχκα, χζηε 

ημκ επονμαυθδζακ· ιεηέαδ εη ημφημο εζξ άθθμκ, ηαζ θααχκ δφς ίππμοξ 

αυζημκηαξ πνμ ηςκ μθεαθιχκ ηςκ επενχκ, επέζηνερεκ αθ' μφ έηαιε ηαξ 

ακαβηαίαξ παναηδνήζεζξ ημο· επεζδή δε είδε ηνζαημζίμοξ ζππείξ 

απμημπέκηαξ απυ ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ ηαζ δζεοεοκμιέκμοξ πνμξ ημ 

Βθθδκζηυκ, έδςηεκ αιέζςξ δζαηαβήκ κα εημζιαζεχζζκ υθμζ ηαζ κα 

εονίζηςκηαζ εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ. 

Οζ Σμφνημζ ζππείξ θεάζακηεξ πθδζίμκ εζξ ημ Μεηυπζ, ημ μπμίμκ, ςξ 

ακςηένς, δεκ είπε πζαζεή απυ ημοξ Έθθδκαξ, απέαδζακ απυ ημοξ ίππμοξ, 

ζοκεηεκηνχεδζακ εζξ έκ ηαζ εηάεζζακ. Καηά πενίζηαζζκ ηδκ ζηζβιήκ ηαφηδκ 

είπμκ εονεεή ιέζα εζξ ημ Μεηυπζμκ ημφημ δζάθμνμζ αλζςιαηζημί εη ημο 

ζχιαημξ ηςκ Παθαιδδζςηχκ, εθευκηεξ πάνζκ πενζενβείαξ, μζ μπμίμζ ζδυκηεξ 

ημοξ επενμφξ ακεπχνδζακ απυ ημ Μεηυπζμκ, αθήζακηεξ πέκηε ζηναηζχηαξ 

ιυκμκ δζά κα θαίκςκηαζ εζξ ημοξ επενμφξ ηαζ κα δίδςζζκ αζηίακ κα 

οπμπηεφςζζκ, υηζ δ εέζζξ αφηδ δεκ είκαζ αθφθαηημξ· ιεηά ζηακήκ χνακ 

ζοκήπεδ ηαζ πεγζηυκ επενζηυκ ζηνάηεοια, ζοβηείιεκμκ απυ μηηαημζίμοξ 

πενίπμο ζηναηζχηαξ· ημ ζηνάηεοια ημφημ ςδδβείημ απυ ημκ ίδζμκ 

Κζμοηαπήκ, υζηζξ ιαεχκ απυ ηα πενί ημκ Φαθδνέα ζηναηεφιαηά ημο, υηζ 

ήθεμκ ηα οπυ ημκ Κανασζηάηδκ ζηναηεφιαηα, επήβε κα παναηδνήζδ ιυκμξ 

ημο ηαζ κα δμηζιάζδ ηδκ δφκαιζκ αοηχκ. 

Σμκ αοηυκ ζημπυκ έπςκ ηαζ μ Κανασζηάηδξ εημίιαζε ημοξ Έθθδκαξ ηαζ 

δζχνζζε κα ελέθεςζζ ηαηά ηςκ επενχκ κα ηάιςζζ δε ανπήκ ημο 

αηνμαμθζζιμφ μζ μθίβμζ ζππείξ Έθθδκεξ, αμδεμφιεκμζ ηαζ απυ ημοξ έπμκηαξ 

ίππμοξ αλζςιαηζημφξ ημο πεγζημφ, υζμζ επνμεοιήεδζακ κα ιεεέλςζζ ηαζ 

ημφημο ημο ηζκδφκμο. Ώθ' μφ ζοκεηνμφζεδζακ μθίβδκ χνακ ηα δφς 

ζχιαηα, πςνίξ κα οπενηενήζδ μφηε ημ έκ, μφηε ημ άθθμ ιένμξ, μζ Σμφνημζ 

δζεφεοκακ έκ απυζπαζια ζηναηζςηχκ δζά κα πζάζδ έκ φρςια βδξ, ημ μπμίμκ 

απείπεκ ελ ίζμο απυ αοημφξ ηαζ απυ ημοξ Έθθδκαξ, εθαίκεημ δε υηζ έηεζημ 

εοθοχξ ηαζ εζξ αζθάθεζακ ηαζ εζξ πενίζηαζζκ ηαηαδνμιήξ εκακηίμκ ηςκ 

Βθθήκςκ. Ο Κανασζηάηδξ εκκμήζαξ εκ αηανεί ηαζ ημκ ζημπυκ ηςκ επενχκ 

ηαζ ηδκ ζδιακηζηυηδηα ηδξ εέζεςξ, δζέηαλε ηζκάξ ηςκ Βθθήκςκ κα ηνέλςζζκ 

εζξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ· δ ηαπφηδξ ημο ανπδβμφ ηαζ δ πνμεοιία ηςκ 

ζηναηζςηχκ ζοκέηνελακ εζξ ημ κα πνμθδθεή δ εέζζξ αφηδ, ημ μπμίμκ 

δκάβηαζε ημοξ Σμφνημοξ κα μπζζεμδνμιήζςζζ πνχημκ, έπεζηα κα ηναπχζζκ 
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εζξ θοβήκ υθμζ, ζππείξ ηαζ πεγμί, ηαζ κα ιείκςζζκ μζ Έθθδκεξ κζηδηαί, απυ ημ 

μπμίμκ εκεεαννφκεδζακ εζξ ημοξ θμζπμφξ αβχκαξ. 

Μεηά ημκ αηνμαμθζζιυκ ημφημκ ζημπαγυιεκμξ μ Κανασζηάηδξ υηζ μ επενυξ 

έιεθθε κα ηζκδεή ιε ιεβαθδηέναξ δοκάιεζξ ηαη' αοημφ, δζέηαλε κα πζαζεή 

ηαζ ημ Μεηυπζμκ, ημ μπμίμκ ηαζ έπζαζακ μζ πνμζδζμνζζεέκηεξ ζηναηζχηαζ ηαζ 

έηαιακ ηαζ ηαξ ακαβηαίαξ πνμεημζιαζίαξ πνμξ ακηίηνμοζζκ επενζηήξ 

πνμζαμθήξ. Ο Κανασζηάηδξ, επεζδή πμθθμί ζηναηζχηαζ εζξ ηδκ απυ 

Βθεοζίκα ιεηάααζζκ ημο ζηναημπέδμο δεκ ζοκδημθμφεδζακ, 

απμδεζθζάζακηεξ εζξ ημ επζπείνδια ημφημ, ιδ έπςκ ζηακήκ δφκαιζκ δζά κα 

ηαηέπδ ηαζ ημκ θυθμκ, ημκ μπμίμκ πνμθααυκηεξ μζ Έθθδκεξ ημοξ Σμφνημοξ 

εηονίεοζακ, δζέηαλε ηδκ εζξ αοηυκ θνμονάκ ηαζ απεζφνεδ. Ώθθ' αιέζςξ 

εημπμεεηήεδζακ εζξ αοηυκ μζ επενμί ηαζ επεπείνδζακ κα ακεβείνςζζκ 

μπονχιαηα· ημ ίδζμκ έηαιακ ηαζ ακηζηνφ ημο Μεημπίμο. θα δε ηαφηα 

εβίκμκημ οπ' υρζκ ηαζ ηαηά δζαηαβήκ ημο Κζμοηαπή, υζηζξ δζχνζζε ηαζ 

ιεηεηυιζζακ ηαζ έκ ηακυκζμκ, ημ μπμίμκ εημπμεέηδζακ ακηζηνφ ημο 

Μεημπίμο ηαζ ημ ηαηέζηδζακ δζά κοηηυξ έημζιμκ. 

Σδκ αηυθμοεμκ διένακ πενί ηδκ ακαημθήκ ημο δθίμο μ Κζμοηαπήξ 

ζοκήενμζζεκ υθμκ ημ εζξ ηαξ εέζεζξ ηαφηαξ εονζζηυιεκμκ ζηνάηεοιά ημο, 

ζοιπμζμφιεκμκ, ςξ εθέβεημ, απυ ηέζζαναξ πζθζάδαξ πεγμφξ ηαζ δφμ 

πζθζάδαξ ζππείξ, ηαζ ημ εδζυνζζε κα πνμζαάθδ εζξ ημ Μεηυπζμκ· ακά πίθζμζ 

πεγμί πνμζέααθμκ απυ εηάζηδκ πθεονάκ· μζ δε θμζπμί, πνμδβμοιέκςκ δφς 

ηακμκίςκ, εηζκήεδζακ ηαηά πνυζςπμκ, δημθμφεμοκ δε ηαζ μζ ζππείξ 

παναηεηαβιέκμζ εζξ ηνεζξ ζεζνάξ. Καη' αοηυκ ημκ ηνυπμκ επνμπχνμοκ 

ηακμκμαμθμφκηεξ, έςξ μο επθδζίαζακ πακηαπυεεκ εζξ ημ Μεηυπζμκ εκηυξ 

αμθήξ ημοθεηίμο. Σέζζαναξ πενίπμο χναξ δζέιεζκακ εζξ ηαφηδκ ηδκ εέζζκ 

ηακμκμαμθμφκηεξ ιυκμκ ημ Μεηυπζμκ. Φαίκεηαζ δε υηζ επενίιεκμκ κα 

ηαηαζηνέρςζζ ηα ειπνμζεζκά μπονχιαηα δζά κα ηάιςζζκ επμιέκςξ 

έθμδμκ· μζ δε εκηυξ, ι' υθμκ υηζ μζ ημίπμζ ηνδικζγυιεκμζ ηαζ αζ πέηναζ 

ζοκηνζαυιεκαζ ημοξ επνμλέκμοκ ζηακάξ πθδβάξ, επέιεκμκ υιςξ ιε 

ηανηενίακ ηαζ ακήβεζνμκ πνμεφιςξ ηα ηνδικζγυιεκα ιένδ· δεκ 

ακηαπεηνίκμκημ δε δζυθμο ιε υπθα εζξ ημοξ επενμφξ, εέθμκηεξ κα ήκαζ υθμζ 

έημζιμζ δζά κα πονμαμθήζςζζ ηαοημπνυκςξ, υηακ έιεθθμκ κα ηάιςζζκ 

έθμδμκ, ημ μπμίμκ ήθπζγμκ ελ άπακημξ. Οφης θμζπυκ έιεζκακ εζξ ααεοηάηδκ 

ζζςπήκ, ηαζ δεκ δημφεημ εζιή ιυκμκ δ ζάθπζβλ, ηαζ αφηδ απυ ηαζνυκ εζξ 

ηαζνυκ. Ο ανπδβυξ αθέπςκ ημκ ηαηεδαθζζιυκ ηςκ μζημδμιχκ, ημκ μπμίμκ 

επνμλεκμφζακ ηα επενζηά ηακυκζα, ηαζ οπμπηεφςκ ιδ δεζθζάζςζζκ μζ 

απμηθεζζιέκμζ ηαζ αθήζακηεξ ηδκ εέζζκ ακαπςνήζςζζκ, έπειρεκ έκα ζππέα 

ηαζ ημοξ εκεεάννοκεκ υηζ αοηυξ επαβνοπκεί εζξ ηα ηζκήιαηα ημο επενμφ ηαζ 

υηζ εέθεζ έθεεζ εζξ αμήεεζάκ ηςκ, υηακ ήκαζ χνα ανιμδία· εκ ημζμφης αοημί 

κ' ακηέπςζζ βεκκαίςξ εζξ ηαξ επενζηάξ πνμζαμθάξ. Οζ εζξ ημ Μεηυπζμκ 

επεαεααίςζακ ημκ ζππέα υηζ εέθμοκ επζιείκεζ ζηαεενχξ εζξ ηδκ εέζζκ ηςκ, 

ηαζ μζ έλςεεκ αξ ηάιςζζκ οπέν αοηχκ υ, ηζ δ ηζιή ηαζ ημ ζοιθένμκ 

οπαβμνεφεζ. 
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Πενί ημ ιεζδιένζ ηέθμξ πάκηςκ μζ εζξ ηα ανζζηενά ημο Μεημπίμο επενμί 

εθχνιδζακ ηαηά ηςκ Βθθήκςκ, ςπονςιέκςκ εζξ ηα ενείπζα ιζαξ μζηίαξ· 

αοημί δε ιδ δοκδεέκηεξ κ' ακεέλςζζκ εζξ ηδκ μνιήκ ηςκ, απεζφνεδζακ. 

Σμφημ αθέπςκ μ ανπδβυξ απεθάζζζε κα ηζκδεή· ηαζ πνμξ ιεκ ημοξ εκ δελζά 

επενμφξ έζηεζθεκ έςξ εηαηυκ πεγμφξ ηαζ δεηαπέκηε ζππείξ δζ' 

ακηζπενζζπαζιυκ. Ώοηυξ δε ειροπχζαξ ημοξ ιεε' εαοημφ εθχνιδζε ηαηά 

ηςκ εζξ ηα ανζζηενά ημο ιμκαζηδνίμο, ημοξ μπμίμοξ εαίαζε κα παναζηήζςζζ 

ηδκ ηονζεοεείζακ εέζζκ ηαζ κα επακέθεςζζ θεφβμκηεξ εζξ ημκ πνχημκ ηυπμκ 

ηςκ. Μεη' μθίβμκ μ Κζμοηαπήξ έδςηε ημ ζφκεδια ηδξ επζεέζεςξ, ηαζ ιεηά 

ηδκ ζοκήεδ δζ' αθαθαβιχκ εοπήκ ηςκ μζ Σμφνημζ εηίκδζακ δζδεδιέκμζ εζξ 

δφς ζχιαηα, ημ ιεκ ηαηά ημο ζηναημπέδμο ημο Κανασζηάηδ, ημ δε έηενμκ, 

ημ μπμίμκ ήημκ ηαζ ημ πμθοπθδεέζηενμκ, ηαηά ημο Μεημπίμο. Οζ εκ ης 

Μεημπίς αθήζακηεξ ημοξ Σμφνημοξ κα πθδζζάζςζζκ έςξ είημζζ αήιαηα, 

ημοξ εημοθέηζζακ ηαοημπνυκςξ· μζ Σμφνημζ υιςξ δζά κ' απμθφβςζζ ηδκ εη 

ηςκ Βθθδκζηχκ υπθςκ θεμνάκ, ελαπθχεδζακ ηαηά βδξ, πενζιέκμκηεξ ηδκ 

ηαηάπαοζζκ δζά κα ακακεχζςζζ ηδκ έθμδμκ. Ώθθ' μζ Έθθδκεξ, αθ' μφ εζξ 

μθίβδκ χνακ είδμκ υηζ μζ επενμί δεκ επνμπχνμοκ, ελένπμκηαζ απυ ημοξ 

πνμιαπχκαξ ηςκ ηαζ εθμνιμφκ ηαη' αοηχκ. Οζ Σμφνημζ ςθεθμφιεκμζ απυ 

ηδκ ηαηάπαοζζκ ημο πονμαμθζζιμφ, θεφβμοκ ααθααείξ· δζυηζ μζ Έθθδκεξ 

θμαμφιεκμζ ημ επενζηυκ ζππζηυκ δεκ εηυθιδζακ κα ημοξ ηαηαδζχλςζζκ επί 

πμθφ. 

Βζξ ημφημ ημ ιεηαλφ μ Κανασζηάηδξ ηνφραξ έκ ιένμξ πεγχκ εζξ έκα εφεεημκ 

ηυπμκ πνμξ ηα δελζά, δζχνζζε ημ Βθθδκζηυκ ζππζηυκ κα ελέθεδ ςξ εζξ ιάπδκ 

ηαηά ημο επενμφ ηαζ έπεζηα κα πνμζπμζδεή υηζ θεφβεζ, θεφβμκ δε κα ζφνδ 

ημ επενζηυκ ζππζηυκ εζξ ηδκ πνμεημζιαζεείζακ εκέδνακ. Σμ ζπέδζμκ εκ ιένεζ 

επέηοπεκ· μζ επενμί δκαβηάζεδζακ κα μπζζεμδνμιήζςζζ ιε αζαίακ θοβήκ· δ 

γδιία ηςκ υιςξ δεκ εζηάεδ ζδιακηζηή. Σαοημπνυκςξ δζχνζζεκ μ 

Κανασζηάηδξ ημ οπυθμζπμκ ημο Βθθδκζημφ ζππζημφ ηαζ ημοξ έπμκηαξ ίππμοξ 

αλζςιαηζημφξ κα ηζκδεχζζκ ελ ανζζηενχκ ηαηά ημο επενμφ· χζηε μφημξ 

πνμζααθθυιεκμξ ζοβπνυκςξ ηαζ απυ ημ ηέκηνμκ ηαζ απυ ηαξ πηένοβαξ, 

δκαβηάζεδ κ' απμζονεή δζά ηδξ θοβήξ πνμξ ηαξ μπονςιέκαξ εέζεζξ ημο. 

Σμφημ ζδυκηεξ ηαζ μζ εζξ Φαθδνέα ζηναημπεδεοιέκμζ Έθθδκεξ ηαζ 

ειροπςεέκηεξ απυ ημ πανάδεζβια, έηαιακ έλμδμκ ηαηά ηςκ εζξ αοημφξ 

ακηζηαβιέκςκ επενχκ ηαζ εοδμηίιδζακ. Σμ ένβμκ ημφημ εβέκεημ ιέβα ηαζ 

ζδιακηζηυκ, υπζ δζυηζ αοηυ ηαε' εαοηυ ήημκ ημζμφημκ, αθθά δζυηζ 

ειροπχεδζακ μζ Έθθδκεξ ηαζ εκεεαννφκεδζακ ηαζ δζυηζ οπήνλεκ ανπή ηαζ 

αάζζξ ηνυπμκ ηζκά ηςκ εζξ Κεναηγίκζ επζβεκμιέκςκ αβχκςκ. Βζξ ηδκ 

ζοιπθμηήκ ηαφηδκ απυ ιεκ ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ ηνεζξ ηαζ 

επθδβχεδζακ έςξ είημζζκ· εη δε ηςκ επενχκ εονέεδζακ πενί ημ Μεηυπζμκ 

θμκεοιέκμζ έςξ είημζζ πέκηε· θαίκεηαζ υιςξ υηζ εθμκεφεδζακ ηαζ άθθμζ 

ζηακμί, πθδκ επνυθααμκ ηαζ ημοξ ιεηεηυιζζακ εζξ ηα μπονχιαηά ηςκ μζ 

επενμί, ηαζ ακ πνέπδ κα πζζηεφζδ ηζξ έκα Σγάιδκ πνζζηζακυκ, υζηζξ ήθεε 

ηδκ αηυθμοεμκ διένακ ςξ απεζηαθιέκμξ απυ ημκ Λάιπνμκ Κάκηγμκ, 

αζπιαθςηζζεέκηα εζξ Καιαηενυκ επί ηδξ δοζηοπμφξ εηζηναηείαξ ημο 
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Μπμφνιπαπδ, μ ανζειυξ ηςκ θμκεοεέκηςκ επενχκ ακέαδ εζξ ηνζαημζίμοξ, 

ηςκ δε πθδβςεέκηςκ εζξ ημοξ πεκηαημζίμοξ. 

Δ είδδζζξ ηδξ κίηδξ ηαφηδξ, δζαζπανείζα ηάπζζηα, εκεεάννοκε πμθθμφξ 

ζηναηζχηαξ, μζ μπμίμζ δεκ εηυθιδζακ κ' αημθμοεήζςζζκ υηακ έβεζκεκ δ 

εηζηναηεία. οκενπυιεκμζ θμζπυκ μφημζ ηαε' διένακ, δφλακμκ επαζζεδηχξ 

ημ Βθθδκζηυκ ζηναηυπεδμκ. Ο δε ανπδβυξ εκδζπμθείημ αδζαηυπςξ εζξ ημ κα 

ειροπχκδ ημ ζηνάηεοια, κα μπονχκδ ημοξ πνμιαπχκαξ ηαζ κα έπδ ημοξ 

ζηναηζχηαξ εζξ πακημηεζκήκ ζπεδυκ ηίκδζζκ ηαζ άιζθθακ. εεκ ιίακ εζπένακ 

δζέηαλε ημοξ εζξ Μεηυπζμκ κα ελέθεςζζκ εζξ πυθειμκ ηαηά ηςκ 

πθδζζεζηένςκ εζξ αοημφξ επενζηχκ πνμιαπχκςκ ιε ζημπυκ 

ακηζπενζζπαζιμφ· αοηυξ δε ιε εηαηυκ πεκήκηα εηθεηημφξ ζηναηζχηαξ 

εηίκδζε ιε ζημπυκ κα εζζπδδήζδ εζξ έκα πνμιαπχκα, υεεκ δδφκακημ, ακ ημκ 

εηονίεομκ, κα αθάπηςζζ ζδιακηζηά ημκ επενυκ. 

Βπνμπχνδζακ ιε ηαπφηδηα ηαζ μνιήκ πμθθά πθδζίμκ ημο επενζημφ 

πνμιαπχκμξ, αθθά ιδ δοκδεέκηεξ κα ελχζςζζ ημοξ επενμφξ ελ εθυδμο, 

δκαβηάζεδζακ κα ζηαεχζζκ εζξ ηδκ μπμίακ είπμκ πζάζεζ πενί ημκ 

πνμιαπχκα εέζζκ. Μδ δοκάιεκμζ δε κα αθάρςζζ δζά ηςκ πονμαυθςκ ημοξ 

επενμφξ, ιεηεπεζνίζεδζακ ηαξ πέηναξ, ηηοπμφιεκμζ υιςξ ηαζ αοημί ιε 

πέηναξ απυ ημοξ επενμφξ, απυ ημ μπμίμκ ηαζ εαθάθεδζακ μπςζμφκ, ηαζ 

ζδυκηεξ έκ ζχια πμθοάνζειμκ Ώθαακχκ ενπυιεκμκ εζξ αμήεεζακ ηςκ 

απμηθεζζιέκςκ, δκαβηάζεδζακ κ' ακαπςνήζςζζκ, αθ' μφ εθμκεφεδ μ 

ηαιπανδχκδξ ηαζ επθδβχεδζακ ηαζ άθθμζ αλζςιαηζημί ηαζ ζηναηζχηαζ. 

ΐθέπςκ δε μ Κανασζηάηδξ υηζ ημ Μεηυπζμκ ήημκ εέζζξ ανιμδζςηάηδ πνμξ 

αζθάθεζακ ημο Βθθδκζημφ ζηναημπέδμο, απεθάζζζε ηαζ ημ ςπφνςζε ιε δφς 

έηζ πνμιαπχκαξ, έκα εη δελζχκ ηαζ έκα ελ ανζζηενχκ. ηακ δζφπαγμκ ηα 

ζηναηεφιαηα, εζοκείεζγμκ κα ηάικςζζ ιεηαλφ ηςκ δζάθμνα ενςηήιαηα. 

Βλεηάγμκηεξ θμζπυκ ιίακ διένακ μζ επενμί πμίμξ ηςκ αλζςιαηζηχκ Βθθήκςκ 

ήημκ εζξ έηαζημκ μπφνςια, ενχηδζακ ηαζ πενί ημο μπονχιαημξ εζξ ημ 

μπμίμκ ήημκ μ ΐάζμξ· ηαζ υηακ έιαεμκ ημφημ, απεηνίεδζακ πενζθνμκδηζηχξ 

υηζ «αοηυξ είκαζ δζ' διάξ». Ο ΐάζμξ, ιδ οπμθένςκ ηδκ πενζθνυκδζζκ 

ηαφηδκ, δεέθδζε κα πνάλδ ηακέκ ένβμκ, δζ' μφ κ' απμδείλδ, ρεοδή ηδκ ηαη' 

αοημφ ζδέακ ηςκ επενχκ, ηαζ μφης δζεοεοκεείξ πνμξ ημκ Κανασζηάηδκ 

εγήηεζ κα δζμνζζεή είξ ηζκα επζηίκδοκμκ εέζζκ, υπμο πμθειχκ ή κα απμεάκδ 

εκδυλςξ, ή κ' ακαηηήζδ ηδκ αθαθεείζακ οπυθδρίκ ημο. Πεζευιεκμξ μ 

ανπδβυξ εζξ ηδκ αίηδζίκ ημο ημκ δζχνζζε κα οπάβδ δζά κοηηυξ κα 

ημπμεεηδεή εζξ ηδκ ημνοθήκ εκυξ θυθμο πθδζίμκ ηςκ επενζηχκ 

πνμιαπχκςκ ηαζ κα ηαηαζηεοάζδ ηαζ μπφνςια. 

Βημζιαζεείξ θμζπυκ ιε ημοξ πενί αοηυκ επήβεκ εζξ ηδκ εέζζκ. Ώθθ' εκχ 

άνπζζακ κα μζημδμιχζζκ, ήημοζακ μζ επενμί ημκ ηηφπμκ ηαζ επονμαυθδζακ 

ηαη' αοηχκ· αοημί δε δεζθζάζακηεξ εθεζπμηάηηδζακ ηαζ έθοβμκ άπναηημζ, 
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χζηε μ ΐάζμξ εαθάθεδ ιάθθμκ, παν' υ, ηζ ςθεθήεδ απυ ημ επζπείνδια 

ημφημ. 

Δ αφλδζζξ ημο ζηναημπέδμο ημο Κανασζηάηδ διένακ παν' διένακ εβίκεημ 

επαζζεδημηένα· δζάθμνα Πεθμπμκκδζζαηά ζχιαηα είπμκ ήδδ θεάζεζ ηαζ 

άθθα επενζιέκμκημ. Ο Κανασζηάηδξ αμδεμφιεκμξ απυ ηα πνήιαηα ηα μπμία 

έπειρακ εζξ αοηυκ μζ εκ Βνιζυκδ πθδνελμφζζμζ, εκέπκεοζε πμθθήκ 

πνμεοιίακ εζξ ημοξ ζηναηζχηαξ, ηδκ μπμίακ έηζ ιάθθμκ δφλδζεκ δ είδδζζξ 

ηδξ εζξ ηδκ Βθθάδα αθίλεςξ ημο θυνδμο Κμπνάκμο. ζμκ υιςξ δ 

ηαηάζηαζζξ ημο ζηναημπέδμο ημφημο εθαίκεημ εοπάνζζημξ, ηυζμκ εθεεζκή 

επανμοζζάγεημ δ ηαηάζηαζζξ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ. Βπίηδδεξ απεζηαθιέκμξ 

απυ ηδκ Ώηνυπμθζκ ιε βνάιιαηα πανέζηδζεκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ, υηζ ακ 

εκηυξ δεηαπέκηε διενχκ δεκ βέκδ ηαιιία εεναπεία, ημ θνμφνζμκ πάκεηαζ. Ο 

Κανασζηάηδξ απήκηδζεκ αιέζςξ εζξ ημοξ πμθζμνημοιέκμοξ ιε ημκ ίδζμκ 

απεζηαθιέκμκ ηςκ, υηζ έκα ηαζ ιυκμκ ζημπυκ έπεζ, ηδκ δζάθοζζκ ηδξ 

πμθζμνηίαξ, ηαζ υηζ εζξ ημφημ εκαζπμθείηαζ ι' υθαξ ηαξ δοκάιεζξ ημο. 

Βπνυζεεζε δε ηαζ υζα εκυιζζεκ ανιυδζα εζξ ηδκ πενίζηαζζκ δζά κα 

ειροπχζδ ημοξ πμθζμνημοιέκμοξ κα οπμιείκςζζ. Μεηά ημφημ εηάθεζεκ 

αιέζςξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημπέδμο ηαζ ημοξ ακέβκςζε ηαξ 

επζζημθάξ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ. Βπνυααθε δε υηζ, επεζδή δ ακάβηδ ηδξ 

Ώηνμπυθεςξ πανμοζζάγεηαζ ζδιακηζηή, ι' υθμκ υηζ ηα εη Πεθμπμκκήζμο 

ζηναηεφιαηα δεκ έθεαζακ αηυιδ υθα, κα δμηζιάζςζζ ιυκμζ ηςκ μζ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ εονζζηυιεκμζ κα θάαςζζ ημζκςκίακ ιεηά ηςκ εζξ Φαθδνέα 

Βθθήκςκ, δζαζπίγμκηεξ εζξ ημ ιέζμκ ηα επενζηά ζηναηεφιαηα, δζά κα 

δοκδεχζζκ επμιέκςξ υθμζ μιμφ κα πνμμδεφζςζζκ μπςζμφκ πνμξ ημκ 

εθαζχκα. 

Σμ ζπέδζμκ ημφημ εβέκεημ δεηηυκ απ' υθμοξ ημοξ αλζςιαηζημφξ, ηαζ αιέζςξ 

μ Κανασζηάηδξ επεπείνδζε κα ημ αάθδ εζξ εκένβεζακ· δζχνζζε κα 

ηαηαζηεοαζεχζζ δφς μπονχιαηα εζξ δφς ενείπζα μζηζχκ ηεζιέκςκ πνμξ ημκ 

Πεζναζά, εέθςκ ιε ημφημ κα εθεοεενχζδ ημκ θζιέκα ηαζ κα ιδκ έπδ εη ημο 

πθδζίμκ ειπυδζα εζξ ηαξ επζπεζνήζεζξ ημο· ηαηεζηεφαζε δε ηαζ εη δελζχκ 

ημο Μεημπίμο έκα πνμιαπχκα, υπμο εημπμεέηδζε ηνζαημζίμοξ ζηναηζχηαξ· 

δζά κα βείκςζζ δε ηαφηα ζοκημιχηενμκ, επεζηάηδζε ηαζ μ ίδζμξ ηαζ 

ζοκεζνβάζεδ ιε ημοξ ζηναηζχηαξ, χζηε ημ πνςί εονέεδζακ έημζια ηαζ 

ηαθχξ δζαηεεεζιέκα. 

Ο Κζμοηαπήξ ζδχκ ηδκ επμιέκδκ διένακ ηδκ πνυμδμκ ηαφηδκ ηςκ Βθθήκςκ 

ηαζ οπμπηεφςκ ηδκ αφλδζζκ ηαζ επζηοπίακ ηςκ, έθααε ηαηά κμοκ ηαζ ημ 

ζπέδζμκ ηδξ εκχζεςξ ημο Κανασζηάηδ ιεηά ηςκ εζξ Φαθδνέα κα ειπμδίζδ 

ηαζ ημ εζξ Κεναηγίκζ ζηναηυπεδμκ κ' απμηθείζδ, χζηε κα ημ αζάζδ δζά ηδξ 

εθθείρεςξ ηςκ ηνμθχκ κα δζαθοεή. Έπειρε θμζπυκ μθίβμοξ ζππείξ κα 

παναηδνήζςζζ ηαξ πενί ημ Βθθδκζηυκ ζηναηυπεδμκ ημπμεεζίαξ ηαζ θααχκ 

παν' αοηχκ ηαξ ακαβηαίαξ πθδνμθμνίαξ έηαιε ηίκδια ιε δφς πενίπμο 

πζθζάδαξ πεγμφξ ηαζ ελαημζίμοξ ζππείξ· άθδζεκ ελ αοηχκ ηνζαημζίμοξ εζξ 
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ιζακ εηηθδζίακ ηαζ ιε ημοξ θμζπμφξ δζεοεοκυιεκμξ δζά ημο παναεαθαζζίμο 

ημο θζιέκμξ, ακέαδ εζξ ηδκ παναηεζιέκδκ νάπδκ, ζημπυκ έπςκ, θαίκεηαζ, κα 

ηαηαζηεοάζεζ επ' αοηήξ μπονχιαηα ηαζ κα αάθδ ηακυκζα εζξ ηδκ άηνακ δζά 

κα ειπμδίζδ ηδκ είζπθεοζζκ ηςκ πθμίςκ εζξ ημκ ηυθπμκ ημο Κεναηγζκίμο. 

Σαοημπνυκςξ έζηεζθε ηαζ πζθίμοξ πεγμφξ ηαζ πεκηαημζίμοξ ζππείξ απυ ημ 

ιένμξ ημο Ααθκίμο δζά κα ημπμεεηδεχζζκ εζξ ηδκ εέζζκ ηδξ Πεναηανζάξ ηαζ 

κα ειπμδίζςζζ ηδκ εηείεεκ δζάααζζκ ηςκ Βθθήκςκ, χζηε ημ Βθθδκζηυκ 

ζηναηυπεδμκ απμηθεζζεέκ ημζμοημηνυπςξ ηαζ ζηενδεέκ ηνμθχκ κ' 

ακαβηαζεή κα δζαθοεή. Αζαηάλαξ ηαφηα μ Κζμοηαπήξ ηαζ δχζαξ ηαξ 

ακαβηαίαξ μδδβίαξ εζξ ηα δζάθμνα ζχιαηα, αοηυξ ζοκςδεοιέκμξ απυ 

εηαηυκ πενίπμο εηθεηημφξ ζππείξ εζηέηεημ ακηζηνφ ημο Μεημπίμο δζά κα 

παναηδνή ηα βζκυιεκα ηαζ κα δίδδ ηδκ ακαβηαίακ ζοκδνμιήκ εζξ ηα 

ζχιαηα, υζα ήεεθμκ πζαζεή εζξ ιάπδκ. Ο δε Κανασζηάηδξ απέζηεζθε 

πεκηαημζίμοξ πεγμφξ ηαζ έςξ πεκηήημκηα ζππείξ δζά κ' ακηζπαναηαπεχζζ 

ηαηά ηςκ εζξ ηδκ νάπδκ επενχκ δζχνζζε δε ημοξ εζξ ημ Μεηυπζμκ ηαζ ημοξ 

πενί αοηυ πνμιαπχκαξ κα ιέκςζζκ ήζοπμζ εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ, εηηυξ εάκ 

ίδςζζ ηζκδοκεφμκηαξ ημοξ ιαπμιέκμοξ, ηυηε δε κα ζηείθςζζ ιζηνάκ ηζκα 

δφκαιζκ ιυκμκ. Βπθδζίαζακ μζ Έθθδκεξ εζξ ημοξ πενί ηδκ νάπδκ επενμφξ ηαζ 

ήνπζζακ ημκ αηνμαμθζζιυκ, αθθ' μζ ζππείξ ηςκ Βθθήκςκ, μζ μπμίμζ 

επνμπμνεφμκημ ηςκ πεγχκ, μπζζεμδνμιήζακηεξ μθίβμκ δζά κα βειίζςζζ ηα 

πονμαυθα ηςκ, έδςηακ ηαζνυκ εζξ ημοξ Σμφνημοξ κα εθμνιήζςζζκ, 

ακηέζηδζακ υιςξ μζ πεγμί ηαζ ημοξ ακηέηνμοζακ. Βκ ημφης ης ιεηαλφ μ 

Κανασζηάηδξ θααχκ έκ ζχια πεγχκ δζεοεφκεδ δζά ημο παναεαθαζζίμο 

ηαηά ηςκ επενχκ, ζημπεφςκ κα επζπέζδ εζξ αοημφξ απυ ηα μπίζεζα· ιυθζξ 

επνμπχνδζεκ μθίβμκ μ Κανασζηάηδξ, ηαζ μζ Σμφνημζ ζδυκηεξ ημκ ηίκδοκμκ, 

εζξ ημκ μπμίμκ έιεθθμκ κα εηηεεχζζκ, εηνάπδζακ εζξ θοβήκ. Οζ ιεκ Σμφνημζ 

θμζπυκ έθεοβμκ έπμκηεξ εζξ ηδκ πθεονάκ ηςκ ηδκ εάθαζζακ, μζ δε Έθθδκεξ 

ημοξ ηαηεδίςημκ δζά ηδξ πεδζάδμξ ηαζ επζηαπφκμκηεξ ηδκ ηαηαδίςλίκ ηςκ 

δκάβηαζακ ημοξ ιεκ πεγμφξ κα ηαηαθφβςζζκ εζξ ημκ πθδζζέζηενμκ 

πνμιαπχκα ηςκ, ημοξ δε ζππείξ κα ζοκέθεςζζκ εζξ ημ μπφνςια υπμο ήημκ 

ηαζ μ Κζμοηαπήξ. Βκχ δε μφημζ έθεοβμκ, ημοξ εηηφπδζακ ηαζ απυ ηα 

Βθθδκζηά μπονχιαηα ηα πθδζζέζηενα εζξ ηδκ δζάααζζκ ηςκ, θμκεφζακηεξ 

ηζκάξ ηςκ ζππέςκ ηαζ πθδβχζακηεξ ιενζημφξ. Βκχ δε ηζκέξ ηςκ Βθθήκςκ 

εκδζπμθμφκημ εζξ ημ κα θαθοναβςβήζςζζκ υζμοξ εη ηςκ θμκεοεέκηςκ 

έθααακ εζξ ηδκ ελμοζίακ ηςκ ηαζ ήζακ δζά ημφημ εζξ αηαλίακ, κμιίζαξ 

ανιυδζμκ ηαζνυκ μ Κζμοηαπήξ, εθμνιά μ ίδζμξ ιε υθμοξ ημοξ πενί αοηυκ 

ζππείξ ηαζ πνμθαιαάκεζ ημοξ Έθθδκαξ έλς απυ ηα μπονχιαηά ηςκ· βίκεηαζ 

θμζπυκ ζοιπθμηή εη ημο πθδζίμκ, χζηε ηα ημοθέηζα απμηαηέζηδζακ 

άπνδζηα. Οζ Έθθδκεξ ακ ηαζ ήζακ πεγμί ηαζ ακηειάπμκημ ιε ζππείξ ηαζ εζξ 

ηδκ πεδζάδα, ακηεζηάεδζακ υιςξ ιε βεκκαζυηδηα, χζηε μζ επενμί 

εαζάζεδζακ κ' απμζονεχζζκ μπίζς εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ· ηαζ ημφημ οπήνλε ημ 

ηέθμξ ηαφηδξ ηδξ ιάπδξ. Δ γδιία αιθμηένςκ ηςκ ιενχκ οπήνλεκ μιμία 

ζπεδυκ, μζ Έθθδκεξ υιςξ έθααμκ ηδκ οπενμπήκ εζξ ημκ αβχκα. Ο δε 
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Κζμοηαπήξ δεκ απήθαοζεκ άθθμ εζξ ηδξ διέναξ ηαφηδξ ημ ηίκδια, εζιή ημ κα 

μπονχζδ ηδκ εηηθδζίακ, υπμο έζηεζθεκ ζηακάξ ηνμθάξ ηαζ πμθειμθυδζα. 

Οζ εκ ηδ Ώηνμπυθεζ ζδυκηεξ ημοξ αβχκαξ ημφημοξ εκεεαννφκεδζακ, ηαζ ηδκ 

επμιέκδκ διένακ απμζηείθακηεξ πεγμδνυιμκ ακήββεζθακ εζξ ημκ 

Κανασζηάηδκ, υηζ δφκακηαζ αηυιδ ηαζ δέηα διέναξ πενζζζυηενμκ κ' 

ακεέλςζζκ· υεεκ αξ ιδ αζαζεχζζκ, αθθ' αξ εκαζπμθδεχζζ κα ηάιςζζ ηαθυκ 

ζπέδζμκ δζά κα δζαθοεή δ πμθζμνηία ημο θνμονίμο. Ο ανπδβυξ ημφξ έβναρεκ 

εκεαννφκςκ, υηζ εκηυξ μθίβμο εθπίγεζ ιε ηδκ αμήεεζακ ημο Θεμφ κα ημοξ 

απαθθάλδ ηςκ δεζκχκ ηςκ. Πανήθεμκ ιενζηαί διέναζ πςνίξ κα βέκδ ηαιιία 

ζδιακηζηή ζοιπθμηή, εηηυξ αηνμαμθζζιχκ, εζξ ημοξ μπμίμοξ είπμκ πάκημηε 

ηδκ οπενμπήκ μζ Έθθδκεξ· μζ Σμφνημζ δε εθαίκμκημ εζξ αεοιίακ, 

ζοθθμβζγυιεκμζ ίζςξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα δεζκά ηδξ θοβήξ, ακ ήεεθμκ 

αζαζεή κα θφζςζζ ηδκ πμθζμνηίακ ηαζ κ' ακαπςνήζςζζκ. Ο Κανασζηάηδξ 

εκδζπμθείημ αδζαηυπςξ ηαζ ι' επζιμκήκ εζξ ηδκ δζεοεέηδζζκ ηςκ 

μπονςιάηςκ η' έβναθε ζοπκυηαηα πνμξ ημοξ Πεθμπμκκδζίμοξ 

μπθανπδβμφξ, υζμζ ήζακ δζςνζζιεκμζ κα θάαςζζ ιένμξ εζξ ημφημ ημ 

ζηναηυπεδμκ, δζά κα ηαηαθεάζςζζ ημ ζοκημιχηενμκ· δζυηζ επεεφιεζ κα 

ελαπθχζδ ημ ζηναηυπεδυκ ημο δζά κέςκ μπονςιάηςκ, δζά ηςκ μπμίςκ κ' 

απμηθείζδ ηδκ ημζκςκίακ ηςκ πενί ημκ Φαθδνέα επενχκ ιε ημ θμζπυκ 

ζηναηυπεδμκ. Βκχ δε εβίκεημ θυβμξ πενί ημφημο ιεηαλφ ηςκ αλζςιαηζηχκ 

ημο ζηναημπέδμο, μ ΐάζμξ επζεοιχκ κα εηπθφκδ ημ πνμζαθεέκ εζξ αοηυκ 

υκεζδμξ ηδξ ακακδνίαξ ιε ηακέκ θαιπνυκ ηαηυνεςια, επαναηάθεζε ημκ 

Κανασζηάηδκ κα ημκ δζμνίζδ, κα ηαηαζηεοάζδ εζξ ηδκ εέζζκ ηαφηδκ ηακέκ 

μπφνςια. Ο Κανασζηάηδξ απμδεπεείξ ηδκ αίηδζίκ ημο ημκ εδζυνζζε κα 

εημζιάζδ ανηεηυκ ανζειυκ παθμοηίςκ· δζχνζζε ηαοημπνυκςξ ηαζ ημοξ εζξ 

Φαθδνέα Έθθδκαξ κα εημζιάζςζζ ηδκ ακαβηαίακ φθδκ δζά κα 

ηαηαζηεοάζςζζ ηνία μπονχιαηα. 

Ώθ' μφ εζξ δζάζηδια ηνζχκ διενχκ έβεζκεκ δ ακαβηαία εημζιαζία, επήβεκ μ 

Κανασζηάηδξ ιυκμξ ημο εζξ Φαθδνέα ηαζ επνμζδζυνζζε ηαξ εέζεζξ, υπμο 

έπνεπε κα ηαηαζηεοαζεχζζ ηα μπονχιαηα, ηαηέζηδζεκ επζζηάηδκ ημκ 

Μαηνοβζάκκδκ, δζέηαλε πμία ζχιαηα κα ημπμεεηδεχζζκ εζξ έηαζημκ 

μπφνςια ηαζ ημοξ επαναηίκδζεκ επζιυκςξ κα ενβαζεχζζ δζ' υθδξ ηδξ 

κοηηυξ, χζηε ημ πνςί κα εονεεχζζκ έημζια ηαζ ηαθχξ αζθαθζζιέκα ηα 

μπονχιαηα. Μεηέαδ ιεηά ημφημ εζξ Κεναηγίκζ ηαζ θααχκ ημκ ΐάζμκ μιμφ 

ιε ηα δζςνζζιέκα ζχιαηα, επήβε δζά κοηηυξ ηαζ ηαηεζηεφαζε δφς δοκαηά 

μπονχιαηα, πενζβονζζιέκα ιε ηάθνμκ ηαζ έπμκηα οπμβείμοξ μζηίζημοξ, εζξ 

ημοξ μπμίμοξ κα πνμθοθάηηςκηαζ μζ ζηναηζχηαζ απυ ηαξ αμθάξ ηςκ 

επενζηχκ ηακμκίςκ. Ο ζημπυξ ημο ανπδβμφ ήημκ κα ειπμδίζδ ημοξ πενί ημκ 

Φαθδνέα επενμφξ ημο κα ζοβημζκςκχζζ ιε ημ θμζπυκ ζηναηυπεδμκ ημο 

Κζμοηαπή. Μδ δζαηνίκςκ ηαεανά ημκ ηυπμκ δζά ημ ααεφ ηδξ κοηηυξ ζηυημξ, 

εκυιζζεκ υηζ επθδζίαζεκ ανηεηά εζξ ηα άθθα μπονχιαηα ηα ακεβενεέκηα 

απυ ημοξ εζξ Φαθδνέα Έθθδκαξ, χζηε κα απμηθεζζεχζζκ μζ επενμί· πθδκ 

δπαηήεδ, ηαζ ημ πνςί ηδκ ενπμιέκδκ διένακ είδε ημ θάεμξ. 
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Μεηαλφ ηςκ πνμιαπχκςκ ηςκ ακεβενεέκηςκ απυ ημοξ εζξ Φαθδνέα 

Έθθδκαξ ηαζ απυ ημοξ πενί ημκ Κανασζηάηδκ έιεζκε ηεκυκ δζάζηδια, υεεκ 

δδφκακημ κα δζαααίκςζζκ μζ επενμί ηαζ κα ζοβημζκςκχζζ ιε ημ θμζπυκ 

ζηναηυπεδμκ πςνίξ αθάαδκ ηςκ. Ο Κανασζηάηδξ επζεοιχκ κα ςθεθδεή ηακ 

ηαη' άθθμκ ηνυπμκ απυ ημ θάεμξ ημφημ, δζχνζζεκ έκ ζχια Βθθήκςκ κα 

εκεδνεφζδ ηεηνοιιέκμκ υπζζεεκ ηςκ εζξ ημ ηεκυκ ημφημ δζάζηδια 

δζεζπανιέκςκ πεηνχκ. Οζ Σμφνημζ κμιίγμκηεξ εθεοεένακ ηδκ δζάααζζκ, 

εηίκδζακ πνμξ ημ άθθμ ζηναηυπεδμκ, υπμο ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ ήημκ ηαζ 

μ ίδζμξ Κζμοηαπήξ, αθθ' ακηζηνμοζεέκηεξ απυ ημοξ εκεδνεφμκηαξ 

ειπμδίζεδζακ ζηακήκ χνακ, ηεθεοηαίμκ υιςξ δζέαδζακ αζάζακηεξ ημοξ 

εκεδνεφμκηαξ κ' αθήζςζζ ηδκ μπμίακ εθφθαηημκ δζάααζζκ. Ώπυ ημ 

πενζζηαηζηυκ ημφημ εκκυδζεκ μ Κζμοηαπήξ ηαζ ημ θάεμξ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ 

ημκ ηίκδοκμκ εζξ ημκ μπμίμκ ήεεθεκ εηηεεή ημ ηαηά ημκ Φαθδνέα ζηνάηεοιά 

ημο, εάκ δεκ ήεεθε αμδεδεή απυ ημφημ ημ θάεμξ. Ώπεθάζζζε θμζπυκ κα 

ηάιδ υζμκ ηάπμξ ηδκ δζυνεςζζκ, ηαζ δζά ημφημ υθδκ εηείκδκ ηδκ διένακ 

εκδζπμθείημ εζξ εημζιαζίακ. Σαξ εημζιαζίαξ ηαφηαξ παναηδνήζακηεξ μζ εζξ 

ημ Μεηυπζμκ Έθθδκεξ ηαζ εκκμήζακηεξ ημκ ζημπυκ, έπειρακ είδδζζκ ηαζ εζξ 

ημκ ΐάζμκ, παναηζκμφκηεξ ημκ κα πέιρδ ηδκ ενπμιέκδκ κφηηα ζηακυκ ζχια 

ζηναηζςηχκ εζξ κοηηενζκήκ θοθαηήκ ακηί ηςκ μθίβςκ ζηναηζςηχκ, ημοξ 

μπμίμοξ εζοκείεζγε κα πέιπδ πνμθααυκηςξ. Ώθθ' αοηυξ δεκ έπναλε ηαηά ηδκ 

παναββεθίακ. Σδκ κφηηα θμζπυκ δφς πενίπμο πζθζάδεξ Σμφνημζ, 

εθςδζαζιέκμζ ιε δζάθμνα ενβαθεία, εζηάθδζακ απυ ημκ Κζμοηαπήκ δζά κα 

ηαηαζηεοάζςζζ πνμιαπχκα εζξ ημκ ηυπμκ, ημκ μπμίμκ είπμκ αθήζεζ ηεκυκ μζ 

Έθθδκεξ. Άια έθεαζακ εηεί εδίςλακ ηδκ πανά ημο ΐάζμο δζςνζζιέκδκ 

μθζβάκενςπμκ θοθαηήκ ηαζ ήνπζζακ κα ηαηααάθθςζζ ηα εειέθζα ημο 

μπονχιαηυξ ηςκ. 

Ώιέζςξ εζδμπμζήεδ μ Κανασζηάηδξ ημ επενζηυκ ημφημ ηίκδια, ηαζ ηδκ 

αοηήκ ζηζβιήκ δζααάξ απυ ηα πθδζζέζηενα μπονχιαηα, έθααε ιαγφ ημο 

ιενζημφξ ζηναηζχηαξ ηαί ηζκαξ ηςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ ιεηέαδ υπμο ήημκ μ 

ΐάζμξ, ημκ μπμίμκ αθ' μφ επέπθδλεκ αοζηδνά, ημκ δζέηαλε κα θάαδ υθμοξ 

ημοξ ζοκ αοηχ ηαζ κα αημθμοεήζδ ηαηυπζ ημο. οβηνμηήζαξ μφηςξ έκ 

ζχια ζηακυκ, χνιδζε ηαηά ηςκ Σμφνηςκ, πνμξ ημοξ μπμίμοξ εθχκαλε 

ιάθζζηα μ ίδζμξ, υηζ πδβαίκεζ αοημπνμζχπςξ. Οζ Σμφνημζ ακηέζηδζακ εζξ 

ηδκ μνιήκ ηςκ Βθθήκςκ, ηαζ αθέπμκηεξ αοημφξ ηαεανχξ εζξ ημ θςξ ηδξ 

εθήκδξ (δζυηζ ήημκ πακζέθδκμξ) ημοξ ακηέηνμοζακ ιε επζιμκήκ, χζηε 

εηζκδφκεοζε ηαζ μ ίδζμξ ανπδβυξ. Ώθθά ηεθεοηαίμκ μζ Έθθδκεξ 

εθμνιήζακηεξ ιε ακδνίακ δκάβηαζακ ημοξ επενμφξ κα απμζονεχζζκ· 

έιεζκακ ιυκμκ μθζβχηαημζ εζξ ημ κεμηαηαζηεοαζεέκ εη ημο πνμπείνμο 

μπφνςια, μζ μπμίμζ ηαζ ακηζπμθειμφκηεξ επθήβςζακ ηζκάξ ηςκ Βθθήκςκ, 

ημοξ πθδζζάζακηαξ πενζζζυηενμκ. Δ άβκμζα ημο ανζειμφ ηςκ δζαιεζκάκηςκ 

επενχκ ηαζ δ είδδζζξ ηςκ πθδβςεέκηςκ έηαιε ημοξ Έθθδκαξ κα 

μπζζεμδνμιήζςζζ, ηαζ μφηςξ απέηοπε ημ ηίκδια. 
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Ο Κανασζηάηδξ πκέςκ υθμξ αβακάηηδζζκ, επζζηνέθεζ εζξ ημ μπφνςια ημο 

ΐάζμο ηαζ αθ' μφ ςκείδζζεκ αοηυκ ιε πμθθήκ ζηθδνυηδηα, ημο επνυζεεζεκ 

υηζ ηδκ ζδίακ κφηηα ή πνέπεζ ιε ημοξ ιεη' αοημφ κα δζχλςζζ ημκ επενυκ απυ 

ηδκ εέζζκ ηαφηδκ, ή εέθεζ ημοξ απμηαηαζηήζεζ υκεζδμξ ημο ζηναηεφιαημξ 

(44). Φζθμηζιμφιεκμζ μφημζ κα δζμνεχζςζζ ημ ζθάθια ηςκ, επζπίπημοκ εη 

κέμο ηαηά ηςκ επενχκ ηαζ ηαημνεχκμοκ κα ημοξ ηνέρςζζκ εζξ θοβήκ. Ώθθ' 

εζξ ημφημ ημ ιεηαλφ θμκεφεηαζ μ ζαθπζβηηήξ ηαζ είξ αλζςιαηζηυξ ηαζ 

πθδβχκμκηαζ ηαζ ιενζημί ζηναηζχηαζ. Σμφημ ημ ζοιαάκ, εκχ εανάδοκε ηδκ 

μνιήκ ηςκ Βθθήκςκ, ειρφπςζε ημοξ επενμφξ, χζηε ακηέζηδζακ εανναθέςξ 

ηαζ επέιεζκακ εζξ ημ μπφνςιά ηςκ, ημ μπμίμκ ήδδ είπμκ επζζηεοάζεζ 

ηαθήηενμκ. Δ απμηοπία αφηδ εθφπδζε ιεβάθςξ ημκ ανπδβυκ, ημ 

πενζζζυηενμκ δζυηζ απυ ιζηνυκ θάεμξ οζηενήεδ ιέβα απμηέθεζια ηαζ δζυηζ 

έαθεπεκ υηζ υπζ ιυκμκ δεκ δδφκαημ κα επζηφπδ ημκ ζημπυκ ημο ιε ιυκαξ ηαξ 

μπμίαξ είπε δοκάιεζξ, αθθ' υηζ έπνεπε ηαζ κα ηζκδοκεφζδ δζά κα ααζηαπεή 

εζξ ηαξ εέζεζξ ημο. Ώπεθάζζζε δε κα ιδκ ηάιδ ηακέκ κέμκ ηίκδια, αθθά κα 

ελαζθαθίγδηαζ εζξ ηαξ εέζεζξ ημο έςξ κα θάαδ κέαξ δοκάιεζξ. 

Αεκ επέναζακ υιςξ πμθθαί διέναζ ηαζ έθεαζεκ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ μ 

Εςάκκδξ Θ. Κμθμημηνχκδξ, μζ Πεηιεγαίμζ, μ Υ. ζζίκδξ ηαζ άθθμζ ιε δφς 

πενίπμο πζθζάδαξ ζηνάηεοια. Ο Κανασζηάηδξ αβακαηηδιέκμξ απυ ηδκ 

πανεθεμφζακ απμηοπίακ, είπε ιεβάθδκ επζεοιίακ κα πνάλδ ηακέκ 

ζδιακηζηυκ ένβμκ πνμξ αθάαδκ ημο επενμφ. Βπεζδή δε δολήκεδζακ ζηακχξ 

αζ δοκάιεζξ ημο, εκυιζζεκ υηζ ήημ πθέμκ ανιυδζμξ εζξ ημφημ ηαζνυξ. εεκ 

ιίακ διένακ πενί ηδκ ακαημθήκ ημο δθίμο θαιαάκεζ υθμκ ημ ζππζηυκ ηαζ 

μθίβμοξ πεγμφξ ηαζ δζεοεφκεηαζ πνμξ ημκ εθαζχκα. Ο Κζμοηαπήξ, υζηζξ 

εθμαείημ ηαζ οπχπηεοεκ απ' υθα ηα ηζκήιαηα ημο Κανασζηάηδ, είπε πάκημηε 

εημίιδκ ιίακ δφκαιζκ απυ ηνζαημζίμοξ ζππείξ ηαζ πζθίμοξ πεγμφξ δζά κα 

ηζκήηαζ αιέζςξ εζξ ηδκ πνμζηαβήκ ημο. Σδκ δφκαιζκ ηαφηδκ δζεφεοκεκ 

αιέζςξ ηαηά ημο Κανασζηάηδ· ηδκ δζχνζζε δε κα πνμζπαεήζδ κα δζαηυρδ 

ημκ Κανασζηάηδκ απυ ημ ζηναηυπεδυκ ημο πζάκμοζα ημκ δνυιμκ, υεεκ 

έιεθθε κα επζζηνέρδ. Σμ ηίκδια ημφημ εκκμήζαξ αιέζςξ μ Κανασζηάηδξ 

απεζφνεδ ιε ηαπφηδηα εζξ ημ ζηναηυπεδμκ, αθήζαξ εζξ εκέδνακ ημοξ ιεη' 

αοημφ πεγμφξ. ηακ μζ επενμί επθδζίαζακ, μζ εκεδνεφμκηεξ επονμαυθδζακ 

αθθ' μζ Σμφνημζ επζπεζυκηεξ εζξ αοημφξ ηαζ πεγμί ηαζ ζππείξ ημοξ έηνερακ 

εζξ θοβήκ ηαζ ημοξ δκάβηαζακ κ' απμζονεχζζ πνμξ ημκ πθδζίμκ θυθμκ· 

έπεζηα έδναιμκ ηαηά ημο Βθθδκζημφ ζππζημφ. Εδυκηεξ ημ ηίκδια ημφημ μζ εζξ 

ημ Μεηυπζμκ Έθθδκεξ ηαζ οπμπηεφζακηεξ έδναιμκ εζξ αμήεεζακ ηςκ μζηείςκ 

ηςκ. Ώθθ' έςξ μφημζ κα θεάζςζζκ, μζ Σμφνημζ είπμκ ήδδ ζοθθάαεζ γχκηα 

ημκ ζεσηανήκ (ηοιπακζζηήκ) ημο ζππζημφ. ηακ δε έθεαζακ, απέηνμοζακ 

ηδκ μνιήκ ηςκ επενχκ, ηαζ δ ιάπδ ήθεεκ εζξ ζζμννμπίακ. Δ ζηζβιζαία υιςξ 

ηνμπή ηςκ εκεδνεοζάκηςκ Βθθήκςκ έηαιε κα δνάιςζζκ εζξ ημ πεδίμκ ηδξ 

ιάπδξ υθμζ μζ ιεηά ημο I. Θ. Κμθμημηνχκδ ηαζ άθθμζ απυ ηα πθδζίμκ 

μπονχιαηα, χζηε εζοζζςιαηχεδζακ έςξ δφς πζθζάδεξ. Ο Κανασζηάηδξ 

εονεεείξ πενζηοηθςιέκμξ απυ ημζαφηδκ δφκαιζκ ηαζ επζεοιχκ κα ιδκ 

επζζηνέρδ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ άπναηημξ, εκεεάννοκε ημοξ Έθθδκαξ ηαζ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn44
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παναηζκχκ μκμιαζηί ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ ημοξ δζμνίγεζ κα εθμνιήζςζζ 

ηαηά ηςκ επενχκ. Τπήημοζακ αιέζςξ εζξ ηδκ θςκήκ ημο ανπδβμφ ηαζ 

εθμνιήζακηεξ έηνερακ εζξ θοβήκ υθδκ ηδκ επενζηήκ δφκαιζκ ηαζ 

αημθμοεμφζακ δζχημκηεξ, έςξ μο μζ Σμφνημζ απεζφνεδζακ ςεμφκηεξ 

αθθήθμοξ ηαζ εζοζζςνεφεδζακ εζξ έκ ημίθςια ημ μπμίμκ ημοξ 

επνμθφθαηηεκ απυ ηα πονμαυθα ηςκ Βθθήκςκ· επνμζπάεδζακ κα 

μπονςεχζζκ εζξ ημφημ ημ ιένμξ, αθθ' μζ Έθθδκεξ εθμνιήζακηεξ ημοξ 

ελέααθμκ ηαζ ημοξ δζεζηυνπζζακ, ηαζ μζ ιεκ ζππείξ δζεοεφκεδζακ εζξ ηδκ 

πνμξ Ώεήκαξ πεδζάδα, μζ δε πεγμί εζξ έκ ηςκ βεζηκζαγυκηςκ μπονςιάηςκ. Ο 

Κζμοηαπήξ θέβμοκ υηζ απεηεθάθζζε δφς απυ ημοξ αλζςιαηζημφξ ηςκ 

κηεθήδςκ πνςηαζηίμοξ ηνυπμκ ηζκά ηδξ θοβήξ. Σμο εθάκδ δε πανάδμλμκ κα 

ηαηαδζχηςκηαζ απυ ηυζμκ μθζβάνζειμκ ζππζηυκ Βθθδκζηυκ ηνζαηυζζμζ 

πενίπμο ζππείξ Οεςιακμί. 

Ο Κανασζηάηδξ ζδχκ υηζ μζ Έθθδκεξ είπμκ ήδδ απμηάιεζ απυ ημκ αβχκα, 

ημκ ηυπμκ ηαζ ηδκ δίρακ ηαζ ιδ εέθςκ κα ημοξ εηεέζδ εζξ κέακ πνμζαμθήκ, 

ηδκ μπμίακ πζεακχξ δδφκαημ κα ηάιδ μ Κζμοηαπήξ, ημοξ δζέηαλε κ' 

απμζονεχζζ ηαηηζηχξ ηαζ πνμθοθαηηζηχξ δζά κα ιδ αθαθεχζζκ απυ ημοξ 

επενμφξ, ακ ηοπυκ επζπεζνήζςζζ κα ημοξ ηαηαδζχλςζζκ. Δ ιάπδ αφηδ 

δζήνηεζεκ έλ χναξ ηαηά ζοκέπεζακ· εθμκεφεδζακ δε εη ιεκ ηςκ Βθθήκςκ 

έςξ είημζζ, επθδβχεδζακ δζπθάζζμζ, εθμκεφεδζακ ηαζ είημζζ δφς 

πμθειζζηήνζμζ ίππμζ· ηςκ δε επενχκ δ γδιία δεκ έβεζκε βκςζηή, 

ζοιπεναίκεηαζ υιςξ κα έβεζκε ζδιακηζηή αθ' υζα δζδβήεδζακ δφς κέμζ 

πνζζηζακμί απυ ηδκ επανπίακ Λζδςνζηίμο, μζ μπμίμζ ήζακ ιζζεςημί εζξ ημ 

ζχια ημο Σγέθζμο Πίηγανδ ηαζ εκ ηαζνχ ηδξ ιάπδξ δοημιυθδζακ πνμξ ημοξ 

Έθθδκαξ θααυκηεξ ηδκ ζάθπζβηα, ηδκ μπμίακ πνμ διενχκ είπμκ θάαεζ μζ 

Σμφνημζ θμκεφζακηεξ ημκ ζαθπζβηηήκ. 

Δ κίηδ αφηδ ειρφπςζεκ υθμοξ εκ βέκεζ ημοξ ζοβηνμημφκηαξ ημ 

ζηναηυπεδμκ ηαζ μ Κανασζηάηδξ, εθμνεφςκ ιυκμξ ημο, δεκ άθζκε κα 

ιέκςζζκ ανβμί μζ Έθθδκεξ, χζηε ηαε' διένακ ζπεδυκ εβίκμκημ 

αηνμαμθζζιμί εζξ δζάθμνα ιένδ ημο ζηναημπέδμο. Οζ αηνμαμθζζιμί μφημζ 

εβίκμκημ εκίμηε βεκζηχηενμζ, χζηε απμηαηεζηαίκμκημ ιάπαζ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

30 Μανηίμο, υηε εθμκεφεδζακ ηζκέξ ηαζ επθδβχεδζακ μ Λευκηζμξ 

Λαγυπμοθμξ Οθφιπζμξ ηαζ μ Ώκαζηαζζέθμξ. 

Καηά ηαφηδκ ηδκ επμπήκ εζξ ηδκ εκ Σνμζγήκζ οκέθεοζζκ έβεζκε πνυαθδια 

κα δζμνζζεή ανπζζηνάηδβμξ μ Σγζμφνηγ. Οζ εζξ αοηήκ απεζηαθιέκμζ 

πθδνελμφζζμζ ημο ζηναημπέδμο εκυιζζακ ακαβηαίμκ, πνζκ ζοβηαηαηεεχζζκ 

εζξ ημφημ, κα ημ βκςζημπμζήζςζζκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ. Ο Κανασζηάηδξ 

απεηνίεδ ιε βεκκαζυηδηα: «Ώζ Ώεήκαζ κα εθεοεενςεχζζ, ηα ιέζα ημο 

ζηναημπέδμο κα ιδ θείρςζζ, ηαζ είιαζ πνυεοιμξ κα δεπεχ μπμζμκδήπμηε 

ανπδβυκ δζμνίζςζζκ». Βθάκδ υιςξ ιεηά ηαφηα υηζ μ δζμνζζιυξ μφημξ 

οπήνλεκ δ αζηία ηνυπμκ ηζκά ημο εακάημο ημο. 
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Ο Κανασζηάηδξ, αθ' μφ ζοκήπεδζακ ηαζ άθθα ζηναηεφιαηα, κμιίγςκ υηζ 

ήημκ ήδδ εζξ ηαηάζηαζζκ κα ηαηαζηεοάζδ ημκ πνμιαπχκα εηείκμκ, ημκ 

μπμίμκ πνμ μθίβςκ διενχκ επζπεζνήζαξ δεκ είπεκ επζηφπεζ, δζέηαλε ημοξ 

εονζζημιέκμοξ εζξ ημ Μεηυπζμκ κα παναπςνήζςζζ ηδκ εέζζκ ηςκ εζξ ημκ I. 

Θ. Κμθμημηνχκδκ ηαζ κα ήκαζ έημζιμζ κα ημκ αημθμοεήζςζζκ, υηακ ημοξ 

δζμνίζδ. Βημζιάζαξ θμζπυκ ηδκ ακαβηαίακ φθδκ, επήβε ιε αοημφξ ηδκ κφηηα 

ηαζ επεπείνδζε κα ηαηαζηεοάζδ ημκ πνμιαπχκα. Μ' υθμκ υηζ δε μζ επενμί 

ημοξ εκκυδζακ ηαζ ημοξ ακηεπμθέιδζακ απυ ηα πθδζίμκ μπονχιαηα ιε 

πονμαυθα ηαζ ιε έκ ηακυκζμκ, μζ Έθθδκεξ θζθμηζιμφιεκμζ απυ ημκ ανπδβυκ 

ηαζ αιζθθχιεκμζ πνμξ αθθήθμοξ, επέιεζκακ ηαζ ηαηεζηεφαζακ ημ μπφνςια 

ημφημ, ημ μπμίμκ ιυθζξ απείπεκ απυ ηα επενζηά έςξ εαδμιήημκηα αήιαηα. 

Ο Κζμοηαπήξ θμαμφιεκμξ ιδ ηαημνεχζςζζκ μζ Έθθδκεξ κα ηάιςζζ 

πνμιαπχκαξ ηαζ εζξ ημκ εθαζχκα, ημ μπμίμκ ήεεθεκ είκαζ πμθθά επζηίκδοκμκ 

δζ' αοηυκ, ηαηεζηεφαζε ηαζ αοηυξ άθθμοξ πνμιαπχκαξ ιεηαλφ ημο εθαζχκμξ 

ηαζ ημο Βθθδκζημφ ζηναημπέδμο. Βπνμζπαεμφζε δε πακημζμηνυπςξ κ' 

ακηζηνμφδ ηδκ πνυμδμκ ηςκ Βθθήκςκ. Αζά ημφημ, υηακ έκ ζχια ζηναηζςηχκ 

δζςνζζιέκμκ απυ ημκ Κανασζηάηδκ επήβε κα πζάζδ έκ πδβάδζμκ, ηείιεκμκ 

εζξ ηδκ παναηεζιέκδκ πεδζάδα, μ Κζμοηαπήξ εηζκήεδ ηαη' αοημφ ιε ζηακήκ 

πεγζηήκ ηαζ ζππζηήκ δφκαιζκ, ζημπαγυιεκμξ ίζςξ υηζ ακεβείνςκ μπονχιαηα 

ηαζ πζάκςκ εέζεζξ πθδζίμκ ηςκ Βθθήκςκ, δδφκαημ κα ημοξ ζηεκμπςνήζδ 

ηαζ κα ημοξ αθάρδ. Οζ Έθθδκεξ ακηεζηάεδζακ ηαζ ημκ ακηέηνμοζακ ιε 

ακδνίακ, δεκ διπυνεζακ ι' υθμκ ημφημ κα ημκ ειπμδίζςζζ ημο κα ηονζεφζδ 

ημ πδβάδζμκ ηαζ άθθαξ ηζκάξ πενί αοηυ εέζεζξ, υπμο ηαηεζηεφαζακ 

μπονχιαηα· απήθαοζεκ υιςξ ηαφηα ιε γδιίακ εηαηυκ πενίπμο 

θμκεοιέκςκ· απυ δε ημοξ Έθθδκαξ εθμκεφεδζακ έςξ δεηαπέκηε ηαζ 

επθδβχεδζακ δζπθάζζμζ. 

Ο Κανασζηάηδξ δζά κα δζμνεχζδ ηδκ εη ηδξ ζηενήζεςξ ημο πδβαδίμο 

αθάαδκ, δζχνζζε ηαζ ηαηεζηεφαζακ δφμ μπονχιαηα επί ηζκμξ θυθμο πνμξ ημ 

πδβάδζμκ, ηα μπμία ιυθζξ απείπμκ ηςκ επενζηχκ έςξ δζαηυζζα αήιαηα, εζξ 

ηα μπμία εημπμεέηδζε ημοξ Πεηιεγαίμοξ ηαζ ημκ ζζίκδκ ιε ημοξ οπυ ηδκ 

μδδβίακ ηςκ. ΐθέπςκ δε υηζ εοδμηζιμφζακ ηα επζπεζνήιαηά ημο ηαζ 

πνμχδεομκ ανηεηά, είπε ιεβάθδκ πανάκ, δ μπμία εθαίκεημ πνμ πάκηςκ απυ 

ημ πνμξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημπέδμο θένζζιυκ ημο. Αεκ εθείδεημ 

ηακέκ είδμξ επαίκμο πνμξ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ήεεθμκ πνάλεζ ηακέκ ένβμκ 

ακδνίαξ ή θνμκήζεςξ εζξ ημκ πυθειμκ· πνμ πάκηςκ οπενελεεείαγε ημ εκ 

Μεημπίς ζχια, δζά ημο μπμίμο ηαηχνεςζε κα ηαηαζηεοάζδ ημ μπφνςια 

εηείκμ, εζξ ημ μπμίμκ είπεκ απμηφπεζ ηδκ πνχηδκ θμνάκ ηαζ ημ μπμίμκ 

εεεχνεζ ςξ ζδιακηζηχηαημκ, δζυηζ εηείεεκ εεεχνεζ ηα ηζκήιαηα ημο επενμφ 

ηαζ επνμζηάηεοε ηα πενί αοηυ θμζπά μπονχιαηα. 

Βζξ ημζαφηδκ ηαηάζηαζζκ ήημκ ημ ζηναηυπεδμκ υηακ έθεαζεκ εζξ ημκ 

Πεζναζά ηαζ μ Κυπνακ δζςνζζιέκμξ απυ ηδκ Βεκζηήκ οκέθεοζζκ Ναφανπμξ. 

Έθενε δε ιεε' εαοημφ δζάθμνα πμθειζηά πθμία, εκ μζξ ηαζ ημ δίηνμημκ δ 
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«Βθθάξ». Ο Κανασζηάηδξ ζοκςδεοιέκμξ απυ ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ ηςκ 

αλζςιαηζηχκ ημο ζηναημπέδμο επήβεκ εζξ ζοκέκηεολζκ αοημφ. Ο ηνυπμξ ηδξ 

οπμδμπήξ, ημκ μπμίμκ ιεηεπεζνίζεδ πνμξ αοημφξ μ Κυπνακ, ημοξ είθηοζε 

πμθθά, χζηε έβεζκε θυβμξ ιεηαλφ ηςκ υηζ δεκ πνέπεζ κα ήκαζ ρεοδή ηα πενί 

αοημφ θεβυιεκα. Ο Κυπνακ ενχηδζεκ εζξ ηδκ ζοκέκηεολζκ ηαφηδκ ημκ 

ανπδβυκ πενί ηδξ ηαηαζηάζεςξ ημο ζηναημπέδμο ηαζ πενί ηδξ Ώηνμπυθεςξ 

ηςκ Ώεδκχκ. Ώοηυξ ημο ελέεεζεκ εκ ζοκυρεζ ηδκ ηαηάζηαζζκ ημο 

ζηναημπέδμο, πενί δε ηδξ Ώηνμπυθεςξ ημο εημζκμπμίδζε ηαξ ηεθεοηαίαξ 

επζζημθάξ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ. Ο Κυπνακ επαζκέζαξ ημκ γήθμκ ημο 

ζηναηεφιαημξ, επνυζθενεκ εζξ αοηυ δζά ημο Κανασζηάηδ ιίακ ζδιαίακ 

ηοακήκ, έπμοζακ εκ ης ιέζς ηδκ βθαφηα, οπεζπέεδ δε κα μζημκμιήζδ υθαξ 

ηαξ εθθείρεζξ ημο. Πενί δε ηδξ Ώηνμπυθεςξ ςιίθδζε ιε πμθθήκ γςδνυηδηα. 

Βίπεκ υηζ ηαζ ηδκ ζδίακ ημο γςήκ πνμζθένεζ δζά ηδκ εθεοεενίακ ηςκ Ώεδκχκ 

οπεζπέεδ πίθζα δίζηδθα εζξ εηείκμκ, υζηζξ πνχημξ ήεεθε ζηήζεζ, ηδκ 

ζδιαίακ εζξ ηα ηείπδ ηδξ Ώηνμπυθεςξ, ηαζ έηαλε πμθθάξ δςνεάξ ηαζ 

αιμζαάξ εζξ υθμοξ, υηακ ήεεθε δζαθοεή ημ επενζηυκ ζηναηυπεδμκ. 

ζδκ οπυθδρζκ έθααεκ μ Κανασζηάηδξ πνμξ ημκ Κυπνακ, ηυζδκ 

ηαηαθνυκδζζκ ηαζ απέπεεζακ πνμξ ημκ Σγζμφνηγ, δζμνζζεέκηα ηαζ αοηυκ 

ανπζζηνάηδβμκ. Ώκ ηαζ ήκαζ πζεακυκ κα εηζκήεδ εζξ ημφημ απυ γδθμηοπίακ, 

ι' υθμκ ημφημ ηα πνχηα ημο ανπζζηναηήβμο ηζκήιαηα ημο έδςηακ ζηακήκ 

αζηίακ κα ημκ ιειθεή ηαζ κα ημκ ηαηαηνίκδ. Ο Σγζμφνηγ, άια δζςνίζεδ, 

επεπείνδζε κα ζηναημθμβήζδ ηαζ έδςηε δζά ημφημ πνήιαηα εζξ ημκ Κχζηακ 

ΐθαπυπμοθμκ. Μεηέαδ έπεζηα εζξ Μέβανα, υπμο δζέηνζαμκ μζ μοθζχηαζ 

ανπδβμί· έδςηε ηαζ εζξ αοημφξ ιίακ πμζυηδηα πνδιάηςκ ηαζ ημοξ ηαηέπεζζε 

ι' αοηά κα ζοιιεεέλςζζ ημο αβχκμξ. ζηε ηζ ζοκέαδ εη ημφημο; Οζ ιδ 

ηζκδοκεφζακηεξ ηαζ ιδ αβςκζζεέκηεξ επνμπθδνχεδζακ δζά κα θάαςζζ 

ιένμξ εζξ ημκ αβχκα, μζ δε ζοβηνμημφκηεξ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ αβςκζζεέκηεξ 

δεκ απήθαοζακ ηίπμηε. Δ δοζανέζηεζα δζά ηδκ ακζζυηδηα ηαφηδκ ήημκ 

βεκζηή εζξ ημ ζηναηυπεδμκ, δ εθπίξ υιςξ εκυξ ιέθθμκημξ εοηοπμφξ έηαικε 

ημοξ ζηναηζχηαξ κα οπμιέκςζζκ. 

ηακ έθεαζε ηαζ μ Σγζμφνηγ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ, επήβεκ εζξ ζοκέκηεολζκ ημο 

μ ανπδβυξ ιε ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ αλζςιαηζημφξ ημο. Σαξ αοηάξ ζπεδυκ 

ενςηήζεζξ ημο Κυπνακ έηαιε ηαζ αοηυξ ηαζ ηαξ ζδίαξ απακηήζεζξ έθααεκ. 

Βιαήηε δε εζξ εκένβεζακ, ηαζ ημ πνχημκ ένβμκ ημο εζηάεδ κα δζμνίζδ κέμοξ 

θνμκηζζηάξ, ημ μπμίμκ εθφπδζε ηαζνίςξ ημκ Κανασζηάηδκ δζυηζ οπεηίεεημ 

δοζπζζηία εζξ ημοξ παν' αοημφ δζςνζζιέκμοξ θνμκηζζηάξ. Αζά ημφημ, υηακ μ 

ανπδβυξ ημο ζππζημφ δζεοεφκεδ πνμξ ημκ Κανασζηάηδκ δζά ηζκαξ ακάβηαξ 

ηςκ ζππέςκ, αοηυξ δζεφεοκε ημκ απεζηαθιέκμκ πνμξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ, 

θέβςκ υηζ πνμξ εηείκμκ πνέπεζ κ' απμηείκςζζ ημο θμζπμφ ηαξ αζηήζεζξ ηςκ. Ο 

απεζηαθιέκμξ επνυααθε ηδκ ακάβηδκ ημο ζππζημφ εζξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ, 

αθθ' αοηυξ απεηνίεδ, υηζ δεκ δφκαηαζ κα ημο πμνδβήζδ ημ γδημφιεκμκ, δζυηζ 

δεκ έααθεκ εζζέηζ εζξ ηάλζκ ηαξ οπμεέζεζξ ημο. Δ άνκδζζξ αφηδ επείναλε 
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ημοξ ζππείξ ηαζ επαναπμκέεδζακ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ, μ μπμίμξ έδεζλε ηδκ 

δοζανέζηεζάκ ημο ηαζ ημοξ εθακένςζεκ υηζ ζοιπάζπεζ ηαζ μ ίδζμξ. 

Μ' υθμκ ημφημ μ Κανασζηάηδξ εκενβμφζεκ αημφναζηα ηα ηαεήημκηά ημο, 

ηαζ εοπανζζημφιεκμξ δζά ηαξ ηαε' διένακ πνμζηζεειέκαξ κέαξ δοκάιεζξ, 

ακδζπμθείημ πνμεφιςξ εζξ ηδκ δζεοεέηδζζκ αοηχκ, επέαθεπε πακηαπμφ ηαζ 

δζμίηεζ ημ ζηνάηεοια ηυζμκ ηαηηζηά, χζηε υθμζ εεαφιαγμκ ηδκ θνυκδζζκ 

ηαζ δναζηδνζυηδηά ημο. Καζ ης υκηζ μ Κανασζηάηδξ ήημκ πνχημξ απυ ημοξ 

Έθθδκαξ ανπδβμφξ, υζηζξ έθααεκ οπυ ηδκ μδδβίακ ημο δζά ιζαξ δεηαπέκηε 

πενίπμο πζθζάδαξ ζηνάηεοια ηαζ ημ δζμίηδζε ιε ηδκ ιεβαθδηένακ ηάλζκ, 

ειπεζνίακ ηαζ θνυκδζζκ. 

Ώθθ' υζμκ εοπάνζζημξ ήημκ δ ηαηάζηαζζξ ημο ζηναημπέδμο, ηυζμκ αεθία 

επανμοζζάγεημ εηείκδ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ. Ώκήββεζθακ ηαη' επακάθδρζκ 

εζξ ημκ ανπδβυκ υηζ ελέθζπμκ δζυθμο ζπεδυκ ηαζ αζ ηνμθαί ηαζ ημ κενυκ ηαζ 

ηα ζαηνζηά δζά ημοξ πθδβςιέκμοξ ηαζ αζεεκείξ, χζηε εονίζημκημ εζξ ηδκ 

εζπάηδκ αιδπακίακ. Σμφημ έδςηεκ αζηίακ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ κα 

ζοβηνμηήζδ ζοιαμφθζμκ πενί ηδξ Ώηνμπυθεςξ. οκήθεμκ θμζπυκ εζξ ηδκ 

ζηδκήκ ημο ιένμξ ηςκ πνμηνζηςηένςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ μ Κυπνακ. 

Γεκμιέκδξ δε ζογδηήζεςξ πενί ημο ηνυπμο ηαε' μκ εέθμοκ δοκδεή κα 

επζηαπφκςζζ ηδκ δζάθοζζκ ηδξ πμθζμνηίαξ, μ Κανασζηάηδξ επνυααθεκ υηζ 

κμιίγεζ ηδξ πνχηδξ ακάβηδξ ημ κα ηονζεοεή απυ ημοξ Έθθδκαξ ημ 

ιμκαζηήνζμκ ημο αβίμο πονίδςκμξ εζξ Πεζναζά· δζυηζ ιε ημφημ ήεεθμκ 

πέζεζ εζξ ηδκ ελμοζίακ ηςκ ηαζ υθα ηα πενί αοηυ μπονχιαηα, χζηε ημ εζξ 

Κεναηγίκζ ζηναηυπεδμκ ήεεθεκ εκςεή ιε ημ εζξ Φαθδνέα, ηαζ ηυηε υθμζ 

μιμφ ήεεθμκ είκαζ εζξ ηαηάζηαζζκ κα επζπεζνήζςζζ ηακέκ ηίκδια βεκζηυκ 

ηαηά ημο επενζημφ ζηναημπέδμο ιε εθπίδα επζηοπίαξ. Ο Κυπνακ εγήηδζε 

απυ ημκ ανπδβυκ κα ημο είπδ ηζ κα πνάλδ, ή πχξ κα ηαηαζηαεή 

ςθεθζιχηενμξ εζξ εηηέθεζζκ ημο πνμααθθμιέκμο ζπεδίμο, μ δε 

Κανασζηάηδξ ημθαηεοεείξ απυ ημκ εοβεκή ηνυπμκ ημο Κυπνακ, απεηνίεδ 

υηζ αθζενχκεζ εζξ αοηυκ ηδκ ηαηεδάθζζζκ ημο ιμκαζηδνίμο· δζυηζ ημκ κμιίγεζ 

οπένηαημκ ηςκ ιδπακζηχκ ηαζ ημθιδνυηαημκ εηηεθεζηήκ ηαζ ηςκ πθέμκ 

επζηζκδφκςκ επζπεζνήζεςκ. 

Ώθ' μφ εκεηνίεδ αοηυ ημ ζπέδζμκ, μ Κυπνακ εγήηδζε κα ίδδ ηδκ εέζζκ ημο 

ιμκαζηδνίμο· ηαζ μ Κανασζηάηδξ ημκ ςδήβδζεκ εζξ έκα ςπονςιέκμκ 

θυθμκ, απυ ημκ μπμίμκ δδφκαημ κα ίδδ ηαζ ηδκ εέζζκ ηαφηδκ ηαζ ημ θμζπυκ 

ζηναηυπεδμκ. Ώθθ' επεζδή μ Κυπνακ δεκ εκυιζζεκ ζηακάξ υζαξ 

παναηδνήζεζξ έηαιεκ απυ αοηυκ ημκ θυθμκ ηαζ εγήηδζε κα μδδβδεή 

πθδζζέζηενμκ, μ Κανασζηάηδξ δζχνζζε ημκ Υαηγή Μζπάθδκ, ανπδβυκ ημο 

ζππζημφ, κα ημκ μδδβήζδ υζμκ πθδζζέζηενμκ ήημκ δοκαηυκ. Ο Κυπνακ 

θμζπυκ δζά εαθάζζδξ, μ δε Υαηγή Μζπάθδξ δζά λδνάξ επνμπχνδζακ πνμξ 

ηδκ εέζζκ ημο ιμκαζηδνίμο υζμκ πθδζζέζηενμκ δδοκήεδζακ· ηαζ αθ' μφ 

έηαιεκ μ Κυπνακ υζαξ επεεφιεζ κα ηάιδ παναηδνήζεζξ, οπεζπέεδ κα 

επζπεζνήζδ ηδκ ηαηεδάθζζζκ ημο ιμκαζηδνίμο. 
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Ο Κανασζηάηδξ, αθ' μφ έπναλε ηαφηα ιεηά ημο Κυπνακ, έδςηε ηαξ 

αημθμφεμοξ δζαηαβάξ. Βπεζδή ηέκηνμκ ηδξ ιάπδξ έιεθθε κα βέκδ ημ 

ιμκαζηήνζμκ, ημο μπμίμο ηδκ ηαηεδάθζζζκ είπεκ οπμζπεεή κα επζπεζνήζδ μ 

Κυπνακ, μζ εζξ ηδκ νάπδκ εονζζηυιεκμζ Έθθδκεξ κα ιδκ ηάιςζζ ηακέκ 

ηίκδια, μπμζαδήπμηε ηαζ ακ ήεεθεκ είκαζ δ έηααζζξ ημο ηαηά ημ 

ιμκαζηήνζμκ επζπεζνήιαημξ. ζμζ δε δεκ είκαζ δζςνζζιέκμζ εζξ μπονχιαηα, 

ηαεχξ ηαζ υζμζ πθεμκάγμοζζκ εζξ αοηά, κα ήκαζ έημζιμζ κ' αημθμοεήζςζζ 

ημκ ανπδβυκ υηακ ημοξ πνμζηαθέζδ. Βζξ ημ πθδζζέζηενμκ ημο 

Παθαζμηάζηνμο Βθθδκζηυκ μπφνςια δζέηαλε κα ζηδεή έκ ηακυκζμκ, δζά κα 

ηακμκμαμθχζζ ημοξ εζξ ημφημ επενμφξ, υπζ δζά κα ημοξ αθάπηςζζκ, αθθά 

ιυκμκ δζά κα ημοξ απαζπμθχζζ. Αζέηαλε ηαοημπνυκςξ ηαζ ημκ Νζηυθαμκ 

Πεηιεγάκ κα δζααή δζά εαθάζζδξ υπζζεεκ ημο ιμκαζηδνίμο ηαζ κα ηζκδεή 

ηαζ αοηυξ εηείεεκ ηαηά ηςκ επενχκ. Πνμξ ημ ιένμξ, υπμο μφημξ έιεθθε, κα 

απμαή, μζ εκ ης ιμκαζηδνίς επενμί είπμκ πέιρεζ θοθαηήκ ζοβηεζιέκδκ απυ 

εηαηυκ πενίπμο ζηναηζχηαξ. Οζ πενί ημκ Πεηιεγάκ εθμνιήζακηεξ ηαη' 

αοηχκ ημοξ ηνέπμοζζκ εζξ θοβήκ· εκχ δε μφημζ αημθμοεμφζακ δζχημκηεξ 

ηαζ επθδζίαγμκ εζξ έκ επενζηυκ μπφνςια, μζ εζξ Φαθδνέα ηζκδεέκηεξ εζξ 

άιζθθακ απυ ημ πανάδεζβια ηαζ πνμδβμοιέκμο ημο ζδιαζμθυνμο ηςκ 

Τδναίςκ, εθμνιμφκ έςξ πίθζμζ εζξ ημ Σμονηζηυκ μπφνςια ηαζ εζζπδδχζζκ 

εζξ αοηυ, ηαε' δκ επμπήκ επέπζπημκ εζξ αοηυ απυ ημ άθθμ ιένμξ μζ πενί ημκ 

Πεηιεγάκ. ζμζ απυ ημοξ εκ αοηχ Σμφνημοξ δζέθοβμκ ηδκ ιάπαζνακ ηςκ 

Βθθήκςκ ηαηέθοβμκ έκηνμιμζ εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ ηαζ εζξ ηα πθδζζέζηενα 

επενζηά μπονχιαηα. 

Σδκ εοηοπή ηαφηδκ έηααζζκ εεςνήζαξ απυ ημ ακηζπένακ ιένμξ μ ανπδβυξ, 

επαναηίκδζε ημοξ ιεη' αοημφ κα ηζκδεχζζ ηαηά ηςκ επενχκ, ηαζ 

ζοκμδεουιεκμξ απυ ημκ I. Θ. Κμθμημηνχκδκ, εθμνιά ηαηά ημο 

Παθαζμηάζηνμο. Οζ εζξ αοηυ Σμφνημζ δεκ δδοκήεδζακ κ' ακηζζηαεχζζκ, αθθ' 

αιέζςξ έκηνμιμζ εηνάπδζακ εζξ θοβήκ. Αζέζπεζνακ ημκ ηνυιμκ ηαζ εζξ ηα 

πθδζίμκ μπονχιαηα, απυ ηα μπμία εεεχνμοκ ηδκ άηαηημκ θοβήκ ηςκ, χζηε 

εζξ μθίβςκ ζηζβιχκ δζάζηδια μζ Έθθδκεξ πνμμδεφμκηεξ ιε πνμεοιίακ 

απμηαηέζηδζακ ηφνζμζ υθςκ ηςκ πανά ηδκ εάθαζζακ Σμονηζηχκ 

μπφνςιάηςκ ηαζ επμθζυνηδζακ ζηεκχηαηα ημ ιμκαζηήνζμκ. Σμζμφημξ 

ηνυιμξ εκεζπάνδ εηείκδκ ηδκ διένακ εζξ ημοξ επενμφξ ηαζ εζξ ηυζδκ 

αεοιίακ ηαζ δεζθίακ εθαίκμκημ αοεζζιέκμζ, χζηε μθίβδ πνμζαμθή, ςξ 

πμθθμί εζοιπέναζκμκ, ήεεθε ημοξ ηνέρεζ εζξ θοβήκ ηαζ μζ Έθθδκεξ ήεεθμκ 

δοκδεή κα θεάζςζζκ εζξ ημκ εθαζχκα. Ώθθ' μ Κανασζηάηδξ δεκ εκέηνζκε κα 

επεηηείκδ πενζζζυηενμκ ηδκ κίηδκ ημο, θμαμφιεκμξ ίζςξ ηδκ 

απνμζπεδίαζημκ ελάπθςζζκ ημο ζηναημπέδμο. Δ διένα εηείκδ οπήνλεκ 

διένα πακδβφνεςξ δζά ημοξ Έθθδκαξ· δζυ ζοβπνυκςξ ιε ημοξ πμθειμφκηαξ 

επονμαυθμοκ ηαζ υθμζ μζ θμζπμί, ηαεχξ ηαζ μζ πμθζμνημφιεκμζ εζξ ημ 

θνμφνζμκ, ελδβμφκηεξ ιε ημφημ ηδκ εοπανίζηδζίκ ηςκ εζξ ηα βεκυιεκα. 

Οθίβαξ χναξ ιεηά ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ έθεαζακ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ ηα εζξ 

Μέβανα δζαηνίαμκηα μοθζχηζηα ζχιαηα, ηα μπμία εημπμεέηδζεκ μ 



www.schooltime.gr ελίδα 86 
 

ανπδβυξ εζξ έκ απυ ηα ηαη' εηείκδκ ηδκ διένακ ηονζεοεέκηα επενζηά 

μπονχιαηα. Οζ ανπδβμί ηςκ ζςιάηςκ ημφηςξ, ηαζ πνμ πάκηςκ μ Κχζηαξ 

Μπυηγανδξ, επνμζπάεδζακ κα δείλςζζκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ, υηζ 

βκςνίγμοζζ ηδκ θνυκδζζκ ηαζ ειπεζνίακ ημο ηαζ υηζ ημκ ζέαμκηαζ δζά ηαφηα 

ηαζ εοπανίζηςξ δέπμκηαζ κα οπδνεηήζςζζ ηδκ παηνίδα οπυ ηδκ μδδβίακ ημο. 

Ο δε Κανασζηάηδξ απμηνζεείξ ιεηνζμθνυκςξ ηαζ απμδχζαξ ηδκ αζηίακ ηδξ 

ιεηαλφ ηςκ δζαθςκίαξ εζξ ηα αθεφηηςξ επαημθμοεμφκηα ηδκ ακενςπίκδκ 

αδοκαιίακ θάεδ, ημοξ επαναηάθεζε κα ήκαζ πνυεοιμζ εζξ ημκ ιέθθμκηα 

αβχκα ηαζ κα ζοκενβαζεχζζκ ςξ αδεθθμί ιε μιυκμζακ ηαζ ηαεανυηδηα 

ηανδίαξ. 

Ο Κανασζηάηδξ, αθ' μφ εημπμεεηήεδ εζξ ημ Παθαζυηαζηνμκ, ημ μπμίμκ 

αοηήκ ηδκ διένακ ελμοζίαζεκ απυ ημοξ επενμφξ, ηαζ αθ' μφ δζχνζζε ηαζ εζξ 

ηα θμζπά μπονχιαηα ηαξ ακαβηαίαξ θοθαηάξ, εηάθεζε ημοξ αλζςιαηζημφξ 

ημο ζηναημπέδμο δζά κα ζηεθεή ιεη' αοηχκ πμίμκ ιέηνμκ έπνεπε κα 

ιεηαπεζνζζεχζζ δζά κα αζάζςζζ ημοξ απμηθεζζεέκηαξ εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ κα 

παναδμεχζζ ηαπφηενμκ. Βκεηνίεδ δε κα ιεηαπεζνζζεχζζ ηαθήηενμκ ιέζα 

ζοιαζααζηζηά, ιε ηδκ εθπίδα ημο υηζ ηαημνεχκεηαζ ζοκημιχηενμκ δζ' αοηχκ 

δ ακαπχνδζζξ ηςκ επενχκ, ημ μπμίμκ επεεφιεζ ηαε' οπεναμθήκ μ 

Κανασζηάηδξ, δζά κα δοκδεή, απαθθαηηυιεκμξ απυ ηαξ πνμξ αοηυ ημ ιένμξ 

εκαζπμθήζεζξ, κα πνμμδεφζδ εζξ ημ οπέν ηδξ Ώηνμπυθεςξ ζπέδζυκ ημο. Ο 

Κανασζηάηδξ επνυηεζκε κα ημζκμπμζδεή δ βκχιδ αφηδ ηαζ εζξ ημκ Κυπνακ 

ηαζ ιάθζζηα εζξ αοηυκ κ' αθζενχζςζζ ημ κα ηάιδ εζξ ημοξ απμηθεζζιέκμοξ 

ημ πνυαθδια ημο κ' ακαπςνήζςζζ ι' μπμίαξ ζοκεήηαξ ήεεθμκ εοανεζηδεή, 

δζυηζ, είπε, δεκ έπμοκ μζ Σμφνημζ πνμξ αοηυκ ηδκ μπμίακ έπμοκ πνμξ ημοξ 

Έθθδκαξ ηαηαθνυκδζζκ. 

Καηά ζοκέπεζακ ημφηςκ μ Κυπνακ έπειρεκ αιέζςξ εζξ ημοξ 

πμθζμνημοιέκμοξ ιίακ θέιαμκ δζά κα ημοξ πνμαάθδ κα παναδμεχζζ· αθθά 

ιυθζξ εθάκδ πθδζζάγμοζα πνμξ ημ ιμκαζηήνζμκ δ θέιαμξ, ηαζ μζ 

πμθζμνημφιεκμζ επονμαυθδζακ ηαη' αοηήξ, χζηε επθήβςζακ έκα Άββθμκ 

Φζθέθθδκα. Οζ απεζηαθιέκμζ δκαβηάζεδζακ κα μπζζεμδνμιήζςζζ ηαζ δ 

απμζημθή ηςκ δεκ έθααεκ έηααζζκ. Ο Κυπνακ αβακαηηήζαξ ηαε' οπεναμθήκ 

δζά ημ πανάθμβμκ θένζζιμκ ηςκ Σμφνηςκ, δζέηαλεκ αιέζςξ ημ δίηνμημκ ηαζ 

ηα θμζπά πθμία ηα ζοβηνμημφκηα ημκ ζηυθμκ ημο κα ηακμκμαμθήζςζζ ημ 

ιμκαζηήνζμκ. Σα πθμία ελαημθμοεήζακηα έςξ ημ εζπέναξ ηαηά ζοκέπεζακ 

ημκ ηακμκμαμθαζιυκ, ηαηεηνήικζζακ ηα ηείπδ ημο ιμκαζηδνίμο· ι' υθμκ 

ημφημ μζ Σμφνημζ οπέιεζκμκ, δζυηζ (ηαεχξ έπεζηα παναδμεέκηεξ 

ςιμθυβδζακ) δεκ οπέθενμκ ζδιακηζηυκ θυκμκ απυ ημκ ηακμκμαμθζζιυκ 

ηςκ Βθθήκςκ. 

Ο Κανασζηάηδξ εθνυκηζζε κ' αολήζδ ηαξ πμθζμνημφζαξ ημ ιμκαζηήνζμκ 

θνμονάξ, δζά κα ιδκ αθήζδ κα ζηαθχζζκ εζξ ημοξ απμηθεζζιέκμοξ αμήεεζα 

ηαζ ηνμθαί απυ ημκ Κζμοηαπήκ, ημ μπμίμκ οπχπηεοεκ· μ Κζμοηαπήξ υιςξ, ι' 

υθμκ υηζ μζ απμηθεζζιέκμζ ηαηχνεςζακ κα ημο βκςζημπμζήζςζζ δζά ηζκμξ 
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επίηδδεξ απεζηαθιέκμο ηδκ δεζκυηδηα ηδξ εέζεχξ ηςκ ηαζ ηαξ ακάβηαξ ηςκ, 

δεκ έπναλέ ηζ πνμξ αμήεεζάκ ηςκ μφηε εηείκδκ ηδκ κφηηα, μφηε ηδκ 

επμιέκδκ διένακ ή δζυηζ δεκ δδφκαημ, ή δζυηζ εκυιζζεκ υηζ δεκ ήζακ εζξ ηδκ 

εζπάηδκ ακάβηδκ, αθθ' δδφκακημ αηυιδ κ' ακεέλςζζ. 

Σδκ επμιέκδκ διένακ ηα πθμία επακέθααμκ ημκ ηακμκμαμθζζιυκ, άια 

ακέηεζθεκ μ ήθζμξ, ηαζ δεκ έπαοζακ εζιή ημ εζπέναξ. Οζ Σμφνημζ αθέπμκηεξ 

υηζ ηαηεδαθίζεδ μθμηεθχξ ημ ιμκαζηήνζμκ, υηζ ημοξ ελέθζπμκ αζ ηνμθαί ηαζ 

ηα πμθειμθυδζα, πνμ πάκηςκ δε ημ κενυκ, ηεθεοηαίμκ ιδ αθέπμκηεξ μοδέ 

αμήεεζακ ηαιιίακ, μοδέ ηακ πνμζπάεεζακ ζοκδνμιήξ απυ ημ ιένμξ ηςκ 

μζηείςκ ηςκ, εκχ ιυθζξ απείπμκ πεκηαηυζζα αήιαηα, απεθάζζζακ κα 

γδηήζςζζ ζοκεήηαξ ηαζ δζεφεοκμκ ηαοημπνυκςξ ημ πνυαθδιά ηςκ εζξ ημκ 

Κανασζηάηδκ, ημκ Ναφανπμκ ηαζ ημκ Ώνπζζηνάηδβμκ. 

Σμ πνυαθδια ηςκ Σμφνηςκ ήημκ κα ελέθεςζζ ιε ηα υπθα ηαζ ηαξ 

απμζηεοάξ ηςκ ηαζ κα ιεηααχζζκ ακεκυπθδημζ εζξ ημ Σμονηζηυκ 

ζηναηυπεδμκ. Ο δε Κανασζηάηδξ επζεοιχκ κα δεπεή αοηυ ιε ηδκ βκχιδκ 

ηνυπμκ ηζκά ηαζ ηδκ ζοβηαηάεεζζκ υθμο ημο ζηναημπέδμο, πενζήθεε ιυκμξ 

ημο ηαξ δζαθυνμοξ εέζεζξ ηαζ ημ εημζκμπμίδζε. Ώπακηχκ δε δοζημθίαξ ηζκάξ 

εζξ ιενζημφξ, επνμζπάεδζε ηαζ ημοξ έπεζζε αάθθςκ πνμ μθεαθιχκ ηςκ ηδκ 

ακάβηδκ ηδξ ηαπίζηδξ ζοκδνμιήξ, ηδκ μπμίακ είπμκ μζ εκ ηδ Ώηνμπυθεζ 

Έθθδκεξ, ημ άδδθμκ ημο ιέθθμκημξ, ημ άζηαημκ ηδξ ηφπδξ ημο πμθέιμο ηαζ 

ηέθμξ ηα αδυιεκα πενί εηζηναηείαξ ημο ΕιπναΎιδ εζξ Ώηηζηήκ. Σμ δε 

έββναθμκ, δζά ημο μπμίμο απεδέπεημ ηδκ πανά ηςκ επενχκ πνμααθθμιέκδκ 

ζοκεήηδκ, έααθε ηαζ ημ οπέβναρακ ηαζ μζ μοθζχηαζ, αθ' εκυξ ιεκ ιένμοξ 

δζά κα ημοξ αθαζνέζδ ημ κ' ακηζπνάλςζζκ, αθ' εηένμο δε δζυηζ έδζδμκ πμθθήκ 

πίζηζκ μζ Ώθαακμί εζξ αοημφξ. Οζ Σμφνημζ θααυκηεξ ημ έββναθμκ ημφημ ηαζ 

εοπανζζημφιεκμζ ηνυπμκ ηζκά απυ ημκ Κανασζηάηδκ, ημο ειήκοζακ δζά ηςκ 

απεζηαθιέκςκ ημο, υηζ επεζδή ημοξ ζοβπςνμφκ κα ελέθεςζζ ιε ηα υπθα ηαζ 

ηαξ απμζηεοάξ ηςκ ηαζ επεζδή μ Κζμοηαπήξ δεκ εθνυκηζζεκ οπέν ηδξ 

ζςηδνίαξ ηςκ, οπυζπμκηαζ ιεε' υνημο υπζ ιυκμκ κα ιδ ηζκήζςζζκ υπθα 

ηαηά ηςκ Βθθήκςκ εζξ ηαξ ιεθθμφζαξ ιάπαξ, αθθ' αηυιδ ηαζ κα 

ακαπςνήζςζζ δζυθμο απυ ημ ζηναηυπεδμκ, παναθαιαάκμκηεξ ιαγφ ηςκ ηαζ 

υζμοξ άθθμοξ δοκδεχζζκ εη ηςκ ζοββεκχκ, θίθςκ ηαζ ζοιπαηνζςηχκ ηςκ. 

Πνμξ αζθαθή εηηέθεζζκ ηδξ ζοκεήηδξ ηαφηδξ μζ Σμφνημζ εγήηδζακ εκέπονα 

ηαζ εδυεδζακ εζξ αοημφξ μ ΐάζμξ, μ Εςάκκδξ Λμβμεέημο ηαζ άθθμζ ηζκέξ, 

ημοξ μπμίμοξ παναθααυκηεξ μζ Σμφνημζ εζξ ημ ιέζμκ ηςκ, εηίκδζακ απυ ημ 

ιμκαζηήνζμκ πνμξ ημ ζηναηυπεδμκ ημο Κζμοηαπή, πνμπμνεομιέκμο ηαζ 

μδδβμφκημξ αοημφξ ημο Κανασζηάηδ. Πνμ ηδξ παναδυζεςξ ηςκ Σμφνηςκ 

εημζκμθμβείημ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ υηζ ήζακ πθμοζζχηαημζ ηαζ ιε πθήεμξ 

πμθοηίιςκ υπθςκ ηαζ απμζηεοχκ· δζά ημφημ πθήεμξ ζηναηζςηχκ 

ζοκέννεοζεκ εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ ηζκμφιεκμκ απυ πενζένβεζακ κα ζδή. 

Πμθθμί ελ αοηχκ, αθ' μφ δεκ είδμκ ζφιθςκα ηα πνάβιαηα ιε ηα θεβυιεκα, 

δημθμφεμοκ ημοξ Σμφνημοξ ζονυιεκμζ απυ ιίακ πενζένβεζακ, ηδκ μπμίακ 
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εηζκμφζεκ εζξ αοημφξ έκ εέαια ζπάκζμκ εζξ ημκ αβχκα ημφημκ, μ μπμίμξ 

αιθμηένςεεκ εβίκεημ ελμθμενεοηζηυξ. Βίπμκ ανηεηά πνμπςνήζεζ μζ 

Σμφνημζ, υηακ Έθθδκ ηζξ εη ηςκ παναημθμοεμφκηςκ εγήηδζε κα θάαδ 

αζαίςξ απυ έκα Σμφνημκ έκ πονμαυθμκ (ημοθέηζ). Ο Σμφνημξ ακηέηεζκεκ, 

επεζδή δε μ Έθθδκ επέιεκεκ εζξ ηδκ ανπαβήκ πνμζεέηςκ ηαζ απεζθάξ, μ 

Σμφνημξ ζηεκμπςνδεείξ πονμαμθεί ηαηά ημο Έθθδκμξ ιε ηδκ πζζηυθα ημο. 

Οζ ζηναηζχηαζ μζ μπμίμζ, θαίκεηαζ, επεεφιμοκ αζηίακ, έθααμκ αιέζςξ ιένμξ 

εζξ ηδκ ηαναπήκ, ηαζ μ ιεκ πθδζζέζηενμξ ηηοπά ηαζ θμκεφεζ ημκ Σμφνημκ, μζ 

δε θμζπμί επζπίπημοκ εζξ ημοξ άθθμοξ. Οζ πανεονεεέκηεξ αλζςιαηζημί 

επνμζπάεδζακ κα ηαηαπαφζςζζ ηδκ ηαναπήκ ιεηαπεζνζζεέκηεξ ηαζ 

παναηθήζεζξ ηαζ απεζθάξ, δεκ διπυνεζακ υιςξ κα ημ ηαημνεχζςζζ. 

Βθμκεφεδζακ δε εη ηςκ ηνζαημζίςκ δζαηυζζμζ πεκηήημκηα, μζ δε θμζπμί 

ιυθζξ δζέθοβμκ ηδκ ζθαβήκ. Βζξ ημκ ευνοαμκ ημφημκ εθμκεφεδζακ ηαζ απυ 

ημοξ Έθθδκαξ έςξ δέηα ηαζ επθδβχεδζακ δζπθάζζμζ. Ο δε Κανασζηάηδξ ηαζ 

ηα εκέπονα, ηαεχξ ηαζ μζ πανεονεεέκηεξ αλζςιαηζημί ιυθζξ δζέθοβμκ ημκ 

ηίκδοκμκ. 

Ο Κανασζηάηδξ ηυζδκ θφπδκ αζζεάκεδ δζά ηδκ αάναανμκ ηαζ απάκενςπμκ 

ηαφηδκ πνάλζκ, χζηε ημο ήημκ πνμηνζηχηενμκ κα παεή πανά κα επζγήζδ εζξ 

ένβμκ, ημ μπμίμκ έιεθθε κ' αιαονχζδ ηδκ οπυθδρζκ υθμο ημο ζηναημπέδμο. 

Σμ ιέβεεμξ ηδξ εθίρεχξ ημο δδφκαηυ ηζξ κα ημ ζοιπενάκδ απυ ηα πανάλεκα 

ηαζ ιακζχδδ ηζκήιαηά ημο. Όανζγε ημκ αίηζμκ ηαζ ημοξ αλζςιαηζημφξ, υζμοξ 

εκυιζγεκ υηζ δεκ εθνυκηζζακ υζμκ έπνεπε δζά κα πνμθάαςζζκ, ή κα 

ειπμδίζςζζ ημ δοζηφπδια, ακαεειάηζγε ηδκ χνακ ηαζ υ, ηζ άθθμ ήνπεημ εζξ 

ημκ κμοκ ημο εηείκδκ ηδκ ζηζβιήκ. Σνέιςκ απυ ημκ εοιυκ ημο, εηζκείημ ςξ 

ιακζχδδξ ζηακήκ χνακ πςνίξ κ' απμθαζίζδ ηίπμηε· ηεθεοηαίμκ δζχνζζε ηαζ 

ειάγςλακ ηδκ ζηδκήκ ημο δζά κα ακαπςνήζδ· ακήββεζθε δε ηδκ θοβήκ ημο 

ηαζ εζξ ημοξ μζηεζμηένμοξ ημο δζά κα ημκ ζοκαημθμοεήζςζζ, θέβςκ υηζ δεκ 

εέθεζ πθέμκ κα δζμζηή επίμνημκ ηαζ άπζζημκ ζηνάηεοια. Πμθθμί ηςκ 

ζδιακηζημηένςκ αλζςιαηζηχκ ζοκεθευκηεξ πενί αοηυκ ιυθζξ ημκ 

ηαηέπεζζακ ιε ηαξ παναηζκήζεζξ ηςκ κα ακαθάαδ ηδκ ζοκέπεζακ ηςκ 

ενβαζζχκ ημο ηαζ κα θνμκηίζδ κα εηπθφκδ ημ υκεζδμξ ημο ζηναημπέδμο, 

εονίζηςκ ηαζ ηζιςνχκ ημκ αίηζμκ ηδξ ηνμιενάξ ηαφηδξ απζζηίαξ· ελεηάγςκ 

δε μ Κανασζηάηδξ επθδνμθμνήεδ, υηζ μ πνςηαίηζμξ ήημκ είξ εη ηςκ 

ζηναηζςηχκ ημο Εςάκκμο Νμηανά. Ώιέζςξ θμζπυκ δζέηαλε ηαζ εαάθεδ οπυ 

θφθαλζκ μ ζηναηδβυξ μφημξ, έςξ μο εφνδ ηαζ παναδχζδ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ 

ημκ έκμπμκ. 

Βζξ ηαφηα εκδζπμθείημ μ Κανασζηάηδξ μιμφ ιε ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ ηςκ 

αλζςιαηζηχκ, υηακ εβπεζνίγεηαζ εζξ αοηυκ δζαιανηφνδζζξ απυ ιένμοξ ημο 

ανπζζηναηήβμο δζά ηδκ ηαηαπάηδζζκ ηδξ ζοκεήηδξ ηαζ ηδκ ζθαβήκ ηςκ 

επενχκ. οκανπαζεείξ αιέζςξ απυ εοιυκ ηαζ αβακάηηδζζκ είπε ζςνείακ 

φανεςκ ηαζ ηαημθμβζχκ εκακηίμκ ημο ανπζζηναηήβμο εκχπζμκ ηαζ ημο ζδίμο 

απεζηαθιέκμο ημο· ζηναθείξ έπεζηα πνμξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο είπε ιε 

ηυκμκ εκηαοηχ ηαζ πανάπμκμκ· «Έπεζ ανά βε βκχζζκ, εκχ εεςνεί απυ ηδκ 
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βμθέηηακ ημκ πυθειμκ, κα δζεοεφκδ δζαιανηονήζεζξ εζξ διάξ, μζ μπμίμζ 

ακηζπαθαίμιεκ ιε ηυζςκ εζδχκ δζααυθμοξ;» Ο Κανασζηάηδξ δζά ηδκ μπμίακ 

είπεκ απμηηήζεζ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ οπυθδρζκ ηαζ δφκαιζκ δεκ εθμαείημ, 

μοδέ εζέαεημ ημκ ανπζζηνάηδβμκ, μ μπμίμξ, ςξ ιδ ζοιιεηέπςκ ιάθζζηα ηςκ 

ηαημπαεεζχκ ηαζ ηζκδφκςκ ημο πμθέιμο, δεκ εκμιίγεημ ανπδβυξ, αθθά 

πνμιδεεοηήξ ηςκ ακαβηαίςκ ημο ζηναημπέδμο, ηαζ επεζδή μοδέ ηαφηα δεκ 

ήζακ ζηακά ηαζ άθεμκα, ςξ ήθπζζακ ηαη' ανπάξ, δεκ είπε δφκαιζκ ακάθμβμκ 

ιε ηδκ αλίακ ημο οπμονβήιαηυξ ημο. Βθοπήεδ υπζ μθίβμκ ηαζ μ Κυπνακ δζά 

ηδκ ηαηαπάηδζζκ ηδξ ζοκεήηδξ ηαζ εζξ ηδκ πνχηδκ μνιήκ ημο εοιμφ ημο 

δζχνζζε ηαζ ελήθεμκ υθα ηα οπυ ηδκ μδδβίακ ημο πθμία απυ ημκ Πεζναζά ηαζ 

άναλακ απυ ημ υπζζεεκ ιένμξ· ζοβπνυκςξ δζέηαλε ηαζ ακεπχνδζακ 

ηνζαηυζζμζ πενίπμο εη ηςκ οπ' αοημφ ζηναημθμβδεέκηςκ, μζ μπμίμζ πνμ 

μθίβμο είπμκ απμαή ηαζ ημπμεεηδεή εζξ ημ Παθαζυηαζηνμκ. Ο Κανασζηάηδξ 

ι' υθα ηαφηα δεκ απέηαιεκ, αθθ' ελαημθμοεμφζε ηαξ ενβαζίαξ ημο υπςξ 

δδφκαημ. Καηέπεζζε δε ηαζ ημκ ζηυθανπμκ ηαζ ημκ ανπζζηνάηδβμκ κα 

θδζιμκήζςζζ ηα βεκυιεκα ηαζ κα ζοιπνάλςζζκ ςξ ηαζ πνυηενμκ. 

Έπςκ δε πάκημηε πνμ μθεαθιχκ ημκ ηίκδοκμκ ηδξ Ώηνμπυθεςξ ηαζ αθέπςκ 

ηδκ ακάβηδκ ημο κα ηάιδ ηακέκ απμθαζζζηζηυκ ηίκδια οπέν ηςκ εκ αοηή 

πμθζμνημοιέκςκ, πμθθάξ διέναξ ηαηά ζοκέπεζακ ήημκ εζξ ακδζοπίακ ηαζ 

πενζθενυιεκμξ εζξ ηαξ δζαθυνμοξ εέζεζξ ημο ζηναημπέδμο επαναηδνμφζε 

ηαζ εζπεδίαγεκ. Βκ ιζα δε ηςκ διενχκ παναθαιαάκεζ ημοξ ζδιακηζηςηένμοξ 

ηςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ ιεηαααίκεζ εζξ ημ εζξ Φαθδνέα ζηναηυπεδμκ, δζά κα 

ηάιδ η' εηείεεκ παναηδνήζεζξ. Ώθ' μφ ζηακήκ χνακ ιε ημ ηδθεζηυπζμκ 

πενζεζνβάζεδ υθμκ ημκ ιεηαλφ ημο Βθθδκζημφ ζηναημπέδμο ηαζ ηδξ 

Ώηνμπυθεςξ ηυπμκ, εηάθεζε πθδζίμκ ημο ημοξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ημοξ είπεκ 

υηζ κμιίγεζ ςθέθζιμκ κα ηζκδεχζζκ μζ Έθθδκεξ πνμξ ηδκ Ώηνυπμθζκ 

δζδνδιέκμζ εζξ δφς ζχιαηα, ακά ηέζζαναξ πζθζάδαξ έηαζημκ, ηαζ 

εθςδζαζιέκμζ ιε μηηχ διενχκ ηνμθάξ ηαζ πμθειεθυδζα ηαζ ιε η' ακαβηαία 

ενβαθεία πνμξ ηαηαζηεοήκ μπονςιάηςκ. Σμ έκ εη ηςκ δφς ημφηςκ 

ζςιάηςκ κα δζεοεοκεή δελζυεεκ, ημ δε ελ ανζζηενχκ δζά ημο εθαζχκμξ· 

εδείηκοε δε ηαοημπνυκςξ ηαζ ηαξ εέζεζξ υπμο εκυιζγεκ αζθαθέξ κα 

ημπμεεηδεχζζ ηα ζχιαηα ηαφηα, δζά κ' ακηζηνμφζςζζ ηδκ πνχηδκ μνιήκ ημο 

επενμφ ηαζ κα εκενβήζςζζκ έπεζηα εηείεεκ πενί ηδξ πνμυδμο ηςκ εζξ 

Ώηνυπμθζκ. 

Ώθ' μφ εημζκμπμίδζε ημ ζπέδζμκ ημφημ ηαζ εζξ ημκ ζηυθανπμκ ηαζ εζξ ημκ 

ανπζζηνάηδβμκ ηαζ έβεζκε δεηηυκ, επνμζηάθεζεκ εζξ ηδκ ζηδκήκ ημο υθμοξ 

ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημπέδμο δζά κα ζπεδζάζςζζ θεπημιενέζηενμκ 

πενί ημο ηνυπμο, ιε ημκ μπμίμκ έπνεπε κα ηζκδεχζζ ηα ζχιαηα ηαζ πχξ ηαζ 

απυ πμίμοξ κα μδδβδεχζζ. Γκςνίγςκ δε ημ θίθανπμκ ηςκ μοθζςηχκ, 

επνυηεζκεκ εζξ αοημφξ κα μδδβήζςζζ ημ έκ ζχια, ημ δε έηενμκ είπεκ υηζ 

έιεθθε κα ημ μδδβήζδ αοημπνμζχπςξ μ ίδζμξ· ακέθααε δε εζξ ημκ εαοηυκ 

ημο κα ηζκδεή εζξ ηδκ εη δελζχκ εηζηναηείακ, ήηζξ έιεθθε κα ήκαζ δ 

δοζημθμηένα· αθθ' μζ μοθζχηαζ ηζκμφιεκμζ απυ θζθμηζιίακ ηαζ άιζθθακ 
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εγήηδζακ κα δζμνζζεχζζκ αοημί εζξ ημ ηζκδοκςδέζηενμκ ιένμξ, ηαζ μ 

Κανασζηάηδξ ζοβηαηεηέεδ. 

Σδκ επζμφζακ μ Κανασζηάηδξ δζχνζζεκ οπυ ηδκ μδδβίακ ηςκ μοθζςηχκ 

ημκ Εςάκκδκ Νμηανάκ, ημκ μπμίμκ είπεκ ήδδ αθήζεζ εθεφεενμκ ςξ 

ακαδεζπεέκηα αεχμκ ηδξ εζξ ημοξ Σμφνημοξ βεκμιέκδξ απζζηίαξ, ηαζ ημκ 

Μαηνοβζάκκδκ, δζυηζ είπεκ οπυ ηδκ μδδβίακ ημο ημοξ Ώεδκαίμοξ, μζ μπμίμζ 

ςξ έιπεζνμζ ηςκ εέζεςκ επνδζίιεομκ ηαζ ςξ μδδβμί. Ώοηυξ δε ζοκεηνυηδζε 

ημ ζχια ημο απυ ηα θμζπά ζηναηεφιαηα. Μδ έπςκ δε ηα ακαβηαία ενβαθεία, 

δκαβηάζεδ κα αναδφκδ μθίβαξ αηυιδ διέναξ ημ ηίκδια, έςξ μο κα 

πνμιδεεοεή ηαφηα απυ αθαιίκα ηαζ Ώίβζκακ, υπμο είπε ζηείθεζ επίηδδεξ 

πθμία. 

Ώθ' μφ εθςδζάζεδ ηαζ απυ ηαφηα, εζδμπμίδζε ημοξ ανπδβμφξ υζμζ έιεθθμκ 

κα εηηεθέζςζζ ημ ζπέδζμκ, δζά κα εημζιαζεχζζκ. Βπθδζίαζακ εζξ ηδκ λδνάκ 

ηαζ ηα πθμία, εζξ ηα μπμία έιεθθμκ κα επζαχζζ ηα ζηναηεφιαηα· αθθ' 

ακεαθήεδ η' εηείκδκ ηδκ κφηηα ημ ηίκδια δζά ηζκαξ εθθείρεζξ, ηαξ μπμίαξ 

δεκ επνυθααμκ κα μζημκμιήζςζζ· ηδκ επμιέκδκ διένακ έπειρεκ μ 

Κανασζηάηδξ εζξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ γδηχκ πμθειεθυδζα δζά κα εθμδζάζδ 

ηα ζηναηεφιαηα, υζα έιεθθμκ κα ηάιςζζ ημ ηίκδια· επεζδή δε εηείκμξ ημο 

έπειρεκ μηηχ ιυκμκ ηζαχηζα, αοηυξ κμιίγςκ μθζβςηάηδκ ηδκ πμζυηδηα 

ηαφηδκ ςξ πνμξ ημ πθήεμξ ηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ ημ επζπείνδια ηαζ βκςνίγςκ 

ηδκ δοζημθίακ ημο κα εθμδζαζεχζζκ άθθμηε, αθ' μφ ήεεθμκ ημπμεεηδεή 

ιαηνάκ ημο ζηναημπέδμο ηαζ ηδξ εαθάζζδξ, δβακάηηδζε ηαε' οπεναμθήκ 

ηαζ είπε ιονίαξ φανεζξ εκακηίμκ ημο ανπζζηναηήβμο, επί πανμοζία ιάθζζηα 

ημο απεζηαθιέκμο ημο. Δ αναδφηδξ, ιε ηδκ μπμίακ εκενβείημ δ εηζηναηεία 

αφηδ εκακηίμκ ηδξ επζεοιίαξ ημο, ηα ζοιααίκμκηα ζοπκά ειπυδζα, αζ 

ακηεκένβεζαζ αζ μπμίαζ πθαβίςξ ημο εβίκμκημ, ή εκυιζγεκ υηζ ημο εβίκμκημ, 

ίζςξ ηαζ δ ζοκεπήξ ημο κμυξ ημο εκαζπυθδζζξ εζξ ημ ηίκδια ημφημ ημκ 

εηάναλακ ηυζμκ ηαη' εηείκαξ ηαξ διέναξ, χζηε εηονζεφεδ απυ πονεηυκ. 

Βζξ ημζαφηδκ ηαηάζηαζζκ ήημκ μ Κανασζηάηδξ, υηακ επανμοζζάζεδ εζξ 

αοηυκ μ Κχζηαξ ΐθαπυπμοθμξ, ανπδβυξ εκυξ ζχιαημξ, ζηναημθμβδεέκημξ 

ιε πνήιαηα ημο ανπζζηναηήβμο, εζξ ημκ μπμίμκ ζδίςξ ακήηε ηαζ αοηυξ μ 

ίδζμξ· ήημκ δζςνζζιέκμξ εζξ έκ μπφνςια πμθθά πθδζίμκ ηςκ επενχκ ηαζ 

ακαβηαγυιεκμξ κα ήκαζ αδζαηυπςξ εζξ πυθειμκ οπέθενε πμθφ, δζυηζ 

επθδβχκμκημ ηαε' διένακ μηηχ έςξ δέηα ηςκ ζηναηζςηχκ ημο. ΐθέπςκ 

θμζπυκ υηζ διένακ παν' διένακ εβίκεημ αζεεκέζηενμκ ημ ζχια ημο ηαζ δζά 

κα πνμθάαδ ηάεε εκδεπυιεκμκ εημζκμπμίδζεκ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ ηδκ 

ηαηάζηαζίκ ημο ηαζ ημο εγήηεζ αμήεεζακ. Ο Κανασζηάηδξ αβακαηηδιέκμξ 

απυ ηα ηαη' εηείκαξ ηαξ διέναξ δζαηνέλακηα, ηεηαναβιέκμξ απυ ηδκ εένιδκ, 

δοζανεζηδιέκμξ πνμ πάκηςκ δζυηζ μ ανπζζηνάηδβμξ είπε δχζεζ πνήιαηα εζξ 

αοηυκ ηαζ ημοξ ζηναηζχηαξ ημο, εκχ δεκ είπμκ ζοιιεεέλεζ ηςκ ηζκδφκςκ ηδξ 

εηζηναηείαξ ηαφηδξ, ημκ εδέπεδ ιε πμθθήκ αβνζυηδηα ηαζ ςκείδζζεκ ςξ 

άκακδνμκ ηαζ αοηυκ ηαζ ημοξ ζηναηζχηαξ ημο, ημο επνυζεεζε δε υηζ, ηαεχξ 
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αοημί ιυκμζ ηαε' υθμκ ημ ζηναηυπεδμκ θαιαάκμοκ πνήιαηα, μφης πνέπεζ 

ηαζ εζξ ιεβαθδηένμοξ ηζκδφκμοξ κα είκαζ εηηεεεζιέκμζ. Μαηαίςξ μ Κχζηαξ 

ΐθαπυπμοθμξ επνμζπάεδζε ιε ζοζημθήκ ηαζ ηαπείκςζζκ κα δζηαζμθμβήζδ 

ημ γήηδιά ημο· μ Κανασζηάηδξ εονζζηυιεκμξ πάκημηε εζξ ηδκ ζδίακ έλαρζκ· 

«Φφβε (είπεκ εζξ αοηυκ) ιε ημοξ ελαημζίμοξ ακάκδνμοξ ζηναηζχηαξ ζμο· 

ηδκ εέζζκ εηείκδκ δζαηυζζμζ ιυκμκ ειπεζνμπυθειμζ ζηναηζχηαζ είκαζ ζηακμί 

κα ηδκ θοθάλςζζκ». Καζ απμηεζκυιεκμξ πνμξ ημκ Γεχνβζμκ Γενμεακάζδ, 

πανεονεεέκηα εηεί· «Πήβαζκε (είπε) θάαε δζαημζίμοξ απυ ημοξ ακδνείμοξ 

ζοζηναηζχηαξ ζμο ηαζ ακάθααε ηδκ θφθαλζκ αοηήξ ηδξ εέζεςξ»· εζηεπάζεδ 

έπεζηα δζά κα δζοπάζδ ηαζ κα ημζιδεή. Σδκ δζαηαβήκ ηαφηδκ ςξ 

πδβάγμοζακ απυ ηδκ έλαρζκ ημο εοιμφ δεκ έηνζκακ εφθμβμκ κα ηδκ αάθςζζκ 

εζξ εκένβεζακ μφηε μ ΐθαπυπμοθμξ, μφηε μ Γεχνβζμξ Γενμεακάζδξ. 

Σδκ ζηζβιήκ ηαφηδκ Κνδηζημί ηίκεξ ηαζ Τδναίμζ πνμπςνήζακηεξ πνμξ ημ 

ιένμξ ηςκ Σμφνηςκ δηνμαμθίγμκημ, παναηζκμφκηεξ ηνυπμκ ηζκά ημοξ 

επενμφξ εζξ ακηίηνμοζζκ. Οζ πθδζζέζηενμζ ηςκ Σμφνηςκ έπειρακ ηαη' 

αοηχκ ακάθμβμκ δφκαιζκ. Ώθθ' επεζδή ζοκέννεμκ ηαη' μθίβμκ πμθθμί 

Έθθδκεξ εζξ αμήεεζακ ηςκ πμθειμφκηςκ, ηαζ μζ Σμφνημζ έπειρακ μιμίςξ 

ηαζ άθθδκ αμήεεζακ εζξ ημοξ εδζημφξ ηςκ. Σεθεοηαίμκ μ Νζηήηαξ, επζεοιχκ 

κα ςθεθδεή απυ ημ απνμζδυηδημκ ηαζ απυ ηδκ πνμεοιίακ, ηδκ μπμίακ 

έαθεπεκ εζξ ημοξ ζηναηζχηαξ, ηαηέαδ εζξ ημκ ηυπμκ ηδξ ιάπδξ ιε ηδκ 

ζδιαίακ ημο· ημ ίδζμκ έπναλακ ηαζ μζ άθθμζ μπθανπδβμί, χζηε δ ιάπδ 

εβίκεημ ήδδ ζδιακηζηή. Ο Νζηήηαξ ιάθζζηα έηαιεκ έθμδμκ ηαηά ηζκμξ 

επενζημφ μπονχιαημξ· αθθά πνζκ δοκδεχζζ κα εζζπδδήζςζζκ εζξ αοηυ, 

πθδβχκεηαζ εζξ ηδκ ζζαβυκα αοηυξ, πθδβχκμκηαζ ηαοημπνυκςξ ηαζ άθθμζ 

ηζκέξ αλζςιαηζημί ηαζ ζηακμί ζηναηζχηαζ, χζηε εονέεδζακ εζξ ηδκ ακάβηδκ 

κα μπζζεμδνμιήζςζζκ. Οζ ζοκεπείξ πονμαμθζζιμί, αζ ηναοβαί ηαζ μ ευνοαμξ 

ηςκ πμθειμφκηςκ έδςηακ αζηίακ εζξ ημκ Κανασζηάηδκ κα ενςηήζδ ημ 

βζκυιεκμκ. Βλήθεε δε αιέζςξ ηαζ απυ ηδκ ζηδκήκ ημο δζά κα ίδδ. Έβεζκε δε 

ημφημ ηαε' δκ ζηζβιήκ ςπζζεμδνυιδζακ μζ Έθθδκεξ. Εδχκ εζξ ηδκ 

ηαηάζηαζζκ ηαφηδκ ηα πνάβιαηα, εεφιςζεκ εκακηίμκ εηείκςκ, μζ μπμίμζ 

άκεο δζαηαβήξ ηαζ αζηέπηςξ εηίκδζακ ιάπδκ ηαηά ηςκ επενχκ. Βπζεοιχκ 

δε κα δζμνεχζδ ηδκ έθθεζρζκ ηςκ Βθθήκςκ, δζά κα ιδκ αθήζδ κα ηαπεζκςεή 

ημ πκεφια ηςκ, ηαε' δκ ζηζβιήκ ιάθζζηα εημζιάγεημ εζξ κέμκ ηαζ ιέβακ 

αβχκα, πδδά εζξ ημκ ίππμκ ημο ηαζ ηνέπεζ μ ίδζμξ ηαηά ηςκ επενχκ, θααχκ 

εζξ ηδκ πείνα ημο έκ βζαηαβάκζ απυ ηζκα ηςκ παναηοπυκηςκ (45). 

Παναθααχκ δε ιεε' εαοημφ υζμοξ ηςκ ζππέςκ ή εθίππςκ αλζςιαηζηχκ 

απήκηδζε ηαε' μδυκ, δζεοεφκεηαζ πνμξ ημοξ επενμφξ παναηζκχκ ηαζ 

εκεαννφκςκ ημοξ Έθθδκαξ, υζμοξ απακημφζε ηαε' μδυκ, ηαζ επζηοβπάκεζ κα 

ημοξ ηνέρδ εζξ θοβήκ ηαζ κα ημοξ αζάζδ κα ηθεζζεχζζκ εζξ ηα πθδζζέζηενα 

μπονχιαηα. Ώθθά ιδ ανημφιεκμξ εζξ ημφημ πνμπςνεί ακάιεζα ηςκ 

επενζηχκ μπονςιάηςκ ιε ιυκμκ ημοξ ζοκ αοηχ ζππείξ ηαζ ζηεκμπςνεί 

ιεβάθςξ ημοξ εζξ ηα μπονχιαηα Σμφνημοξ πενζηνζβονίγςκ ηνυπμκ ηζκά αοηά 

αθ' εκυξ ιεκ ιένμοξ ιε ημ ζππζηυκ, αθ' εηένμο δε ιε ημοξ πεγμφξ. Ο 
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Κζμοηαπήξ οπμπηεφζαξ απυ ηδκ πνυμδμκ ηαφηδκ ημο Κανασζηάηδ, 

απμζηέθθεζ εκακηίμκ ημο υθμκ ημ ζππζηυκ. Οζ πενί ημκ Κανασζηάηδκ θμζπυκ 

ιδ δοκάιεκμζ κ' ακεέλςζζκ εζξ ημζμφημκ ακςηένακ δφκαιζκ ηνέπμκηαζ εζξ 

θοβήκ· μ δε Κανασζηάηδξ ιέκςκ φζηενμξ εζξ ηδκ ακαπχνδζζκ δζά κα 

εκεαννφκδ ηαζ ημοξ θμζπμφξ ηαζ κα ιδκ αθήζδ κα βέκδ επζαθααήξ δ 

ηαηαδίςλζξ, πθδβχκεηαζ ηαζ πίπηεζ απυ ημκ ίππμκ ημο· αθθά ηδκ αοηήκ 

ζηζβιήκ ακαθαιαάκεζ πάθζκ ηαξ δοκάιεζξ ημο, ακαααίκεζ εζξ ημκ ίππμκ ημο 

ηαζ δζαιέκεζ εκεαννφκςκ ημ ζππζηυκ εζξ ημ κα πενζιέκδ ηαζ αμδεή ημοξ 

πεγμφξ μπζζεμδνμιμφκηαξ. Ο οπαζπζζηήξ ημο ζππζημφ Καηθαιάκμξ, 

δζαιέκςκ πθδζίμκ ημο Κανασζηάηδ εζξ υθμοξ ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ διέναξ 

ηαφηδξ, έδεζλεκ δνςζζιυκ ηαζ ηυθιδκ αζοκείεζζημκ· ιάθζζηα υηακ ζθαίνα 

επενζημφ ηακμκίμο ημο αθαίνεζε ηδκ δελζάκ πείνα, αοηυξ πςνίξ κα δείλδ 

δζυθμο δεζθίακ, ελαημθμφεδζε ηδκ ιάπδκ, θααχκ ιε ηδκ ανζζηενάκ ημο ημ 

ζπαείμκ, ημ μπμίμκ εηνάηεζ εζξ ηδκ ημπείζακ πείνα ημο. Βθμκεφεδζακ εζξ 

ηδκ ιάπδκ ηαφηδκ οπέν ημοξ είημζζ ηαζ επθδβχεδζακ έςξ ελήημκηα, μζ 

πενζζζυηενμζ αλζςιαηζημί ηαζ ζδιακηζημί. 

Ώθ' μφ είδεκ μ Κανασζηάηδξ υηζ ήζακ πθέμκ εηηυξ ηζκδφκμο μζ Έθθδκεξ, 

ηυηε εζηέθεδ πενί ημο εαοημφ ημο. Δ θήιδ είπεκ ήδδ δζαδχζεζ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ ημ μθέενζμκ ζοιαάκ ηαζ πθήεμξ αλζςιαηζηχκ ζοκέδναιμκ 

πενί αοηυκ, ημκ πανέθααμκ ηαζ ημκ εζοκηνυθεοζακ έςξ ηδκ εάθαζζακ ηαζ 

εηείεεκ ημκ ιεηέθενμκ εζξ ιίακ βμθέηηακ, επί ζημπχ ημο κα ης πμνδβήζςζζ 

πενζζζυηενα αμδεήιαηα δζά ηδκ πθδβήκ ημο. Καε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ 

μδμζπμνίαξ ημο δεκ ιεηέααθε δζυθμο ημ ήεμξ ημο, αθθ' είπε πάκημηε ηδκ 

αοηήκ βεκκαζυηδηα ηαζ ςιίθεζ εθεοεένςξ πενί πακηυξ είδμοξ ακηζηεζιέκςκ, 

πενί ηςκ μπμίςκ εβίκεημ θυβμξ. Ώθ' μφ ηαηεζηήεδ εζξ ηδκ βμθέηηακ ηαζ ημο 

εβίκμκημ πανά ηςκ ζαηνχκ επζζηέρεζξ εζξ ηδκ πθδβήκ ημο, δζχνζζε κα 

βνάρςζζκ εζξ ημοξ αλζςιαηζημφξ Παθαιδδζχηαξ (ημοξ μπμίμοξ ςκυιαζε 

ιάθζζηα παθαζμφξ ηαζ ζηαεενμφξ ζοκαβςκζζηάξ ημο) κα έθεςζζκ κα ημοξ 

ζδή. Ώοημί υιςξ ιδ κμιίγμκηεξ ηαθυκ κ' αθήζςζζ ηαξ εέζεζξ ηςκ εζξ ιυκμοξ 

ημοξ ζηναηζχηαξ ηαζ κα οπάβςζζκ υθμζ, έηθελακ ηαζ έζηεζθακ ημκ 

Υνζζηυδμοθμκ Υαηγή Πέηνμο ηαζ ημκ Γανδζηζχηδκ Γνίαακ. Άια 

επανμοζζάζεδζακ είξ αοηυκ μφημζ· «Βθάηε (ημοξ είπε) κα ζαξ αζπαζεχ». 

Βπεζδή δε μφημζ εδάηνομκ, επνμζπάεδζεκ μ Κανασζηάηδξ κα ημοξ 

εβηανδζχζδ· έπεζηα ημοξ είπεκ ςξ ηεθεοηαίακ παναββεθίακ· «Να 

ηαηααάθεηε υθδκ ζαξ ηδκ θνμκηίδα δζά κα θοθάλεηε ηαθά ηαξ εέζεζξ ζαξ 

ηαζ κα θφζεηε επμιέκςξ ηδκ πμθζμνηίακ ηςκ Ώεδκχκ. Πνυ πάκηςκ ζεζξ μζ 

παθαζμί ζοκαβςκζζηαί ιμο κα ιδκ εκηνμπζαζεήηε. Ββχ ιεηαααίκς εζξ 

Ώίβζκακ ηαζ άια ακαθάας επζζηνέθς· δζά ηάεε εκδεπυιεκμκ υιςξ ζδμφ ηαζ 

δ δζαεήηδ ιμο· εζξ ιεκ ημκ οζυκ ιμο αθίκς ημ ημοθέηζ ιμο, ηδκ ιυκδκ 

πενζμοζίακ, ηδκ μπμίακ έπς ηχνα (46)· ηαξ δε εοβαηέναξ ιμο ηαξ αθζενχκς 

εζξ ζαξ ημοξ ζοκαβςκζζηάξ ιμο (47). — Μδκ ακαθένδξ ημκ εάκαημκ (είπεκ μ 

Υνζζηυδμοθμξ) επεζδή δεκ είιεεα εζξ εηείκδκ ηδκ ηαηάζηαζζκ. — Δημφζαηε, 

(επακέθααεκ μ Κανασζηάηδξ) υζα ζαξ είπα δζά ηα παζδζά ιμο· δζά ζαξ υιςξ 

ημοξ ζοκαβςκζζηάξ ιμο ηζ κα είπς; Βπεεφιμοκ κα έπς ημ έεκμξ έιπνμζεέκ 
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ιμο δζά κα ημο εζπχ ηζ αλίγεηε. Ώζπαζεήηε απυ ιένμοξ ιμο υθμοξ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ ζοκαδέθθμοξ ζαξ ηαζ αφνζμκ ημ πνςί κα έθεδηε υθμζ κα ζαξ 

ζδχ». Λέβμοκ υηζ εκ πανυδς ηνυπμκ ηζκά ακέθενεκ εζξ αοημφξ υηζ επθδβχεδ 

απυ ημ ιένμξ ηςκ Βθθήκςκ, υηζ εβκχνζγε ημκ αίηζμκ ηαζ υηζ, ακ ήεεθε γήζδ, 

ήεεθε ημκ ηάιεζ βκςζηυκ ηαζ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ (48). 

Δ πθδβή ήημκ εζξ ημ οπμβάζηνζμκ ηαζ ακίαημξ ηαηά ηαξ παναηδνήζεζξ ηςκ 

ζαηνχκ. Μ' υθμκ υηζ μζ πανεζηχηεξ υθμζ εγδημφζακ κα παναζηήζςζζκ εζξ 

ημκ Κανασζηάηδκ υηζ δεκ ήημκ επζηίκδοκμξ, αοηυξ ιεηά ηζκαξ εδζηάξ ημο 

παναηδνήζεζξ ελήβδζε ιε ιίακ ζοκήεδ ημο θνάζζκ ημο, υηζ εβκχνζζε ημ 

ακίαημκ, δεκ ιεηέααθε δε δζυθμο ήεμξ, αθθά δζέιεζκεκ μ ίδζμξ δδιδβμνχκ 

ηαζ μιζθχκ ιεβαθμθχκςξ ιε ημοξ πανεονζζημιέκμοξ, έςξ μο μθίβαξ χναξ 

ιεηά ηδκ ιεζδιανίακ απέεακεκ, αθήζαξ ηεθεοηαίακ παναββεθίακ κα ημκ 

εκηαθζάζςζζκ εζξ ιίακ ιεβάθδκ εηηθδζίακ (49). 

Δ θήιδ δζέδςηεκ αιέζςξ πακηαπμφ ηδκ είδδζζκ ημο εακάημο ημο, ηαζ ιία 

ηνμιενά θνίηδ ηαζ ηαηήθεζα εηονίεοζεκ υθμοξ. Σμ ζηναηυπεδμκ εκυιζζεκ 

απ' εηείκδκ ηδκ ζηζβιήκ υηζ έπαζε ημκ παηένα ημο, ημκ μδδβυκ ημο ηαζ εκί 

θυβς ημκ ζςηήνα ημο. Βζαφζεδ αιέζςξ δ πνμεοιία ηαζ δ ηυθιδ, ηδκ 

μπμίακ έδεζπκεκ εζξ υθαξ ηαξ πνάλεζξ ημο, εζξ ηαξ μπμίαξ είπεκ μδδβυκ, 

εεαηήκ ηαζ ηνζηήκ ημκ Κανασζηάηδκ, ηαζ ςιμίαγεκ ςξ ζχια πςνίξ ροπήκ. 

θαζ δε αζ πνμζπάεεζαζ ηαζ ημο ανπζζηναηήβμο ηαζ ηςκ αλζςιαηζηχκ ημο κα 

ημ πανδβμνήζςζζ ηαζ κα ημ ειροπχζςζζκ απέαδζακ ιάηαζαζ, ηαεχξ ηα 

ιεηά ηαφηα ζοιαάκηα ημ απέδεζλακ. 

Ο ανπζζηνάηδβμξ δζέηαλε κα ιεηαημιίζςζζ ημ ζχια ημο Κανασζηάηδ εζξ 

αθαιίκα δζά κα ημ εκηαθζάζςζζ ιε ηαξ ακδημφζαξ ηεθεηάξ· δζέδςηε δε εζξ 

ημ ζηναηυπεδμκ υηζ ημ έπειρεκ εζξ Ώίβζκακ, οπμπηεφςκ ιεηά θυβμο, υηζ 

πμθθμί ηςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ εη ηςκ ζηναηζςηχκ αηυιδ διπμνμφζακ κα 

ιεηααχζζκ εζξ αθαιίκα δζά κα ζοκμδεφζςζζ ημκ κεηνυκ ηαζ κα ημο 

απμδχζςζζ ηαξ ηεθεοηαίαξ ηζιάξ, ηαζ υηζ δ απμοζία ηςκ εδφκαημ κ' απμαή 

επζαθααήξ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ εζξ ημζαφηδκ ιάθζζηα πενίζηαζζκ. Βλήθεεκ 

έπεζηα εζξ ηδκ λδνάκ ηαζ πνμζηαθέζαξ ημοξ αλζςιαηζημφξ υθμο ημο 

ζηναημπέδμο ημοξ ςιίθδζεκ υζα εκυιζζε πνυζθμνα εζξ ηδκ πενίζηαζζκ, 

ημοξ επανδβυνδζε δζά ηδκ ζηένδζζκ ημο Κανασζηάηδ ηαζ ημοξ επαναηίκδζε 

κα ελαημθμοεήζςζζ ημκ αβχκα ιε ηδκ ζδίακ πνμεοιίακ ηαζ βεκκαζυηδηα, 

οπμζπυιεκμξ κα ζοκαβςκζζεή ηαζ μ ίδζμξ ηαζ κα πνάλδ οπέν ημο 

ζηναημπέδμο υ, ηζ ημο επζηνέπμοκ ηα ιέζα, ηα μπμία ημ έεκμξ εκεπζζηεφεδ 

εζξ αοηυκ. Πνμαάθθεζ ηεθεοηαίμκ ακ εβηνίκμοκ κα ελαημθμοεήζςζζ ημ ίδζμκ 

ζπέδζμκ ημο Κανασζηάηδ, ή κα δζεοεεηήζςζζ ηαη' άθθμκ ηνυπμκ ημ ηίκδια. 

Πμθθμί ηςκ αλζςιαηζηχκ δζά ηδκ οπυθδρζκ ηδκ μπμίακ είπμκ εζξ ηα ζπέδζα 

ημο Κανασζηάηδ ηαζ δζά ημ πνμξ αοηυκ ζέααξ, επνυααθμκ κα 

ελαημθμοεήζςζζ ημ αοηυ ζπέδζμκ. Ο Κχζηαξ Μπυηγανδξ υιςξ επνυηεζκε 

ημ εκακηίμκ, θέβςκ υηζ ημ ζηναηυπεδμκ δζά ημκ εάκαημκ ημο ανπδβμφ ημο 

ήημκ ηνυπμκ ηζκά πςνίξ ηέκηνμκ· υηζ ημ ζπέδζμκ ημφημ δεκ εέθεζ δοκδεή κα 
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ημ εηηεθέζδ ηακείξ ηαεχξ μ Κανασζηάηδξ, μ μπμίμξ, επεζδή ημ ζοκέθααεκ μ 

ίδζμξ ηαζ ημ ειεθέηδζε πνμ ηαζνμφ, δδφκαημ κα πνμΎδδ ηάεε εκακηίμκ ηαζ 

ηαξ αηεθείαξ ημο, ακ ήεεθεκ έπδ, κα ηαξ δζμνεχζδ ηαζ εζξ ημκ ηαζνυκ αηυιδ 

ηδξ εηηεθέζεςξ ηαζ κα πνμθάαδ ημοξ ελ αοηήξ ηζκδφκμοξ. Ώθθά ιεηά ηζκαξ 

δζαθζθμκεζηήζεζξ, εζξ ηαξ μπμίαξ οπεθαίκεημ ήδδ δ δζαίνεζζξ ημο 

ζηναημπέδμο, οπενίζποζακ μζ γδημφκηεξ ηδκ εηηέθεζζκ αοημφ ημο ζπεδίμο. 

Ώθθ' υ, ηζ ζοιααίκεζ πάκημηε εζξ ηαξ επζιυκμοξ δζαθζθμκεζηήζεζξ, υπμο μζ 

θζθμκεζημφκηεξ δεκ πνμζπαεμφκ κα εφνςζζ ημ μνευκ ηαζ ημ ζοιθένμκ, αθθά 

κα ηαημνεχζςζζ κα οπενζζπφζδ δ βκχιδ ηςκ, ημφημ ζοκέαδ ηαζ εζξ ηαφηδκ 

ηδκ πενίζηαζζκ. Αεκ εζοιαζαάζεδζακ κα αάθςζζκ εζξ εκένβεζακ ημ ζπέδζμκ, 

μπμίμκ εδυεδ απυ ημκ Κανασζηάηδκ, αθθ' αθ' μφ έηαιακ ηζκάξ ιεηααμθάξ. 

Πνζκ έιαςιεκ εζξ ηδκ δζήβδζζκ ημο μθεενίμο ημφημο επζπεζνήιαημξ αξ 

ιεηααχιεκ εζξ αθαιίκα δζά κ' απμδχζςιεκ ηαξ ηεθεοηαίαξ ηζιάξ εζξ ημκ 

ήνςά ιαξ. Άια έθεαζεκ εζξ αθαιίκα ημ πθμίμκ ημ θένμκ ημ κεηνυκ ζχια 

ημο Κανασζηάηδ, υθμζ μζ ηαημζημφκηεξ ηαζ πανμζημφκηεξ εζξ αοηήκ άκδνεξ, 

βοκαίηεξ, παζδία ηαζ βένμκηεξ ελήθεμκ εζξ πνμτπάκηδζζκ ιε ιίακ βμενάκ 

ηαηήθεζακ, ιε ενήκμοξ ηαζ ιε δάηνοα. Πνμδβείημ εζξ ηδκ εηθμνάκ ημ 

ζεναηείμκ εκδεδοιέκμκ ηδκ ζεναηζηήκ ζημθήκ. Αεκ δημφεημ δε εζξ ηδκ 

πμθοάνζειμκ εηείκδκ μιήβονζκ εζιή δ θοπδνά ραθιςδία ηαζ μ βμενυξ ηυκμξ 

ηςκ ζενέςκ δζαημπηυιεκμξ εκ ης ιεηαλφ απυ ημοξ ζηεκαβιμφξ ημο θαμφ ηαζ 

ημοξ ζοβηεποιέκμοξ ηαζ δζαηεημιιέκμοξ ενήκμοξ ηςκ ζοκαημθμοεμφκηςκ 

βοκαζηχκ ηαζ παζδίςκ. Βάκ ελέηαγέ ηζξ υθςκ ηςκ πανεονζζημιέκςκ ηα 

πνυζςπα, ήεεθεκ εοηυθςξ ζδεί, υηζ ηακέκ άθθμ αίζεδια δεκ εηονίεοε ηαξ 

ηανδίαξ ηςκ, εζιή ημ ηδξ θφπδξ δζά ηδκ ζηένδζζκ ημζμφημο ακδνυξ (εζξ ημκ 

μπμίμκ υθμζ απέδζδακ ημ υκμια ημο παηνυξ ηαζ ζςηήνμξ) ηαζ ημ ημο θυαμο 

ιεθθυκηςκ ηζκδφκςκ, εζξ ημοξ μπμίμοξ δζηαίςξ οπχπηεομκ υηζ έιεθθε κα 

εηηεεή ημ έεκμξ ιαξ. Με ημζαφηδκ πανάηαλζκ ςδήβδζακ ημκ κεηνυκ εζξ ηδκ 

εηηθδζίακ ηαζ αθ' μφ ημο έβεζκεκ δ ζοκήεδξ εηηθδζζαζηζηή ηεθεηή, μ 

ηφνζμξ Γ. Ώζκζάκ ελεθχκδζεκ επζηάθζμκ θυβμκ, μ μπμίμξ έηζ ιάθθμκ ελήρε 

ηδκ θφπδκ ιε ηδκ δζήβδζζκ ηςκ πνμηενδιάηςκ ηαζ ηςκ ακδναβαεζχκ ημο 

εκδυλμο ημφημο ήνςμξ· ιεηέθενμκ έπεζηα ημ ζχια εζξ ημκ εημζιαζεέκηα 

ηάθμκ ηαζ ημ ηαηέεεζακ ιε ημκ ζοκήεδ πονμαμθζζιυκ. Σμζαφηαζ 

κεηνχζζιμζ ηεθεηαί έβεζκακ ηαζ εζξ Πυνμκ (50) ηαζ εζξ Ναφπθζμκ ηαζ 

αθθαπμφ. Πακηαπμφ δε ηα πνυζςπα ηςκ Βθθήκςκ έδεζπκμκ υηζ δ αοηή θφπδ 

εηονίεοε ηαξ ηανδίαξ ηςκ. 

Ο εάκαημξ ημο Κανασζηάηδ δεκ έιεζκεκ επί πμθφ άβκςζημξ ηαζ εζξ ημοξ 

επενμφξ. Ώζβφπηζμξ ηζξ ηαηηζηυξ, αοημιμθήζαξ πνμ ηαζνμφ εζξ ημοξ Έθθδκαξ 

απυ ηα ηάβιαηα ημο ΕιπναΎιδ, ήημκ ςξ ζππμηυιμξ εζξ έκα απυ ημοξ 

μοθζχηαξ αλζςιαηζημφξ. Ώοηυξ θααχκ ημκ ίππμκ ημο ηονίμο ημο ηαζ 

δναπεηεφζαξ απυ ημ Βθθδκζηυκ ζηναηυπεδμκ ιεηέαδ εζξ ημοξ επενμφξ ηαζ 

έδςηε ηδκ είδδζζκ ημο εακάημο ημο Κανασζηάηδ. ζδκ θφπδκ, αεοιίακ ηαζ 

δεζθίακ είπμκ αζζεακεή μζ Έθθδκεξ δζά ημκ εάκαημκ ημο Κανασζηάηδ, ηυζδκ 

πανάκ ηαζ εάννμξ έθααμκ μζ επενμί (51). Βπνμζπαεμφζακ δε κα ηδκ 
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βκςζημπμζήζςζζ ηαζ εζξ ημοξ Έθθδκαξ ι' μπμία ιέζα δδφκακημ. Βθχκαγμκ 

απυ ηα μπονχιαηά ηςκ· «Αεκ οπάνπεζ πθέμκ μ Κανασζηάηδξ· πνέπεζ κα 

εκδοεήηε ηα ιαφνα». Οζ Έθθδκεξ εγήηδζακ ηαη' ανπάξ κα ηνφρςζζ ημκ 

εάκαημκ ημο Κανασζηάηδ ηαζ κα δείλςζζκ αδζαθμνίακ εζξ ηα θεβυιεκα. Ώθθ' 

δ θφπδ, δ μπμία εηονίεοε ηαξ ηανδίαξ ηςκ, δεκ ημοξ εζοβπχνεζ κα 

οπμηνζεχζζ πνμζήημκημξ ημ μπμίμκ ακεθάιαακμκ πνμζςπείμκ. 

Καηά ηδκ απυθαζζκ, δ μπμία επί ηδξ ζοκεθεφζεςξ ηςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ ημο 

ανπζζηναηήβμο έβεζκεκ, ςξ ακςηένς ακεθέναιεκ, ημο κα αάθςζζκ εζξ 

εκένβεζακ ημ ζπέδζμκ ημο Κανασζηάηδ, επεζδή ήδδ είπμκ βέκεζ έημζια ηαζ 

υθα ηα ακαβηαία, υθμζ μζ δζςνζζιέκμζ κα θάαςζζ ιένμξ εζξ ημφημ ημ ηίκδια 

ηαηέαδζακ εζξ ημ παναεαθάζζζμκ ηδκ 24 ημο Ώπνζθίμο ηαζ ιεηά ημ 

ιεζμκφηηζμκ επζαάκηεξ εζξ πθμία εηίκδζακ ηαζ φζηενμκ απυ ηζκα ειπυδζα ελ 

αζηίαξ ηςκ εκακηίςκ ακέιςκ έθεαζακ ηαζ απέαδζακ εζξ ηδκ λδνάκ, 

μδδβμφιεκμζ δε απυ ημκ Μαηνοβζάκκδκ επνμπχνδζακ πνμξ ημ θνμφνζμκ, 

δζαζνμφιεκμζ εζξ ζχιαηα, εη ηςκ μπμίςκ ηα ιεκ εημπμεεηήεδζακ ηαηά 

ζεζνάκ εζξ μπμίαξ εκυιζζακ ανιμδζςηέναξ εέζεζξ, ηα δε πνμχδεοζακ πνμξ 

ημ θνμφνζμκ δζά κα ημπμεεηδεχζζκ εζξ ηαξ πανά ημο Κανασζηάηδ 

ζδιεζςεείζαξ εέζεζξ. Ώθθά ηζκμφιεκμζ απυ πανάηαζνμκ άιζθθακ δεκ 

πενζςνίζεδζακ εζξ ηαξ ζδιεζςεείζαξ εέζεζξ, αθθ' ελδπθχεδζακ ηαζ 

δζειμζνάζεδζακ εζξ πμθθάξ, δζά ημ μπμίμκ ηαζ αδοκάηζζακ. Βπνμπχνδζακ δε 

ηαζ πνμξ ημ θνμφνζμκ ηαζ πνμπανεηάπεδζακ ημ ζχια ηςκ μοθζςηχκ, ηςκ 

Κνδηχκ, ηςκ Ώεδκαίςκ ηαζ ημ ηαηηζηυκ. οκέαδ δε είηε ηαηά θάεμξ, είηε 

ηαηά πενζθνυκδζζκ ή αδζαθμνίακ κα ιδκ ημπμεεηδεή ηακέκ ζχια εζξ ιίακ 

εέζζκ, ηδκ μπμίακ ςξ ιδ παημοιέκδκ απυ ημ ζππζηυκ είπε ζοζηήζεζ 

ζδζαζηένςξ μ Κανασζηάηδξ δζά κα πζαζεή απυ έκ ζχια δοκαηυκ ηαζ ημφημ 

επέθενε ζδιακηζηήκ αθάαδκ εζξ ημοξ Έθθδκαξ. 

Ο Κζμοηαπήξ, άια ελδιένςζε ηαζ είδε ημοξ Έθθδκαξ εζξ ηαφηαξ ηαξ εέζεζξ, 

ζοκήενμζζεκ εζξ έβηζμκ (Άνεζμκ Πάβμκ) υζμκ ζηνάηεοια δδφκαημ κα 

ιεηαηζκήζδ ηαζ αθ' μφ ημοξ πανεηίκδζε ηαζ ημοξ εκεεάννοκε ιε οπμζπέζεζξ 

ηαζ αιμζαάξ, ημοξ δζέηαλε κα εθμνιήζςζζ ηαηά ηςκ πνμηεηαβιέκςκ 

Βθθήκςκ, ημ μπμίμκ ηαζ έπναλακ ιε ηνμιενάκ ιακίακ ηαζ μνιήκ. Οζ 

Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ ιάθζζηα δεκ είπμκ πνμθεάζεζ κα ηάιςζζ δοκαημφξ ημοξ 

πνμιαπχκαξ ηςκ, ιυθζξ εηέκςζακ ηα πονμαυθα ηςκ ηαζ εονέεδζακ εκ ης 

ιέζς ηςκ Σμφνηςκ, πςνίξ κα θάαςζζ ηαζνυκ κα βειίζςζζ πάθζκ. 

Πμθειμφκηεξ θμζπυκ ζοιιειζβιέκμζ ιε ημοξ επενμφξ, επάεδζακ ζπεδυκ 

υθμζ. Σδκ θεμνάκ ηαφηδκ ζδυκηεξ μζ εζξ ηα θμζπά μπονχιαηα Έθθδκεξ 

εηνάπδζακ εζξ θοβήκ πνζκ έθεςζζκ εζξ ιάπδκ ιεηά ηςκ επενχκ. Ώθθά ημ 

ζππζηυκ ημο επενμφ εθυκεοεκ υζμοξ επνμθάιαακεκ. Ο ηνυιμξ απμηαηέζηδ 

βεκζηυξ ηαζ υθμζ έθεοβμκ πνμξ ηδκ εάθαζζακ δζά κα ζςεχζζκ εζξ ηα πθμία. 

Ο δε Κυπνακ ηαζ μ ανπζζηνάηδβμξ, μζ μπμίμζ είπμκ ελέθεεζ εζξ ηδκ λδνάκ, 

έπεζμκ εζξ ηδκ εάθαζζακ δζά κα πνμθάαςζζ κα θφβςζζκ. Ο υθεενμξ ήεεθε 

βέκεζ βεκζηυξ ηαζ οπμηάης αηυιδ εζξ ηα ηακυκζα ηςκ Βθθδκζηχκ πθμίςκ, 

εάκ μ Νζηυθαμξ Γένααξ δεκ ειπυδζγε ιε ημ ζπαεί εζξ ηαξ πείναξ ημοξ 
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θεφβμκηαξ ηαζ δεκ ημοξ ειρφπςκε ιε ημ πανάδεζβιά ημο δζά κα 

ζοζζςιαηςεχζζ ηαζ κ' ακεέλςζζκ εζξ ηαξ επενζηάξ πνμζαμθάξ. Οζ Σμφνημζ 

πθδζζάζακηεξ είξ ημ παναεαθάζζζμκ ηαζ ζδυκηεξ ημοξ Έθθδκαξ 

ζοζζςιαηςιέκμοξ ηαζ εημίιμοξ δζ' ακηίηνμοζζκ, πνμζηαηεομιέκμοξ 

ιάθζζηα ηαζ απυ ηςκ πθμίςκ ηα ηακυκζα, δεκ επεπείνδζακ άθθδκ 

πνμζαμθήκ, εοπανζζηδιέκμζ, θαίκεηαζ, απυ ηδκ άπνζ ημφδε έηααζζκ, αθθ' 

επέζηνερακ εζξ ημ ζηναηυπεδυκ ηςκ. 

Δ γδιία ηδκ μπμίακ έθααμκ μζ Έθθδκεξ εζξ ηαφηδκ ηδκ ιάπδκ οπήνλε 

ιεβίζηδ ηαζ μπμία δεκ ζοκέαδ έςξ ηαφηδκ ηδκ επμπήκ. Πεκηαηυζζμζ πενίπμο 

Έθθδκεξ εθμκεφεδζακ ηαζ αζπιαθςηίζεδζακ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 

πενζζζυηενμζ ήζακ ηαηηζημί, Κνήηεξ ηαζ μοθζχηαζ· πνμ πάκηςκ υιςξ δ 

ιάπδ αφηδ οπήνλεκ μθεενία δζά ημ πθήεμξ ηςκ αλζςιαηζηχκ, μίηζκεξ 

εθμκεφεδζακ ή επζάζεδζακ γχκηεξ· ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ ζοκανζειμφκηαζ μ 

Λάιπνμξ ΐέζημξ, μ Γεχνβζμξ Σγααέθαξ, μ Ώεακάζζμξ Σμφζζα Μπυηγανδξ 

ηαζ μ Εςάκκδξ Νμηανάξ· ιεηαλφ δε ηςκ αζπιαθςηζζεέκηςκ μ Γεχνβζμξ 

Ανάημξ ηαζ μ Αδιήηνζμξ Καθθένβδξ (52). 

Ίζςξ δεκ ήεεθε βέκεζ ηυζμκ ζςιαηζηή γδιία εζξ ημοξ Έθθδκαξ, εάκ άια 

ζοκεηθήεδ δ ιάπδ εζξ ημφημ ημ ιένμξ, μζ εζξ Κεναηγίκζ ήεεθμκ εθμνιήζεζ 

ηαηά ηςκ ακηζηνφ ηςκ ημπμεεηδιέκςκ επενχκ, ηαεχξ ήημκ ημ ζπέδζμκ ημο 

Κανασζηάηδ· αθθ' εζξ ημ ζοιαμφθζμκ, ημ μπμίμκ πνμακεθέναιεκ, δεκ 

εκεηνίεδ κα βέκδ απυ ημφημ ημ ιένμξ ηίκδια. Μ' υθμκ ημφημ, εκχ 

ζοκεηνμηείημ δ ιάπδ, εζξ ημ πένακ ιένμξ ηζκέξ ηςκ αλζςιαηζηχκ εη ηςκ ημο 

ζχιαημξ ημο Κανασζηάηδ, αθέπμκηεξ δζάθμνα ζχιαηα Σμφνηςκ 

απμημπηυιεκα απυ ηα πθδζίμκ μπονχιαηα ηαζ ιεηαααίκμκηα εζξ ημκ ηυπμκ 

ηδξ ιάπδξ, επνυααθμκ κα βέκδ ηαζ απυ ιένμοξ ηςκ ηίκδια ηαηά ηςκ 

επενχκ, ημοθάπζζημκ υζμκ κα ημοξ ειπμδίζςζζ ημο κα δχζςζζ αμήεεζακ εζξ 

ημοξ ιαπμιέκμοξ· αθθ' μ Γζακκμφζδξ επνυηεζκε κα ιδκ ηάιςζζ ηακέκ 

ηίκδια έςξ κα βέκδ ιζζήξ ή ηαζ ιζαξ χναξ ιάπδ εζξ ημ πένακ ιένμξ, ηαζ 

ηυηε κα εθμνιήζςζζ εδχεεκ δζά κα ηάιςζζ θαιπνυηενμκ ένβμκ ηάικμκηεξ 

ακηζπενζζπαζιυκ εζξ ημκ επενυκ. Σμ πνυαθδια ημφημ εζζδημφζεδ πςνίξ 

δοζημθίακ, δζυηζ εθαίκεημ εφθμβμκ ηαζ δζυηζ υθμζ εζέαμκημ ημκ Γζακκμφζδκ 

(ηαεχξ ηαζ μ ίδζμξ Κανασζηάηδξ) δζά ηδκ ακδνίακ ηαζ πμθειζηήκ ειπεζνίακ 

ημο· αθθ' έςξ μο κα ηζκδεχζζκ μφημζ, εζξ ημ ακηζηνφ ιένμξ άθθμζ ιεκ είπμκ 

ήδδ ηαηαημπή απυ ημοξ επενμφξ, μζ δε θμζπμί ηναπέκηεξ εζξ θοβήκ 

ηαηεδζχημκημ. 

Αζά ηδκ απμηοπίακ ηαφηδκ ηαζ δζά ηδκ ηνμιενςηάηδκ ζθαβήκ υθμκ ημ 

ζηναηυπεδμκ έπεζεκ εζξ ιεβίζηδκ αεοιίακ· μ δε βεκζηυξ ηακμκμαμθζζιυξ 

ηςκ επενχκ απμηαηέζηδζε γςδνμηένακ ηδκ θφπδκ ηαζ ημκ θυαμκ 

δεζκυηενμκ, χζηε ιυθζξ έπαοζεκ δ ιάπδ ηαζ μ Εςάκκδξ Θ. Κμθμημηνχκδξ, μζ 

Πεηιεγαίμζ ηαζ μ ζζίκδξ ειήκοζακ εζξ ηδκ επζηνμπήκ ημο ζχιαημξ ημο 

Κανασζηάηδ δζά κα ζηείθςζζ ζηνάηεοια κα πζάζδ ηαξ μπμίαξ αοημί 

ηαηείπμκ εέζεζξ, δζυηζ δεκ διπμνμφκ κα ηναηήζςζζ ημοξ ζηναηζχηαξ ηςκ, 
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απυ ημοξ μπμίμοξ άθθμζ ιεκ ήνπζζακ ήδδ κα θεφβςζζ ηνοθίςξ, άθθμζ δε 

γδημφκ θακενά ηδκ θοβήκ. 

Δ επζηνμπή αφηδ πνμζηαθέζαζα ηαζ υθμοξ ημοξ αλζςιαηζημφξ ημο 

ζηναημπέδμο έηαιε ζφζηερζκ πενί ημο πναηηέμο ηαζ εονέεδ εφθμβμκ κα 

ζοζθίλςζζ ημ ζηναηυπεδμκ ηαηαααίκμκηεξ πάθζκ εζξ ηαξ πνχηαξ εέζεζξ ηςκ 

ηαζ κα θοθάλςζζ ηδκ ζεζνάκ ηςκ μπονςιάηςκ απυ Κεναηγίκζ έςξ Φαθδνέα. 

Αζά κα ιδ θάαδ δε μ επενυξ είδδζζκ ηαζ πνμλεκήζδ ηζκά αθάαδκ, δ 

ιεηάααζζξ απεθαζίζεδ κα βέκδ ηδκ κφηηα ι' υθδκ ηδκ απαζημοιέκδκ 

ιοζηζηυηδηα ηαζ θνυκδζζκ. ζμκ ακαβηαζμηένα εκμιίγεημ δ ιοζηζηυηδξ, 

ηυζμκ μθζβχηενμκ ηδκ εθφθαλακ μζ Έθθδκεξ εζξ ηδκ χνακ ηδξ ιεηααάζεςξ. 

Ώπυ ηαξ ζοκμιζθίαξ, απυ ημκ ηηφπμκ ηςκ ηακμκαιαλχκ ηαζ απυ ηδκ 

απνμζελίακ, ιε ηδκ μπμίακ εηηεθμφζακ ηα δζαηαηηυιεκα, εκκυδζεκ μ επενυξ 

ηδκ θοβήκ ηςκ. 

Βζξ ηδκ χνακ ηαφηδκ ηακείξ απυ ημοξ Έθθδκαξ δεκ είπεκ άθθμ πνμ 

μθεαθιχκ, εζιή ηδκ ζδίακ ημο ζςηδνίακ, ηαζ ηνίκςκ απυ ημ αίζεδια, ημ 

μπμίμκ εηονίεοε ηδκ ηανδίακ ημο, δεκ ειπζζηεφεημ εζξ άθθμκ· εζηέθθεημ 

ηακείξ εζξ ζημπζάκ; εκυιζγεκ υηζ μζ θμζπμί ημκ άθδζακ ηαζ έθοβμκ, ή υηζ 

εέθμοκ ημκ αθήζεζ, ηαζ μφηε αοηυξ εηηεθμφζεκ ςξ έπνεπε ημ πνέμξ ημο, 

μφηε μζ θμζπμί δδφκακημ κα ειπζζηεοεχζζ. Θυνοαμξ ηαζ αηαλία ιεβίζηδ 

εηονίεοε ηαε' υθμκ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ έθεοβμκ υθμζ ιε αίακ πνμξ ηδκ 

εάθαζζακ ηαζ ημκ Φαθδνέα. Οζ πθδζζέζηενμζ εη ηςκ επενχκ, μζ μπμίμζ 

είπμκ εκκμήζεζ ηδκ ακαπχνδζζκ ηαζ ήζακ έημζιμζ, ιυθζξ είδμκ ημοξ Έθθδκαξ 

ακαπςνήζακηαξ, ειααίκμοκ εζξ ημοξ εβηαηαθεζθεέκηαξ πνμιαπχκαξ ηαζ 

αάθθμοζζ θςηίακ εζξ ηαξ ηαθφααξ δζά κα δχζςζζκ εοημθχηενμκ ηαζ εζξ ημοξ 

θμζπμφξ Σμφνημοξ ηδκ είδδζζκ ηδξ θοβήξ. 

ζμζ ήζακ ημπμεεηδιέκμζ πθδζζέζηενμκ ηςκ επενχκ, θεφβμκηεξ πνμξ ηδκ 

εάθαζζακ, εφνζζημκ ενήιμοξ ημοξ πνμιαπχκαξ, υεεκ δζέααζκμκ, εκχ μζ 

θοθάηημκηεξ αοημφξ Έθθδκεξ ήζακ εζξ πνέμξ κα ημοξ πενζιείκςζζ, κα 

εκςεχζζκ υθμζ μιμφ ηαζ μφης κ' ακαπςνήζςζζ. Σμφημ αφλδζε ηδκ 

δοζπζζηίακ ηαζ ηδκ ηαναπήκ· υ,ηζ υιςξ ηδκ εημνφθςζεκ ήημκ, υηζ εθευκηεξ 

εζξ ηα μπονχιαηα, εζξ ηα μπμία είπμκ απμθαζίζεζ κα ημπμεεηδεχζζ, δεκ 

εφνζζημκ εηείκμοξ, μζ μπμίμζ ηα εθφθαηημκ· χζηε ακ μζ Σμφνημζ εβκχνζγμκ 

ηδκ ηαηάζηαζζκ ηςκ θεοβυκηςκ ηαζ ήεεθμκ ημοξ ηαηαδζχλεζ ιε μθζβχηενμκ 

θυαμκ ηαζ ζοζημθήκ, ήεεθμκ ημοξ πνμλεκήζεζ ζδιακηζηςηάηδκ γδιίακ. 

Συζμκ ιέβαξ ήημκ μ θυαμξ, υζηζξ εηονίεοζε ημ ζηναηυπεδμκ, χζηε δ 

ειπνμζεμθοθαηή, ή ηάθθζμκ μζ θεφβμκηεξ πνχημζ, απακηήζακηεξ έκ 

πμίικζμκ εκυιζζακ υηζ ήημκ επενζηυκ ζππζηυκ, ηαζ μπζζεμδνμιήζακηεξ 

δζέδςηακ ηδκ είδδζζκ ηαφηδκ εζξ ημοξ αημθμοεμφκηαξ, χζηε ακ δεκ ήεεθμκ 

έαβεζ μβθίβςνα απυ ηδκ απάηδκ, πμθφ ιένμξ ημο ζηναηεφιαημξ ήεεθε νζθεή 

εζξ ηδκ εάθαζζακ. 
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Έθεαζακ εζξ ημ ιένμξ υπμο ήημκ ημπμεεηδιέκμκ ημ ζππζηυκ, αθθ' επεζδή 

μοδ' αοημφ δεκ εζηάεδζακ, αθθ' έθεοβμκ ιε ηδκ ζδίακ αηαλίακ, μ ανπδβυξ 

ημο ζππζημφ δκαβηάζεδ κα ζοκαημθμοεήζδ εζξ ηδκ θοβήκ, αθήζαξ υθαξ ηαξ 

ζηδκάξ ηαζ πμθθάξ απμζηεοάξ ημο ζππζημφ. Βπεζδή δε δ δζάααζζξ έιεθθε κα 

βέκδ απυ ιίακ λοθίκδκ βέθονακ, μζ ζππείξ εέθμκηεξ κα πνμθάαςζζ δζά κα 

ιδκ ηφπδ ηαζ ηδκ πζάζςζζκ μζ επενμί ηαζ επμιέκςξ αθαθεχζζ, ιδ μφζδξ 

άθθδξ δζααάζεςξ δζ' αοημφξ, εηάποκμκ ημκ δνυιμκ ηςκ. Σμφημ έδςηεκ 

αζηίακ εζξ ημοξ πεγμφξ κα ηνέπςζζ ι' υθαξ ηαξ δοκάιεζξ ηςκ δζά κα ιδκ 

ιείκςζζκ μπίζς ηαζ δφλδζακ εζξ ημκ ακχηαημκ ααειυκ ημκ ευνοαμκ. 

Βθεεζκυκ εέαια! Βηείκμζ μίηζκεξ δζέαδζακ ηδκ κφηηα δζά ιέζμο ημο 

ζηναημπέδμο ημο Οιέν παζά εζξ Αίζημιμκ, πνμλεκήζακηεξ εάιαμξ ηαζ 

έηζηαζζκ εζξ ημοξ επενμφξ, εηείκμζ μίηζκεξ επέπεζμκ ηδκ κφηηα εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ ημ πμθζμνημφκ ημ Μεζμθυββζμκ ηαζ εζζεπχνδζακ ακά ιέζμκ 

ηςκ ζηδκχκ έςξ εζξ αοηυ ημ άζοθμκ ημο Κζμοηαπή, έθεοβμκ ιε ηδκ πθέμκ 

θνζηηήκ αηαλίακ ηαζ ηονζεοιέκμζ απυ ιέβζζημκ ηνυιμκ, εκχ δεκ 

ηαηεδζχημκημ εη ημο πθδζίμκ απυ ημκ επενυκ, απέδεζλακ ειπνάηηςξ υηζ 

θνυκζιμξ ηαζ ακδνείμξ ανπδβυξ είκαζ ηαθήηενμξ απυ ιέβα ηαζ ακδνείμκ 

ζηναηυπεδμκ. 

οκήθεμκ ηέθμξ πάκηςκ εζξ Φαθδνέα υθμζ μζ θεφβμκηεξ εηηυξ ηςκ 

Πεηιεγαίςκ, μζ μπμίμζ ιε μηηαημζίμοξ πενίπμο ζηναηζχηαξ δζεοεφκεδζακ 

πνμξ Βθεοζίκα. Οζ Σμφνημζ αημθμοεμφζακ ιαηνυεεκ ιέ παναηήνδζζκ ηαζ 

πενίενβμκ πνμζμπήκ, οπμπηεφμκηεξ ίζςξ ηαιιίακ εκέδνακ, αθθ' ήζακ 

ιαηνάκ ημο κα βκςνίζςζζ ηδκ αθδεή ηαηάζηαζζκ ημο Βθθδκζημφ 

ζηναηεφιαημξ. Βπθδζίαζακ ι' υθμκ ημφημ εζξ ημοξ πενί ημκ Φαθδνέα 

πνμιαπχκαξ, υπμο εάκ δεκ ήεεθμκ ζηαεή μ Κήηγμξ Σγααέθαξ ηαζ μ Κχζηαξ 

ΐθαπυπμοθμξ, ήεεθμκ ίζςξ ηονζεφζεζ μζ επενμί ηαζ ηα ηακυκζα. Μαηαίςξ 

επνμζπαεμφζακ μζ αλζςιαηζημί κα ειροπχζςζζκ μπςζμφκ ημ ζηνάηεοια 

ηαζ κα ημ πθδνμθμνήζςζζκ υηζ δεκ οπάνπεζ πθέμκ ηίκδοκμξ. Οζ ζηναηζχηαζ 

ηαζ πνμ πάκηςκ μζ εζπάηςξ εθευκηεξ απυ ηαξ κήζμοξ, υκηεξ αζοκείεζζημζ 

απυ ημζαφηα πνάβιαηα, ζοκήνπμκημ πθδζίμκ ηδξ εαθάζζδξ ηαζ απέαθεπμκ 

πνμξ αοηήκ, ςξ ημ ιυκμκ ιέζμκ ηδξ ζςηδνίαξ ηςκ. ζηζξ είδε ημ 

ζηναηυπεδμκ ημφημ εζξ ηδκ αηιήκ ημο, γχκημξ έηζ ημο Κανασζηάηδ, δεκ 

δδφκαημ κα ιδ δαηνφζδ αθέπςκ ημζαφηδκ ιεηααμθήκ εζξ αοηυ, ημ μπμίμκ 

ςιμίαγεκ ςξ πμίικζμκ δζαζημνπζζεέκ απυ ημοξ θφημοξ. Δφλδζε δε έηζ 

ιάθθμκ ηδκ αεοιίακ ηαζ ημκ θυαμκ ηςκ ζηναηζςηχκ δ δζήβδζζξ ημο 

ηνμιενμφ δοζηοπήιαημξ, ημ μπμίμκ έπαεμκ μζ εηζηναηεφζακηεξ, ηαζ ημ 

μπμίμκ δζδβμφιεκμζ ιυκμζ ηςκ μζ δζαζςεέκηεξ, ημ απμηαηέζηδκμκ 

εθεεζκυηενμκ ηαζ αζζεακηζημηέναξ θφπδξ ηαζ θυαμο πνυλεκμκ. 

Βθάκδ ηεθεοηαίμκ δ διένα, δ μπμία ηυζμκ επζεοιδημηένα ήημκ εζξ ημοξ 

Έθθδκαξ, υζμκ έιεθθε κα δζαζηεδάζδ ημ ηνμιενυκ ηαηυκ ημο θυαμο ηαζ 

ηδξ αηαλίαξ. Οζ Σμφνημζ επέζηνερακ εζξ ηαξ ζηδκάξ ηςκ, αθήζακηεξ ιυκμκ 

ιενζημφξ εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ. Ο Γζακκμφζδξ εέθςκ κα ειροπχζδ μπςζμφκ 

ημοξ Έθθδκαξ ηαζ κα ημοξ απμηνέρδ απυ ηδκ επζεοιίακ ηδξ θοβήξ, ημοξ 
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πανεηίκδζε κα πνμζαάθςζζ ηαηά ηςκ εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ επενχκ· ηζκείηαζ 

πνχημξ ιέ πνμεοιίακ ηαζ ημ πανάδεζβιά ημο ειρφπςζεκ ζηακμφξ. Οζ 

Σμφνημζ υιςξ ιδ έπμκηεξ, θαίκεηαζ, ζημπυκ κα θοθάλςζζ ημ ιμκαζηήνζμκ, 

δεκ επζάζεδζακ εζξ ιάπδκ, αθθ' έθεοβμκ πνζκ αηυιδ πθδζζάζςζζκ μζ 

Έθθδκεξ. Μεηά ημφημ ζοκεθευκηεξ μζ αλζςιαηζημί ημο ζηναημπέδμο (επεζδή 

μ ανπζζηνάηδβμξ δεκ είπεκ αηυιδ θακή έςξ εζξ εηείκδκ ηδκ ζηζβιήκ) ηαζ 

έπμκηεξ αηυιδ ηάπμζακ εθπίδα, υηζ διπμνμφζε κα ζοκέθεδ εζξ αοηυ ημ 

ζηναηυπεδμκ, εζηέπημκημ πχξ κα δζαεέζςζζ ηα πνάβιαηα. Ώπεθάζζζακ δε 

κα ημπμεεηδεχζζκ εζξ ημ ιμκαζηήνζμκ, εζξ έκ μπφνςια πθδζίμκ ημο 

ιμκαζηδνίμο ηαζ εζξ ημκ Φαθδνέα. 

Ώθθ' εκχ ηαηεβίκμκημ εζξ ημφημ μζ αλζςιαηζημί, μζ ζηναηζχηαζ εζηέπημκημ 

πενί ηνυπμο ακαπςνήζεςξ απυ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ εζξ μθίβμκ δζάζηδια 

υθμζ εκ βέκεζ μζ κδζζχηαζ, έπμκηεξ πθμία εδζηά ηςκ, ή βκςνίγμκηεξ ημοξ 

πθμζάνπμοξ ακεπχνδζακ, εηηυξ ηζκςκ αλζςιαηζηχκ ιυκμκ, μζ μπμίμζ 

δζέιεζκακ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ απυ θζθμηζιίακ. Ώκεπχνδζακ μιμίςξ ηαζ 

πμθθμί άθθμζ ζηναηζχηαζ, υζμζ δδοκήεδζακ κα εφνςζζ πθμία, χζηε ιυθζξ ημ 

ήιζζο ημο ζηναηεφιαημξ δζέιεκεκ αηυιδ εζξ ημ ζηναηυπεδμκ. Μ' υθα ηαφηα 

υιςξ εημπμεεηήεδζακ εζξ ηαξ πνμζδζμνζζεείζαξ εέζεζξ ηα δζαιέκμκηα 

ζηναηεφιαηα· ηαζ υηακ πενί ημ δεζθζκυκ είδμκ ημκ Κζμοηαπήκ ενπυιεκμκ απυ 

ηαξ Ώεήκαξ ιε ηνεζξ πζθζάδαξ πενίπμο πεγμφξ ηαζ ζππείξ, εημζιάζεδζακ δζά 

κα ημκ ακηζηνμφζςζζκ. Ώθθ' αοηυξ πενζεθεχκ ηαζ επζζηεθεείξ υθμοξ ημοξ 

πνμιαπχκαξ ηαζ ηα μπονχιαηα, ηα μπμία είπμκ αθήζεζ μζ Έθθδκεξ, 

επέζηνερεκ εζξ ημ ζηναηυπεδυκ ημο. ηακ μζ Έθθδκεξ είδμκ υηζ δεκ είπε 

ζημπυκ δζά πυθειμκ, ελήθεμκ απυ ημ ιμκαζηήνζμκ ηαζ αημθμφεδζακ μθίβμκ 

ηαηυπζκ ημο, πνμηαθμφιεκμζ αοηυκ ηνυπμκ ηζκά ςξ εζξ ιάπδκ. 

Ώζ κέαζ δοκάιεζξ, αζ μπμίαζ έθεαζακ ηαη' εηείκαξ ηαξ διέναξ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ οπυ ηδκ μδδβίακ ημο Κχζηα Ανμζίκδ, Γζακκάηδ ηνάημο ηαζ 

άθθςκ ηζκχκ, έδςηακ εθπίδα εζξ ημοξ αλζςιαηζημφξ, υηζ ήημκ αηυιδ 

δοκαηυκ κα ιδ δζαθοεή ημ ζηναηυπεδμκ. Έθααμκ θμζπυκ ιέηνμκ κα 

ημπμεεηδεχζζκ ανιμδίςξ ηα δζάθμνα ζχιαηα εζξ ηαξ εέζεζξ, υζαξ εκυιζγμκ 

ακαβηαίαξ δζά κα ιδκ ηαηαδζςπεχζζκ ή απμηθεζζεχζζκ επί οπμεέζεζ 

εθυδμο επενζηήξ. Ώθθ' δ έθθεζρζξ ανπδβμφ ειαηαίςκεκ υθα ηα ζπέδζα. Σμ 

ζηναηυπεδμκ εζφβηεζημ απυ δζάθμνα ζχιαηα, ηςκ μπμίςκ μζ ανπδβμί δεκ 

ηαηεδέπμκημ κα μδδβδεχζζκ απυ άθθμκ υιμζυκ ηςκ. Ώθίκς ηαηά ιένμξ ηαξ 

ιαηαίαξ εθπίδαξ, ηαξ μπμίαξ διπμνμφζακ κα έηνεθμκ ιενζημί· μ Κήηζμξ 

Σγααέθαξ ηαζ μ Κχζηαξ Μπυηζανδξ εκμιίγμκημ ζηακχηενμζ κα δζαδεπεχζζ 

ημκ Κανασζηάηδκ. Ώπμηοπίαζ ζδιακηζηαί, αζ μπμίαζ εζξ δζαθυνμοξ ιάπαξ 

ζοκέαδζακ εζξ ημκ Μπυηζανδκ, έδζδακ ηδκ οπενμπήκ εζξ ημκ Σγααέθακ ηαζ 

ίζςξ μ ηεθεοηαίμξ μφημξ ήεεθεκ επζηφπεζ ηδξ ανπδβίαξ, εάκ ημ ζχια ημο 

Κανασζηάηδ ήεεθε ζοβηαηαηεεή κα ημκ δεπεή· δ ακηζγδθία υιςξ δ ιεηαλφ 

μοθζςηχκ ηαζ ηενενεθθαδζηχκ, δ μπμία απέαδ ηυζμκ ζδιακηζηή επί ηδξ 

εηζηναηείαξ ηαφηδξ ημο Κανασζηάηδ, δεκ άθζκε ημοξ αλζςιαηζημφξ ημφημο 

ημο ζχιαημξ κα δεπεχζζ δζ' ανπδβυκ ημκ Σγααέθακ. 
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Μεηά πμθθάξ ηαζ επζιυκμοξ δζαθζθμκεζηήζεζξ πενί ηδξ ανπδβίαξ, επνμαθήεδ 

ηεθεοηαίμκ κα δζμνζζεή ηακ πνμζςνζκυξ ανπδβυξ μ Σγααέθαξ, δζά κα ιδ 

ιέκδ ημ ζηνάηεοια πςνίξ ηεθαθήκ· αθθ' μοδέ ημφημ δεκ έβεζκε δεηηυκ· 

απεθαζίζεδ δε ιυκμκ κα δζμζηή μ Σγααέθαξ εκ υζς ημ ζηναηυπεδμκ 

εονίζηεηαζ εζξ Φαθδνέα. Βκ ημφημζξ πανμοζζάγεηαζ εζξ ηδκ ζοκέθεοζζκ ηςκ 

αλζςιαηζηχκ μ Ε. Θ. Κμθμημηνχκδξ ηαζ γδηεί ηδκ άδεζακ κ' απέθεδ εζξ 

Πεθμπυκκδζμκ, πνμαάθθςκ υηζ δ παηνίξ ημο έπεζ ακάβηδκ ηδξ πανμοζίαξ 

αοημφ ηαζ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ημο δζά ημκ πανά ημο Ειπναήιδ ηίκδοκμκ· ηα 

αοηά ζοβπνυκςξ επνυααθε ηαζ μ ζζίκδξ. Ώθθ' μζ αλζςιαηζημί, μζ μπμίμζ 

επνμζπαεμφζακ κα δζαηδνήζςζζκ αηυιδ ημ ζηναηυπεδμκ, απεηνίεδζακ υηζ 

ημ γήηδιά ηςκ δεκ είκαζ ανιυδζμκ εζξ ηδκ πενίζηαζζκ, δεκ είκαζ δε μφηε 

εφθμβμκ, μφηε έκηζιμκ εζξ αοημφξ κ' ακαπςνήζςζζ ηαε' δκ επμπήκ ημ 

ζηναηυπεδμκ έπεζ ακάβηδκ εκδοκαιχζεςξ ηαζ οπμζηδνίλεςξ. Ο I. Θ. 

Κμθμημηνχκδξ έπςκ, ηαεχξ εθαίκεημ, ζηαεενάκ απυθαζζκ δζά κα 

ακαπςνήζδ, επέιεζκε δζηαζμθμβχκ ημ γήηδιά ημο· επεζδή δε μζ αλζςιαηζημί 

ακηέηεζκμκ, δ θζθμκεζηία απέαδ γςδνμηάηδ, ηαζ μ I. Θ. Κμθμημηνχκδξ 

δκαβηάζεδ κα ιείκδ ηαζ εκακηίμκ ηδξ επζεοιίαξ ημο εζξ ημ ζηναηυπεδμκ. 

Δ δοζημθία, ηδκ μπμίακ επέθενακ εζξ ημκ I. Θ. Κμθμημηνχκδκ, έδςηεκ 

αζηίακ εζξ ημοξ άθθμοξ Πεθμπμκκδζίμοξ ανπδβμφξ κα ιεηαπεζνζζεχζζ 

πθαβίμοξ ηνυπμοξ πνμξ ακαπχνδζζκ. Ο ιεκ ζζίκδξ θμζπυκ έθοβε ηνοθίςξ, 

ιεηααάξ εζξ ημ άκηζηνο ημο Κεναηγζκίμο κδζίδζμκ, απυ ημ μπμίμκ ακεπχνδζε 

ιζζεχζαξ ιε ζηακήκ πνδιαηζηήκ πμζυηδηα έκ πθμζάνζμκ. Ο δε Π. Νμηανάξ, 

θααχκ ηδκ άδεζακ κ' απέθεδ εζξ αθαιίκα δζ' μθίβαξ διέναξ, δζεοεφκεδ εζξ 

Κυνζκεμκ ιε ηδκ επζεοιίακ ημο κα θάαδ οπυ ηδκ ελμοζίακ ημο ημ θνμφνζμκ. 

Σμζμφημοξ ηνυπμοξ ιεηαπεζνζγυιεκμζ ηαζ άθθμζ ηαηχηενμζ αλζςιαηζημί 

ακεπχνμοκ αδζαηυπςξ απυ ημ ζηναηυπεδμκ. 

Ο ανπζζηνάηδβμξ ακήββεζθεκ εζξ ημοξ πμθζμνημοιέκμοξ ηδκ απμηοπίακ εζξ 

ημ ηεθεοηαίμκ οπέν αοηχκ ηίκδια ηαζ ημοξ εζοβπχνδζε ηνυπμκ ηζκά κα 

δζαπναβιαηεοεχζζ ιε ημκ επενυκ, ακ δεκ δφκακηαζ κ' ακεέλςζζκ. Οζ 

πμθζμνημφιεκμζ έπειρακ επίηδδεξ έκα εη ηςκ ζδιακηζηςηένςκ 

αλζςιαηζηχκ, μκμιαγυιεκμκ Σνζακηάθοθθμκ Λήικζμκ (53) δζά κα 

βκςζημπμζήζςζζκ εζξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ υηζ ιε ζηεκμπςνίακ ιεκ, πθδκ 

δφκακηαζ κα ακεέλςζζκ αηυιδ ηνεζξ ιήκαξ, εάκ ηαζ ημ έλς ζηναηυπεδμκ 

δζαιείκδ εζξ Φαθδνέα. ηακ μζ αλζςιαηζημί ημο ζχιαημξ ημο Κανασζηάηδ 

ήημοζακ ηδκ είδδζζκ ηαφηδκ, δεκ διπυνεζακ κα ηνφρςζζ ηδκ αβακάηηδζζκ, 

ηδκ μπμίακ δζεάκεδζακ, αθθ' εθχκαλακ· «Δ ακμδζία ημο κα ιαξ ηνφρςζζ 

ηδκ αθδεή ηαηάζηαζζκ ημο θνμονίμο έβεζκεκ αζηία κα πάζςιεκ ημκ ανπδβυκ 

ιαξ, δζυηζ ακ αοηυξ ηδκ εβκχνζγεκ, δδφκαημ κα ιεηαπεζνζζεή άθθα ιέζα 

μθζβχηενμκ επζηίκδοκα ηαζ ιε πενζζζμηένακ εθπίδα επζηοπίαξ δζά κα θφζδ 

ηδκ πμθζμνηίακ». 

Ο ανπζζηνάηδβμξ ηαηά ζοκέπεζακ ηδξ αββεθίαξ ηαφηδξ απεθάζζζε κα 

ζηενεχζδ ζηναηυπεδμκ εζξ Φαθδνέα· αθθ' ςκ άπεζνμξ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn53
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ιδ βκςνίγςκ ηαξ ιεηαλφ ημο ζηναημπέδμο θαηνίαξ ηαζ ακηζγδθίαξ, δεκ 

δδφκαημ κα ελαημθμοεήζδ έκ ζοκεπέξ ζπέδζμκ, αθθ' δκαβηάζεδ κα ημ 

ιεηααάθθδ ηαε' υζα ημο έθεβακ δζάθμνμζ αλζςιαηζημί ηαζ ηαηά ηαξ μπμίαξ 

απακημφζε δοζημθίαξ. Θέθςκ δε κα αεααζςεή πυζα ηαζ πμία ζχιαηα 

έιεθθακ ζηαεενχξ κα δζαιείκςζζκ εζξ Φαθδνέα, δζέηαλε κα βείκδ ηαηάθμβμξ 

ηαζ πνμξ πθεζμηένακ αζθάθεζακ κα οπμβναθχζζκ εζξ αοηυκ αζ πνχηζζημζ 

αλζςιαηζημί. Οζ ζοβηνμημφκηεξ ημ ζχια ημο Κανασζηάηδ δεκ δεέθδζακ κα 

ζοβηαηανζειδεχζζ ιε ημοξ εζξ Φαθδνέα, μφηε ιένμξ ηδξ δοκάιεχξ ηςκ κα 

πέιρςζζκ εζξ έηενμκ μπφνςια πανά ηα μπμία ήδδ ηαηείπακ, πνμαάθθμκηεξ 

υηζ δεκ είκαζ ζηακμί κα δζαζνεεχζζκ, υηζ δε οπυζπμκηαζ κα θοθάλςζζ ηαξ 

εέζεζξ εζξ ηαξ μπμίαξ εονίζημκηαζ· ηαφηα εθφπδζε ημοξ εζξ Φαθδνέα ηαζ ημκ 

ανπζζηνάηδβμκ· ι' υθμκ ημφημ μζημκμιμφζακ ημ πνάβια έςξ κα βέκδ ηαιιία 

αάζζιμξ δζυνεςζζξ. 

Ο ανπζζηνάηδβμξ απμπέιπςκ απυ ημ ζηναηυπεδμκ ημ ζππζηυκ ςξ άπνδζημκ 

ηαζ ςξ δοζμζημκυιδημκ, δζχνζζε κα ιεηαημιζζεχζζκ αθθμφ ηαζ μζ ίππμζ ηςκ 

αλζςιαηζηχκ· ςθεθμφιεκμζ απυ ηδκ εοηαζνίακ ηαφηδκ ηαζ πμθθμί 

ζηναηζχηαζ ακεπχνδζακ απυ ημ ζηναηυπεδμκ· ημφημ εβέκκδζεκ οπμρίαξ εζξ 

ημοξ ιέκμκηαξ, χζηε άια επανμοζζάγεημ ηνυπμξ θοβήξ εζξ αοημφξ, δεκ 

εδοζημθεφμκημ κα ημκ αάθθςζζκ εζξ εκένβεζακ. Βπεζδή δε δ μθζβυζηεοζζξ 

ημο ζηναημπέδμο εβίκεημ διένακ ελ διέναξ ζδιακηζηςηάηδ, μ 

ανπζζηνάηδβμξ δζά κα ειπμδίζδ ηδκ πακηεθή δζάθοζζκ, δζχνζζεκ απυ ιεκ 

ηδκ εάθαζζακ πθμία, απυ δε ηδκ λδνάκ ημκ Γζακκάηδκ ηνάημκ δζά κα ιδ 

ζοβπςνχζζ ηδκ πςνίξ αδείαξ ακαπχνδζζκ απυ ημ ζηναηυπεδμκ. Βπνμηήνολε 

δε ηαζ αιμζαάξ εζξ υθμοξ υζμζ ήεεθακ δζαιείκεζ εζξ ηαξ εέζεζξ ηςκ· 

ηαηεζηεφαζε ηαζ ηάθνμκ απυ ημ πδβάδζ έςξ εζξ ημκ αζβζαθυκ δζ' μπφνςζζκ 

ηαζ αζθάθεζακ ημο ζηναημπέδμο· εκ βέκεζ δε επνμζπάεδζε ι' υθμοξ ημοξ 

δοκαημφξ ηνυπμοξ κα δζαηδνήζδ ημ ζηναηυπεδμκ. θα υιςξ ηαφηα δεκ 

έηαιακ άθθμ απμηέθεζια εζιή κ' ακααάθςζζ ιυκμκ πνμξ χνακ ηδκ δζάθοζίκ 

ημο. 

Δ ηαεδιενζκή πείνα απέδεζλεκ εζξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ, υηζ επνεζάγεημ εζξ ημ 

ζηναηυπεδμκ ανπδβυξ άλζμξ κα δζαδεπεή ημκ Κανασζηάηδκ. Νμιίγςκ δε 

ζηακχηενμκ ηςκ θμζπχκ ημκ Σγααέθακ, ημο επνυηεζκε κα ημκ δζμνίζδ· αθθ' 

αοηυξ βκςνίγςκ υηζ δεκ δδφκαημ κα δζμζηήζδ ηαθχξ, εάκ δεκ ήεεθε θάαεζ 

πθήνδ ηδκ ζοβηαηάεεζζκ υθμο ημο ζηναημπέδμο, δεκ ζοβηαηεηέεδ κα δεπεή 

ηδκ ανπδβίακ, εζιή ακίζςξ υθμζ μζ ζδιακηζημί ημο ζηναημπέδμο ήεεθμκ ημκ 

ακαβκςνίζεζ εββνάθςξ· ημφημ δε ήημκ αδφκαημκ κα βέκδ δζά ηαξ 

πνμεηηεεείζαξ αζηίαξ, ηαζ ημ πνάβια έιεζκεκ εζξ ηδκ ζδίακ ηαηάζηαζζκ. 

Βζξ ημφημ ημ ιεηαλφ ζοκέαδ ηαζ έθθεζρζξ ηνμθχκ· μζ ζηναηζχηαζ, μζ μπμίμζ 

δεκ ήθπζγμκ πθέμκ κα ηάιδ ηανπυκ αοηυ ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ επεεφιμοκ ηδκ 

δζάθοζίκ ημο, έηαιακ ζζπονά πανάπμκα εζξ ημοξ ανπδβμφξ ηςκ, αοημί δε 

εβκςζημπμίδζακ ηαφηα εζξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ, υζηζξ εονίζηεημ ηαη' εηείκαξ 

ηαξ ήιέναξ εζξ Μέβανα. Μ' υθμκ υηζ έβεζκεκ δ ελμζημκυιδζζξ ηςκ ηνμθχκ 
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ηαζ ημ πνάβια έθααε ηδκ επζεοιδηήκ δζυνεςζζκ, ημ ηαηυκ υιςξ ηδξ 

θζπμηαλίαξ υπζ ιυκμκ δεκ εδζμνεχεδ, αθθ' ελδπθχεδ ηαζ εζξ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ, μζ μπμίμζ είπμκ ανπίζεζ κα θμαχκηαζ ηαζ δζά ηδκ ζδίακ ηςκ 

φπανλζκ ηαζ αζθάθεζακ, δζυηζ έαθεπακ θζπμηαηημφκηαξ αδζαηυπςξ ημοξ 

ζηναηζχηαξ ηςκ· ιενζημί απυ ημοξ αλζςιαηζημφξ επεπείνδζακ ιάθζζηα κα 

θζπμηαηηήζςζζκ, αθθά βεκυιεκμζ βκςζημί επέζονμκ εζξ εαοημφξ ημ υκεζδμξ 

υθμο ημο ζηναημπέδμο· ι' υθμκ ημφημ έβεζκακ αίηζμζ κα εζζπςνήζδ βεκζηή 

οπμρία εζξ υθμοξ ημοξ ζοβηνμημφκηαξ ηα δζάθμνα ζχιαηα, χζηε μφηε μ 

αλζςιαηζηυξ εκεπζζηεφεημ εζξ ημκ ζηναηζχηδκ, μφηε μ ζηναηζχηδξ έααθθε 

αάζζκ εζξ ημοξ θυβμοξ ημο ανβδβμφ ημο· χζηε ιυκμκ ζπεδυκ αίηζμκ, ημ 

μπμίμκ ειπυδζγεκ έηζ ηδκ δζάθοζζκ ημο ζηναημπέδμο, ήημκ ηςκ πθμίςκ δ 

έθθεζρζξ. 

Ο ανπζζηνάηδβμξ αθέπςκ ηδκ εθεεζκήκ ηαφηδκ ηαηάζηαζζκ ηαζ επζεοιχκ κα 

ηάιδ ηαιιίακ δζυνεςζζκ, επνμζηάθεζεκ εζξ ζοιαμφθζμκ υθμοξ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ ηαζ ημοξ ενχηδζε πχξ δδφκαημ κα ηάιδ ζηαεενυκ ημ 

ζηναηυπεδμκ ηαζ κ' απμθφβδ ημκ ηίκδοκμκ ηδξ δζαθφζεςξ. Ο Κήηγμξ 

Σγααέθαξ ςξ εη ιένμοξ ηαζ ηςκ θμζπχκ είπεκ υηζ, δζά κα ηαημνεςεή ημφημ 

πνέπεζ κα ιδ ζοιαή δ παναιζηνά έθθεζρζξ ηνμθχκ, κα πνμζηθδεχζζ δε ηαζ 

κέα ζηναηεφιαηα. Ο ανπζζηνάηδβμξ οπεζπέεδ κα ηαημνεχζδ αιθυηενα· 

αθθά ι' υζδκ εοημθίακ αοηυξ οπέζπεημ, ιέ ηυζδκ δοζημθίακ επίζηεομκ μζ 

Έθθδκεξ. Έςξ μο δε κα εηπθδνχζδ μ ανπζζηνάηδβμξ ηαξ οπμζπέζεζξ ημο, 

απεθαζίζεδ κα δζαεέζςζζκ επί ημ ςθεθζιχηενμκ ημ ήδδ οπάνπμκ 

ζηνάηεοια. Βπνμαθήεδζακ απυ ηζκαξ ιενζηαί ιεηαημπίζεζξ, δεκ 

εκεηνίεδζακ δε απυ άθθμοξ, ηαζ ηέθμξ δζεθφεδζακ μζ ζοκεθευκηεξ, 

αθήζακηεξ ηα πνάβιαηα εζξ ηδκ ζδίακ ηαηάζηαζζκ, εζξ ηδκ μπμίακ 

εονίζημκημ. 

Σδκ επμιέκδκ διένακ μ Νζηήηαξ είηε ηαηά ηφπδκ, είηε εη πνμιεθέηδξ 

θαιαάκεζ ιίακ ζδιαίακ ηαζ ζοκαενμίζαξ πενί αοηυκ έςξ πεκηαημζίμοξ 

ζηναηζχηαξ, ηδνφηηεζ ημκ Σγααέθακ ανπδβυκ ημο ζηναηεφιαημξ ηαζ 

ζοβπνυκςξ γδηεί ηαζ απυ ημκ ανπζζηνάηδβμκ ηδκ επζηφνςζζκ. Ο 

ανπζζηνάηδβμξ είπεκ ήδδ βκςνίζεζ ηαθχξ ημοξ ζοβηνμημφκηαξ ημ 

ζηναηυπεδμκ ηαζ ήλεονε πυζμκ δφζημθμξ ήημκ δ επζηοπία αοημφ ημο 

πνμαθήιαημξ· ι' υθμκ ημφημ είπεκ υηζ απμδέπεηαζ ημ πνυαθδια ηαζ ηδκ 

επμιέκδκ διένακ εέθεζ εηδχζεζ πενί ημφημο δζαηαβήκ. Ο Νζηήηαξ 

επζζηνέθεζ εζξ ηδκ ζηδκήκ ημο Σγααέθα ηαζ ημκ ζοβπαίνεζ δζά ημκ 

δζμνζζιυκ· αοηυξ υιςξ εβκχνζγε πμθθά ηαθά ηα πνάβιαηα χζηε κα αάθδ 

αάζζκ εζξ ηα θεβυιεκα. Ο Νζηήηαξ ι' υθμκ ημφημ δζέηαλε ημοξ πενί αοηυκ ηαζ 

επονμαυθδζακ ηνζξ· ημφημ ηαηά ιίιδζζκ έβεζκε ηαζ εζξ ημ θμζπυκ 

ζηναηυπεδμκ· αθθά ημ ιεβαθήηενμκ ιένμξ εηζκήεδ εζξ ημφημ ιδπακζηχξ, 

κμιίγμκ υηζ αζηία ήημκ ηαιιία πανμπμζά αββεθία. Υςνίξ ηανπυκ απέαδ ηαζ 

ημφημ ημ ηίκδια ημο Νζηήηα, δζυηζ μφηε μ Σγααέθαξ ακεδέπεδ ηα πνέδ 

ανπδβμφ, μφηε ημ ζηναηυπεδμκ ημκ εβκχνζζεκ, ή ημκ εκυιζζεκ ςξ ημζμφημκ. 
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Βίδμκ ηέθμξ πάκηςκ υθμζ μζ αλζςιαηζημί ημο ζηναημπέδμο, υηζ ι' υθαξ ηαξ 

πνμζπαεείαξ ηςκ ήημκ αδφκαημκ κα δζαηδνδεή ημ ζηναηυπεδμκ ηαζ μφης 

ζοκεθευκηεξ εζξ ημκ ανπζζηνάηδβμκ ημο επνυααθμκ κ' αθήζδ ηδκ εέζζκ 

ηαφηδκ ηαζ κα ιεηααζαάζδ ηα ζηναηεφιαηα εζξ ηδκ Μεβανζηήκ. Όζηενμκ 

απυ πμθθάξ παναηζκήζεζξ ηαξ μπμίαξ έηαιεκ μ ανπζζηνάηδβμξ εζξ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ δζά κα ιείκςζζ, αεααζςεείξ απυ υθμοξ υηζ δεκ ήημκ πθέμκ 

δοκαηυκ κα δζαηδνδεή ζηναηυπεδμκ εζξ ηαξ εέζεζξ ηαφηαξ, απεδέπεδ ημ 

πνυαθδια ηαζ δζέηαλε ηα πενί ηδξ ιεηααάζεςξ. Καη' αοηυκ θμζπυκ ημκ 

ηνυπμκ έκ ιέβζζημκ ζηναηυπεδμκ, ημ ιεβαθήηενμκ απ' υζα ζοκεηνμηήεδζακ 

ηαε' υθμκ ημ δζάζηδια ηδξ επακαζηάζεχξ ιαξ, δζεθφεδ ή ιάθθμκ απέεακε 

δζά ιίακ ηαζ ιυκδκ αζηίακ, ημκ εάκαημκ ημο ανπδβμφ ημο. 

ΣΔΛΟ 

 

δι. Δ επμιέκδ ζοθθμβή «ακεηδυηςκ ηαζ απμθεεβιάηςκ» ημο 

Κανασζηάηδ, ηαηδνηίζεδ οπυ ημο εηδυημο. Σα πθείζηα ηςκ ακεηδυηςκ 

ζήιενμκ πνχημκ δδιμζζεφμκηαζ. 

ΑΝΔΚΓΟΣΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΔΓΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

Ο ΦΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

' ηα Γζάκκζκα, ημκ ηαζνυ ημο Ώθήπαζζα, μ Κανασζηάηδξ, κεζυξ αηυια, 

πυνεοε ιζα θμνά ι' άθθα παθδηάνζα. Βκχ έζενκε, ιπνμζηζκυξ, ημκ Σζάιζημ, 

η' έηακε πμθθέξ βφνεξ _'ζ ημκ ηυπμ_, υπςξ θεκ, πέναζε ηδκ ζδία ζηζβιή μ 

Μμοπηάν παζζάξ, βοζυξ ημκ Ώθήπαζζα. Δ θμοζηακέθθα ημο Κανασζηάηδ 

ζδηχεδηε ημκ ακήθμνμ ηαί θάκδηακ ηα _πθζάηζζηα_. Ο Μμοπηάν παζζάξ 

πεζνάπηδηε. Πήβε 'ζ ημκ παηένα ημο ηαζ παναπμκέεδηε. Κνάγεζ ηυηε μ 

Ώθήπαζζαξ ημκ Κανασζηάηδ ηαζ εοιςιέκμξ ημο θέεζ· 

 — Σζ έηαιεξ, ςνέ Παθζυβοθημ, 'ζ ημ βοζυ ημ δζηυ ιμο; 

 — Σίπμηα, παζζά ιμο, θέεζ μ Κανασζηάηδξ. Αεκ ηυεεθα. Υυνεοα η' έηαια 

έηζζ ιζα θμνά . . . (η' έθενε ιζα βφνα). Συηε πένκαβε μ βοζυξ ζμο μ Μμοπηάν 

παζζάξ ηαζ εφιςζε. Σζ θηαίς 'βχ, μ ιαφνμξ; . . . 

Ο Ώθήπαζζαξ έζηαζε ηα βέθμζα. 

 — Πχξ έηαιεξ, ςνέ ιπίνμ ι'; Κάιε ημ πάθε, ςνέ! 
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 — Έηζζ, παζζά ιμο . . . 

 — Κάιε ημ άθθδ ιζα θμνά, ςνέ Γζχνβμ! . . Μπνάαμ, ςνέ Γζχνβμ! . . Άζκηε 

ηχνα. 

ΣΙ ΖΗΣΗΕ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΛΗΠΑΑ 

 — Σζ εέθεζξ κα ζε ηάις, ςνέ Κανασζηάηδ; ημκ νχηδζε ηάπμηε μ 

Ώθήπαζζαξ. 

 — Ώκ ιε βκςνίγδξ, παζζά ιμο, άλζμκ βζ' αθέκηδ, ηάιε ιε αθέκηδ· ακ ιε 

βκςνίγδξ άλζμκ βζα πμοζιεηζάνδ (δμφθμ), ηάιε ιε πμοζιεηζάνδ· ακ δε ιε 

βκςνίγδξ άλζμκ βζα ημ ηίπμηα, νίλε ιε 'ζ ηδ θίικδ. (Γ. Γαγήξ) 

Η ΣΟΛΜΗ ΣΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

' ημ Κμιπυηζ, 'ζ ημκ πυθειμ πμο έηαιε 'ζ ηα 1821, 8 Εμοκίμο, πμο κίηδζε 

ημοξ Σμφνημοξ ηαζ ημοξ πήνε 'ζ ημ ηοκήβζ, ακέαδηε ζε ιζα πέηνα η' έανζγε 

ημοξ Σμφνημοξ δοκαηά. Καζ βζα κα ημοξ πνμζαάθδ πεζνυηενα ηαζ κα δχζδ 

εάννμξ 'ζ ημοξ δζημφξ ημο ζήηςζε ηδ θμοζηακέθθα, ηαηέααζε ημ αναηί ηαζ 

ημοξ έδεζλε ημκ πζζζκυ ημο. Συηε έκαξ Σμφνημξ, Γηέηαξ, ηνοιιέκμξ ηάπμο 

'ζ ηα ηθανζά, ημκ ημοθέηζζε ηαζ ημκ θάαςζε 'ζ ηα δομ ιδνζά ηαζ 'ζ έκα άθθμ 

ιένμξ. 

ΓΡΑΜΜΑ ' ΣΟ ΦΟΤΡΙΣ ΠΑΑ 

ηακ μ Υμονζίη παζζάξ, ανπζζηνάηδβμξ ηςκ Σμφνηςκ, 'ζ ηα 1822, ημο 

πανάββεζθε κα πάδ κα ημκ πνμζηοκήζδ 'ζ ηδ Λάνζα, μ Κανασζηάηδξ 

ημφζηεζθε αοηή ηδκ απυηνζζδ· 

 Μμο βνάθεζξ έκα ιπμοβζμονκηί, θέβεζξ κα πνμζηοκήζς· 

 η' εβχ, παζζά ιμο, νχηδζα ημκ π.... ιμο ημκ ίδζμκ 

 ηζ' αοηυξ ιμο απμηνίεδηε κα ιδ ζε πνμζηοκήζς· 

 ηζ' ακ έθεδξ ηαη' επάκς ιμο, εοεφξ κα πμθειήζς! (Γ. Γαγήξ). 

Ο ΜΠΑΣΟ 

Φεφβμκηαξ απυ ημ Μεζμθυββζ μζ Σμφνημζ, 'ζ ηα 1823, ηνάαδλακ κα 

πενάζμοκ απυ ημο Κμνάημο ημ βζμθφνζ (δήιμξ Ώνβζεέαξ). Ο Κανασζηάηδξ 

ήηακ 'ζ ημ ιμκαζηήνζ ηδξ Σαηάνκαξ. Μπήηε 'ζ ηδκ εηηθδζζά ηαζ 

πνμζεοπήεδηε· 
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 — Σχνα εα ζε ζδχ, Μαονμιάηα· ακ κζηήζςιε, εα ζε πνμζηοκχ βζα 

Πακαβία, εζδέ . . . 

Κ' έημρε ημ θυβμ ημο, πνζκ ημκ ηεθεζχζδ. Συηε έπζαζε ημκ Ώσαθάζδ. Άια 

γφβςζακ μζ Σμφνημζ, μ Κανασζηάηδξ βκχνζζε ημ ιπνμζηζκυκ, βζαηί ημκ 

ήλενε απυ ηα Γζάκκζκα· 

 — Κανηένα ιε, Εζθζάι Μπέκημ! ημο θχκαλε. 

 — ε ηανηενχ! ημο απάκηδζε μ Εζθζάι Μπέκημξ. 

Ο Κανασζηάηδξ, κεονζηυξ ηζ' ακοπυιμκμξ, έηνειε πνζκ ανπίζδ μ πυθειμξ. 

Κμκηά ημο ήηακ μ Σζάηαξ, πεθχνζμξ παθδηανάξ, παθζυξ ημο ζφκηνμθμξ. 

Γονίγεζ ηαζ θέεζ 'ζ ημκ Κανασζηάηδ· 

 — Σζ ηνέιεζξ, ςνέ Γφθημ; Φμαάζαζ; 

Καζ ημο ηνααάεζ έκακ ηαηαηέθαθμ. Σμκ έθαβε ηαθυκ, πςνίξ κα εοιχζδ μ 

Κανασζηάηδξ. _Γφθημξ_ ήηακ ημ πανάκμιά ημο, βζαηί ήηακ ιεθαρυξ. Μζα 

πανάδμζδ ιάθζζηα ημκ θέεζ βοζυ ημο ηαπεηάκ Ώναπμβζάκδ. 

Δ κίηδ ημο Ώσαθάζδ ήηακ απυ ηα πνχηα ηαημνεχιαηα ημο Κανασζηάηδ ηαζ 

ιεβάθςζε η' υκμιά ημο. 

ΓΡΑΥΕ ΡΑΓΚΟ 

' ημ Μεζμθυββζ, υηακ ηαηδβμνμφζακ ημκ Κανασζηάηδ πχξ ηάπα είπε 

ηνοθή ζοκεκκυδζδ ιε ημοξ Σμφνημοξ, πενζζζυηενμ απυ ημοξ άθθμοξ ημκ 

ηαηάηνεπε μ Ράβημξ, βζαηί ακηζθένμκηακ μζ δομ ημοξ βζα η' ανιαηςθίηζ ηςκ 

Ώβνάθςκ. Μζα 'ιένα μ θίθμξ ημο Κανασζηάηδ μ Ώκηνέαξ Ίζημξ ζδηχκεηαζ, 

παίνκεζ ιαγί ημο ηέζζενμοξ πέκηε ζηναηζχηεξ, πμφ είπακ πμθειήζδ ιε ημκ 

Κανασζηάηδ, ηαζ πάεζ 'ζ ημ ημκάηζ ημο Ράβημο κα ημκ ζδή. Άνπζζακ κα ηα 

θεκ. Σα παθζηάνζα έιεζκακ απυλς, 'ζ η' άθθμ δςιάηζμ. Άλαθκα μ Ίζημξ 

έηαιε πχξ εέθεζ κ' ακάρδ ημ ηζζιπμφηζ ημο ηαζ θχκαλε έκα απυ ηα παζδζά 

ιέζα. Βηεί πμφ ημφαακε ηδ θςηζά, ημκ νςηάεζ μ ζηναηδβυξ, αδζάθμνα, ιε 

πμζμκ έηαιε ςξ ηχνα ηαζ πμφ πμθέιδζε. 

 — Με ημκ Κανασζηάηδ, Καπεηάκε, απακηάεζ μ ζηναηζχηδξ. Ήικα ημκηά η' 

απ' ημκ ηανυ η' Λεπεκζχηδ. Πμθειήζαιε πμθθέξ αμθέξ ακηάια. Να ηα 

ζδιάδζα . . . 

 — Καθά, ηαθά, άζκηε ηχνα. 

Ώθμφ αβήηε μ ζηναηζχηδξ, βονίγεζ μ Ίζημξ ηαζ ημο θέεζ ημο Ράβημο· 
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 — Γνάθε, Ράβημ! 

Όζηενα μ Ίζημξ ηνάγεζ άθθμκ ζηναηζχηδ· 

 — Ώι' εζφ ιε πμζυκ έπεζξ ηάιδ, ςνέ, ςξ ηχνα 'ζ ημκ πυθειμ; 

 — Ββχ, ζηναηδβέ ι'; Πμθέιδζα 'ζ 'ηδκ Άνηα κοπηυδιενα ιε ημκ 

Κανασζηάηδ, πμθέιδζα 'ζ ημ Νζμπχνζ, 'ζ ημ Κμιπυηζ, πμθέιδζα . . . 

 — Καθά, θεφβα! θέεζ ηαζ 'ζ αοηυκ μ Ίζημξ. 

Όζηενα βονίγεζ ηαηά ημ Ράβημ· 

 — Γνάθε, Ράβημ! ημο θέεζ πάθζ. 

Φςκάγεζ άθθμκ ζηναηζχηδ. Ώνπίγεζ η' εηείκμξ ηα δζηά ημο· 

 — Πμθέιδζα 'ζ ημο Κμνάημο ημ βζμθφνζ, πμθέιδζα . . . 

 — Γνάθε Ράβημ! 

Η ΓΛΩΑ ΣΟΤ 

Κάπμηε μ Μεβαπάκμξ, άνπμκηαξ απυ ημ Κάνθεθζ (Ώηανκακία), ημο είπε· 

 — Χνέ Κανασζηάηδ, δε ιαγχκεζξ θίβμ ηδ βθχζζα ζμο; 

 — Άια ιαγχλδξ εζφ ηδ αναημγχκα ζμο, εα ιαγέρς η' εβχ ηδ βθχζζα 

ιμο, ημο είπε μ Κανασζηάηδξ. 

Ο Μεβαπάκμξ ηοκδβμφζε ηδξ βοκαίηεξ. 

ΣΟ ΥΙΛΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΤ 

' ημκ πυθειμ ημο Κεθαθυανοζμο, υπμο ζημηχεδηε μ Μάνημξ Μπυηζανδξ, 

είπε ζηείθδ ηζ' μ Κανασζηάηδξ έκα ιζηνυ ζχια, αοηυξ υιςξ δεκ έθααε 

ιένμξ 'ζ ημκ πυθειμ, βζαηί ήηακ άννςζημξ 'ζ ημ ιμκαζηήνζ ημο Πνμοζμφ. 

Ώθμφ ζημηχεδηε μ Μάνημξ, έθενακ μζ μοθζχηεξ ημ θείρακυ ημο ηαζ ημ 

λάπθςζακ ειπνυξ 'ζ ημ κάνεδηα ηδξ εηηθδζζάξ ημο Μμκαζηδνίμο. 

δηχεδηε ηυηε μ Κανασζηάηδξ απυ ημ ηνεααάηζ η' επήβε ζένκμκηαξ ηαζ 

θίθδζε ιε δάηνοα ημ κεηνυ ημο Μάνημο· η' είπε· 

 — Άιπμηε, ήνςα Μάνημ, η' εβχ απυ ηέημζμ εάκαημ κα πάς. 

Κ' επήβε αθδεζκά υπςξ εοπήεδηε, μ ήνςαξ. 
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Ώοηυκ ημ εάκαημ εφπμκηακ υθμζ μζ βεκκαίμζ εηείκμκ ημκ ηαζνυ· _κα πακ απυ 

αυθζ_. Σμκ ίδζμ εάκαημ εοπήεδηε ηζ' μ Γημφναξ ηζ' απ' αοηυκ επήβε. 

Η ΜΑΡΙΩ 

Ο Κανασζηάηδξ 'ζ ηδξ εηζηναηείεξ ημο είπε πάκηα ιαγί ημο ιζα 

Σμονημπμφθα ααθηζζιέκδ, πμο ηδκ έθεβακ Μανζχ. Ώοηή ήηακ κηοιέκδ 

θμοζηακέθθεξ, ζακ άκηναξ, η' είπε η' υκμια Γαθείνδξ ακάιεζα 'ζ ηα 

παθδηάνζα. Κάπμηε θμζπυκ μ Κανασζηάηδξ πεναζηζηυξ ηαηάθοζε 'ζ ημ ζπίηζ 

ημο, ιε ηάιπμζα παθδηάνζα. Πάεζ μ Γαθείνδξ 'ζ ημ ιαβενεζυ ηαζ νίπκεηαζ 'ζ 

ηδξ δμφθεξ ηζ' ανπίγεζ ηζζιπζέξ, βανβαθδηά, θζθζά. ΐάκμοκ ηδξ θςκέξ εηείκεξ 

ηαζ ηνέπμοκ 'ζ ηδκ ηαπεηάκζζζα. Σνέπεζ η' δ ηονά Γηυθθς, δ 

Κανασζηάηαζκα, 'ζ ημ ζηναηδβυ ηαηαεοιςιέκδ· 

 — Σζ πνάιαηα είκαζ αοηά; ημο θέεζ· ηα παθδηάνζα ζμο _παθεφμοκ_ ηδξ 

ροπμηυνεξ ιμο! 

 — Έβκμζα ζμο, ιςνή, ηδξ θέεζ μ ζηναηδβυξ, έπς ηαζ βζα 'ζέκα π. . . Μδ 

εοιχκεζξ. 

ΣΙ ΕΙΠΕ ' ΣΟΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΙΩΣΗ 

Κάπμηε 'ζ ηα 1825, 'ζ ηδκ εηζηναηεία ηδξ Μεζζδκίαξ, ιάθθςζε ιε ημκ 

Κμοκημονζχηδ ηαζ ημο είπε· 

 — Χνέ, Κμοκημονζχηδ άημοβα ηαζ κυιζγα εα είκαζ υθμ βζμιάημ ιοαθυ ημ 

ηεθάθζ ζμο. Βζφ υιςξ έπεζξ ηυζμ ιοαθυ, υζμ έπς 'βχ ζπυνμ 'ζ η' α . . . ιμο! 

ΠΩ ΑΓΑΠΗΕ ΜΕ ΣΟ ΖΑΪΜΗ 

ηακ μ Κανασζηάηδξ πήβε 'ζ η' Ώκάπθζ, 'ζ ηα 1826, εκχ ηδκ Ώεήκα ηδκ 

πμθζμνημφζε μ Κζμοηαπήξ, ηαζ δζμνίζηδηε Γεκζηυξ ανπδβυξ ηςκ 

ζηναηειάηςκ ηδξ Ρμφιεθδξ βζα κα πάδ κα ημκ πμθειήζδ, πανμοζζάζηδηε 'ζ 

ηδ Αζμζηδηζηή Βπζηνμπή. Συηε μ πνυεδνμξ ηδξ Βπζηνμπήξ, μ ΓαΎιδξ, πνχημξ 

ημκ ζοπχνεζε βζα ηδκ παθζά ημοξ έπηνα, πμφ αάζηαβε απυ ημκ ηαζνυ ημο 

ειθφθζμο πμθέιμο, υηακ μ Κανασζηάηδξ είπε ηάιδ πμθθά ηαηά 'ζ ηα ζπίηζα 

ηαζ πηήιαηα ημο ΓαΎιδ 'ζ ηδκ Κενπζκή. Ο ΓαΎιδξ υιςξ βεκκαζυηανδα ημκ 

ζοπχνεζε. Ο Κανασζηάηδξ δάηνοζε. Συηε θζθήεδηακ μζ δομ ηαζ 

λεπάζηδηακ ηα πεναζιέκα. ' ηδ ζηδκή αοηή έηοπε κα είκαζ ηζ' μ άνπμκηαξ 

Τδναίμξ ΐαζίθδξ Μπμοκημφνδξ η' είπε 'ζ ημκ Κανασζηάηδ· 

 — Αεκ έηαιεξ ςξ ηχνα υζμ έπνεπε ημ πνέμξ ζμο 'ζ ηδκ παηνίδα, 

Κανασζηάηδ· μ Θευξ κα ζε θςηίζδ κα ημ ηάιδξ απυ 'δχ ηζ' μιπνυξ. 
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 — Αεκ η' ανκζχιαζ, απμηνίεδηε μ Κανασζηάηδξ. ηακ εέθς, βίκμιαζ 

άββεθμξ ηζ' υηακ εέθς, βίκμιαζ δζάαμθμξ. Ώπυ ηχνα έπς ζημπυ κα βίκς 

άββεθμξ. 

ΣΟ ΒΡΑΚΙ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 

' ημκ πυθειμ ηδξ Αμιπναίκαξ μ Κανασζηάηδξ είπε δζαηάλδ ημκ μπθανπδβυ 

ΐαζίθδ Μπμφζβμ κα πζάζδ ιζα νάπδ παναπένα απυ 'ηεί πμο βίκμκηακ μ 

πυθειμξ ηαζ κα πενζιέκδ ςξ πμφ κα ημκ ηνάλδ. Βκχ θμζπυκ αημθμοεμφζε μ 

πυθειμξ, μ Κανασζηάηδξ δφνε ιεβάθδ ακηίζηαζδ 'ζ ημοξ Σμφνημοξ η' 

έζηεζθε έκα παθδηάνζ κα πάδ κα θςκάλδ ημ Μπμφζβμ αμήεεζα. Ο 

ζηναηζχηδξ υιςξ δείθζαζε ηαζ δεκ έθενε ηδ δζαηαβή ημο ζηναηδβμφ 'ζ ημ 

Μπμφζβμ. Έηζζ μ Κανασζηάηδξ ακαβηάζηδηε κα ηνααδπηή ηαζ θηάκεζ 'ζ ηδ 

νάπδ, υπμο θφθαβε, άκενβμξ, μ Μπμφζβμξ. Ααζιμκίζηδηε ηαεχξ ημκ είδε μ 

Κανασζηάηδξ, βζαηί κυιζζε πχξ απυ θυαμ δεκ είπε ένεδ αμήεεζα ημο. 

 — Σμ αναηί ηδξ Καηενίκαξ! Φένηε ιμο ημ αναηί ηδξ Καηενίκαξ! 

Ο Κανασζηάηδξ βζα κηνυπζαζια ηςκ δεζθχκ είπε ιαγί ημο έκα παθζυαναημ, 

πμο ηυλενακ υθμζ ι' αοηυ η' υκμια «ημ αναηί ηδξ Καηενίκαξ» ηαζ οπμπνέςκε 

υζμοξ έπζακε θμαζηζάνδδεξ κα ημ θμνέζμοκ. (Ώοηυ ιαξ εοιίγεζ ηδ Μυζης 

ημο Σγααέθα, πμφ άια γφβςκε πυθειμξ έαακε κηεθάθζ ιέζα 'ζ ημ μφθζ, υηζ 

υπμζμξ μοθζχηδξ ιείκδ 'ζ ημ πςνζυ ηαζ δεκ πάδ ιε ημοξ άθθμοξ κα 

πμθειήζδ, εα θμνέζδ βοκαίηεζα). 

Ο Μπμφζβμξ υιςξ, αθμφ δεκ έθηαζβε ζε ηίπμηα, άκαρε ηζ' αοηυξ απυ ημ 

εοιυ ημο. Σνααζέηαζ πίζς, ηζ' υλς ηδκ ημοιπμφνα! Βηεί υιςξ λδβήεδηακ ηα 

πνάιαηα ηζ' μ Κανασζηάηδξ, αθμφ ηαηάθααε ημ θάεμξ ημο, γήηδζε 

ζοιπάεεζμ απυ ημ Μπμφζβμ ηαζ δαηνοζιέκμξ ημκ θίθδζε. 

ΣΗ ΚΛΑΝΟΜΑΡΩ ΣΑ ΚΑΜΩΜΑΣΑ 

' ημ Αίζημιμ, πνζκ βίκδ μ πενίθδιμξ πυθειμξ, ήηακ ιε ημ ζχια ημο 

Κανασζηάηδ έκαξ ζηναηζχηδξ, πμο ηακείξ δεκ ήλενε πμφεε ηναημφζε δ 

ζημφθζα ημο. Κμκηυξ, ημονεθζάνδξ, ιε ιαηνοά ηαζ θενή θμοζηακέθθα, πμφ 

ηαηέααζκε πεζμ ηάημο απυ ηα βυκαηά ημο, άζηδιμξ, ζπακυξ, λεναβηζακυξ 

ηαζ πμθφ θμαζηζάνδξ. Έηακε 'ζ ημ ζηναηυπεδμ ηδξ βοκαζηείεξ δμοθεζέξ, 

έπθοκε, εημίιαγε ηα ζθαπηά η' έρδκε ηα ημημνέηζα ηαζ ηα ζπθδκάκηενα. 

Ήηακ ι' άθθα θυβζα απυ 'ηείκμοξ, πμο ημοξ έθεβακ 'ζ ηα ζηναηυπεδα 

_παηγανμφθεξ_. Σμ ζηναηζχηδ αοηυκ βζα ημοξ ηνυπμοξ ημο ηαζ βζα ηδξ 

ηαπεζκέξ δμοθεζέξ πμο έηακε ημκ έθεβακ μζ ζοκηνυθμζ ημο Κθακμιάνς. 

Ώθμφ γφβςκε θμζπυκ μ πυθειμξ, δ Κθακμιάνς άθδζε ηα ζοκεζεζζιέκα ηδξ 

ηαζ θυνεζε ζεθζάπζ ηαζ ηνέιαζε ιπαθάζηεξ η' έααθε ηαζ ιζα ιαηνοά 

ημοιπμφνα 'ζ ημ ζεθζάπζ· ηζ' αθμφ 'ημζιάζηδηε βζα πυθειμ, πανμοζζάγεηαζ 
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άλαθκα ακάιεζα 'ζ ηα παθδηάνζα, 'ζ ημ θμαενυ εηείκμ ζηναηυπεδμ. Αε 

θέβεηαζ δ ηαναπή ηαζ ηα βέθμζα ηαζ ηα πεζνάβιαηα ηαζ ηα πςναηά, υηακ 

είδακ ηδκ Κθακμιάνς ηα παθδηάνζα. Υάθαζε μ ηυζιμξ βφνς ηδξ, ηαεχξ 

πενκμφζε ηαιανχκμκηαξ ζα ζηεπάνκζ δ Κθακμιάνς, ηνζβονζζιέκδ απυ ημ 

πεζυ δζαθεπηυ επζηεθείμ, πμο εα γήθεοε ηάεε ζηναηδβυξ, ι' άθθα θυβζα απυ 

ηα ηαθφηενα παθδηάνζα ημο Κανασζηάηδ. 

Σδκ άθθδ 'ιένα, διένα ημο δμλαζιέκμο εηείκμο πμθέιμο, εκχ μζ Ώναακίηεξ 

ιε ημκ Κανομθίθιπεδ κζηδιέκμζ ηοκδβζχκηακ απυ ημοξ Έθθδκεξ, μ 

Κανασζηάηδξ αηνάηδημξ, θμαενυξ, ηνακηάγμκηαξ ιε ηδξ θςκέξ ημο ηδξ 

νάπεξ βφνς, ηαεχξ πνμπςνμφζε ιε η' άθμβμ, ηάκεζ έηζζ ηαζ αθέπεζ 

ηνοιιέκμκ άκενςπμ ιέζα ζε ιζα παημοθζά. Νυιζζε πχξ ήηακ Σμφνημξ ηζ' 

αιέζςξ ηνααάεζ απυ ηδ ζέθθα ηδ ιζα πζζηζυθα, έημζιμξ κα νίλδ. Άλαθκα 

υιςξ πδδάεζ υλς απυ ηδκ παημοθζά δ Κθακμιάνς ηαζ θςκάγεζ 

ηνμιαζιέκδ· 

 — Μδ ηαπεηάκε! ιδ, είι' εβχ! Μδ βζα ημ Θευ! 

Κνάηδζε μ ζηναηδβυξ η' άθμβμ ηαζ ηάκμκηαξ ηάπα πςξ παναλεκεφηδηε ηαζ 

πςξ δεκ ηαηάθααε ηίπμηα, θέεζ 'ζ ηδκ Κθακμιάνς· 

 — Χνέ, εζφ εδχ ιέζα, ςνέ Μάνς; 

 — Σζ κα ηάις, ηαπεηάκε, αμφθςζε ημ κημοθέηζ ιμο ηαζ δε ιπυνβα κα 

πμθειήζς. 

 — Να, ςνέ Μάνς, πάνε ημ δζηυ ιμο ηαζ ζε εέθς κα ιμο θένδξ ηεθάθζα 

Ώναακίηζηα! 

Κζ' αιέζςξ δίκεζ 'ζ ηδκ Κθακμιάνς ημκ ημκηυ ημο ζζζακέ, ημκ αζδιυδεημκ 

ηαζ θθςνμηαπκζζιέκμκ. 

Συηε δ Κθακμιάνς, αθμφ έπζαζε 'ζ ηα πένζα ημ θμαενυ υπθμ ημο 

Κανασζηάηδ, έβζκε αθθμζχηζηδ. Υφεδηε απυημκηα 'ζ ημοξ Ώναακίηεξ ηαζ ζε 

ηάιπμζδ χνα βφνζζε θένκμκηαξ ενζαιαεοηζηά δομ ιαηςιέκα, μθυγεζηα 

Ώναακίηζηα ηεθάθζα. Φακηάγεηαζ ηακέκαξ ηα γήης ηςκ παθδηανζχκ βζα 

πάνδ ηδξ Κθακμιάνςξ. 

Η ΠΡΟΕΤΦΗ ΣΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ 

' ηα 1826, φζηενα απυ ημοξ πενίθδιμοξ πμθέιμοξ ηδξ Ώνάπςααξ, ημο 

Αζζηυιμο ηαζ ηυζμοξ άθθμοξ, μ Κανασζηάηδξ ιε ημ ζηναηυ ημο είπε ηζκήζδ 

η' ένπμκηακ αμήεεζα ηδξ Ώεήκαξ, πμο ηζκηφκεοε απυ ημκ Κζμοηαπή. Έθηαζε 

'ζ ημ ιμκαζηήνζ ημο Άβζμο εναθείι υπμο είκαζ ηαζ ημ θείρακυ ημο, 

ηζιδιέκμ πμθφ θείρακμ απυ ημοξ Ρμοιεθζχηεξ. Βηεί μ Κανασζηάηδξ 
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βμκαηζζηυξ 'ζ ημκ άβζμκ ηάθμ ημκηά, ι' υθα ηα παθδηάνζα ημο, 

πνμζεοπήεδηε· «ΐμήεδζέ ιαξ, Ώσζεναθείι κα δζχλςιε ημκ Κζμοηάβζα απυ 

ηδκ Ώεήκα, κα βθοηχζςιε ημοξ ηθεζζιέκμοξ πνζζηζακμφξ ηαζ κα ηάιςιε 'ζ 

ημοξ Σμφνημοξ δεφηενδ Ώνάπςαα, ηαζ κα ζμο θένς πνοζυ ηακηήθζ 'ζ ημκ 

ηάθμ ζμο ηαζ θαιπάδεξ εηαηυ ίζα ιε ημ ημνιί ιμο ηαζ κα ζημθίζς ζακ 

παθάηζ ημ ιμκαζηήνζ ζμο!» Κζ' υθμξ μ ζηναηυξ λεζημφθςημξ ηαζ 

βμκαηζζιέκμξ είπε ηδκ ίδζα πνμζεοπή. Ο Άβζμξ εναθείι υιςξ δεκ ημοξ 

αλίςζε. 

ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΙ ΚΙΟΤΣΑΦΗ 

Σδξ 9 Ώοβμφζημο, 'ζ ηα 1826, μ Κανασζηάηδξ ακηαιχεδηε ηαηά ηφπδ ιε 

ημκ Κζμοηαπή 'ζ ηδ Γαθθζηή θενβάδα ημο καοάνπμο Αενκφ, πμο ήηακ 

αναβιέκδ 'ζ ημκ Πεζναζά. Ο Κζμοηαπήξ ιε ημκ Οιέν παζζά ηδξ Υαθηίδαξ 

είπακ πάδ κα ζδμφκ ημ καφανπμ. Αεκ πνυθηαζακ κα ηαηέαμοκ 'ζ ηδ ζάθθα 

ηαζ θηάκεζ μ Κανασζηάηδξ ιε ημ Υνδζηίδδ ζε αάνηα Βθθδκζηή απυ ημ 

ιπνίηζ ημ Φανζακυ ημο Γζακκίηζδ, πμφ ήηακ αναβιέκμ 'ζ ηδ Λερίκα ηαζ ηυπε 

μ Κανασζηάηδξ 'ζ ηδξ δζαηαβέξ ημο. Λέκε πχξ επίηδδεξ μ Γάθθμξ καφανπμξ 

είπε θένδ έηζζ ημ πνάια, βζα κα ζιίλμοκ μζ δομ ανπζζηνάηδβμζ. Κζ' αοηυ ημο 

ημ είπε γδηήζδ μ Κζμοηαπήξ. 

Σανάπηδηε μ Κανασζηάηδξ ηαεχξ είδε ημκ Κζμοηαπή ιπνμζηά ημο. Έααθε 

ημ πένζ 'ζ ημ ζπαεί η' είπε 'ζ ημ Υνδζηίδδ. 

 — Χνέ Υνδζηίδδ, ιδ ιαξ ηάκμοκ ηαιιζά ιπαιπεζά; 

Σμκ ηαεδζφπαζε μ Υνδζηίδδξ. Κζ' μ Κζμοηαπήξ υιςξ ηανάπηδηε, ηαεχξ 

είδε ημκ Κανασζηάηδ. Υαζνέηδζε μ Κανασζηάηδξ ημκ Κζμοηαπή, ηαηά ηδκ 

ημφνηζηδ ζοκήεεζα (ιε ηδκ απαθάιδ 'ζ ημ ζηήεμξ) ηαζ ηάεζζε. Υαζνέηδζε 

ηζ' μ Κζμοηαπήξ ιε ημ ηεθάθζ, αβένςπμξ, ηαζ ιίθδζε πνχημξ Ώναακίηζηα· 

 — Σζ ηάκεζξ, Κανασζηάηδ; Έθπζγα κάνεδξ 'ζ ηα Μπζηχθζα κα ιε 

πνμζηοκήζδξ ηαζ κα ζμο δχζς υθα ηα αζθαέηζα, απυ ηδκ Ώεήκα ςξ ηδκ 

Άνηα. 

 — Ββχ κα ζε πνμζηοκήζς; ημο απμηνίκεηαζ μ Κανασζηάηδξ. Ώκ είζαζ 

Ρμφιεθδ ΐαθεζήξ εζφ, είιαζ η' εβχ Ρμφιεθδ ΐαθεζήξ. Κζ' ακ ήλενε δ 

Αζμίηδζή ιμο υηζ ηνέκμιε ηχνα ιαγί, ιε ηνέιαβε η' ειέκα ηαζ δεηαπέκηε 

πζθζάδεξ ζηναηέιαηα, πμο έπς 'ζ ηδ Λερίκα. 

 — Καζ πχξ ιπμνεί κα ζε ηνειάζδ; 

 — Μήπςξ δε ζε ηνειάεζ εζέκα μ μοθηάκμξ, υηακ εέθδ; Ναζ ή υπζ; 

 — Ναζ, βζαηί ημκ έπς ααζζθζά. 
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 — Λμζπυκ ιε ηνειάεζ η' ειέκα, βζαηί ηδκ έπς ααζίθζζζα! 

Υαιμβέθαζε μ Κζμοηαπήξ. δηχεδηε πνχημξ η' έθοβε απυ ημ ηανάαζ, 

Σδκ άθθδ 'ιένα μ Κζμοηαπήξ ημφζηεζθε ηαθθέ, γάπανδ ηαζ ηαπκυ. Ο 

Κανασζηάηδξ ημφζηεζθε έκα θυνηςια ηναζί. 

ΠΩ ΝΑ ΕΞΟΤΙΑΖΩΝΣΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ 

Ρχηδζακ ημκ Κανασζηάηδ πχξ ιπμνεί κα ελμοζζάγδ ηακείξ ημοξ Έθθδκεξ. 

Ώπμηνίεδηε· 

 — πμζμξ εέθεζ κα ελμοζζάγδ ηαθά ημοξ Έθθδκεξ, πνέπεζ κάπδ 'ζ ηδκ 

πθάηδ ημο έκα δζζάηηζ πμο κα είκαζ βζμιάημ δζαυθμοξ απυ πίζς, μ Υνζζηυξ 

ιπνμζηά ηζ' μ πανάξ 'ζ ηδ ιέζδ. (Γ. Γαγήξ). 

ΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΦΗΓΟ 

«Ο ηαθυξ ηαπεηάκμξ πνέπεζ κάπδ θνμκήιαηα πεηεζκμφ (βζα κα ελμοζζάγδ), 

ηαθςζφκδ ζηφθμο (βζα κα ημκ αβαπμφκ), παθδηανζά ηαζ εεςνία θζμκηανζμφ 

(βζα κα ημκ ζέαςκηαζ ηαζ κα ημκ θμαχκηαζ), φπκμ ηαζ πενπάηδια θαβμφ (βζα 

κα είκαζ άβνοπκμξ ηαζ βθήβμνμξ) ηαζ πμκδνζά βοκαίηαξ (βζα κα λεβεθάδ ηαζ 

κα ζένκδ ημοξ ακενχπμοξ)». (Γ. Γ.). 

ΟΙ ΚΑΚΙΕ ΣΩΝ ΣΡΑΝΩΝ 

«πμζμξ πνμημιιέκμξ άκενςπμξ δεκ ηνφαεζ ηα εθαηηχιαηά ημο απυ ηα 

ιάηζα ημο πμθθμφ ηυζιμο είκαζ ημοηυηενμξ απυ ηδ βάηα, πμφ εάθηεζ ηδκ 

ημπνζά ηδξ, βζα κα ιδ θαίκεηαζ 'ζ ημ θςξ». (Γ. Γ.) 

ΠΩ ΚΕΡΔΙΖΕΣΑΙ Η ΔΟΞΑ 

Σμκ νχηδζακ πχξ έκαξ άκενςπμξ ημο πμθέιμο ιπμνεί κα βίκδ ιεβάθμξ ηαζ 

κ' απμηηήζδ οπυθδρδ. Βίπε· 

 Φνυκζιμξ ηαζ παθδηάνζ, 

 πθμφζζμξ ηαζ βαθακηυιμξ 

 ιέβαξ βίκεηαζ 'ζ ημκ ηυζιμ. (Γ. Γ.) 

ΓΝΩΜΗ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΝΟΘΟΤ 

«Καεχξ δ θφζδ δέπεηαζ ηα ηεκηνχιαηα ηαζ δείπκεζ ηα ιπμθζαζιέκα δέκηνα 

πθεζμ ηαθά απυ η' άβνζα, έηζζ ηζ' μ Θευξ ηάκεζ πμθθέξ αμθέξ ηα ιπάζηανδα 
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παζδζά πθεζμ άλζα απυ η' άθθα, ηα βκήζζα». (Ο Κανασζηάηδξ ήηακ κυεμξ ηζ' 

αοηυξ). (Γ. Γ.) 

Ο ΔΕΙΛΟ ΣΡΑΣΙΩΣΗ 

Φμαζηγάνδξ ημ αζηένζ ζακ πακμφηθα ημ ιμθεφεζ ηαζ δεζθυξ απεθπζζιέκμξ 

βίκεηαζ ακηνεζςιέκμξ. (Γ. Γ.) 

ΠΩ ΕΞΟΤΙΑΖΟΝΣΑΙ ΟΙ ΓΤΝΑΙΚΕ 

«Δ βοκαίηα ηαζ ημ άηηζ εέθμοκ άλζμκ ηαααθθάνδ». (Γ. Γ.) 

ΣΑ ΚΑΛΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

Σμκ νχηδζακ ηζ απυθαρε 'ζ ημκ ηυζιμ. Ώπμηνίεδηε· 

 Νέμξ οπακδνεφεδηα, ςναίακ βοκαίηα πήνα (54), 

 γέθηζα πμθθά εηνάαδζα, δυλακ ιεβάθδκ δφνα 

 ηαζ βνυζζα εηαγάκηδζα υζα ιμο ήημκ πνεία. (Γ. Γ.) 

* * * 

Δ ΕΣΟΡΕΚΔ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔ ζημπυκ έπεζ ηδκ εζξ ημ Βθθδκζηυκ ημζκυκ 

πανμπήκ ζπμοδαίςκ ακαβκςζιάηςκ, ζοκηεθμφηςκ εζξ ηδκ πθδνεζηένακ 

βκχζζκ ηδξ εεκζηήξ ζζημνίαξ, ή δζαθςηζγυκηςκ υθςξ άβκςζηά ζδιεία ή 

ηεθάθαζα αοηήξ. 

Βζξ ηδκ ΕΣΟΡΕΚΔΝ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔΝ δδιμζζεφμκηαζ ιεθέηαζ ζζημνζηαί, 

αζμβναθίαζ, απμικδιμκεφιαηα ηαζ πακ ένβμκ ακαθενυιεκμκ εζξ ημκ Εενυκ 

Ώβχκα, ηδκ πνμ αοημφ ιέπνζ ηδξ Ώθχζεςξ επμπήκ ηαζ ηδκ ιεη' αοηυκ ιέπνζ 

ηςκ διενχκ διχκ. 

Δ ηζιή εηάζημο εηδζδμιέκμο ηεφπμοξ, ακάθμβμξ πνμξ ημκ υβημκ αοημφ, εα 

είκαζ πάκημηε θίακ εοεδκή, χζηε δ ΕΣΟΡΕΚΔ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔ κα είκαζ εζξ 

πάκηαξ πνμζζηή. 

Υάνζκ ηδξ οπμζηδνίλεςξ ημο ένβμο, απαζημφκημξ πμθθάξ δαπάκαξ, βίκμκηαζ 

δεηημί ζδζαίηενμζ ζοκδνμιδηαί δζά 10 ηεφπδ ακηί δναπ. 10 ή θν. 8 μζ εη ημο 

ελςηενζημφ. 

Πάζα επζζημθή Πνμξ ημκ εηδυηδκ ηδξ ΕΣΟΡΕΚΔ ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔ 

Εςάκκδκ ΐθαπμβζάκκδκ εζξ Ώεήκαξ. 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#fn54
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Βλεδυεδζακ οπυ ημο αοημφ ηαζ πςθμφκηαζ εζξ υθα ηα αζαθζμπςθεία: 

ΏΡΥΒΕΏ ΣΔ ΝΒΧΣΒΡΏ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΕΣΟΡΕΏ — Αζεναϊθόν 

Αρτείον Συι. Ώ' (ζπήια υβδμμκ, ζεθίδεξ 560). Σζιάηαζ δναπιχκ 15 

Σζιή ημο πανυκημξ ηεφπμοξ δνπ. ?? 

 

1) Εδμφ δ επζβναθή ημο αζαθίμο· «ΐζμβναθία ηςκ δνχςκ Μάνημο 

Μπυηζανδ ηαζ Κανασζηάηδ ζοκμπηζηχξ ζοββναθείζα ηαζ ηφπμζξ εηδμεείζα 

οπυ Γεςνβίμο Γαγή ημο εη Αεθαζκαηίμο ηδξ Δπείνμο, πνχδκ βναιιαηέςξ, 

ιοζηζημφ ζοιαμφθμο ηαζ πζθζάνπμο ημο ζηναηδβμφ Κανασζηάηδ, 

αθζενςεείζα δέ πανά ημο ζδίμο ης ζεααζηχ Κοαενκήηδ ηδξ Βθθάδμξ. Βκ 

Ώζβίκδ, εκ ηδ Βεκζηή Σοπμβναθία, δζεοεοκμιέκδ πανά Γ. Ώπμζημθίδμο 

Κμζιδηή. 1828». ↩ 

2) Καηά ημκ Ώεδκαίμκ ζζημνζηυκ Αζμκ. μονιεθήκ μ Κανασζηάηδξ 

εβεκκήεδ εζξ ημ πςνίμκ Μαονμιάηζ ηςκ Ώβνάθςκ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

3) Οζ ζοθθαιαακυιεκμζ ηθέπηαζ εθμκεφμκημ ιεηά πμθθάξ ηαζ μπθδνάξ 

ηζιςνίαξ· ηζκχκ εζφκηνζαμκ ηα βυκαηα, άθθςκ απέημπημκ ηα ιέθδ, άθθμοξ 

επαθμφημκακ ηαζ άθθμοξ έρδκακ γχκηαξ. ↩ 

4) Λέβμοκ υηζ ήημκ είξ ηςκ ηνζχκ, μζ μπμίμζ πνχημκ εημοθέηζζακ ημκ ΐεθή 

Γηέηακ ηαζ ημκ εθυκεοζακ. ↩ 

5) Ώιθζαάθθμιεκ υηζ μ Κανασζηάηδξ έβναρε ημζαφηδκ επζζημθήκ ηαζ υηζ 

ημζμφημ ήημ ημ πενζεπυιεκμκ αοηήξ. Οφηε μ Κανασζηάηδξ ήημ ηυζμκ 

ακυδημξ κα αεααζχζδ, μφηε μ Κμθμημηνχκδξ κα πζζηεφζδ, υηζ άκενςπμξ 

έπςκ ακάβηδκ ηδξ αμδεείαξ ηνζαημζίςκ ακδνχκ, εα είπε ηδκ δφκαιζκ κα 

εηπθδνχζδ ηαηυπζκ ηαξ ιεβάθαξ αοημφ οπμζπέζεζξ (ζδι. ημο εηδυημο). ↩ 

6) Βπζεακμθυβδζακ έηζ ιάθθμκ ηδκ φπανλζκ ηδξ πνμδμζίαξ ηαφηδξ, δζυηζ 

ηαη' αοηήκ ηδκ επμπήκ ελήθεεκ απυ Ναφπαηημκ έκ ζχια Σμφνηςκ ηαζ 

δζεοεφκεημ πνμξ ηα ιένδ Μεζμθμββίμο, ηαζ πθμία ηζκα επενζηά 

επανμοζζάζεδζακ έλςεεκ ημο ΐαζζθαδίμο. ↩ 

7) Δ επζζημθή είπε βίκδ ης υκηζ, υπζ υιςξ ιε ημ πκεφια ηδξ παναδυζεςξ ημο 

Μεζμθμββίμο ηαζ Ώζηςθζημφ. Οθίβμκ ηαηςηένς αθέπεζ μ ακαβκχζηδξ ηδκ 

αθδεζκήκ ελήβδζζκ ημο πνάβιαημξ. Δ δζαθδιζζεείζα πνμδμζία ήημ ρεοδήξ, 

ακαιθζζαδηήηςξ, βέκκδια ημιιαηζηχκ ενίδςκ ηδξ επμπήξ. Ο ζζημνζηυξ 

Παπαννδβυπμοθμξ ζαθέζηαηα θφεζ ημ γήηδια οπέν ημο οανζγμιέκμο 

Κανασζηάηδ. Άθθςξ ηαζ δ ελ ακηζεέηςκ επζηνμπή, δ μπμία ημκ εδίηαζε ηαζ 

ημκ εηήνολεκ έκμπμκ, δεκ εηυθιδζε κα δδιμζζεφζδ ηαιιίακ εκακηίμκ ημο 

επίζδιμκ ηαηαδζηαζηζηήκ απυθαζζκ. Ώθ' εηένμο μ Κ. ΐμοθπζχηδξ, μ δήεεκ 

http://www.gutenberg.org/files/37162/37162-h/37162-h.htm#ref1
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ζοκέκμπμξ ηδξ πνμδμζίαξ, υπζ ιυκμκ δεκ ηαηεδζχπεδ, αθθ' απέηηδζε ηαζ ηδκ 

εφκμζακ ημο Μαονμημνδάημο, ακηί ηζιςνίαξ (ζδι. εηδ.). ↩ 

8) Πενίενβμξ είκαζ δ πενζημπή δζ' δξ γδηεί ηδκ ζοβπχνδζζκ: «Βιέκα (θέβεζ) 

δ ηαηή ηφπδ ιμο ηαζ αννχζηδζα μπίζς· δεκ δλεφνς ηζυθα απυ ηα ηνφα ηα 

πμθθά ήηακ ή απυ ηυζμοξ αθμνζζιμφξ μπμφ ιμο εηάιεηε, ηαζ ζε παναηαθχ 

κα ιε ζοβπςνέζδ δ Αζμίηδζζξ ηαζ υθμζ μζ Υνζζηζακμί ηαζ κα ιμο ζηαθεή ηαζ 

ιία εοπή ζοβπςνδηζηή πανά ημο ανπζενέςξ». Ώκαθμνά ημο Κανασζηάηδ 

πνμξ ημκ Μαονμημνδάημκ απυ Αμικίζηα ηδ 27 ΜαΎμο 1823. ↩ 

9) Αεκ ήημκ ιυκμξ μ Κανασζηάηδξ ηαη' εηείκδκ ηδκ επμπήκ· ήζακ ζφιθςκμζ 

ιε αοηυκ μ Ώκδνέαξ Ίζημο, μζ Γζμθδαζαίμζ, μ Γζακκάηδξ ηάζημξ η.η.θ., μζ 

μπμίμζ ιάθζζηα είπμκ μκμιάζεζ αοηυκ ηαζ ανπζζηνάηδβμκ· αθθ' μφημζ δεκ 

δδφκακημ κα ακηζζμννμπήζςζζ ιε ημ εκακηίμκ ηυιια, ςξ ζοβηείιεκμκ απυ 

πενζζζμηένμοξ ηαζ ςξ αμδεμφιεκμκ απυ ηδκ εηεί δζμίηδζζκ. ↩ 

10) Ο ιεβαθείηενμξ αδεθθυξ ημο ζοββναθέςξ ηδξ αζμβναθίαξ ηαφηδξ (ζδι. 

εηδυημο). ↩ 

11) Ο Κχκζηαξ Μπυηζανδξ ηαζ Κήηζμξ Σγααέθαξ ήζακ μζ ζδιακηζηχηενμζ 

ανπδβμί ηςκ δοζανεζηδεέκηςκ ζηναηζςηζηχκ ζςιάηςκ. ↩ 

12) Πενί ηαξ ανπάξ ΜαΎμο 1825. ↩ 

13) Πενί ηαξ ανπάξ Εμοθίμο 1825. ↩ 

14) Ώπακηχκ δοζημθίαξ εζξ ηδκ εηζηναηείακ ηαζ απμδίδςκ ηδκ αζηίακ εζξ 

ηδκ ηαηήκ εέθδζζκ ηςκ ηυηε δζμζημφκηςκ ηα πνάβιαηα, ηαηήκηδζε κα 

πνμθένδ ηαζ φανεζξ ηαζ απεζθάξ, χζηε επεηάποκμκ ηδκ έλμδυκ ημο, ςξ 

εθέβεημ, ιάθθμκ δζά κα απαθθαπεχζζκ απυ αοηυκ, πανά απυ αθδεή 

επζεοιίακ εηζηναηείαξ. ↩ 

15) Σδκ επμιέκδκ διένακ μ Κζμοηαπήξ έζηεζθε ζηναηεφιαηα ηαζ έπζαζε ηαξ 

πενί ημκ Πεζναζά εέζεζξ· πνμ πάκηςκ ςπφνςζε ημ ιεηυπζμκ ημο Ώβίμο 

πονίδςκμξ. ↩ 

16) Δ Γύθηηθε θεβμιέκδ πυνηα έηεζημ πνμξ ηα ΐΑ. ηδξ πυθεςξ. 

Πνμιαπχκεξ είκαζ ηα θεβυιεκα ηυηε μπούρηδηα ημο ηείπμοξ ηδξ πυθεςξ. ↩ 

17) Καράζοϊ είκαζ μ ανάπμξ ημο Ώνείμο Πάβμο. Δ Αρβανίηηθε, πυνηα 

έηεζημ πανά ημ ηναηζςηζηυκ Νμζμημιείμκ. ↩ 

18) Λέβμοκ υηζ μ Κανασζηάηδξ δεκ ήημκ ζφιθςκμξ εζξ ηδκ ηαζκμημιίακ 

ηαφηδκ ημο Φααζένμο ηαζ υηζ πνμείπε ιε αίζεδια θφπδξ ημκ υθεενμκ ηςκ 

πνμηεηαβιέκςκ ηαηηζηχκ. ↩ 
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19) Πμθθμί ηςκ αλζςιαηζηχκ οπέπεζμκ εζξ ηδκ θεζπμηαλίακ δζ' άβκμζακ ηςκ 

βεκμιέκςκ ηαζ δζυηζ εημζκμθμβήεδ υηζ δ θοβή ήημκ βεκζηή. ↩ 

20) Μεηαλφ ηςκ πμθζμνημοιέκςκ ήζακ πμθθμί ιε αζζεήιαηα παηνζςηζζιμφ 

ηαζ θζθμηζιίαξ, ηαζ είκαζ δίηαζμκ κα ιδ ζοιπενζθδθεχζζκ εζξ ηδκ 

ηαηδβμνίακ ηαφηδκ. ↩ 

21) Ώνπδβυξ ημο ζχιαημξ ηςκ Βπηακδζίςκ ήημ μ Αζμκφζζμξ 

Βοιμνθυπμοθμξ, πμθζμνημφιεκμξ ήδδ εκ ηδ Ώηνμπυθεζ, επίηνμπμξ δ' αοημφ 

επί ημο ζχιαημξ ήημ μ Γενάζζιμξ Φςηάξ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

22) οκέαδ ηδκ κφηηα ηδξ 30 επηειανίμο απυ αυθζ επενζηυκ δζεοεοκεέκ εζξ 

ηδκ ηεθαθήκ, εκ χ εηάεδημ πθδζίμκ εκυξ παναεονζμφ ιεηά ημ δείπκμκ. (Ο 

Γημφναξ εθμκεφεδ ηδκ κφπηα αβνοπκχκ έλς ηδξ Ώηνμπυθεςξ επί ηςκ 

δοηζηχκ μπονςιάηςκ ηαζ πονμαμθχκ ηαηά ηςκ πθδζίμκ επενζηχκ. δι. 

εηδυημο). ↩ 

23) Βκμήεδζακ μζ εζζεθευκηεξ οπυ ηςκ επενχκ ηαζ επονμαμθήεδζακ· 

επθδβχεδζακ δφμ ηαί ηζκεξ επέηαλακ ηαξ ηαπυηαξ ηςκ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

24) Σα απυ Μεζμθυββζ εζξ Ναφπθζμκ εθευκηα ζηναηεφιαηα δζαζνέεδζακ 

ιεηαλφ ηςκ ηαζ δζεθένμκημ μζ μοθζχηαζ ηαζ Δπεζνχηαζ ιε ημοξ 

ηενεμεθθαδίηαξ, ήημζ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Ώκαημθζηήξ ηαζ Αοηζηήξ 

Βθθάδμξ· πμθθμί έπεζμκ ηαζ εζξ πνμζςπζηάξ φανεζξ. Ο Θ. Γνίααξ ηαζ άθθμζ 

ζδιακηζημί αλζςιαηζημί έθααμκ εζξ ηδκ ελμοζίακ ηςκ ημ Παθαιήδζμκ 

ελχζακηεξ ημκ Φςημιάνακ. Έκ ζχια ηδξ θνμονάξ ηαφηδξ οπυ ημκ 

Γζακκάηδκ μοθηάκδκ είπεκ έθεεζ εζξ αμήεεζακ ημο Κανασζηάηδ ηαζ ημφημ 

πνμ πάκηςκ εαίαγε ημκ Κανασζηάηδκ κα ιδ δεπεή ηδξ ανπδβείαξ ηδκ 

δζαίνεζζκ. ↩ 

25) Αεκ εζλεφνς ακ μ Κανασζηάηδξ πνμδζςνβάκζζε κα ημκ μιζθήζςζζ ηαη' 

αοηυκ ημκ ηνυπμκ υιςξ ηα θαζκυιεκα ήζακ ημζαφηα. ↩ 

26) Ήλεονμκ, θαίκεηαζ, υηζ μζ μοθζχηαζ είπμκ γδηήζεζ ημφημ απυ ηδκ 

Κοαένκδζζκ ηαζ δεκ είπμκ εζζαημοζεή. ↩ 

27) Σδκ βμθέηηακ ηαφηδκ, ήηζξ ήημκ Σμονηζηή, ηδκ εηονίεομακ ελ εθυδμο 

ηνζάημκηα Έθθδκεξ επζπεζυκηεξ εζξ αοηήκ ιε έκ πθμζάνζμκ. ↩ 

28) Ο εκηαφεα οπμκμμφιεκμξ εεεθμκηήξ είκαζ αοηυξ μ ζοββναθεφξ ηδξ 

πανμφζδξ αζμβναθίαξ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

29) Σμκ Πακαβζχηδκ Καηθαιάκμκ (ζδι. εηδυημο). ↩ 
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30) Σμ ιμκαζηήνζμκ ημφημ είκαζ εη ηςκ ηαθθίζηςκ δδιμζίςκ 

μζημδμιδιάηςκ ημο πνζζηζακζζιμφ, ηςκ εονζζημιέκςκ εζξ ηδκ ηενεάκ 

Βθθάδα· ήημκ πενζεγςζιέκμκ ιε ηείπμξ, ημο υπμζμο υιςξ ιυκμκ ηα ενείπζα 

θαίκμκηαζ ηδκ ζήιενμκ. Κείηαζ επί ηζκμξ εοεέμξ θυθμο ηαζ έπεζ πνμηεζιέκδκ 

ιίακ ςναίακ πεδζάδα, ακήημοζακ υθδκ ζπεδυκ εζξ αοηυ. ↩ 

31) Ώπυ ημο ζδιείμο ημφημο μ Αδι. Ώζκζάκ ζοκέβναρε ηαζ ζδζαζηένςξ οπυ 

ηφπμκ δζδβήιαημξ εκδζαθένμοζακ εηηεκή πενζβναθήκ ηδξ ιάπδξ ηδξ 

Ώνάπςααξ, εδδιμζίεοζε δε αοηήκ εκ ηδ οπ' αοημφ εηδζδμιέκδ «ΐζαθζμεήηδ 

ημο Λαμφ» ηυι. ημο 1855, ζεθ 345 ηαζ ελήξ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

32) Σμκ Γζακκμφζδκ Πακμιάνακ μοθζχηδκ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

33) Οζ ηάημζημζ ημο πςνίμο θοβυκηεξ αζαίςξ απυ ηαξ μζηίαξ ηςκ, είπμκ 

αθήζεζ ηα ηναζία ηςκ ηαζ μθίβα ηζκά ηνυθζια. ↩ 

34) Πμθθαί πενί ημο Σμονηζημφ ζηναημπέδμο θεπημιένεζαζ έβεζκακ βκςζηαί 

ηαζ απυ ημοξ ζοθθδθεέκηαξ αζπιαθχημοξ, πνμ πάκηςκ υιςξ απυ ημκ 

Σάηγδκ Μαββίκακ, μ μπμίμξ ιεηαααίκςκ ημηγάιπαζδξ εζξ ηδκ Αοηζηήκ 

Βθθάδα, εονέεδ ηαηά ηφπδκ εζξ ηδκ ζοκμδίακ ημο Κεπαβζάιπεδ εζξ 

Ώνάπςαακ. ↩ 

35) Ίζςξ απεθάζζζε ημφημ ηαζ δζά ηδκ θήιδκ ήηζξ έιεθθε κα δζαδμεή, 

ηαεχξ εθέβεημ, ηαζ πενί ημο πφνβμο ημο ηαηαζηεοαζεέκημξ απυ ηαξ 

ηεθαθάξ ηςκ Ώθαακχκ. ↩ 

36) Μεβάθδ θζθμκεζηία δζέηνελεκ εζξ ημκ δζμνζζιυκ ημο Ανάημο· επεζδή μ 

Νάημξ Πακμονβζάξ επεεφιεζ κα ηαηαζηαεή εζξ ηαφηδκ ηδκ πμθζμνηίακ ηαζ 

δζά ηαξ ιεηά ηςκ ηαημίηςκ ↩ 

37) Σμκ Ώκδνίηζμκ αθάηακ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

38) Ο Μαηνοβζάκκδξ μφημξ είκαζ έηενμξ ή μ δζάζδιμξ ζηναηδβυξ, υζηζξ ήημ 

Αςνζεφξ ηδκ ηαηαβςβήκ (ζδι. εηδυημο). ↩ 

39) Βπθδβχεδζακ ιυκμκ ηνεζξ απυ ημοξ Έθθδκαξ, εκ μζξ ηαζ μ ζηναηδβυξ Κ. 

ΐένδξ. ↩ 

40) Οφημξ ήημκ μ βεκκαίμξ Κςκζηακηήξ Γνζαμβεχνβμο, μ μπμίμξ ιεηά ηζκα 

ηαζνυκ δζεζχεδ απυ ηαξ πείναξ ηςκ επενχκ δζά ηζκμξ ημθιδνάξ ηαζ 

παναδυλμο θοβήξ. ↩ 

41) Σα αμδεήιαηα ημο Μεβαθεζμηάημο ΐαζζθέςξ ηδξ Παοανίαξ, μ μπμίμξ 

πνχημξ ηςκ δβειυκςκ ηδξ Βονχπδξ εκέδςηεκ εζξ ηδκ θςκήκ ηδξ 

θζθακενςπίαξ ηαζ έπειρεκ μιμφ ιε ηα αμδεήιαηά ημο ηαζ ημκ 
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οκηαβιαηάνπδκ Βσδέημκ, μ μπμίμξ εκερφπςζε ημκ Κανασζηάηδκ εζξ ημκ 

αβχκα ηαζ ημκ οπεζηήνζλε δζά ηδξ θνμκίιμο δζακμιήξ ηςκ αμδεδιάηςκ. ↩ 

42) Ο έκδμλμξ ζαηνυξ Μπαθήξ, μ μπμίμξ δζηαίςξ απέηηδζε ηδκ 

εοβκςιμζφκδκ ημο Έεκμοξ ηαζ δζά ηαξ ζδιακηζηάξ ζαηνζηάξ ημο 

εηδμοθεφζεζξ ηαζ δζά ηα εοβεκή ημο οπέν αοημφ αζζεήιαηα, έπςκ ηδκ 

επζζηαζίακ ηςκ απυ ηδκ Φζθεθθδκζηήκ εηαζνείακ πειπμιέκςκ αμδεδιάηςκ 

ζοκεηέθεζε πμθφ εζξ οπμζηήνζλζκ ημο αβχκμξ ημο Κανασζηάηδ. ↩ 

43) 3 Μανηίμο. ↩ 

44) Δ μνβή αφηδ ημο Κανασζηάηδ ηαηά ημο ΐάζζμο παναηηδνίγεζ ιεκ ημκ 

ανπδβυκ ημκ απαζημφκηα ηδκ πζζηήκ εηηέθεζζκ ηςκ δζαηαβχκ ημο, ηαιιίακ 

υιςξ ιμιθήκ δεκ δφκαηαζ κα πνμζάρδ ηαηά ημο επίζδξ βεκκαίμο ΐάζζμο, 

αθμφ πνμ μθίβμο αοηυξ μ Κανασζηάηδξ είπεκ απμηφπδ εζξ ηδκ ηαηάθδρζκ 

ηδξ εέζεςξ εηείκδξ. Δ ακδνεία άθθςξ δεκ ιεηνείηαζ δζά ηδξ επζηοπίαξ (ζδι. 

εηδ.). ↩ 

45) Σμ βζαηαβάκζ θέβμοκ υηζ ήημκ ημο Εςάκκμο Λμβμεέημο απυ ΐυκζηγακ. ↩ 

46) ηακ ιεηά ημκ εάκαηυκ ημο ελεηάζεδζακ ηα πνάβιαηα ηαζ ηα έββναθά 

ημο, δεκ εονέεδ κα έπδ δζυθμο πενζμοζίακ. Ήημκ εζξ πμθθμφξ βκςζηυκ υηζ 

είπεκ ζηακήκ πνδιαηζηήκ ηαηάζηαζζκ πνμ ηδξ εηζηναηείαξ ηαφηδξ· θαίκεηαζ 

θμζπυκ υηζ ηδκ ελχδεοζεκ εζξ αοηήκ. Σμφημ θαίκεηαζ αηυιδ πζεακχηενμκ, 

υηακ ελεηάζδ ηζξ ιε πυζδκ ιεβαθμδςνίακ εθένεημ πνμξ ημοξ ανζζηεφμκηαξ 

ηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ πχξ ελχδεοεκ ελ ζδίςκ ημο ή απυ δάκεζα, ηα μπμία 

εθάιαακεκ απυ ημοξ πθμοζζςηένμοξ ηςκ αλζςιαηζηχκ, εζξ ηαξ ακάβηαξ ημο 

ζηναημπέδμο, παναηδνήζδ δε ηαζ αθ' εηένμο πυζμκ μθίβα πνήιαηα ημο 

εδυεδζακ απυ ηδκ Κοαένκδζζκ ηαε' υθμκ ηδξ εηζηναηείαξ ηαφηδξ ημ 

δζάζηδια. ↩ 

47) Σμφημ απεηείκεημ, θαίκεηαζ, εζξ ημκ Γανδζηζχηδκ, μ μπμίμξ είπεκ 

οπμζπεεή κα θάαδ εζξ ζφγοβυκ ημο ηδκ ιεβαθδηένακ ηςκ εοβαηένςκ ημο· 

αθθά δεκ έηαιεκ εζξ αοηυκ μπμίακ εκηφπςζζκ έπνεπε. ↩ 

48) Εδμφ δ δζαεήηδ ημο αεζικήζημο Κανασζηάηδ, δδιμζζεοεείζα οπυ ημο Κ. 

Παπαννδβμπμφθμο ηαηά ημ παν' αοηχ πνςηυηοπμκ:  

«ανακηαηέζζανεξ πζθζάδεξ βνυζζα εζξ ημ ηειένζ ημο Μήηνμο Ώβναθζχηδ. 

Ώπυ αοηά αζ ηνζάκηα πζθζάδεξ κα δμεμφκ εζξ ηαζξ ηζμφπαζξ ιμο· κα ηαξ 

πενζθάαμοκ μζ δφμ Μήηνδδεξ, ημο ηοθμδήιμο ηαζ Ώβναθζχηδξ. Αφμ 

πζθζάδεξ κα πάνδ μ έκαξ Μήηνμξ ηαζ δφμ μ άθθμξ, υπμο ιε εδμφθεοακ. Υίθζα 

κα πάνμοκ εηείκμζ υπμο εα ιε εάρμοκ. Αφμ πζθζάδεξ έπεζ μ βναιιαηζηυξ, 

ηέζζανεξ πζθζάδεξ βνυζζα ηδξ Μανβζχξ. Σα άθθα κα ιμζναζεμφκ δζά ηδκ 

ροπήκ ιμο. Ώοηά υπμο έπς εζξ ηδκ ζαηημφθακ ιμο κα ηα θάαμοκ μζ 
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βναιιαηζημί ηαζ ηγαμοζάδαζξ ιμο. 

22 Ώπνζθίμο 

ΚΏΡΏΨΚΏΚΔ 

 Σμ ημοθέηζ ηαζ άηζα ιμο κα πάκε ηςκ παζδζχκ ιμο, ηαζ χνα ιμο 

 (ημ ςνμθυβζυκ ημο, ζ. εηδ.). Έλ πζθζάδεξ βνυζζα ιμφ εέθεζ μ Νμηανάξ  

 Εςάκκδξ· δεηαπέκηε πζθζάδεξ βνυζζα έπεζ μ Μήηνμξ ημο ηοθμδήιμο  

 δζά ημκ Καζζκίηα ηαζ θμζπμφξ, Ααβθή ηαζ άθθμοξ αλζςιαηζημφξ» (ζ. 

εηδ.). ↩ 

49) Σδκ εκ αθαιίκζ εηηθδζίακ ημο Ώβίμο Αδιδηνίμο (ζδι. εηδ.). ↩ 

50) Δ απθή ηαζ αοημζπέδζμξ νδημνζηή ημο η. . Σνζημφπδ εηίκδζεκ εζξ 

δάηνοα ηαζ εζξ εαοιαζιυκ ημοξ πανεονεεέκηαξ εζξ ηδκ εζξ Πφνμκ βεκμιέκδκ 

κεηνχζζιμκ ηεθεηήκ ημο Κανασζηάηδ, ι' υθμκ υηζ δεκ ςιίθδζεκ εζιή ιυκμκ 

πενί ηδξ δεηαιήκμο ηεθεοηαίαξ εηζηναηείαξ ημο. ↩ 

51) Συζμκ θυαμκ είπμκ θάαεζ μζ επενμί δζά ημκ Κανασζηάηδκ, χζηε ιεηαλφ 

ηςκ Ώθαακχκ έβεζκε πανμζιία ηαζ υηακ έαθεπμκ ηζκά θεφβμκηα ιε αίακ 

έθεβμκ· «Πμφ θεφβεζξ ςξ κα ζε ηοκδβά μ Κανασζηάηδξ;». ↩ 

52) Ο Γεχνβζμξ Ανάημξ ιεηαβυιεκμξ εζξ Υαθηίδα εθμκεφεδ, ή ηαη' άθθμοξ 

δοημηηυκδζε ηαε' μδυκ. Ο δε Α. Καθθένβδξ ελδβμνάζεδ οπυ ηςκ ζοββεκχκ 

ημο ακηί 70 πζθ βνμζίςκ, αηνςηδνζαζεέκημξ ιυκμκ οπυ ηςκ Σμφνηςκ ημο 

εηένμο εη ηςκ χηςκ ημο. ↩ 

53) Σμκ Σνζακηάθοθθμκ Σγμονάκ εη Λήικμο (ζδι. εηδ.). ↩ 

54) Ο Κανασζηάηδξ ήηακ πακηνειέκμξ πμθφ πνζκ απυ ημ 1821. Δ 

Κανασζηάηαζκα πέεακε ημ 1827 'ζ ημκ Κάθαιμ, εκχ μ ζηναηδβυξ 

πμθειμφζε 'ζ ηδκ Ώεήκα ημκ Κζμοηαπή. Δ Κοαένκδζδ ακδζφπδζε ηυηε ιδκ 

αθήζδ μ ζηναηδβυξ ημ ζηναηυπεδμ ηαζ πάδ κα πανδβμνήζδ ηδκ μζημβέκεζά 

ημο. Ώοηυξ υιςξ έηαιε ιεβάθδ ηανδζά η' έβναρε ηαζ 'ζ ηδκ Κοαένκδζδ κα 

ηδκ δζοπάζδ. ↩ 
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