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Για την οικογένεια Κυριαζή
Η Αλβανική οικογένεια Κυριαζή συνδέεται με την έναρξη του Ευαγγελικού έργου. Ο Γεράσιμος Κυριαζής (Αλβανικά Gjerasim Qiriazi) ήταν από το Μοναστήρι όπου παρακολούθησε το
Ελληνικό σχολείο. Με τη βοήθεια μιας ιεραποστόλου στάλθηκε στο Αμερικανικό Βιβλικό
κολλέγιο στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Μετά τέσσερα χρόνια του προσφέρθηκε μια εργασία από τη Βρετανική Βιβλική εταιρεία στην Κορυτσά. Εκεί άρχισε να διδάσκει και να κηρύττει στα Αλβανικά. Το Νοέμβριο 1883 τον πιάσανε ληστές στην περιοχή της Οχρίδας, και
τον ανάγκασαν να τρέχει μαζί του ς μέσα στις χαράδρες και στα βουνά όπου κρατήθηκε για
λύτρα έως ότο υ οι φίλοι του μάζεψαν το ποσό των 700 λιρών, η κυβέρνηση είτε αδυνατούσε είτε δεν ήθελε να παραδώσει το ποσό για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του
φυλακισμένου. Η αιχμαλωσία του Κυριαζή διήρκεσε έξι μήνες Τις αναμνήσεις του για την
ομηρεία του τις έγραψε σε βιβλίο που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του στα Αγγλικά το
1901. Επανακυκλοφόρησε στα Αλβανικά το 1993 και επειδή χάθηκε το πρωτότυπο μεταφράστηκε από τα Αγγλικά από τον Edmond Seferi. Η μετάφραση στα Ελληνικά έγινε με
προσπάθεια να αποδοθεί το νόημα και διορθώθηκε μετά που βρέθηκε στην AMAZON ΤΟ
ΑΓΓΛΙΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ.. Στην Κορυτσά κήρυττε στα Αλβανικά. Μάλιστα το πρώτο δημόσιο του κ
ήρυγμα το παρακολούθησαν πάνω από 400 άτομα. Το 1891 άνοιξε το σχολείο για κορίτσια
με την αδελφή του Σεβαστή. Έγραψε Αλβανική Γρα μματική, ύμνους και βιβλία. Το βιβλίο
του «Χρηστομάθεια» ( KRISTOMACI), περιλαμβάνει διάφορα θέματα όπως διδακτικούς
διαλό γους. Όπως φαίνεται το κοινό στο οποίο απευθυνόταν χρησιμοποιούσα ν ως επί το
πλείστο Ελληνικά ονόματα. Π.χ Olimbia, Evanthia, Gliqeria Aspasia, Maria, Kaliopi. Ο Γ.Κ.
πέθανε 36 χρονών από πλευρίτιδα που προήλθε από τις κακουχίες. Η αδελφή του Σεβαστή
σπούδασε στο κολλέγιο Robert College της Κωνσταντινούπολης και επέστρεψε στην Κορυτσά όπου ίδρυσε με τον Γεράσιμο το σχολείο για κορίτσια. Το ίδιο και η αδελφή της Παρασκευή. Ο αδελφός του Gjergi σπούδασε κι αυτός και μετά το θάνατο του Γεράσιμου διεύθυνε με τη Σεβαστή το σχολείο. Το σχολείο ιδρύθηκε με επίσημη άδεια της «Υψηλής πύλης» (σ’ αυτό βοήθησε η μεσολάβηση μιας ιεραποστολής) και λειτούργησε μέχρι το 1913.
Κατ ά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής η Σεβαστή και η Παρασκευή βρέθ ηκαν κρατούμενες σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από τις φιλοναζιστικές αλβανικές δυνάμεις. Η Σεβαστή
αντιμετώπισε μεγάλο δράμα όταν κατέλαβαν την εξουσία οι Κομμουνιστές καθώς ο ένας
της γιος πέθανε στη φυλακή και της είπαν ότι αυτοκτόνησε. Έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε
το 1949 ενώ η Παρασκευή πέθανε το 1970. Οι αδελφές Κυριαζή (motrat Qiriazi) θεωρούνται
ως οι «μητέρες» της Αλβανικής Εκπαίδευσης.
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Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

Στις 12 Νοεμβρίου 1884 ξεκίνησα από το Μοναστήρι (Bitola) για την Κορυτσά. Ο καιρός
ήταν θαυμάσιος. Τα φύλλα δεν είχαν κιτρινίσει τελείως, ο ήλιος έλαμπε και στον ουρανό δεν υπήρχε ούτε ένα σύννεφο. Ξεκίνησα με την ελπίδα ότι θα είχα ένα ευχάριστο τα-

ξίδι, σαν να ήταν μια καλοκαιρινή
βόλτα.
Τα άλογα ήταν πετσί και κόκαλο, ο
αμαξάς δεν τολμούσε να τα αναγκάσει να πάνε πιο γρήγορα, από
φόβο μη πέσουν κάτω και να μας
αφήσουν στη μέση του δρόμου.
Περάσαμε την κορυφή του όρους
Διαβάτης (Dhiavati), κατεβήκαμε
χαμηλά σε μια κοιλάδα και συνεχίσαμε κατά μήκος της λίμνης
Πρέσπας, που έμοιαζε σαν να ήταν ένας καθρέφτης ανάμεσα στα βουνά. Τα πουλιά της
λίμνης που από μακριά φαινόντουσαν σα βάρκες που πλέανε, έπιαναν ψάρια.
Αργά το απόγευμα φθάσαμε στη Στένιε (σήμερα στη ΦΥΡΟΜ). Το χάνι δεν είχε χωριστά
δωμάτια. Οι ταξιδιώτες και οι μουλαράδες έμεναν όλοι μαζί στο αχούρι γύρω από μια
φωτιά όπου έριξαν ένα φορτίο από ξύλα. Βρήκα μια θέση κοντά στη φωτιά και παράγγειλα κάτι για δείπνο. Αν και δεν άντεχα καθόλου τον καπνό, Έπρεπε να ξαπλώσω έτσι
ώστε να μπορώ να αναπνεύσω. Μόλις έφαγα δείπνο, ξάπλωσα, αλλά ο μεγάλος θόρυβος δεν με άφησε να κοιμηθώ..
Κοντά σε μένα υπήρχε ένας φούρνος όπου έψηναν ψωμί. Εκεί κάποιος δούλευε βιαστικά και νευρικά βρίζοντας. Μερικοί ταξιδιώτες και χωροφύλακες ήταν καθισμένοι σε ένα
χαλάκι πίνοντας ρακί και τραγουδώντας. Ο πανδοχέας πότε έβριζε και πότε ούρλιαζε
στους υπηρέτες να μη μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Οι μουλαράδες φρόντιζαν τα
μουλάρια τους, γκρίνιαζαν ο ένας τον άλλο και βρίζανε τους υπηρέτες ότι δε φέρανε
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σανό για τα άλογα ή καταριόντουσαν τα άλογα τους. Ο δικός μου ο αμαξάς είχε τα δικά
του προβλήματα. Τα άλογα δε θέλανε να φάνε το σανό και φώναζε και καταριόταν τον
πανδοχέα, επειδή οι υπηρέτες είχαν φέρει μουχλιασμένο σανό. Ο πανδοχέας του απαντούσε με ακόμη πιο σκληρά λόγια. Έτσι το χάνι αντηχούσε από μια φασαρία από τσακωμούς, τραγούδια και φωνές.
Νωρίς το πρωί σηκωθήκαμε και ετοιμαστήκαμε για το δρόμο. Η φασαρία δε σταμάτησε όλη τη νύχτα, ωστόσο την ώρα που πήγαμε να πληρώσουμε τον πανδοχέα, η φασαρία είχε γίνει πολύ ανυπόφορη, μου ερχόταν να κλείσω τα αυτιά μου και να τα κρατήσω κλειστά μέχρι έξω. Όταν ανέβηκα στο κάρο είπα στον αμαξά:
-

Ευχαριστώ το Θεό που γλύτωσα απ’ αυτό το χάνι!
Εσύ τα κατάφερες ενώ όχι εγώ, - μου απάντησε. – Μετά δύο εβδομάδες πρέπει να
σταματήσω και πάλι εδώ.

Ταξιδέψαμε μια ή δύο ώρες στο σκοτάδι, περάσαμε το χάνι της Γκορίτσας και φθάσαμε
σε ένα φυλάκιο. Εκεί χαλαρώσαμε λιγάκι και έδωσα στους φύλακες από ένα μικρό πεσκέσι. Όλο το δρόμο έσπαγα το κεφάλι μου να σκεφθώ που θα περάσουμε τη νύχτα,
και ρώτησα γι αυτό το θέμα τον αμαξά. Αυτός μου είπε ότι πιο πέρα υπάρχει ένα πολύ
ωραίο χάνι. Είπα μέσα μου: «άραγε θα βρίσκεται κάποιος χώρος όπου θα μπορέσω να
κηρύξω;» Ήμουν ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι είχα ένα τόσο ευλογημένο καθήκον. Τα άλογα προχωρούσαν πολύ αργά, που φαινόταν ότι το κάρο με δυσκολία κινούνταν. Είπα στον αμαξά να προχωρήσει πιο γρήγορα, όμως αυτός δεν άκουγε. «είναι γεμάτος πέτρες ο δρόμος», μου είπε.
Δεν μου ερχόταν καθόλου στο μυαλό η ιδέα ότι σ’ αυτά τα βουνά μπορεί να κρυβόντουσαν ληστές. Συχνά μαθαίναμε νέα για ομήρους που πιάνανε οι ληστές ή για καραβάνια που ληστευόντουσαν. Αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το μυαλό μου, συμβαίνουν μόνο όταν κυκλοφορεί η φήμη ότι από αυτή τη τοποθεσία θα περάσει κάποιος
σπουδαίος άνθρωπος, οπότε αυτοί επιτίθενται μόνο σε πλούσιους. Παρόλα αυτά σε
απόσταση μισής ώρας από την κορυφή του Ζβέζντες στην χαράδρα του Λαιθίζες, στα
αυτιά μου ήρθαν ψίθυροι από τους θάμνους. Είδα τα κλαδιά να κινούνται και μετά φάνηκαν τα βήματα ανθρώπων. Όταν κοίταξα πιο πέρα είδα έξη ή εφτά άνδρες που κατέβαιναν από ένα μονοπάτι ο ένας πίσω από τον άλλο – όλοι αρματωμένοι με τουφέκια.
Τα τουφέκια τα κρατούσαν δυνατά στα χέρια τους, έτοιμοι να πυροβολήσουν σε όποιον
θα προσπαθούσε να αντισταθεί. Στο κεφάλι είχαν δεμένα μαύρα μαντήλια, οι γενειάδες τους ήταν ανακατωμένες, οι φουστανέλες τους ήταν μαυρόασπρες, και στους ώμους τους είχαν γούνες. Μερικοί είχαν κρεμασμένα από το λαιμό τους ασημένια στολίδια.
Ήταν ένα φοβερό θέαμα! Άγριοι βουνήσιοι με χαρακτηριστικά που προκαλούσαν τρόμο, άνθρωποι με μια τραχιά και ακαλλιέργητη γλώσσα . Αυτοί πιάσανε το δρόμο και
σταμάτησαν το κάρο και μας διέταξαν να βγούμε. Μόλις έβαλα τα πόδια μου στο έδαφος, ένας απ’ αυτούς μας ρώτησε, «που μωρέ βάλατε τους παράδες;» Καθώς μιλούσαν
μεταξύ τους άκουσα ένα θόρυβο που ερχόταν από πίσω. Γύρισα το κεφάλι και είδα
τέσσερεις ή πέντε ληστές που πλησίαζαν. Μ’ αυτούς ήταν και ο αρχηγός τους ο Σαχίν.
Αυτός με πλησίασε και μου μίλησε με αγριότητα, να μη βγάλω φωνή . Από ότι κατάλα-
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βα αυτοί είχαν περισσότερο φόβο από μένα. Βιαζόντουσαν να ξεκινήσουμε την πορεία.
Ανακάτεψαν τα ρούχα μου για να βρούνε όπως νόμιζαν κρυμμένα χρήματα. Πήραν αυτά τα λίγα που είχα για το ταξίδι, πήρανε από το κάρο διάφορα πράγματα που διαλέξανε και τα βάλανε σε σάκους αυτά που τους άρεσαν. Μέσα στο κιβωτιο υπήρχαν και μερικές Βίβλοι, αλλά δεν τους έδωσαν σημασία. Σε μια άλλη γωνία υπήρχε λίγο άσπρο
ψωμί και μερικά τρόφιμα. Μετά τα πρώτα τρόφιμα που πήρανε, πέταξαν όλα τα άλλα
πράγματα και άρχισαν να τρώνε σαν άπληστοι. Μου μοιάζανε σαν άνθρωποι που ήταν
σαν τους αετούς που ορμούν για να καταπιούν το θήραμά τους...
Στο μεταξύ, από το βουνό άκουσα μια κραυγή: «από την κορυφή της Ζβέζδες έρχονται
με μεγάλη ταχύτητα περίπου είκοσι καβαλάρηδες»!. Ο Καπετάν Σαχίν είπε στους ανθρώπους του, να τρέξουν γρήγορα και διέταξε δύο από αυτούς να με μεταφέρουν ψηλά στο βουνό. Αυτοί με βάλανε μπροστά και ξεκινήσαμε σε μια απότομη χαράδρα. Ο
Ένας με χτύπησε τόσο δυνατά που ένιωσα ότι έχανα την αναπνοή μου. «Τρέξε γρήγορα
ή σε σκότωσα»! μου είπε. Μπόρεσα να ανεβώ γρήγορα το απότομο βουνό Θάτε10, ενώ
μέσα στην καρδιά μου προσευχόμουν «Ω Κύριε, όπως υποσχέθηκες, σώσε με από αυτούς τους ανθρώπους και γλίτωσε τη ζωή μου, αν όχι, το δικό σου θέλημα ας γίνει. Κάνε
αυτό που εσύ νομίζεις καλύτερο. Εσύ βλέπεις μέσα στην καρδιά των ανθρώπων και
γνωρίζεις πόση επιθυμία έχω να υπηρετήσω Εσένα και το δικό Σου το λαό. Ίσως δεν
μου έχει ανατεθεί αυτή η υψηλή και ιερή αποστολή, την οποία εγώ, ο δούλος σου, δεν
άξιζα». Η προσευχή αυτή μου έδωσε θάρρος και μου έφυγε ο φόβος, χάρη στο έλεος
του Θεού δεν με έπιασε μεγάλος φόβος.
Αυτές τις σκέψεις μου τις επεξεργαζόμουν στο κεφάλι μου μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή ενός μονοπατιού στο Όρος Θάτε. Εκεί ήταν μαζεμένοι οι ληστές που είχαν σκορπιστεί – εικοσιένα ψυχές- και κάτσανε δίπλα σε μια πηγή με κρύο νερό. Ήπια με πολλή
δίψα, γιατί είχε στεγνώσει το λαρύγγι μου. Είχα ζητήσει νερό πριν να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε το βουνό όμως οι ληστές δεν έδειξαν καθόλου ανθρωπισμό, και μάλιστα
ένας με χτύπησε με το κοντάκι του τουφεκιού του και με έβρισε. Στην πηγή ήρθε ακόμη
και ο αμαξάς φορτωμένος με αυτά που άρπαξαν οι ληστές.
Αφού έσβησα τη δίψα μου και ξεκουράστηκα για λίγο ο Σαχίν έβγαλε ένα μολύβι από
τη ζώνη που είχε στη μέση του και ένα κομμάτι χαρτί από μια τσέπη και μου είπε:
-
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Εσύ ορέ να γράψεις: «Στείλτε πεντακόσιες λίρες». Γράψε τους ότι αν δεν στείλουν
τους παράδες, θα πάρουν το κεφάλι σου σε ένα τορβά.
Αυτό που ζητάτε είναι μάταιο, δεν έχω λεφτά, -του απάντησα
Αυτοί που δεν είχαν χρήματα, τους «ξύρισαν» τα κεφάλια τους - ένας από αυτούς
με πήρε και έβαλε ένα φυσίγγι στο τουφέκι. Τι-χρειάζεται αυτή η δύστυχη ζωή χωρίς χρήματα;

Όρος Θάτε (Mali i Thatë) είναι μια οροσειρά στη Νοτιοανατολική Αλβανία με ύψος 2287
μέτρα, συνορεύει με τη λίμνη Πρέσπα. Στη δυτική πλευρά έχει πολλές χαράδρες.
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Δεν ήθελα να γράψω και προσπάθησα να τους πείσω να μην χάνουν χρόνο μαζί μου,
αλλά να κάνουν ό, τι μπορούσαν να κάνουν, για να σωθούν τόσον αυτοί όσο και όσο
εγώ.
Ο Σαχίν με μάλωσε με οργή:
-

Γράψε αυτό που σου είπαμε : Όσο για τους παράδες αυτό είναι δική μας δουλειά.

Αφού δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς άρχισα να γράφω:
«Αγαπημένοι μου γονείς.
Είμαι όμηρος στα χέρια ληστών, αυτοί θέλουν για λύτρα πεντακόσιες λίρες.
Γεράσιμος Δ. Κυριαζής.
Όρος Θάτε, 13 Νοεμβρίου 1884»
Μόλις τους έγραψα τα λόγια αυτά, είπα ξανά:
-

Όμως σας λέγω ότι τώρα δεν έχουν αυτά τα χρήματα και δεν θα ξέρουν που να τα
βρούνε. Μάταια θα κουραστείτε αν με πάρετε στην κορυφή μαζί σας,. Οι γονείς
μου είναι φτωχοί και εγώ έχω μόλις δύο χρόνια που τέλειωσα το σχολείο.

Αυτοί δεν πίστεψαν τίποτε και προχώρησαν με την σκέψη ότι ακόμη αν όχι ένα μεγάλο
ποσό, κάτι θα μπορούσαν να πάρουν.
Tο γράμμα το’ δώσανε στον αμαξά, που του είπαν να το μεταφέρει στο δικό μου σπίι.
Το έβαλε με προσοχή στο στήθος του και ξεκίνησε προς τα κάτω στο βουνό χαρούμενος
που γλύτωσε απ’ τους ληστές. Χωρίς να καθυστερήσει μπήκε ανάμεσα στους πυκνούς
θάμνους. Τον έβλεπα που έτρεχε και είπα «τυχερός που είσαι. Πολύ καλύτερα από μένα! Εγώ είμαι αιχμάλωτος, ενώ εσύ είσαι ελεύθερος»!
Τα ονόματα των ληστών ήταν:
1. Δύο καπεταναίοι: Ο Σαχίν (τουρκικά για γεράκι) Ματράκου2 από την Ποπκιστα
2. Λεφτενάρ Νούρι (Leftenar Nuriu, =φως) από το Bozhigradi (χωριό της Κορυτσάς)
Οι άλλοι ήταν
3. Σαλί από την Ποπκίτσα, που αργότερα σκοτώθηκε.
4. Μπάζι, ανιψιός του Σαχίν που αργότερα σκοτώθηκε.
5. Κάγιο, ανιψιός του Σαχίν που τώρα είναι καπετάνιος μιας ομάδας από δέκα με δεκαπέντε άτομα και κάνουν πολλές ληστείες.
6. Χατζίου από την Γκόρα, ανιψιός του Σαχίν που τώρα πέθανε.(Gora χωριό από το
Οπάρι)
7. Ρουσάνι, ή Φίλια από το χωριό της Γκόρα, σκότωσε κάποιον που δεν ήθελε να του
δώσει την κόρη του για σύζυγο, έτσι βγήκε ληστής.
8. Καϊμάκου από το Παναρίτι, 9. Αχμέτι από το Παναριτι, 10. Λάκια από το Σκράπαρ.
11 Ντέμκε Λιάπη. 12. Ισμαήλ Λιπάπη (ο ξανθός). 13 Ταχίρι, αδελφός του Νούρι
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14. Χατζίου από Πηλούρι: πιο αργότερα έγινε καπετάνιος και αργότερα παρέδωσε
πέντε ή έξη από τους δικούς του ανθρώπου και τώρα είναι χωροφύλακας στην
Πλάσε, ένα χωριό κοντά στη Κορυτσά
15. Ντέμκε Πολλόσκα. 16. Ζέκε Πολλόσκα, που πριν τρεις μήνες ελευθερώθηκε από
την φυλακή. 17. Μάλο 18. Καμπέρη, 19. Ιουσούφι, 20 Σαμπάνι (Ταουλάνι) από το
Κουτέλι
Από την Λούνγκα (Lunga) τρία αδέλφια:
21. Τουν Κοκονέσι (Tun Kokoneshi)
22. ΡΡάπι Κοκονέσι (Rrapi)
23. Νάρτι Κοκονέσι.
24. Λάσκε Κοκονέσι από τη Λούνγκα γιος του Ταχίρι
25. Μπαν Κοκονέσι (14 ετών) από τη Λάχια γιος του Ναρτι. Αυτός και ο πατέρας του
σκότωσαν για εκδίκηση.
27. Βεσέλη, 27. Χουσένι.

Οι δύο τελευταίοι χωριστήκαν από τους άλλους τότε που με πιάσανε, όμως καθώς πηγαίνανε στο σπίτι τους, τους συλλάβανε και τους ρίξανε στη φυλακή στο μοναστήρι.
Όταν με πιάσανε οι ληστές ήταν μόνο είκοσι δύο αλλά αργότερα προστέθηκαν και άλλοι.
Όταν έφυγε ο αμαξάς, ξεκινήσαμε όλοι και ανεβαίναμε ένα λοξό βουνήσιο μονοπάτι.
Στα δεξιά βλέπαμε τη λίμνη Πρέσπα και εκεί πάνω υπήρχε και σε αρκετά μέρη χιόνι. Στο
μυαλό μου στριφογυρνούσε η σκέψη: « Πώς θα ξεκινήσω αυτή τη δουλειά;» Μου’ ερχόταν η σκέψη ότι δε θα γλίτωνα ζωντανός. Όχι μόνο γιατί δεν είχα χρήματα αλλά και
γιατί μέσα στο σκληρό χειμώνα, μια αρρώστια θα αρκούσε για να έκλεινε η ζωή μου σ’
αυτό το βουνό, που δεν ήταν τόπος για να ξεκουραστείς και όντας αιχμάλωτος των ληστών. Πιο πολύ από ότι λυπόμουν για τη ζωή μου ήταν το έργο μου θα έμενε ανεκπλήρωτο. Μόλις είχα αρχίσει να εργάζομαι για το λαό μου και επιθυμούσα να κήρυττα το
Λόγο της Ζωής που αυτή η επιθυμία αύξανε μέσα μου κάθε μέρα. Γιατί ο Θεός να επιτρέψει να πέσω στα χέρια των ληστών; Η καρδιά δεν λαχταρούσε πλούτο ή ευχαρίστηση. Στο μυαλό μου είχα μόνο ένα πράγμα = την εξάπλωση του φωτός στο λαό μου. Γιατί
με ξέχασε έτσι ο Θεός.
Καθώς έσπαγα το κεφάλι μου μ’ αυτές τις σκέψεις, είδα ένα όμορφο λουλούδι που είχε
φυτρώσει κάτω απ’ το χιόνια και μεγάλωσε δύο δάχτυλα πάνω απ’ αυτό. Βλέποντας
αυτό το λουλούδι σταμάτησα και αναφώνησα με χαρά. Δεν μου’ κανε καρδιά να το κόψω. Είπα μόνος μου: «Αν ο Θεός φροντίζει γι αυτό το λουλούδι, που δεν το βλέπει κανείς και δεν έχει αξία για τα μάτια του ανθρώπου, και του χάρισε τέτοια ομορφιά, τι
μπορεί να κάνει Αυτός σ’ αυτούς που τον εμπιστεύονται»; Στο μυαλό μου ήρθαν τα λόγια του Ευαγγελίου: «Παρατηρήστε τα κρίνα πώς μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν, κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ’ όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν
ντυνόταν όπως ένα απ’ αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα
υπάρχει κι αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας
ολιγόπιστοι;» (Ματθαίος 6:28-30)
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Εκείνη τη στιγμή αυτά τα λόγια πήραν καινούργιο νόημα για μένα. Αυτό ήταν ένα πολύτιμο μάθημα για μένα. Πήρα θάρρος και άρχισα να διερευνώ και να μελετώ το λόγο του
Θεού στο μεγάλο βιβλίο της Φύσης, αφού δεν είχα άλλο βιβλίο στη διάθεση μου.
Αφού περπατήσαμε ακόμα, κατεβήκαμε χαμηλά σε μια χαράδρα και χάσαμε από τα
μάτια μας την Πρέσπα. Μπροστά μας απλωνόντουσαν κάποιοι βράχοι και καθίσαμε για
να ξεκουραστούμε. Μερικοί ανάψανε τσιγάρα, ενώ άλλοι βγάλανε ψωμί από τα ταγάρια τους και άρχισαν να τρώνε. Το άσπρο ψωμί που βρήκανε στην άμαξα το δώσανε
στον καπετάνιο, το Σαχίν. Δεν είχα όρεξη να μιλήσω. Έμεινα καθισμένος σε ένα βράχο,
γεμάτος διάφορες σκέψεις. Κάποιος ήρθε και μου είπε: «Πάρε ορέ λίγο ψωμί»! και μου
άπλωσε ένα κομμάτι. Μου ήταν δύσκολο να καταπιώ αυτό το μαύρο και ξερό ψωμί.
Ακόμη και το τυρί που μου έδωσε να φάω, μου φάνηκε σαν ασβέστης. Τους παρακάλεσα να μου δώσουν λίγο από το φαγητό που είχα στην άμαξα, αλλά αυτοί γέλασαν και
μου είπανε: «Αυτό το ψωμί δεν είναι για σένα, φάε αυτό και μην κάνεις νάζια. Αργότερα θα παρακαλάς γιατί δε θα έχεις τίποτε να φας. Αυτό είναι όλο το ψωμί από σιτάρι
που θα βλέπεις στα όνειρα σου». Ένιωσα πολύ φουκαράς! Ένιωθα ότι έβλεπα ένα άσχημο όνειρο. Ακόμη δεν πίστευα ότι ήμουν αιχμάλωτος στα χέρια των ληστών. Μου
πρόσφεραν ένα τσιγάρο, αλλά δεν το πήρα και τους είπα ότι δεν καπνίζω. Αυτοί χάρηκαν και όπως είπαν «Καλά κάνειςκαι δεν καπνίζεις καθόλου, Τουλάχιστον με το κάπνισμα είμαστε άνετοι».
Συνεχίσαμε να κατεβαίνουμε προς τα κάτω στην χαράδρα μέχρις ότου φτάσαμε σ’ένα
ίσιωμα, όπου υπήρχαν δύο μικρές λίμνες, που είχαν πιάσει δύο δάχτυλα πάγο. Σπάσαμε τον πάγο και ήπιαμε νερό.
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2. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ
Σκοτείνιασε. Στο πνεύμα μου ένιωθα στενοχώρια. Έπεφτε η νύχτα και γύρω μου δεν είχα
παρά μόνο ληστές. Είχα περπατήσει όλη την ημέρα και είχα χάσει την ελπίδα ότι θα ξεκουραστώ. Καθώς βασίλεψε ο ήλιος και κρύφτηκε πίσω απ’ τα βουνά, μου φάνηκε ότι είχε πάρει μαζί του όλα όσα μου δίνανε χαρά.
Τη νύχτα είχε καθαρό ουρανό, είχε καινούριο φεγγάρι, τα αστέρια λαμπύριζαν. Ύψωσα τα
μάτια μου προς τα πάνω και αναζήτησα τον πολικό αστέρα, για να βρω προς τα πού πηγαίναμε. Όμως τα μονοπάτια που έπαιρναν οι ληστές ήταν φιδωτά, αυτοί άλλαζαν δρόμους
και έστριβαν από το ένα μονοπάτι στο άλλο προσπαθώντας να μπερδέψουν τα ίχνη τους.
Δύο ώρες μετά τη δύση του ήλιου φτάσαμε σε μια λίμνη, που μου φάνηκε ότι ήταν η Λίμνη
του Μαλίκι. Σταματήσαμε για να ξεκουραστούμε και οι καπνιστές άναψαν τσιγάρα. Τα κρατούσαν μέσα στις κλειστές τους γροθιές, από φόβο μη τυχόν και δούνε το φως από τα τσιγάρα. Μετά προχωρήσαμε για μια δύο ώρες σε ένα δρόμο δίπλα στη λίμνη, μέχρις ότου
φθάσαμε σε μια περιοχή με πολύ πυκνούς θάμνους, όπου μπήκαμε για να κοιμηθούμε λίγο. Με βάλανε στη μέση και κάποιος απ’ αυτούς με φρουρούσε συνεχώς. Οι άλλοι κοιμήθηκαν καλά, ενώ εγώ δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι. Μετά από μερικές ώρες, βγήκαμε από
εκεί για να βρούμε ένα μυστικό μέρος, γιατί σύμφωνα με αυτούς ο δρόμος ήταν αρκετά
κοντά και θα μπορούσε να γίνουν αντιληπτοί από περαστικούς.
Ανεβήκαμε στα τέσσερα καθώς προχωρήσαμε στο λόφο. Η αυγή μας βρήκε σε μια χαράδρα
όπου κάποιοι από τους ληστές είχαν φθάσει πριν από μας και είχαν ανάψει φωτιά. Από
αυτά που είδα δεν είχαν μάθει να φροντίζουν ο ένας τον άλλο, ο καθένας φρόντιζε μόνο για
τον εαυτό του και όταν ένας απ’ αυτούς πλησίαζε τη φωτιά, οι άλλοι πλησίαζαν κι αυτοί, μη
τυχόν και χάσουν τη θέση ους.
Εκεί αδειάσανε τους «θησαυρούς» που είχαν αρπάξει, ένα κουτί με καραμέλες, ζαχαρωτά,
μερικά κομμάτια σαπούνια, ρούχα, πουκάμισα, μαντήλια και άλλα μικροπράγματα. Ένας
μου έδωσε μια καραμέλα και θεωρούσε ότι μου έκανε μεγάλη τιμή. Εγώ παρακάλεσα κάποιον να μου έδινε λίγο σαπούνι για να έπλενα τα χέρια, όμως αυτός δεν άκουσε. Ένας άλλος μου έδειξε πιο πολλή γενναιοδωρία και μου έδωσε ένα κομμάτι, λέγοντας «πλύνε τα
χέρια σου γρήγορα και επίστρεψε το, κοιτάξτε, του δώσαμε και σαπούνι». Ένας άλλος έβαλε ένα κομμάτι ζαχαρωτό στο ταγάρι. Έκοψε ένα μικρό κομμάτι και με διέταξε να πάω δίπλα για να μου δώσει κάτι. Μετά άπλωσε το χέρι με πολλή επίδειξη για να τον βλέπουν όλοι και μου είπε «πάρε αυτό»!]
Το μεσημέρι απομακρυνθήκαμε από την κοιλάδα και ανεβήκαμε στην κορυφή ενός λόφου
από όπου φαινόταν η λίμνη Μαλίκι και πολλά χωριά της πεδιάδας της Κορυτσάς. Από μακριά φαινόταν ο καπνός από τους φούρνους για ασβέστη κοντά στην Κορυτσά. Άνοιξα τα
μάτια μου καλά και κατάλαβα ότι δεν είμασταν πάνω από τέσσερις ώρες μακριά από την
πόλη.
Μέχρι τότε δεν έβαλα ψωμί στο στόμα γιατί αηδίαζα από τους σάκους που το είχαν. Μέσα
τους βάζανε τα πάντα, ψωμί, τυρί, κρέας, δέρματα και κερί για τα τσαρούχια, κουρέλια,
πετσέτα, σαπούνι, κερί μέλισσας, καπνό – και όλα αυτά ήταν μαζί. Καμιά φορά κρατούσαν
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το τυρί μέσα σε κουρέλια ή σε λινούς σάκους και ήταν σκληρό σαν πέτρα. Μόλις έφαγα,
δίψασα και ο Κάγιο σηκώθηκε και με οδήγησε σε μια κοντινή πηγή. Εκεί δεν τόλμησαν να
με αφήσουν να μείνω μόνος μου από φόβο μήπως το έσκαγα. Έτσι με μένα ήρθαν και άλλοι. Μείναμε εκεί μέχρι το σούρουπο.
Όταν έπεσε η νύχτα σηκωθήκαμε, περιπλανηθήκαμε στο σκοτάδι μέσα από ένα δάσος και
κατεβήκαμε με μια απότομη κατηφοριά πιάνοντας τους θάμνους για να μη γκρεμιστούμε.
Ση χαράδρα αυτή υπήρχε ένα απομονωμένο σπίτι. Σ’ αυτό μπήκανε όλοι εκτός από μένα
και δύο άλλους που μας αφήσανε σε μια απόσταση περίπου εκατό βήματα μακριά.
Ήμασταν σχεδόν δύο ώρες πίσω από ένα φράκτη, από φόβο μήπως και μας ανακάλυπταν.
Μετά ήρθε κάποιος και μας είπε να τον ακολουθήσουμε. Σηκωθήκαμε και πήγαμε από πίσω του. Αυτός μας οδήγησε σε ένα αχούρι που ήταν γεμάτο με άχυρο από καλαμπόκι. Εκείνη τη νύχτα φυσούσε ένας δυνατός αέρας, το αχούρι δεν είχε πόρτα και το παλτό που μου
δώσανε ήταν κουρελιασμένο. Με έπιασε πείνα και μαζί μου δεν είχα ούτε μια μπουκιά
ψωμί. Οι δύο ληστές που με φρουρούσαν με βρίζανε και με καταριόνταν, γιατί με θεωρούσαν αιτία για τις δυσκολίες τους. Μετά δύο ώρες, γύρω στα μεσάνυχτα μας φέρανε λίγο
ψωμί και μας έφεραν λίγο υγρό μέσα σε ένα πήλινο πιάτο. Ξεκινήσαμε να τρώμε με βιασύνη γιατί πεινούσαμε πολύ. Τι ήταν αυτό το υγρό, αν ήταν γάλα ή ξινόγαλα δεν το κατάλαβα,
όμως μου φάνηκε εύγευστο και μέσα του μπορούσα να βουτήξω το ψωμί.
Αφού έφαγα, ξάπλωσα στα άχυρα και προσπάθησα να κοιμηθώ για λίγο, όμως μάταια, το
κρύο έμπαινε μέσα στο παλτό. Φυσούσε ένας παγερός άνεμος και δεν είχα γούνα για να με
προστατέψει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μας είπαν να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε.
Ήμουν σαν νεκρός από την κούραση και μου φαινόταν ότι δεν μπορούσα να περπατήσω
καθόλου, όμως έπρεπε να σηκωθώ και να ξεκινήσω. Όταν βγήκαμε από το σπίτι, ανεβήκαμε μια απότομη χαράδρα περάσαμε μερικούς λόφους και ένα ποτάμι, και περάσαμε στα
κλέφτικα μέσα από ένα χωριό έτσι που τα σκυλιά δεν γαυγίσανε, και κατά την αυγή σταματήσαμε σε ένα βουνό. Στο δρόμο μερικοί ληστές επέστρεψαν από ένα χωριό όπου μίλησαν
στους χωρικούς ότι εκεί θα έμενε ο Σαχίν εκείνη την ημέρα και τους διέταξαν να φέρουν
ψωμί.
Εκεί από το μεσημέρι άρχισαν να έρχονται οι χωρικοί, μερικοί με ζώα φορτωμένα, άλλοι με
ψωμί, τυρί και φρούτα φορτωμένα στις πλάτες τους. Καθώς φθάνανε χαιρετούσαν το Σαχίν
λέγοντας «γεια σου» αλλά αυτός και οι σύντροφοί του δεν μετακινούνταν καν από το σημείο που ήταν. Αφού έμεναν κουβεντιάζοντας για ένα χρονικό διάστημα, οι χωρικοί παίρνανε το δρόμο προς το χωριό.
Εκεί περνούσαμε την ημέρα και καθόμασταν στον ήλιο. Μερικοί επιδιόρθωναν τα τσαρούχια τους, οι άλλοι καθάριζαν τα ρούχα τους από τους ψύλλους, οι άλλοι καθάριζαν τα τουφέκια άλλοι μπάλωναν τα ρούχα, μερικοί κοιμόντουσαν, οι άλλοι γκρίνιαζαν για κλωστή,
άλλοι τσακωνόντουσαν και βριζόντουσαν γιατί δεν έδινε ο ένας στον άλλο χαρτί για να
φτιάξουν τα τσιγάρα τους. Αυτά και τα παρόμοια συνέβαιναν καθημερινά.
Κατάλαβα ότι τους ληστές τους συνέδεε η ανάγκη. Ήξεραν ότι αν χωρίζανε σε ομάδες τότε
θα έπαιρνε τέρμα η υπόθεση τους και ότι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν ούτε στα βουνά
ούτε στα χωριά.
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Δύο ώρες πριν να πέσει το σούρουπο, ο Σαχίν έδωσε διαταγή να ανεβούμε και ανεβήκαμε
έναν απότομο λόφο. Εκεί από το βράδυ έπεσε κρύο και άρχισε να χιονίζει. Στο πλάι του
δρόμου συναντήσαμε διάφορους μοναχικούς τάφους. Με έπιασε μια περιέργεια και ρώτησα τι νόημα είχαν αυτοί στα βουνά. «Είναι τάφοι δολοφονημένων», μου απάντησαν. Το
έθιμο είναι οι σκοτωμένοι να ενταφιάζονται στο σημείο του φόνου.
Στο δρόμο ο Σαχίν άρχισε να μου εξιστορεί την ιστορία του, για το πώς βγήκε ληστής. Η μεγάλη φτώχια του γέμισε το ποτήρι της οργής εναντίον της εξουσίας και της κυβέρνησης τον
είχε εξαναγκάσει να πάρει τα βουνά. Και τα λίγα πράγματα που του είχε αφήσει ο πατέρας
πήγαν και τα πήρανε για χρέη. Επειδή είχε μείνει αβοήθητο, είχε αρχίσει να εκείνους που
τον είχαν καταντήσει έτσι. Χωρίς να περάσει πολύς καιρός, έκανε πολλούς εχθρούς και αυτός αναγκάστηκε να πάρει τα βουνά. Μια φορά τον πιάσανε με τον αδελφό του και τους
κλείσανε στη φυλακή στην Κορυτσά. Μια νύχτα καθώς προσπαθούσαν να δραπετεύσουν
τους αντιλήφθηκαν στην αυλή και τους πυροβόλησαν. Ο αδελφός του σκοτώθηκε ενώ ο
Σαχίν πληγώθηκε στη δεξιά μεριά και τον κλείσανε ξανά στο μπουντρούμι. Από την Κορυτσά τον στείλανε στο Μοναστήρι, όπου καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών. Υπέφερε
πολύ από τις πληγές.
Στη φυλακή είχε την ευκαιρία να μάθει καλύτερα την κακή του «τέχνη» και αποφάσισε να
συνεχίσει σ’ αυτό το δρόμο. Έτσι μετά που ελευθερώθηκε, πήγε στο Οπάρ, όπου μάζεψε
μια συμμορία, έκανε την σφραγίδα του και έγινε καπετάνιος. Τον καιρό που με πιάσανε ο
Σαχίν είχε συμπληρώσει εννέα χρόνια ως καπετάνιος.
Εκτός απ’ αυτό, ο Σαχίν μου διηγήθηκε ακόμη μια αιτία γιατί πήρε αυτό το δρόμο. Ανεξάρτητα από αυτά και από την συμπεριφορά και τα έργα του κάποια μεγαλομανία και κάποια
αντιπαλότητα τον είχαν σπρώξει να βγει ληστής.
Στο δειλινό φτάσαμε σε ένα χωριό του Οπαρι, στο Shipkε και μείναμε κοντά σε μια πηγή,
και όταν έδυσε καλά ο ήλιος ο Σαχίν περίμενε να βγει ένας χωρικός και τον φώναξε. Αφού
αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες ο χωρικός γύρισε στο χωριό. Ο Σαχίν τον είχε ρωτήσει αν
υπήρχαν χωροφύλακες στο χωριό και του ζήτησε να πληροφορήσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου θα μέναμε εκείνο το βράδυ.
Μετά που έδυσε για καλά ο ήλιος, μπήκαμε στο χωριό ένας-ένας και πήγαμε κολλητά σε
έναν τοίχο. Από το σπίτι μπροστά μας βγήκε ένας άντρας με ένα δαυλό στο χέρι του. Όταν
κατάλαβε ότι είχε επισκέπτες φώναξε από μέσα: «ποιος είναι»; Αυτό έκανε τους ληστές να
οπλίσουν τα τουφέκια τους.
Γρήγορα κατάλαβε ο αφέντης του σπιτιού τι είδους επισκέπτες είχε. Δύο από τους ληστές
μπήκανε στο σπίτι και αφού τον πληροφόρησαν επέστρεψαν. Μετά μοιράστηκαν όλοι μέσα
στα σπίτια του χωριού. Τρεις από αυτούς με μετέφεραν σε ένα αχυρώνα απέναντι από την
εκκλησία. Ο αχυρώνας ήταν γεμάτος με άχυρο, όμως ήταν βρεμένο, κι έτσι δεν μπορούσα
να ξαπλώσω. Για βραδινό μας έφεραν μια πίτα φτιαγμένη από ψωμί και τυρί, και μετά που
έφαγα με το κεφάλι γυρτό πάνω στο στήθος κατάφερα να «κλέψω» λίγο ύπνο. Όμως ένας
πυροβολισμός από πιστόλι ακούστηκε και με έκανε να πεταχτώ ιδρωμένος από τον ύπνο
μου. Ρώτησα τι συνέβη και μου είπαν ότι ένας απ’ αυτούς κατά λάθος του έπεσε το περί-
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στροφο του και εκπυρσοκρότησε. Εμένα μου φάνηκε ότι βρόντηξε στη ρίζα των αυτιών μου.
Παρόλα αυτά δεν χτύπησε κάποιον.
Με ξύπνησαν πριν την αυγή και
μου είπαν ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε,. Όταν βγήκαμε από το
χωριό, το χιόνι είχε καλύψει τη
νύχτα το έδαφος με ένα λεπτό
στρώμα, και συνέχισε να πέφτει.
Οι φτέρνες μου είχαν γεμίσει
φουσκάλες από τα παπούτσια
μου και με πονούσαν πολύ. Εκείνο το πρωινό ο πόνος ήταν
τόσο δυνατός που δεν μπορούσα να κουνηθώ. Παρακάλεσα το
Ο Σαχίν και οι σύντροφοι του
Σαχίν να με αφήσει κάπου γιατί
δεν μπορούσα να περπατήσω.
Αυτός δεν ήθελε να με ακούσει. Αργότερα μου είπε: «Μη το συζητάς, όταν ζεσταθούν οι
πληγές δε θα πονάς πολύ». Είχα τη σκέψη να βγάλω τα παπούτσια όμως δεν ήθελα να περπατήσω ξυπόλητος στο κρύο και στα χιόνια. Έτσι κουτσαίνοντας και βογκώντας περπάτησα
για τρεις ώρες, μέχρις ότου φτάσαμε στις καλύβες του krushevës.
Ήταν Σάββατο και έπεφτε μια βροχή ανακατεμένη με χιόνι. Μπήκαμε σε μισογκρεμισμένες
καλύβες που προσπαθήσαμε να διορθώσουμε λίγο και καθίσαμε. Έτυχα σε μια καλύβα που
ήταν ο Σαχίν και τέσσερις άλλοι. Ένα μέρος των ληστών είχε πάει στο διπλανό χωριό. Εκεί
δύο τρεις μέρες ήμουν βυθισμένος σε σκέψεις και δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα. Τώρα όμως το κεφάλι μου γέμισε με τη σκέψη ότι πραγματικά ήμουν ένας όμηρος και αποφάσισα να ξεχάσω τη συμφορά που με βρήκε.
Εκείνες τις μέρες συζητήσαμε για πολύ. Ο Σαχίν διηγήθηκε δύο ή τρία συμβάντα. Αυτά ήταν
τόσο φλύαρα που μου ερχόταν να βουλώσω τα αυτιά μου με τα χέρια μου. Η σκέψη του
ήταν μόνο για βία και για φόνους. Τα έργα τους ήταν προϊόντα πονηριάς και ψευτιάς. Γι’
αυτούς η ψευτιά εθεωρείτο ως σοφία και οι ληστές ήταν κάτι σαν τους αρχαίους σπαρτιάτες που εκπαιδευόντουσαν στο να κλέβουν.
Όσο έμεινα μεταξύ τους, τόσο χειρότερα ένιωθα γι 'αυτούς και για τους ανθρώπους που
έγιναν η λεία τους. Είπα στον εαυτό μου: «αυτοί μεγάλωσαν σαν άγρια ζώα, δεν γνωρίσανε
τι σημαίνει είτε σχολείο είτε εκκλησία ή και τζαμί. Ποτέ τους δεν άκουσαν μια καλή κουβέντα από κανένα. Όσον αφορά τα βιβλία μάλλον απίθανο να έχουν δει κανένα. Τι το καλό να
περιμένεις από μια ακαλλιέργητη γη; Δεν μπορούσαν να έχουν κοινωνικές σχέσεις με άλλους ανθρώπου. Ενώ οι άλλοι που μεταναστεύουν προς και ξένες χώρες, κυρίως χριστιανικές, παραμένουν άξεστοι καθώς κάνουν ταπεινές εργασίες για να βάλουν στο στόμα τους
ένα κομμάτι ψωμί .
Οι ξένοι δεν τολμούν να πατήσουν σε πολλές περιοχές της Αλβανίας, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Συχνά οι χωροφύλακες είναι ανίκανοι, και έτσι οι ληστές σκοτώνουν, ληστεύουν και γεμίζουν με χρήματα τις τσέπες τους. Εν τω μεταξύ οι έντιμοι άνθρω-
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ποι που εξαντλούνται στη δουλειά φτάνουν στο σημείο να μη μπορούν να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια τους. Μια συμμορία με δεκαπέντε μέχρι είκοσι ληστές – και ενίοτε
από περισσότερους- τρέχουν στα χωριά, εισέρχονται με τη βία στα σπίτια των φουκαράδων
και των χηρών και αρπάζουν όλα τα τρόφιμα που είχαν διαφυλάξει. Τρώγουν και πίνουν ό,
τι μπορούν και πριν φύγουν, γεμίζουν τα σακιά τους. Αν κάποιο φτωχό άτομο έχει αποθηκεύσει ένα γρόσι για να αγοράσει αλάτι ή για να κάνουν επιδιορθώσεις, αυτοί τον ανάγκαζαν να αγοράσει κρασί και ρακί. Οι νύφες και οι κόρες κρύβονται στις τρύπες και παγώνει
το αίμα τους όσο καιρό μένουν οι ληστές. Με πονάει να σας πω όλα τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν στη δυστυχισμένη Αλβανία. Με δάκρυα στα μάτια μου, σας λέω και
αυτά τα πράγματα. Σα να μη φτάνουνε αυτές οι συμφορές, υπάρχουν ακόμη και στρατιώτες που σπέρνουν τον τρόμο στα χωριά, παρόμοια με αυτά που προκαλούν οι ληστές ενώ
υποτίθεται ότι του κινάγανε.
«Με τους στρατιώτες είναι ακόμη χειρότερα», μου είπε κάποτε μια γυναίκα από το Λαβντάρι. «Αυτοί μας έρχονται σε ομάδες από τριάντα με σαράντα άτομα και παίρνουν τα τρόφιμα και τα πιοτά, που έχουμε αποθηκεύσει. Και τι δεν παίρνουν; Κάνουν χειρότερη τη ζωή
μας, γιατί λένε ότι θέλουν να μάθουν που κρύβονται οι ληστές. Μας μαυρίζουν στο ξύλο
και αν δεν τους δώσουμε χρήματα, δεν φεύγουν από το χωρό. Όταν αυτοί φεύγουν μας
φαίνεται ότι έχουμε ξαναγεννηθεί.». «Έτσι συμβαίνει σε μας» μου είπε αυτή. «και δεν είναι
παράξενο ότι σήμερα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Οι πρόκριτοι και
οι ιερείς είναι φίλοι με τους ληστές που μπαίνουν και βγαίνουν στα σπίτια τους σαν να είναι δικά τους.»
Αν και η γυναίκα είχε δίκιο, θα πρέπει να προσθέσω ότι οι ιερείς και οι πρόκριτοι συμπεριφέρονται φιλικά προς τους ληστές από ανάγκη, αλλιώς θα χάσουν το κεφάλι τους.
Μια φορά ένας χωρικός από το Οπάρι μου είπε: «Ο Σαχίν έχει στα χέρια του όλη την περιοχή του Οπάρι, κανείς δεν μπορεί να του πει κουβέντα. Ο μουφτής του Οπάρι δεν έχει καμία
σημασία γι’ αυτόν. Συχνά ο Σαχίν μπαίνει στον πειρασμό να δείξει τη δύναμή του και να
κάνει ό, τι θέλει. Κάθε φορά που πρόκειται να γίνει ένας γάμος, πιάνει τον γαμπρό και του
λέγει: ‘Θα πάρεις αυτή που θα σου πω εγώ». Αλίμονο αν δεν τον ακούσει. Δε θα μπορεί να
βρει μέρος να μείνει στο Οπάρι. Αλίμονο και στον γονέα που δε θα δώσει την κόρη του σ’
αυτόν που είπε ο «καπετάνιος».
Κάποτε, ένας νεαρός διηγήθηκε πώς ο Σαχίν ενώ ήταν μεθυσμένος και μίλησε περιφρονητικά για αυτόν σε μια γυναίκα. Αυτό το πληροφορήθηκε ο Σαχίν και σηκώθηκε να σκοτώσει
τον νεαρό. Όμως η μητέρα πληροφορήθηκε την οργή του καπετάνιου, έστειλε το γιο της
στη Μοσχόπολη και από εκεί αυτός μετανάστευσε στο εξωτερικό. Όσο ζούσε ο Σαχίν δεν
τόλμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Κάποτε ένας καλαϊτζής ζούσε σε ένα σπίτι στο χωριό Μαρίνα. Μια μέρα ο Σαχίν χτύπησε
την πόρτα και όταν άνοιξε ο καλαϊτζής, τον ρώτησε, «έχεις κάποιον μέσα;». «κανείς δεν είναι», απάντησε ο καλαϊτζής, όμως ο Σαχίν είδε από μια σχισμή ότι βγήκε από το σπίτι μία
γυναίκα και πήγε στους γείτονες.. Ερεθίστηκε από αυτό το ψέμα και χτυπάει τον δύστυχο
με ένα ξύλο που μαύρισε η πλάτη και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ξεκίνησε να φύγει αλλά
γύρισε πίσω και είπε «νομίζεις ότι μπορείς να μου κάνεις πνεύμα σκύλε;». Και πάλι τον «έσπασε» στο ξύλο και ταυτόχρονα του φώναζε να κλειδώσουν το δωμάτιο, μήπως τον λυπη-
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θεί κανένας. Την επόμενη μετέφεραν αυτόν τον φουκαρά στην Κορυτσά όπου μετά δύο ή
τρεις μέρες ξεψύχησε. Κλέβει, ερημώνει, σκοτώνει και κανείς δεν τολμά να τον καταγγείλει
στις αρχές. Ο Σαχίν έχει καταντήσει το Οπάρι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι άνθρωποι από
τις καλύτερες τάξεις έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και μετανάστευσαν
Τα χρήματα που ζητά ο Σαχίν στους χωρικούς στο Οπάρι και τους ημιονηγούς που ακολουθούν το δρόμο από το Μπεράτι στην Κορυτσά, τους έχουν καταβάλει χωρίς να τους δίνουν
περιθώρια για ανάσα. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να μαζεύει τους φόρους τόσο εύκολα!
Τώρα που τους έχουν δώσει αμνηστία, και πάλι συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να έρθουν είκοσι με τριάντα άνθρωποι σε ένα σπίτι και να φερθούν σαν να τους ανήκει, τρώνε
και πίνουν χωρίς κανένα οίκτο. Και το βλέπομε ότι ακόμη και τα ανίψια όπως ο Κάγιο, έχουν γίνει αρχιληστές και αρπάζουν κλέβουν, σκοτώνουν και ερημώνουν τον τόπο.»
Αυτά τα λόγια με έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλους.
Το Σάββατο το βράδυ μείναμε στην καλύβα της Κρουσόβας. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι
θα μπορέσω να κοιμηθώ, γιατί υπήρχε μεγάλη υγρασία. Το έδαφος της καλύβας ήταν δύο
με τρία δάχτυλα κάτω από τα ξύλα των τοίχων, έτσι που το νερό μπορούσε να μπαίνει και
να βγαίνει ελεύθερα. Όμως παρόλα αυτά, καθώς ήμουν εξαντλημένος πήρα λίγο ύπνο.
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3. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ
Ξημέρωσε η Κυριακή. Πόσο διαφορετική ήταν από τις Κυριακές που περνούσα στο σπίτι..
Δεν είχα μαζί μου κανένα από τα ιερά βιβλία, που μου έδιναν παρηγοριά. Ο καιρός ήταν
καλός, ο ήλιος έλαμπε και ο αέρας ήταν καθαρός. Παρόλο που είχε αρχίσει ο χειμώνας, τα
βουνά και οι πεδιάδες ήταν στολισμένα με μια απαράμιλλη ομορφιά. Όμως, ήμουν σε τέτοιο χάλι που δεν μπορούσα να παρηγορηθώ ή να χαρώ καθώς ένιωθα ότι το πνεύμα μου
ήταν σκοτωμένο. Σκεφτόμουν τις περασμένες Κυριακές και αυτό μου προκαλούσε περισσότερη λύπη: «Τι ανθρώπους είχα τότε κοντά μου ενώ τώρα τι ανθρώπους έχω! Τι λόγια άκουγα τότε, και τι σκοτεινές συζητήσεις ακούω τώρα! Δεν έχω νερό για να πλύνω ούτε το
πρόσωπο ούτε τα χέρια. Γύρω μου έχω ανθρώπους που δεν ενδιαφερόντουσαν ούτε για το
Θεό ούτε για τους ανθρώπους. Όλες τις ώρες της ημέρας άκουγα βρώμικες κουβέντες και
κανείς δε σκέφτηκε να πει «Που είναι ο Θεός, ο Δημιουργός μου»;
Κάτω απ’ αυτές τις περιστάσεις εκτίμησα ακόμη πιο πολύ την ημέρα της Κυριακής και είπα:
«Ευτυχισμένοι αυτοί που βρίσκονται ανάμεσα σε πιστούς και βρίσκουνε παρηγοριά στο
Λόγο του Θεού»! Μετά πήρα θάρρος καθώς σκέφτηκα ότι ο Κύριος βρίσκεται πλησίον σ’
αυτούς που τον αναζητούν και αναλογίζονται τις υποσχέσεις Του στον Ψαλμωδό: «Άγγελος
Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω από αυτούς που υπακούνε σ’ Αυτόν».
Εκείνη την ημέρα ο Σαχίν διάταξε τέσσερις από αυτούς να κατέβουν σε ένα λιβάδι και να
διαλέξουν από ένα κοπάδι πρόβατα, τέσσερα απ’ αυτά για το φαγητό.
-

Κοιτάξετε καλά να διαλέξετε αρνάκια!, τους είπε.

Αυτοί σηκώθηκαν όλοι μαζί και τα έφεραν. Τα έσφαξαν και τα έγδαραν γρήγορα-γρήγορα.
Μετά πήγαν να ετοιμάσουν σούβλες και τσιγκέλια και μερικοί ξεκίνησαν να μαζέψουν ξύλα
για τη φωτιά, ενώ μερικοί ετοίμασαν τον χώρο. Όλοι πήρανε θέση με χαρά γιατί θα τρώγανε ψητό κρέας.
Αφού τα γδάρανε τα περάσανε στις σούβλες, τα αλείψανε με το λίπος τους και τα δέσανε με τα έντερα που τα είχανε αδειάσει στρίβοντας τα γιατί δεν είχαν νερό για να τα
πλύνουν. Βάλανε τις βάσεις για τις σούβλες μπήγοντας τις στο έδαφος και τις τοποθέτησαν πάνω τους και τέσσερα άτομα αρχίσανε να τις γυρίζουνε. Άλλοι μαζέψανε τα εντόσθια και τα κάνανε μικρά κομμάτια και πήρανε το παχύ έντερο που το καθάρισαν με
τα χέρια και μετά τα περάσανε σε σουβλιά και τα κάνανε κοκορέτσι που το θεωρούνε
πολύ νόστιμο. Έτσι κάνανε ένα σιχαμερό φαγητό. Ένας άλλος πήρε ένα στομάχι, το άδειασε, του έβαλε αρκετό αλάτι και το έβαλε πάνω στα κάρβουνα. περίμενε να ψηθεί
πολύ καλά, έπειτα το πήρε προς τα πλάγια και το έφαγε με μια ανάσα γιατί φοβόταν
μην τυχόν και το πάρει κάποιος άλλος. Αυτός έβαλε πάνω στην ανθρακιά ένα νεφρό
καλυμμένο με λίπος, που το φύλαγε με προσοχή. Από φόβο μη του ο αρπάξουν οι σύντροφοι του, καθώς περίμενε να ψηθεί καλά, το πήρε από τη φωτιά και το έβαλε βιαστικά στο στόμα του. Το στόμα του κάηκε, όμως δεν το έβγαλε, φούσκωσε και ξεφούσκωσε και τελικά το κατάπιε. Καθώς ψηνόντουσαν τα κρέατα, αυτοί μαζεύτηκαν και
άρχισαν να παίρνουνε τα ψημένα έντερα που τα δίπλωναν και τα τρώγανε.
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Δύο πήρανε ένα δέρμα, το ‘δεσαν καλά με σπάγκο και κάνανε μια σακούλα. Μετά το πήρανε και κατέβηκαν στο ρυάκι όπου το γέμισαν με νερό για να πιούνε.
Καθώς ψήθηκε το κρέας το πήρανε από τη φωτιά και αρχίσανε να το μοιράζουνε. Δύο αρνάκια τα μοίρασαν σε εφτά και τα άλλα δύο που απέμειναν στους άλλους οχτώ. Το κρέας το
μοίραζαν σε κομμάτια και ο καθένας πήρε το μερίδιο του. Το δικό μου το έδωσα στον Σαλί
που με φύλαγε.
Αυτός έβαλε το δικό του κομμάτι στο ταγάρι, ο Κάγιο άλειψε τα χέρια με λίπος και το σκούπισε στη φουστανέλα του με σκοπό να την μαυρίσει γιατί ακόμη ήταν άσπρη. Τα λίπη όχι
μόνο μαυρίζουν τα ρούχα αλλά και τα κάνουν σα μουσαμά για να μη περνά το νερό.
Όλη την ώρα που ψηνόταν το κρέας τους πλησίασαν οι βοσκοί και άλλοι άνθρωποι που
πεινούσαν για κρέας. Κανείς δεν έμεινε με άδεια χέρια. Αυτοί έδειξαν ότι εκτιμούσαν πολλοί τους ληστές για τα κομμάτια που έπαιρναν. Θεωρούσαν τους ληστές ως πολύ μεγαλόκαρδους και ξεχνούσαν ότι το κρέας ήταν κλεμμένο.
Οι ληστές μου διηγήθηκαν ότι μια μέρα περνούσαν από εκεί μερικά κάρα με σταφύλια και
ο Κάγιο είχε αγοράσει δύο – τρεις οκάδες για πέντε γρόσια. Αυτό το θεώρησαν ως μεγάλη
γενναιοδωρία και μου είπαν: «Βλέπεις ακόμη και τα σταφύλια τα αγοράζουμε. Δεν κάνουμε
κακό στους φουκαράδες». Συχνά με αυτή τη συμπεριφορά προσπαθούσαν να καλύψουν τις
αδικίες τους, και τα κακά που έκαναν στους φτωχούς και στις χήρες που τους άρπαζαν την
μπουκιά απ’ το στόμα, που δεν ήθελαν να το θυμούνται.
Μόλις ετοιμαστήκαμε όλοι, ξεκινήσαμε προς στα βουνά και στα βράχια μέχρι να φτάσουμε
σε ένα λόφο πάνω από το χωριό Osoje.Από εκεί κατεβήκαμε κάτω. Από εκεί πήγαμε κάτω
από τη μία πλευρά και ήρθαμε στην είσοδο του χωριού. Εκεί η συμμορία μοιράστηκε στα
σπίτια του χωριού. Εμένα με πήρανε και με φέρανε σε ένα σπίτι πάνω από το χωριό, στους
πρόποδες του γκρεμού, ενώ ο καπετάνιος, το Σαχίν με τους άλλους μπήκανε σε ένα σπίτι
λίγο πιο κάτω.
Εμένα με φυλάγανε ο Σάλι, ο Ζέκο και ο Ισμαήλι. Όταν φτάσαμε στο σπίτι χτύπησαν την
πόρτα. Μια φωνή από μέσα ρώτησε:
-

Ποιοι είστε;
Είμαστε εμείς, είπε ο Σάλι. Ξεκλειδώστε λίγο την πάνω πόρτα.
Περιμένετε λίγο, είπε ξανά η φωνή.

Προφανώς, συνειδητοποίησαν ποιοι ήταν αυτοί οι απροσδόκητοι επισκέπτες. Περιμέναμε
δέκα λεπτά στην πόρτα, όμως κανείς δεν άνοιγε. Οι ληστές άρχισαν ξανά να χτυπούνε την
πόρτα με δύναμη και άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν.
- Κάνετε υπομονή, δε θα βγει και η ψυχή σας ακόμη! Είπε μια γυναίκα από μέσα.
Ήταν τρομερό, αλλά δεν είχαν τίποτα να κάνουν, επειδή δεν ήθελαν να τα χαλάσουν με τον
νοικοκύρη. Έτσι περιμέναμε ακόμη λίγο, μέχρις ότου άνοιξαν την πάνω πόρτα και αφού
ανεβήκαμε τέσσερα ή πέντε σκαλιά μπήκαμε στο δωμάτιο. Την ώρα που περιμέναμε η νοικοκυρά είχε αδειάσει αρκετά το δωμάτιο, δεδομένου ότι αυτοί οι απρόσμενοι φίλοι ανακά-
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τευαν τα ράφια και τα ντουλάπια. Όταν καθίσαμε φέρανε ένα φορτίο ξύλα και ανάψανε μια
ζωηρή φωτιά. Οι ληστές πήρανε θέσεις κοντά στην εστία ενώ εγώ σαν αιχμάλωτός τους κάθισα πίσω από τον τελευταίο. Ήλπιζα να κάνουμε καλό ύπνο σε αυτά τα χαλάκια που στρώσανε για μας. Ο Ζέκο ζήτησε να κάνουν μια πίτα, όμως παρόλο που δεν μπόρεσαν (ίσως
γιατί δεν είχαν βούτυρο) αυτός θύμωσε και δεν είχε έφαγε τίποτε από αυτά που φέρανε. Το
πρωί μας φέρανε ένα μπουρέκι με πάχος μια παλάμη. Οι ληστές φάγανε με όρεξη και όσο
περίσσεψε το βάλανε στα ταγάρια.
Σ’ αυτό το σπίτι υπήρχε και ένα αγόρι δέκα με δώδεκα χρονών, που είχε ένα Ευαγγέλιο στα
Αλβανικά. Χάρηκα όταν το είδα στα χέρια του και ζήτησα να διαβάσω λίγο. Πήρα το αγόρι
στο πλάι και άρχισα να το διδάσκω πώς να διαβάζει. Το παιδί άκουγε με προσοχή και με
υπομονή, μέχρι που στο τέλος είχε μάθει την προσευχή «Πάτερ ημών». Εκείνη την ημέρα
ήμουν ευτυχισμένος και μου δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσω και να μιλήσω για το Ευαγγέλιο. Το αγόρι μου έδωσε το λόγω του ότι θα έλεγε αυτή την προσευχή στην εκκλησία στην
Αλβανική, ώστε να την καταλαβαίνουνε όλοι.
Αυτοί που γδάρανε τα πρόβατα κράτησαν για δικά τους τα δέρματα. Ακόμη και ο Ισμαήλι
είχε ένα, το οποίο αντάλλαξε στο χωριό με δύο ζευγάρια κάλτσες.
Μετά δύο ημέρες φύγαμε από αυτό το χωριό και πήγαμε σε ένα άλλο. Μερικές φορές αφήναμε ένα χωριό την αυγή, περνούσαμε την ημέρα στο δάσος και τα βράδια επιστρέφαμε
εκεί. Έτσι λοιπόν, περάσαμε εικοσιπέντε ημέρες.

16
4. ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Μια μέρα η μισή συμμορία μπήκε στο χωριό Καραμπάνο, ενώ οι άλλοι μισοί, μαζί με μένα,
μείναμε σε ένα δάσος. Συμφώνησαν ότι αν αυτοί στο δάσος άκουγαν ένα κυνηγετικό όπλο,
τότε θα κατέβαιναν στο χωριό με τους άλλους. Ο Σαχίν και η μισή συμμορία είχαν μείνει
στο χωριό όπου τρώγανε και πίνανε. Το χωριό απλώνεται απέναντι από το δάσος και τοπ
βλέπαμε ολόκληρο.
Ενώ περιμέναμε να ακούσουμε την εκπυρσοκρότηση ενός τουφεκιού για να ξεκινήσουμε
για το χωριό, είδαμε έξη ανθρώπους με μαύρα ρούχα που προχωρούσαν προς το χωριό.
Αμέσως καταλάβαμε ότι ήταν χωροφύλακες. Οι ληστές τα έχασαν και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Το να πάνε στο χωριό και να ειδοποιήσουν τους άλλους δεν τους φάνηκε φρόνιμο,
όμως το να μην κάνουν τίποτε, τους φάνηκε ακόμη χειρότερο.
-

-

Τώρα θα επιτεθούν στο Σαχίν – είπανε- και θα τον βρούνε μεθυσμένο, και θα τον
σκοτώσουν.
Τι να κάνουμε;- ρώτησε ένας άλλος.
Ω πω πω, τι κακό μας βρήκε – παραπονέθηκε ένας άλλος.
Αυτοί που πήγαν στο χωριό - περίμεναν κάποιον που στέκεται δίπλα από μια βελανιδιά με κιάλια στα χέρια του.
Τώρα θα ακουστούν οι πυροβολισμοί των τουφεκιών – είπε κάποιος, που τον είχε
πιάσει πολύς φόβος. Ο καθένας έλεγε τη σκέψη του και σ όλους μπήκε ο φόβος
Εγώ δεν ήξερα τι να πω.. Σ’ αυτήν την κατάσταση καταλάβαινα ότι ήμουν όμηρος
τους. Με έπιασε φόβος γιατί αυτοί τρίζανε τα δόντια τους εναντίον μου, ίσως να με
εκδικιόντουσαν γιατί θα με θεωρούσαν υπεύθυνο για τις δυσκολίες τους.
Ποιος μπορεί να με δει; Σκεφτόμουν. Άραγε θα δω την αυγή της επόμενης μέρας;
Ήμουν ανάμεσα σε δύο πυρά. Αν όχι από τους στρατιώτες θα το πάθαινα από τους
ίδιους τους ληστές. Αρκούσε να ακουγόταν ένας πυροβολισμός και τέλειωνα εγώ.
Ένας τέτοιος θάνατος χωρίς κανένα δικό μου δίπλα μου ήταν κάτι που δεν το είχα
όρεξη. Θα με σκότωναν εκεί στην κοιλάδα, τα οστά μου θα έμεναν χωρίς να αναφέρεται ούτε όνομα ούτε από πού είμαι. Κανείς δε θα ήξερε που έκλεισαν τα μάτια
μου και τι υποθήκη άφησα. Ένιωθα μόνος μου στον κόσμο, όπου κανείς δε θα νοιαζόταν για μένα . Έλεγα μέσα μου: «Αχ, πόσο ευτυχισμένα είναι τα σπουργίτια που
πετάνε από κλαδί σε κλαδί.! Αυτά είναι ελεύθερα ενώ εγώ είμαι φυλακισμένος από
τους ληστές, που με πάνε όπου έχουν κέφι. Ίσως και τα σκουλήκια να είναι πιο ευτυχισμένα από μένα. Δεν έχω κανένα φίλο, και μου φαίνεται ότι ακόμη και οι πέτρες και τα δέντρα είναι πιο ελεύθερα από μένα. Τι επιθυμεί να με διδάξει ο Κύριος
μέσα από αυτές τις δοκιμασίες. Ποιο θα είναι το τέλος αυτής της δυστυχίας; Θυμήθηκα τις δοκιμασίας και την υπομονή του Ιώβ και αυτό με παρηγόρησε πάρα πολύ.
Στην καρδιά μου έλαβα μια σπίθα χαράς και άρχισα να προσεύχομαι προς τον Κύριο: «Κύριε ας γίνει αυτό που εσύ θεωρείς το καλύτερο. Αν επιθυμείς, σώσε τη ζωή
μου, αν όχι, ας γίνει όπως εσύ λες, και δώσε τη φροντίδα σου για τους αγαπημένους μου. Επειδή ακόμη και αν δεν τους δει σε αυτόν τον κόσμο, ας συγκεντρωθούμε μια μέρα στη θέση των αμαρτωλών που έχουν απελευθερωθεί από την αμαρτία από τον Ιησού Χριστό.
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Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η εκπυρσοκρότηση ενός όπλου και μια σφαίρα
σφύριξε πάνω από το κεφάλι μου. Ο κρότος με κατατρόμαξε γιατί δεν ήξερα ποια ήταν
η προέλευση του, όμως είδα ότι οι ληστές χαλάρωσαν. Οι στρατιώτες είχαν έρθει στο
χωριό για να βρούνε ψωμί, και αφού το πήρανε φύγανε χωρίς να πληροφορηθούν ότι ο
Σαχινι και οι δικοί του κάνανε το κέφι τους στο χωριό. Ο πυροβολισμός ήταν το σινιάλο
να κατέβουμε στο χωριό. Πήραμε την κατηφόρα προς την κοιλάδα και από εκεί στο χωριό. Ο ήλιος μόλις είχε δύσει. Δεν είχε βγει κανείς για να μας πει που να πάμε. Πήγαμε
σε ένα σπίτι, όμως εκεί δε βρήκαμε ανθρώπους. Γυρίσαμε προς τα πίσω και προχωρήσαμε κολλητά προς τον τοίχο. Ενώ οι ληστές συζητούσαν ο ένας με τον άλλο, ξαφνικά
σε μια γωνία φάνηκε ένας στρατιώτης πάνω σε άλογο. Καθώς είδε αυτούς τους ανθρώπους με τα μαύρα μαντήλια στο κεφάλι, με άγρια χαρακτηριστικά που ήταν και μαυρισμένα από τον ήλιο και με μάτια που έλαμπαν σαν μάτια γάτας, φοβήθηκε και έφυγε.
Όταν απομακρύνθηκε λίγο, στάθηκε και ρώτησε:
-

Ποιοι είστε;
Είμαστε φίλοι, απάντησε ο Ταχίρι- ο αδελφός του Νουρι,- όμως εσύ κοίτα να φύγεις και να κάνεις τη δουλειά σου.

Αυτός δεν ήρθε πιο κοντά, όμως όταν άρχισαν να του μιλάνε πιο απότομα, αυτός τράπηκε σε φυγή σε έναν απότομο λόφο.
Ο Κάγιο, που ήταν ανιψιός του Σαχίν είχε γίνει έξαλλος που κανένας δεν είχε έρθει να
μας βοηθήσει. Είπε
-

Δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι όταν οι στρατιώτες μπήκαν στο χωριό και τώρα, αν ο Θεός δεν μας φρουρούσε από αυτή την καταστροφή εδώ, θα μας έτρωγαν
και ο Σαχίν δεν θα έκανε το παραμικρό για να μας βοηθήσει. Ούτε καν κούνησε το
κεφάλι του για μας. Δεν νοιάζεται καθόλου για μας.

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένα αγόρι που μας οδήγησε στο σπίτι που ήταν ο Σαχίν.
Μπήκαμε μέσα, κάναμε περί τα είκοσι βήματα και ανεβήκαμε μια σκάλα και μετά μπήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο, όμως που ήταν χαμηλό. Εκεί ήταν ο Σαχίν που με φώναξε
να καθίσω δίπλα του. Ήταν μεθυσμένος και δίπλα του, είχαν τοποθετήσει μια στάμνα
με κρασί. Μου άπλωσε το χέρι για να με κεράσει, εγώ του είπα ότι δεν έπινα κρασί.
-

Όταν σου δίνω εγώ να πιεις – μου είπε
Θα μου ήταν πιο τιμητικό αν δε μου έδινες τίποτε, του είπα εγώ.

Σ’ αυτό το σπίτι υπήρχαν μερικοί που ίσως ζούσαν εκεί. Όπως κατάλαβα είχαν φόβο ότι θα
είχα δει τα χαρακτηριστικά τους, και αφού το συζήτησαν μεταξύ τους, έπεισαν το Σαχίν να
με μεταφέρουν κάπου που δεν υπήρχαν άνθρωποι. Ο Σαχίν έκανε να σηκωθεί, όμως ήταν
τόσο μεθυσμένος που με δυσκολία κρατιόταν στα πόδια του. Με έπιασε από το χέρι, και με
έφερε έξω και με έστειλε σε ένα μέρος όπου θα περνούσα τη νύχτα. Δεν ήξερα που με πήγαιναν, αν ήταν για κάτι καλύτερο ή για κάτι χειρότερο. Σκεφτόμουν πως αν δεν είχαν μέρος για να με κρύβανε, θα με σκότωναν για να απαλλαγούν από, γιατί είχε φθάσει η φήμη
ότι είχαν δει μια στρατιωτική διμοιρία σε διάφορα μέρη στο Οπάρ.
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Τη νύχτα κοιμηθήκαμε στο Γκανούκας. Τρεις ληστές με μετέφεραν σε ένα αχυρώνα που ήταν μισογεμάτος με σανό. Ανεβήκαμε πάνω με μια στριφογυριστή σκάλα, μπήκαμε μέσα
και βάλαμε στην άκρη το σανό. Έπρεπε να κινηθούμε με προσοχή, γιατί οι σανίδες δεν ήταν
καρφωμένες η μία με την άλλη. Όμως έπρεπε να προσέχουμε και εκεί που ξαπλώσαμε να
κοιμηθούμε γιατί υπήρχε κίνδυνος μήπως πέσουμε κάτω στον στάβλο. Εκεί μας φέρανε και
δείπνο-ένα χυλό φτιαγμένο με ψωμί και μυζήθρα. Μου είπανε ότι ο αχυρώνας ανήκε σε
έναν ιερέα ωστόσο δεν μπορούσα να το επιβεβαιώσω γιατί οι ληστές μου λέγανε συχνά
ψέματα.
Νωρίς ο πρωί η μισή συμμορία με μετέφερε σε ένα δάσος κοντά στο δρόμο για την Ποπκίστε. Στρίψαμε αριστερά και σταματήσαμε δίπλα σε ένα ρέμα όπου μείναμε όλη την ημέρα.
Δύο ώρες πριν να σουρουπώσει ήρθε και ο Σαχίν με τους άλλους από το Γκανούκας. Ήταν
μεθυσμένος αλλά δεν του φαινόταν.
-

Σήμερα θα έχουμε καυγάδες,- είπε γελώντας

Είχαν πληροφορήσει το Σαχίν ότι περίπου τριάντα στρατιώτες είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα και είχαν κοιμηθεί στην Ποπκίστα. Δεν πέρασε μισή ώρα όταν εμφανίστηκαν
στρατιώτες στο δρόμο της Ποπκίστας. Αυτοί στράφηκαν και πιο κάτω φτάσανε σε μια γέφυρα που οδηγούσε στο Γκανούκας. Μας είδαν και φοβήθηκαν και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Αφού πέρασαν τη γέφυρα, κρύφτηκαν πίσω από μερικούς βράχους και τους χάσαμε
από τα μάτια. Εκεί περιμένανε μέχρι το σούρουπο και μετά φύγανε τρέχοντας και πήρανε
το δρόμο που οδηγούσε στο Γκανούκας. Οι ληστές γέλασαν με τους φοβισμένους στρατιώτες, που για να γλυτώσουν το κεφάλι τους γύρισαν στο Γκανουκας όπου δε συνάντησαν κανένα άνθρωπο. Αυτοί πήγαν από τη μία πλευρά ενώ εμείς από την άλλη. Κατεβήκαμε στη
γέφυρα, και ριχτήκαμε στην άλλη πλευρά παίρνοντας το δρόμο για την Ποπκίστα όπου πήραμε το δρόμο για το σπίτι του Σαχίν στην Ποπκίστα, όπου μια νύχτα πιο πριν είχαν κοιμηθεί οι στρατιώτες. Έτσι εμείς ανταλλάξαμε θέσεις μ’ αυτούς.
Εκείνη την ημέρα όταν οι στρατιώτες είχαν πάει στο σπίτι του Σαχίν, είχαν βρει τέσσερεις
από τους ανθρώπους του. Αυτοί δεν ξέρανε τίποτε για το που ήταν αυτός, και οι στρατιώτες
δεν γνωρίζανε ποιος ήταν εκεί. Όταν χτύπησαν την πόρτα, οι ληστές πήρανε τα τουφέκια
τους, τα ταγάρια τους και τα τσαρούχια τους και ξέφυγαν από μια πορτούλα στο πίσω μέρος της αυλής, έτσι έχοντας περάσει ένα μεγάλο κίνδυνο φύγανε από το χωριό. Ύστερα γελώντας μας διηγήθηκαν τι είχε συμβεί και είπαν:
-Μας είχανε στα χέρια τους, όμως τους ψυλλιαστήκαμε! Μπράβο στους στρατιώτες
που δεν πέσανε πάνω μας! Κρατηθήκαμε! Να είστε γενναίοι σύντροφοι! Πως δε θα είσαι γενναίος σε τέτοιες ώρες; Είθε ο Θεός να μην αφήσει να ντροπιάσουμε αυτά τα όπλα!
Αφού ξεκουραστήκαμε στο σπίτι του Σαχίν, ανάψαμε μια φωτιά, και πριν το δείπνο βάλαμε
μπροστά ένα σινί (μεγάλο ορειχάλκινο δίσκο) με σταφύλια. Εκεί ήπιανε και λίγο ρακί, και
μετά στρώσανε δείπνο. Ο ίδιος ο Σαχίν εξυπηρέτησε τους φίλους. Σε μια κατσαρόλα από
πηλό έφεραν ένα πετμέζι και το ανέμειξαν με νερό. Όλοι πήρανε από αυτό με ξύλινα κουτάλια ενώ έβαζαν και ψωμί σ’ αυτό. Μετά κόψανε κρέας και μερικά άλλα πιάτα και στο τέλος ένα μεγάλο ταψί με χαλβά, που τον ετοίμασαν με μέλι, σιτάρι και πετμέζι. Ίσως δεν εί-
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χανε καθαρίσει τόσο πολύ το μέλι, γιατί βρήκα και άχυρα στον χαλβά. Ήμουν πεινασμένος
το δείπνο μου φάνηκε σπουδαίο. Σε όλη τη διάρκεια που έμεινα με ληστές, δεν έφαγα ένα
τόσο καλό δείπνο όσο αυτό. Εκείνη τη νύχτα ξάπλωσα πάνω στο πάτωμα, και για μαξιλάρι
πήρα ένα κλαδί από αμπέλι.
Ο Μπάζι που ήταν ο ανιψιός του Σαχίν, μου έφερε ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως με πληροφόρησαν αυτά ήταν ένα δώρα που πήρε για τη μητέρα του, και εκείνη κλαίγοντας του
είπε: «Δεν θέλω δώρο από σένα γιέ μου, θέλω να πας στο σπίτι σου αν και είσαι φτωχός Η
καρδιά μου κλονίζεται από φόβο όταν ακούω για τα κατορθώματα σου»!
Νωρίς το πρωί, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Ήταν πίσσα σκοτάδι. Μερικοί ληστές πήραν αναμμένα δαυλιά από πεύκα καθώς περπατούσαμε σε ένα φαράγγι και πηγαίναμε προς το
Κουτσάκ. Όταν φθάσαμε στην εκκλησία του Κουτσάκ, που βρίσκεται σε ένα λόφο έξω από
το χωριό, την ώρα εκείνη άρχισε να φωτίζει η ημέρα. Η εκκλησία είχε ρημάξει και δεν είχε
πόρτα. Εγώ και εφτά άλλοι μπήκαμε μέσα και ανάψαμε μια φωτιά στο μέσον της εκκλησίας. Κάποιος από τους ληστές είχε βρει έξω ένα κομμάτι ξύλο που το πήρε και το έριξε ση
φωτιά, όμως κάποιος άλλος είδε ότι αυτό το ξύλο ανήκε στην εκκλησία και τον μάλωσε λέγοντας:
-

Δεν έχεις μάτια στο κεφάλι σου για να δεις ότι αυτό είναι ξύλο της εκκλησίας; Δε
φοβάσαι την κατάρα του Θεού;

Αυτά τα λόγια μου έφεραν στο νου ένα συμβάν μεταξύ μιας μητέρας και του γιου της. Αυτή
είχε κλέψει μια ποσότητα κρέατος και το έκρυψε στο σπίτι. Μια Τετάρτη ο γιος ήθελε να
φάει κρέας. Η μητέρα του είπε: «Δεν είναι σωστό γιε μου γιατί είναι μεγάλη αμαρτία να
φας κρέας την Τετάρτη.»
Εκείνη την ημέρα την πέρασα διηγούμενος ιστορίες της Βίβλου. Όλοι τους με άκουγαν με
περιέργεια.
Εκεί, κατά το μεσημέρι ενώ εγώ συνέχιζα τις διηγήσεις, ήρθε ένας φίλος των ληστών. Ο Σαχίν και οι άνθρωποι του είχαν πάει στο σπίτι του. Όταν με είδε είπε:
-

Δε βλέπεις τα χάλια σου, πως έχεις καταντήσεις και κάθεσαι και διηγείσαι τέτοια
παραμύθια!
Θα μου ήταν πολύ χειρότερα αν δεν το έκανα,- του απάντησα.

Αυτός με έφερε παράμερα και προσπάθησε να με κάνει να του πω πόσα χρήματα είχα.
Μου είπε να γράψω αμέσως στους φίλους μου για να στείλουν χρήματα και έτσι να γλυτώσω από τα βάσανα μου, αλλιώς αυτοί δε θα με άφηναν. Μιλούσε με μεγάλη σκληρότητα
χωρίς ίχνος ελέους για μένα. Του είπα:
-

Είτε με πιστεύετε, είτε όχι, όμως η αλήθεια ότι δεν έχω χρήματα. Τώρα μόλις είχα
αρχίσει τη δουλειά και δεν έχω βάλει χρήματα στην άκρη.

Αυτός δεν με πίστεψε καθόλου και έφυγε λέγοντας:
-

Θα σου κόψουμε η μύτη αν πραγματικά δεν έχουμε τα χρήματα στα χέρια μας .
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Κατά το σούρουπο ο Σαχίν ειδοποίησε ότι θα πάμε στο χωριό. Μπήκαμε σε ένα σπίτι που
δεν μπορούσαμε να πούμε αν ήταν μια καλύβα ή ένα αχούρι. Εκεί κρατούσαν ζώα, όμως
όπως φαίνεται εκεί κατοικούσαν και άνθρωποι. Όταν μπήκαμε μέσα, αυτοί βγάλανε από
μια άλλη πόρτα ένα κοπάδι από κατσίκες. Εκεί υπήρχε ένα τζάκι όπου ήταν μια αναμμένη
φωτιά. Βρήκαμε ένα κομμάτι από σανίδα, το σκουπίσαμε από την κοπριά και καθίσαμε πάνω του. Εκεί μείναμε τρεις μέρες. ΟΙ γυναίκες μας φέρανε δείπνο και γεύμα από τα σπίτια
τους. Μερικοί με λυπήθηκαν και με ρώτησαν αν ζούσαν οι γονείς μου. Ξανά και ξανά είχα
την ευκαιρία να σπείρω τον σπόρο της του Ευαγγελίου. Σπάνια έβλεπα κάποιον στα μάτια.
Έμεναν μακριά, φοβούμενοι ότι θα τους έλεγαν αργότερα να έλθουν ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Σ’ αυτό το σπίτι είχα την ευκαιρία να διδάξω σε ένα δωδεκάχρονο παιδί το «Πάτερ ημών». Θα μπορούσα να αντέξω τα δεινά του ότι ήμουν σαν αιχμάλωτος των ληστών,
αν είχα την ευκαιρία να διδάσκω τους αδελφούς μου να διαβάζουν και να μαθαίνουν τη
γνώση που με κάνει φίλο του Θεού, ένα φως για τον λαό. Μια μέρα ήρθε ο Σαχίν και με έβαλε να γράψω ένα γράμμα όπου έλεγα να στείλουν γρήγορα τα χρήματα, αλλιώς θα «έπινα μαύρο». Μάταια, προσπάθησα να τον πείσω ότι δεν είχα λεφτά.
Μετά τρία μερόνυχτα φύγαμε από το Κουτσάκου γιατί φοβήθηκαν ότι αν μέναμε εκεί αυτό
θα το μάθαιναν οι στρατιώτες. Το βράδυ φθάσαμε στο Νικολάρε, και όταν είμαστε έτοιμοι

να μπούμε στο χωριό ξαφνικά ακούσαμε έναν πυροβολισμό. Οι ληστές γέμισαν τα τουφέκια και πήρανε θέση δίπλα σε έναν τοίχο, περιμένοντας να δούνε τι θα συμβεί μετά. Όταν
καταλάβαμε ότι ήταν ένας γάμος, μπήκαμε στο χωριό. Ο Σαχίν μοίρασε τη συμμορία σε
διάφορα σπίτια. Εμένα με τρεις άλλους με φέρανε σε ένα μισογκρεμισμένο σπίτι. Σ’ αυτό
δε ζούσε κανείς, καθώς αυτό με το ζόρι έμενε όρθιο. Με τα πόδια σπρώξαμε τις κοπριές
από το τζάκι και ανάψαμε μια φωτιά, γιατί εκείνο το βράδυ είχε πολύ κρύο. Τρία ή τέσσερις
ώρες μετά τη δύση του ήλιου μας φέρανε δείπνο – λίγο ψωμί με πετμέζι σε μια λεκάνη.
Εκείνη τη μέρα περπάτησα πολύ και ένιωθα πολύ κουρασμένος, όμως δεν με έπιανε ο ύπνος, διότι είχα πόνους από την πείνα. Μετά το δείπνο, τα μάτια μου έκλειναν, αλλά δεν
ήμουν ζεστός επειδή η φωτιά ήταν αδύναμη και το παλτό μου ήταν λεπτό.
Μόλις ξημέρωσε ξεκινήσαμε. Μόλις βγαίναμε από το χωριό με έπιασε ένας πόνος στα πόδια, και δεν μπορούσα να τον αντέξω. Ίσως να έφταιγε κάποιος ρευματισμός, ωστόσο τέτοιο πόνο ποτέ μου δεν είχα νιώσει προηγουμένως, ούτε και τα επόμενα χρόνια. Τους ικέ-
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τευσα να με αφήσουν κάπου, ακόμα και σε έναν αχυρώνα, καθώς τα πόδια μου δεν με υπάκουαν και δεν μπορούσα να κάνω ένα βήμα προς τα εμπρός. Κανείς δεν έδωσε σημασία
στα λόγια μου, ακόμη και οι ληστές που με φύλαγαν είχαν αγριέψει μαζί μου.
-

Βιάσου, γιατί μα την πίστη μου θα σε σκοτώσω επί τόπου- αρκετά μας έχει φέρειείπε στον ληστή που βρισκόταν δίπλα του. – Δεν ξεφορτωνόμαστε τώρα το σατανά;
Κάψαμε τη ψυχή μας με όλες του τις ιδιοτροπίες του. Ένας Θεός ξέρει πότε θα έρθουν οι παράδες.

Αυτά είπε και με χτύπησε στην πλάτη με το κοντάκι του τουφεκιού του. Βλέποντας πόσο
άσχημα ήταν τα πράγματα προσπάθησα να σκαρφαλώσω το βουνό αγκομαχώντας και στενάζοντας μέχρις ότου φτάσαμε σε ένα επίπεδο μέρος, όπου ανάψαμε μια φωτιά και μείναμε εκεί όλη τη μέρα.
Όλοι προσπάθησαν να με κάνουν να νιώθω άχρηστος, και κανείς δεν μου έλεγε μια καλή
λέξη. Εγώ μιλούσα και αυτοί μου απαντούσαν άγρια. Συζητούσαν μεταξύ τους τι να κάνουν
με μένα . Με είχε καταλάβει τρόμος και δεν ήξερα πώς να τους συμπεριφερθώ. Έτσι τραβήχτηκα στο πλάι και άρχισα να κλαίω για η μαύρη μου τη μοίρα. Είχαν κρεμασμένα τα μούτρα τους και έδειχναν εκνευρισμένοι. «Γιατί συμπεριφέρονται έτσι»; Σκεφτόμουν. «Μήπως
πληροφορήθηκαν ότι δεν έχω χρήματα; Πως θα τελειώσει αυτή η δουλειά; Όσο για το αν
θα με αφήσουν ελεύθερο, όπως έγινε κουβέντα, φοβούνται ότι θα γίνουν περίγελο στις
άλλες συμμορίες. Δεν τους άρεσε η ιδέα να με σκοτώσουν καθώς έμαθαν ότι είμαι υπάλληλος μιας Βρετανικής Εταιρείας. Το να με κρατήσουν, φοβούνται ότι αυτό θα εξοργίσει
τους φίλους τους που κρύβονται από μένα. Αυτές οι σκέψεις με τάραζαν. Μετά θυμήθηκα
ότι ήταν Κυριακή και είπα μέσα μου: «Ω τι δύστυχος που είμαι να βρεθώ σ’ αυτό το μέρος
αυτή την ευλογημένη ημέρα! Δώσε μου υπομονή ω Κύριε, γιατί η θλίψη καταπιέζει την ψυχή μου. Πάρε με από αυτόν τον κόσμο αν είναι θέλημα σου να τελειώσει η ζωή μου». Μόλις
είπα αυτό ένιωσα να ελαφρώνω και μπόρεσα να ξεχάσω το που ήμουν. Έτσι πλησίασα μερικούς ληστές και άρχισα συζήτηση μαζί τους, όμως αυτοί έκαναν τον κουφό. Σκεφτόντουσαν ότι μιλούσα με σκοπό να τους τρομοκρατήσω για να με ελευθερώσουν.
-

-

Ε, λοιπόν, αυτό είναι το επάγγελμα μας, - μου είπαν αυτοί. – Γνωρίζουμε ότι είναι
κακό, όμως κάτι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε την μπουκιά για το στόμα
μας. Πρέπει να ζήσουμε και εμείς και οι οικογένειες μας. Όμως να το ξέρες δεν πέφτουμε στο λαιμό των φουκαράδων. Αρπάζουμε μόνο από τους πλούσιους και έτσι
βάζουμε το κεφάλι μας σε κίνδυνο.
Μη μας πουλάτε εκείνες τις κουταμάρες που υποτίθεται ότι είσαστε έντιμοι πολίτες
ή πιο ειλικρινείς, ακόμα κι αν παριστάνετε τους δίκαιους,- είπαν αυτοί. – Δεν έχετε
σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους; - Σκοτώνουμε μόνον αυτούς που δεν μας υπακούνε. Δεν έχουμε βγει για να αρπάζουμε ανθρώπους, αλλά για να κερδίσουμε
λίγους παράδες, αλλιώς θα ψοφήσουμε από την πείνα και κανείς δεν θα σπάσει το
κεφάλι του να σκεφτεί ότι δεν βρίσκαμε ούτε μια κρούστα ψωμί για τις οικογένειες
μας. Εσείς δεν κλέβετε περισσότερο από μας; Αυτοί οι κλέφτες που θεωρούνται έντιμα πρόσωπα εκείνοι που κοκορεύονται στα καταστήματα τους, αν πέσεις στα
νύχια τους, δεν θα σε αφήσουν να φύγεις χωρίς να πάρουν το δέρμασου. Δεν έχουν
έλεος για τους άλλους, όπως έχουμε για σένα. Όταν πάμε στην κυβέρνηση να κλά-
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ψουμε, ποιος μας ακούει; Ποιος κάνει σήμερα το δίκαιο; Όταν έχεις κάποια δουλειά, πρέπει να είσαι πρόστυχος και να το κάνεις αμέσως, αν όμως είσαι έντιμος, το
καλύτερο είναι να τα εγκαταλείψεις και να μην κουραστείς μάταια. Δεν το ξέρετε
ότι αν είχαμε στην κυβέρνηση ένα φίλο έμπιστο, καλόψυχο και τίμιο, ακόμη και εμείς οι ληστές δε θα κάναμε τίποτε που να θεωρείται «μαύρο»; Κάποτε είχα την
ανάγκη για τριακόσια γρόσια για να πληρώσω τους φόρους. Ήθελα να τους πληρώσω, γιατί απ’ αυτό εξαρτιόταν μια άλλη πολύ σημαντική εργασία. Θέλησα να πάρω
τα χρήματα με δάνειο με δάνειο τρία τα εκατό το μήνα, βάζοντας ενέχυρο τη γη
μου. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσω το χρέος δεν είχα παράδες. Μετά δύο χρόνια
έπεσα σε μια μεγάλη δυστυχία και δεν πλήρωσα καθόλου τους τόκους. Τον τρίτο
χρόνο μου πήρανε το χωράφι. Έτσι τι να κάνω χωρίς χωράφι; Με το άλογο που άρχισα να μεταφέρω ξύλα στην πόλη, αλλά δεν μπόρεσα να έχω χρήματα για να αγοράσω αλάτι. Ήρθε ο χειμώνας και βρέθηκα στο βάθος της δυστυχίας, δεν είχα τίποτε, ούτε για να φάω μια μπουκιά. Έτσι πούλησα το άλογο και αγόρασα δύο σάκους
με καλαμπόκι. Δε πέρασε πολύς καιρός και τέλειωσε το καλαμπόκι. Για να μη πεθάνω από την πείνα αποφάσισα να βγω ληστής και να εκδικηθώ αυτούς που με σκληρότητα με πήραν στο λαιμό τους και δε λυπήθηκαν καθόλου τον φουκαρά. Και ναι,
αυτός που θεωρείται έντιμος και δίκαιος ήταν δέκα φορές χειρότερος από μένα.
Αυτός κλέβει, εξαπατά, αρπάζει και σκοτώνει. Αυτά τα πράγματα τα κάνει χρησιμοποιώντας το χέρι της κυβέρνησης και σ’ αυτόν δεν μπαίνουν αγκάθια στα πόδια
του. Ίσως να μην έχουμε πολλή πίστη, όμως αυτοί δεν έχουν καθόλου. Καμιά φορά
εμείς κάνουμε κάτι που είναι καλό, όμως αυτοί που έχουν τις αποθήκες τους γεμάτος δεν δίνουν ούτε μια κρούστα ψωμιού στους κακόμοιρους τους φουκαράδες
που πεθαίνουν από την πείνα. Είναι αλήθεια ότι λέμε πολλά ψέματα, όμως τα δικά
μας ψέματα γίνονται σε λίγους ανθρώπους και δεν προκαλούν μεγάλη δυστυχία.
Όμως τα δικά τους ψέματα που τα γράφουν ακόμη και μέσα από εφημερίδες,
παίρνουν στο λαιμό τους ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς κλέβουμε με ταγάρια, αυτοί
κλέβουν με μεγάλους σάκους, εμείς αρπάζουμε από τους πλούσιους, αυτοί πίνουνε
τον ιδρώτα που χύνουν οι φουκαράδες. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Δεν έχετε κανένα τρόπο να κάνετε τον λαό μας ευτυχισμένο; Αλίμονο αν περιμένουμε κάτι από
τους σημερινούς μας πρόκριτους. Χρειάζεται μια πιο μεγάλη δύναμη, μια δύναμη
που μόνο από το Θεό μπορεί να έρθει, που θα μας δώσει ένα δίκαιο δρόμο και όπου θα προοδεύσουμε.
Εκείνο το βράδυ επιστρέψαμε πάλι στο χωριό, όμως αυτή τη φορά με μετέφεραν στο σπίτι
ενός μουσουλμάνου. Εκεί πέρασα αναπαυτικά για τρεις μέρες. Ο νοικοκύρης του σπιτιού
έκατσε με μένα και είχαμε μια ευχάριστη συζήτηση. Η τροφή και ο ύπνος σ’ αυτό σπίτι ήταν
καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Μια μέρα προσπάθησα να μάθω σε δύο ληστές να
διαβάζουν αλβανικά. Στη τσέπη μου υπήρχε ένα κομμάτι χαρτί και με ένα κομμάτι κάρβουνο έγραψα πάνω του το αλφάβητο. Άρχισα να τους διδάσκω, όμως αυτοί δεν είχαν υπομονή. Ωστόσο η δουλειά του φύλακα την κάνανε πολύ καλά. Τρεις ή τέσσερεις απ’ αυτούς
κρατούσαν τα μάτια τους καρφωμένα στο δρόμο από φόβο μην εμφανιστεί ξαφνικά ο
στρατός. Μόλις μπαίναμε σε κάποιο χωριά, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να σιγουρευτούν αν υπήρχε εκεί κάποιος ξένος ή όχι
Ο γέροντας του σπιτιού καθόταν στην γωνία της εστίας και ρωτούσε ξανά και ξανά:
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-

Τι νέα έχουμε; Μήπως φέτος θα έχουμε πόλεμο;

Οι ληστές έκαναν σαν να ήξερα και απαντούσαν σαν να ήταν σίγουροι.
-

-

-

Η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά με τη Ρωσία. Αυτή επιθυμεί να πάρει τη χώρα μας,
γιατί αυτή είναι η καλύτερη στον κόσμο.
Σίγουρα θα έχουμε πόλεμο, - θα περιμένουμε έναν άλλο, - θα πάμε κατευθείαν στο
παλάτι του αυτοκράτορα, θα το λεηλατούσαμε όπως θα λεηλατούσαμε αυτά τα
στολίδια, όπως λεηλατήσαμε στον τελευταίο πόλεμο και τους Σέρβους.
Μείνετε ήρεμοιστη χώρα και μην πανικοβληθείτε. είπε ένας τρίτος, όταν ήμουν στη
φυλακή εκεί δεν ήταν τόσο εύκολο όσο λέγεται.
Τι λες μωρέ; - τον διέκοψε ένας καυχησιολόγος. – Δεν το ξέρεις είμαι Αλβανός και
γιος Αλβανού;! Θα ριχτώ στη φωτιά για να δείξω τη γενναιότητα μου· δε θα φοβηθώ έναν εχθρό. Δεν έχουν ακόμη γεννηθεί αυτοί οι άνδρες που θα δούνε την πλάτη
μου στη μάχη. Ο Θεός μου έδωσε ένα όνομα και δεν ντρόπιασα τα άρματα μέχρι
σήμερα.
Ε και λοιπόν αν ακούσεις το θόρυβο που κάνουν δέκα χιλιάδες τουφέκια και τα κανόνια από εκείνες τις μπάλες και τις οβίδες που ρίχνονται σαν αστραπή, τότε θα
δεις πως τα πόδια σου θα τρέμουνε. Είναι εύκολο να δείχνεσαι γενναίος στον Κυριαζή που τον έχουμε όμηρο.

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε η κραυγή μιας τσίχλας. Ο πολεμιστής που καμάρωνε
για τη γενναιότητα του, ετοίμασε το όπλο του και πήγε στο παράθυρο για να σημαδέψει το
πουλί, τα χέρια του τρέμανε και το πρόσωπο του χλόμιασε. Ο ήρωας που δε θα έτρεμε στη
μάχη είχε φόβο από τον κρότο της εκπυρσοκρότησης του δικού του το όπλου.
Εν τω μεταξύ ο γέρος είχε σκεφτεί κάτι άλλο. Διέκοψε τη συζήτηση και είπε:
-

Την άνοιξη αν δώσει ο Θεός, να γίνεις και συ γιε μου ένας ληστής.

Ο καημένος ο γέρος δεν ήξερε κανένα άλλο επάγγελμα που να είναι καλύτερο για το γιο
του.
Ένας από αυτούς μας διέκοψε.
-

Μην παίρνεις το γιο σου στο λαιμό σου, θείε, αλλά να το κρατάτε στο σπίτι για να
κάνει τη μικρή δουλειά που έχετε, αν θέλετε να είστε χαρούμενοι και οι δυο σας.
Μη μας κοιτάς. Έχουμε βγει ληστές για το κακό. Δεν υπάρχει χειρότερη και πιο εξευτελιστική δουλειά από αυτή τη δική μας· δεν μπορούμε να φάμε ψωμί, ούτε
κοιμηθούμε χωρίς φόβο. Η ψυχή μας είναι σκοτωμένη, τόσο άσχημα νιώθουμε, όταν μπαίνουμε στο σπίτι ενός φουκαρά και του αρπάζουμε τη μπουκιά απ’ το στόμα των παιδιών του. Αυτή η δουλειά απαιτεί αγριότητα, γιατί αλλιώς με το να είσαι
καλόψυχος έχεις χάσει τα πάντα. Λέμε ψέματα αν πούμε ότι οι παράδες βγαίνουν
εύκολα μ’ αυτόν τον τρόπο. Συχνά κοιμόμαστε πεινασμένοι, και δεν υπάρχει νύχτα
που να μη κοιμηθούμε χωρίς φόβο. Τα πουκάμισα μας τα αλλάζουμε μια φορά
στους έξη μήνες. Είμαστε πολύ βρώμικοι και κουρελιασμένοι. Πίνουμε το αίμα . Οι
ψύλλοι μας πίνουν το αίμα και ο φόβος έχει γεμίσει την καρδιά μας. Απόψε θα κοιμηθούμε εδώ και στην αυγή πρέπει να φύγουμε για αλλού. Τι μαύρο καλό έχουν οι
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-

-

ληστές; Δε βλέπεις πως στη τσέπη μας δεν έχουμε ούτε ένα οβολό για να αγοράσουμε ψωμί;
Ευλογημένο το στόμα σου, γιε μου, αλλά η ζωή εδώ είναι σκληρή και δεν μπορούμε
να την αντέξουμε. Έχω και άλλους γιους για να βγούνε στη δουλειά, γι’ αυτό είπα
να τον στείλω αυτόν μαζί σας. Ίσως να βρει την τύχη του και να κερδίζει χρήματα,
και να βρει έναν αντικαταστάτη για το στρατό ώστε ο ίδιος να μην πάει στρατιώτης.
Άσε αυτή την σκέψη – του απάντησε ο ληστής, - αν αγαπάς τον εαυτό σου και το
γιος σου. Είναι εκατό φορές καλύτερο να ντυθεί στρατιώτης, παρά να έλθει με μας.
Αν όμως ντυθεί στρατιώτης, θα κάνει το καθήκον του προς το κράτος και θα εργάζεται με το μυαλό του στο κεφάλι του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως εμείς, αλλά τρώει και κοιμάται σαν άνθρωπος, χωρίς φόβο να περιμένει την ημέρα που θα επιστρέψει στην ευτυχία του σπιτιού. Δυστυχής είναι αυτός που παίρνει το μαύρο
δρόμο και δεν υπάρχει τίποτε για να ξεφύγει. Εμείς δεν ξέρουμε τι τέλος μας περιμένει. Όσο περισσότερο ζούμε τόσο περισσότερο έχουμε βάσανα. Ακόμη και αν
γλυτώσουμε την εκδίκηση των εχθρών μας, τα κόκαλα μας θα σαπίσουν στη φυλακή. Πες μου αν έχω δίκιο αν γνωρίζεις κάποιο ληστή που πέρασε άσπρη μέρα στα
γεράματα του. Ακόμη και αν πάρει αμνηστία θα τον χτυπά η συνείδηση για τα κακά
που έκανε στους αθώους.

Μετά τρεις μέρες φύγαμε από το Νικολάρι και μπήκαμε σε μια κοιλάδα ανάμεσα σε δύο
ψηλά βουνά, όπου περάσαμε ένα μικρό χείμαρρο. Στο δρόμο συναντήσαμε πολλούς ταξιδιώτες.
-

Για πού κύριε Κόλι; Ρώτησε ένας ληστής.
Για το παζάρι της Κορυτσάς, - του απάντησε, εσείς που πηγαίνετε;
Βγήκαμε για κυνήγι, - του απάντησε ο Σάλι.

Εκεί στην κοιλάδα καθίσαμε πάνω σε κάτι βράχους στον ήλιο. Μπροστά μας υπήρχε ένα
ψηλό βουνό και απότομο, όπου δύσκολα θα ανέβαινε πόδι ανθρώπου. Κάπου εκατό μέτρα
μακριά είδα ένα μεγάλο αετό να κάθεται σε κάτι κατσάβραχα. Ο Σαχίν θέλησε να τον σκοτώσει, όμως αν και πυροβόλησε πέντε φορές, δεν τον πέτυχε. Ο αετός δεν έφυγε από τις
σφαίρες, σα να ήθελε να κοροϊδέψει τον κυνηγό. Μόλις άκουε τον κρότο, πηδούσε από ένα
βράχο σε άλλο χωρίς καθόλου φόβο.
Στην κοιλάδα περιμέναμε μέχρι το σούρουπο και μετά πήγαμε σε ένα χωριό, σε ένα σπίτι
γεμάτο με ξύλα. Μόλις βγάλαμε τα ξύλα έξω, ανάψαμε μια φωτιά και καθίσαμε. Στο Οπάρι
γεμίζουν τα εγκαταλειμμένα σπίτια ειδικά με ξύλα, με άχυρα ή με άλλα πράγματα για να
μην πάνε εκεί ακάλεστοι κάποιοι «φίλοι».
Μόλις πήραμε θέσεις, ο Ντέμκα είπε στην γυναίκα που μας υπηρετούσε;
-

Σήμερα θέλω γιαχνί με κρεμμύδια, τίποτε άλλο.
Καλά, καλά γιέ μου, - του απάντησε εκείνη, ίσως με οργή, ίσως και με κατάρες.

Μερικοί από τους ληστές συμπεριφέρθηκαν καλύτερα προς τους ανθρώπους του σπιτιού
όπου ήρθαν. Αυτοί έλεγαν:
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-

Δώσε μας ότι σας έχει δώσει ο Κύριος. Ακόμη και ξηρό ψωμί, αν δώσετε σε εμάς,
θα το θεωρήσουμε το καλύτερο για να σας τιμήσουμε, γιατί δεν σας το χρωστάτε.

Είχαν αποφασίσει να μείνουν μια νύχτα το πιο πολύ, σε ένα χωριό, αλλά τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Δεν είχαμε χρόνο ούτε για να φάμε το γιαχνί που παράγγειλε ο Ντέμκα. Η
γριά πρέπει να καταράστηκε με οργή: «Να μη φάτε καθόλου»! Πριν καλά – καλά σκοτεινιάσει ήρθαν αγγελιοφόροι στον Σαχίν και μας είπαν να πάρουμε μαζί μας ψωμί και να συναντηθούμε μαζί τους στον πάνω δρόμο. Τους ληστές τους έπιασε φόβος, γιατί κατάλαβαν ότι
οι στρατιώτες τους πιάσανε στον ύπνο. Ένας άνθρωπος θυμήθηκε ότι είδε στην κοιλάδα
κάποιους ντυμένους στα μαύρα.
Ξεκινήσαμε βιαστικά. Οι γυναίκες μάζεψαν όλα τα ψωμιά που είχαν και μας τα έδωσαν,
μαζί με λίγο τυρί και δύο πράσα. Αυτές τρέμανε από το φόβο, γιατί μας δώσανε ψωμί, γιατί
ξέρανε ότι όταν θα φεύγανε οι ληστές, θα ερχόντουσαν οι στρατιώτες που ήταν ένα φορτίο
ακόμη πιο βαρύ. Αυτές είχαν αγωνία για τους στρατιώτες που δε γνώριζαν αλβανικά και
έκαναν πολλά αυθαίρετα πράγματα
-

Αυτοί αρπάζουνε τις τροφές και τα ποτά, - μου είπε μια από αυτές, - αυτοί ξυλοφορτώνουνε τους άνδρες μας και σπάνε τα κεφάλια αφού μας παίρνουνε όλα τα
χρήματα.

Βγήκαμε στον πάνω δρόμο και ενωθήκαμε με την υπόλοιπη συμμορία. Ο καιρός ήταν ζοφερός, αλλά το ίδιο συνέβαινε και με τα πρόσωπα τους. Αυτή η βιαστική φυγή έδειχνε ότι
τα πράγματα ήταν μπερδεμένα.
Ένας μπίμπασης (ταγματάρχης) από το μοναστήρι, ο Χουσέν Μπέις, με δεκαέξη στρατιώες,
είχε έρθει για να κυνηγήσει τους ληστές που είχαν σκορπίσει φόβο στην περιοχή. Ένας άλλος μπιμπάσης, με μια εξίσου μεγάλη μονάδα είχαν ξεκινήσει από την Κορυτσά. Αυτοί είχαν
συνεννοηθεί να επιτεθούν στους ληστές από δύο πλευρές και να μην τους αφήσουν μονοπάτι για διαφυγή.
Τότε στο Μοναστήρι είχε έρθει ο Ταγματάρχης Τρότερ, που τον είχε στείλει η αγγλική κυβέρνηση για να δώσει πληροφορίες για το πώς πήγαιναν τα πράγματα σ’ αυτήν την περιοχή
(βιλαέτι) Οι φίλοι μου τον πληροφόρησαν ότι είχα συλληφθεί από τους ληστές και αυτός
πήγε για αυτό το σκοπό στον πασά. Ο πασάς του έδωσε το λόγο του ότι θα έστελνε στρατιώτες για να πιάσουν τους ληστές, και ότι σε δύο εβδομάδες ο όμηρος θα είχε ελευθερωθεί.
Πραγματικά έστειλε μια μεγάλη δύναμη, που είχε ως αποτέλεσμα να ενοχληθούν οι ληστές,
αλλά αυτός που είχε τις χειρότερες συνέπειες ήμουν εγώ. Από εκείνη την μπερδεμένη νύχτα μέχρις ότου ελευθερώθηκα δεν είδα μια άσπρη ημέρα. Μέχρι τότε έμεινα σε πιο υγιεινά αχούρια, όπως του ιερέα και των οικοκυράδων από αυτά που έμεινα μετά. Δεν έβλεπα
άλλον άνθρωπο εκτός από δύο ληστές που με φρουρούσαν όπου και να πηγαίναμε. Δεν
άκουγα καμιά καλή κουβέντα και σιγά –σιγά με κυρίεψε μια κατάθλιψη.
Από το χωριό πήγαμε σε ένα δάσος και από εκεί κατεβήκαμε σε ένα ποτάμι. Εκεί, και από
τις δύο όχθες, λίγο πάνω από την επιφάνεια, υπήρχαν δύο βράχοι. Αυτό το ποτάμι θα μπορούσα να το περάσω με ένα πήδημα, όμως ήταν σκοτάδι και δεν έβλεπα που θα πηδήσω.
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Εκτός απ’ αυτό, στους βράχους υπήρχε ένα λεπτό στρώμα χιόνι σαν σαπούνι και μπορούσα
να γλιστρήσω εκεί που θα πηδούσα, δύσκολα θα έβγαινα ζωντανός καθώς ο ποταμός είχε
πολύ ισχυρά ρεύματα. Μόνο δύο ή τρεις πηδήξανε, οι άλλοι βγάλανε τα τσαρούχια τους και
τις περισκελίδες τους και πέρασαν το ποτάμι λίγο παρακάτω σε ένα σημείο που το ποτάμι
ήταν πιο ρηχό. Οι πιο δυνατοί πήραν στην πλάτη τους πιο αδύνατους και πέρασαν στην άλλη πλευρά. Ακόμη και εγώ, όπως οι άλλοι προχώρησα μέσα απ’ το ποτάμι, όμως βράχηκα
πολύ γιατί έπεσα σε ένα βαθύ σημείο. Το κρύο μπήκε μέσα από το παλτό, όμως δεν είχα τι
να κάνω· ντύθηκα γρήγορα τις κάλτσες και τα παπούτσια, και όταν όλοι ετοιμάστηκαν, πήραμε το δρόμο και άρχισα να ζεσταίνομαι.
Εκείνη τη νύχτα έπεσε χιόνι και φυσούσε ένας παγωμένος αέρας. Προχωρήσαμε και απομακρυνθήκαμε αρκετά από τους στρατιώτες που μας είχαν
ακολουθήσει τα ίχνη μας. Τα ρυάκια είχαν ξεχειλίσει και επειδή δεν υπήρχαν πέτρες να πατήσουμε,
έπρεπε να περνάμε από μέσα τους. Υπήρχε ένας
ποταμός μπροστά μας, και ακούγαμε το ποτάμι να
ρέει με πολύ θόρυβο. Εγώ φοβήθηκε πολύ. Δε μου
φάνηκε σαν ένας χείμαρρος. Μερικοί είπαν:
-

Άνδρες να τον περάσουμε.

Ένας άλλος τους διέκοψε.
- Όχι ορέ φίλε, δε βλέπετε πόσο πολύ νερό
έχει;
- Εκατοντάδες φορές έχω περάσει από αυτό
το ποτάμι, αλλά είναι τόσο δυνατό όσο ποτέ –
πρόσθεσε ένας άλλος.
Πήδημα από βράχο σε βράχο
- Ας πάμε λίγο πιο κάτω,- είπε ένας άλλος, εκεί που ο ποταμός φαρδαίνει και δε φθάνει ούτε μέχρι τα γόνατα.
Ο Σαχίν είπε:
-

Μην απομακρυνθείτε πολύ, γιατί αυτό το διαβολοποτάμι έχει πολλούς λάκκους. Να
μας φυλάγει ο Θεός, να μην πέσει κανείς μέσα σε κάποιον απ’ αυτούς. Αν δεν κολυμπάτε, σας έφαγε. Πολλοί άνθρωποι έχουν πνιγεί σ’ αυτό το ποτάμι ακόμη και με
πολύ λιγότερο νερό από όσο τώρα. Μη σηκώνετε τα πόδια σας, αλλά προχωρήστε
σέρνοντας τα να μένουν κολλημένα στην κοίτη του ποταμού. Ο ποταμός έχει αγριέψει και, με λίγο ανασήκωμα των ποδιώ, θα σας πάρει ένας στρόβιλος και θα
φάτε το κεφάλι σας. Ανοίξτε τα μάτια σας για να μην πνιγείτε! Αν κάποιος πέσει δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτε γιατί στη ράχη μας έχουμε τους στρατιώτες.

Τα άκουγα αυτά, και σκεφτόμουν ότι αφού φοβούνται αυτοί που δεν το είχαν τίποτε να
περάσουν ένα ποτάμι, όμως εγώ ο έρημος που δεν είχα περάσει ποταμό πριν τι θα έκανα;
Φυσούσε δυνατά και έπεφτε χιόνι. Τρομοκρατημένος είπα: «με περιμένει ο θάνατος σ’ αυτό το ποτάμι».
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Ενώ με είχαν πιάσει αυτές οι σκέψεις στο μυαλό, ήρθε κάποιος από πίσω, με χτύπησε και
μου είπε:
-

Γδύσου γρήγορα γιατί ο χρόνος δεν περιμένει και δε θα σταθούμε να σε περιμένουμε εσένα!

Ενώ γδυνόμουν έσπαγα το κεφάλι μου τι να κάνω για να μη γίνουν μούσκεμα τα ρούχα
μου. Ένας ή δύο άνθρωποι πέρασαν το ποτάμι. Το νερό είχε φθάσει περίπου δύο δάχτυλα
πάνω από τα γόνατα, αυτοί όμως ήταν ψηλοί. Καθώς γδυνόμουν, έριξα στη ράχη μου το
παλτό μου, και καθώς προσευχόμουν στο Θεό, μπήκα στο ποτάμι. Το νερό έφθασε αμέσως
στα γόνατα μου. Ήταν πολύ σκοτάδι και δεν έβλεπα που έβαζα τα πόδια μου. Σιγά –σιγά
μπήκα πιο βαθιά και είπα στον εαυτό μου: «αν δεν είναι όχι πιο βαθιά απ’ αυτό, μου φαίνεται ότι θα περάσω». Εκτός απ’ αυτό γλιστρούσαν τα πόδια μου και το νερό έφθασε μέχρι
τη μέση μου. Σταμάτησα λιγάκι και έξυσα με τα πόδια μου τον βυθό για να μη με πάρει το
ρεύμα. Με το ζόρι μπορούσα να αναπνεύσω. Τα ρούχα μου είχαν βραχεί, γιατί καθώς ήμουν γυμνός και κυρτωμένος δεν μπορούσα να κρατήσω τα χέρια μου ψηλά. Φώναξα για
βοήθεια, αλλά ο καθένας φρόντιζε μόνο για τον εαυτό του. Κάποιος που ερχόταν από πίσω,
με έβρισε άσχημα γιατί εμπόδιζα το δρόμο. Με προσοχή έσυρα τα πόδια μου στον πάτο,
μέχρις ότου έφθασα στην όχθη. Ήμουν ολόκληρος μούσκεμα. Έτσι γλίτωσα από το ποτάμι,
όχι όμως και από τον κίνδυνο. Ίσως το να είχα πνιγεί στο ποτάμι θα ήταν ευκολότερο από ό,
τι το να προχωρήσω μέσα από το δριμύ ψύχος, μουσκεμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.
Όλη η συμμορία ντύθηκε πολύ γρήγορα, ενώ εγώ έμεινα πίσω. Αυτοί με μάλωναν: «κάνε
γρήγορα»! «Κούνα τα ξερά σου και προχώρα»!, «Προσπάθησε να κουνηθείς»! Με όλο το
δριμύ ψύχος άρχισα λιγάκι να ζεσταίνομαι. Προχωρήσαμε και τα ρούχα μου που ήταν παγωμένα, αρχίσανε να παγώνουν από τον κρύο αέρα.
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5. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΗΣΤΕΣ
Τέσσερις ώρες μετά τη δύση του ηλίου φθάσαμε σε ένα χωριό. Σταματήσαμε στην είσοδο
του χωριού, ενώ αυτοί εξέταζαν όσο το καλύτερο μπορούσαν τα σπίτια με φως, μήπως υπήρχαν μέσα στρατιώτες. Βρήκαν ότι ένα σπίτι είχε περισσότερο φως, εκεί όλοι ήταν ξύπνιοι κάνοντας τις δουλειές τους. Όταν σιγουρεύτηκαν ότι όλα ήταν εντάξει μπήκαμε στο χωριό και πήγαμε σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Πολύ γρήγορα ανάψαμε μια μεγάλη φωτιά
και αρχίσαμε να στεγνώνουμε τα βρεμένα μας ρούχα. Καθόμασταν στ’ αγκάθια από το φόβο των στρατιωτών. Τέσσερις ή πέντε ήταν στην σκοπιά στην είσοδο του χωριού. Μετά από
λίγο ήρθε ψωμί και τυρί που είχαμε ζητήσει. Όλοι είχαν ψωμί στα ταγάρια, όμως αυτό το
φύλαγαν για αργότερα. Μετά που φάγαμε η πλειοψηφία τους πέσανε να κοιμηθούν· όμως
εγώ έκρινα ότι το καλύτερο που θα ‘κανα ήταν να ξεράνω τα ρούχα μου. Όταν ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ για λίγο, ο Σαχίν σηκώθηκε και είπε:
-

Ξυπνήστε να φύγουμε!

Στενοχωρήθηκα πολύ που δεν μου έμεινε χρόνος για ανάπαυση, γιατί ήμουν εξαντλημένος
και χωρίς ύπνο. «Ο δύστυχος εγώ», σκέφτηκα, «ποιος ξέρει τι άλλα βάσανα με περιμένουν;
Που θα με πάνε σ’ αυτήν την κατάσταση; Έξω φυσούσε αέρας και έπεφτε χιόνι. Ένας από
τους ληστές είχε μισοξυπνήσει και δεν είχε κοιμηθεί καλά και δεν μπορούσε να καταλάβει
που είμαστε. Όταν συνήλθε και κατάλαβε ότι θα ξεκινήσει, άρχισε να καταριέται σα δαιμονισμένος:
-

Καταραμένος να’ ναι αυτός που με έκανε να βγω ληστής! Να μη δει καλό, ούτε αυτός ούτε το σόι του! Έχω καταντήσει χειρότερος από τα άγρια ζώα του βουνού και
δεν είδα ούτε μια άσπρη μέρα. Η μαύρη μου μοίρα ήταν ότι δεν άκουσα τη μητέρα
μου που μου έλεγε: «Όχι γιε μου, μη με πάρεις στο λαιμό σου εμένα και τον εαυτό
σου. Ξέρεις ότι αν γίνεις ληστής δε θα μπορεί η γη να με κρατήσει. Δε λυπάσαι για
μένα;» Τα μάτια της είχαν γεμίσει δάκρυα. «Καλύτερα να με βάλεις ζωντανή μέσα
στη γη, από το να σε βλέπω να υποφέρεις νύχτα και ημέρα». Αυτή η αμαρτία μου
ενάντια στη μητέρα μου με βρήκε· και δεν κέρδισα τίποτε από τις εμπειρίες μου .
Αχ να γλύτωνα, δε γνώριζα τι έκανα!

Αυτά τα έλεγε ενώ ντυνόταν και έβαζε τα τσαρούχια. Όταν βγήκαμε, ήταν σκοτάδι που ακόμη και τα δάχτυλα μπροστά στα μάτια δεν τα έβλεπα. Περάσαμε ένα απότομο βουνό και
μια βαθειά χαράδρα περάσαμε δύο ή τρεις μικρούς χείμαρρους που όμως ήταν πολύ ορμητικοί, μέχρις ότου βγήκαμε σε ένα δρόμο που ήταν κάπως πατημένος. Περάσαμε δίπλα σε
ένα χωριό, αλλά δεν είδαμε κανένα φως, ούτε ακούσαμε γαυγίσματα από σκυλιά. Και ποιος
θα έμενε ξύπνιος τόσο αργά; Ακόμη και τα θηρία κρύβονται στους κρυψώνες τους για να
περάσουν τη νύχτα. Μόνο για τους ασεβείς δεν υπάρχει ανάπαυση.
Έξω από το χωριό υπήρχε μια πηγή. Μέσα στο σκοτάδι δε φαινόταν τίποτε όμως αυτοί ήξεραν που ήταν. Ήπιαμε νερό και καθίσαμε για να ξεκουραστούμε λίγο πάνω σε μερικές πέτρες. Στη συνέχεια, περίπου μισή ώρα μακριά από το χωριό, βγήκαμε από το δρόμο και καθίσαμε σε ένα σωρό πέτρες. Υπήρχαν περίπου πέντε ή έξι μεγάλες βελανιδιές που στέκονταν εκεί. Οι πιο πολλοί ληστές ξάπλωσαν πάνω στις πέτρες για να κοιμηθούν λίγο. Τα πόδια μου ήταν μουσκεμένα και πονούσα από το κρύο. Σηκώθηκα πάνω, περπάτησα λίγο,
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όμως δε ζεστάθηκα καθόλου. Ζήτησα να βρουν ένα άλλο μέρος για να ανάψουν μια φωτιά,
αλλά τίποτε δεν άλλαξε. ! Μετά μια ώρα σηκωθήκαμε και βγήκαμε ξανά στο δρόμο. Μετά
που διασχίσαμε δάση και κοιλάδες μέχρις ότου φθάσαμε σε ένα επίπεδο μέρος κοντά σε
ένα μεγάλο ποτάμι. Εκεί υπήρχαν μικρές βελανιδιές, πολύ σκορπισμένες από ‘δω και από
‘κει. Τώρα είχε φωτίσει η ημέρα. Το έδαφος ήταν βρεμένο και η φωτιά δεν είχε δύναμη,
γιατί και τα ξύλα ήταν βρεγμένα. Έβγαλα τα παπούτσια για να ξεράνω τις κάλτσες, όμως
δεν μπόρεσα εξαιτίας του καπνού που έβγαζε η φωτιά.
Ενώ βρισκόμαστε καθισμένοι, κάποιος είπε:
-

Οι στρατιώτες μας έχουνε πιάσει όλα τα μονοπάτια και δεν ξέρουμε από πού να
πάμε.

Ο Σαχίν αν και δεν ήθελε να το παραδεχτεί ήταν φοβισμένος, φαινόταν να είχε χάσει τη σιγουριά του. Σπάνια μιλούσε. Και οι άλλοι το ίδιο έκαναν. Άναβαν τα τσιγάρα ο ένας μετά
τον άλλο. Δύο ώρες πριν να δύσει ο ήλιος ο Σαχίν κοίταξε το ρολόι του, και είπε στους άνδρες του να ξεκινήσουν. Αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και σε λίγο περπατούσαμε πάνω στο
χιόνι.
-

Μην αφήνετε πολλά ίχνη! – είπε ο Νούρι- περπατάτε πάνω στα ίχνη του πρώτου.
Αν βρούνε τα ίχνη μας οι στρατιώτες τότε δεν θα είμαστε καλά.

Περπατήσαμε για είκοσι λεπτά, φύγαμε από το δρόμο που οδηγούσε σε μία χαράδρα, και
αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στα τέσσερα απότομους βράχους μέχρις ότου βγήκαμε σε ένα
οροπέδιο. Εκεί είχε πιάσει περίπου δύο δάχτυλα χιόνι. Καθώς προχωρήσαμε λίγο περισσότερο, ήρθαμε στις καλύβες του Lazhan.
Ο Σαχίν με τη μισή συμμορία πήγανε στο χωριό. Ο Νούρι με τους δικούς του ανθρώπους
μείνανε στις καλύβες. Αυτές ήταν μισογκρεμισμένες και το χιόνι έμπαινε μέσα. Μόλις μπήκαμε μέσα, καθαρίσαμε το χιόνι, μαζέψαμε λίγα προσανάμματα και ανάψαμε μια φωτιά.
Εκεί κοντά υπήρχε ένα απόθεμα με κλαδιά από βελανιδιές (χειμερινή τροφή για τις κατσίκες), που τα στρώσαμε για να καθίσουμε και για να κοιμηθούμε. Ο Νούρι με βοήθησε να
φτιάξω ένα στρώμα στο έδαφος και κάθισε κοντά μου. Εκείνη τη νύχτα είχαμε μια ευχάριστη συζήτηση. Μου διηγήθηκε μερικές ιστορίες και τον άκουσα με προσοχή.
-

Λοιπόν πες μου, - είπα στον άνθρωπο που καθόταν δίπλα μου – δεν έχεις βαρεθεί
από αυτό το κακό επάγγελμα; Όσο για μένα, ακόμη και αν κέρδιζα όλον τον κόσμο
δε θα άντεχα ούτε μια μέρα αυτή τη ζωή. Εάν είχες χρησιμοποιήσει τη σοφία και τη
γενναιότητα για καλά και έντιμα πράγματα, είμαι βέβαιος ότι θα έβλεπες καλό, τόσο εσύ όσο και οι άλλοι. Θα ζούσες μια έντιμη ζωή, το σπίτι σου θα χαιρόταν και η
Αλβανία θα έβλεπε μια άσπρη μέρα. Δεν έχετε σκεφτεί τη ζημία που κάνετε πρώτα
απ’ όλα στην οικογένεια και μετά σ’ όλη την Αλβανία; Οι αγρότες έχουν φόβο να
εργαστούν στην γη τους εξαιτίας σας. Δεν μπορούν να βάλουν κάτι στην άκρη, όταν
πηγαίνετε και αρπάζετε τον ιδρώτα τους. Ο αγρότης δε θέλει να σφάξει ένα κατσικάκι για την οικογένεια του, ενώ εσείς πάτε και κλέβετε πέντε ή έξη από τα κριάρια
του με μιας. Πάτε σε ένα σπίτι σαν φίλοι και αυτός σας τιμά, όχι γιατί του κάνει κέφι, αλλά γιατί γνωρίζει τι θα πάθε αν δε σας δείξει την πρέπουσα τιμή. Όταν φεύγε-
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τε εσείς, τους αιφνιδιάζουν οι στρατιώτες σαν να είναι ένα κοπάδι λύκοι, που τους
αρπάζουν ότι έχουν και φεύγουν ενώ εσείς τους πήρατε το ψωμί. Σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι πεινούν εξαιτίας σας. Πολλοί από τους χωρικούς που ήταν ευκατάστατοι φθάσανε σε απελπισία, και εγκαταλείπουν τα χωριά τους ενώ τα σπίτια
τους ερημώνουν.
Αυτός με άκουσε με υπομονή, και ενώ με έβλεπε στα μάτια μου είπε:
-

Η ψυχή μου ξέρει πόσο μισώ αυτή τη δουλειά. Είδες με τα μάτια σου τη μαύρη ζωή
κάνουμε και πως περιπλανιόμαστε μέσα σ’ αυτά τα καταραμένα βουνά. Ποιος είναι
χειρότερα από μας; Κανείς δεν μας αγαπά στον κόσμο ολόκληρες οικογένειες και
φίλοι υποφέρουν εξαιτίας μας. Μάταια, προσπαθώ να πλύνω τις αμαρτίες μου ενώπιον του Κυρίου, έχοντας βυθιστεί ως το λαιμό με το κακό και την κακία. Όμως
μπορώ να πω κι εγώ δύο πράγματα. Εμείς οι Αλβανοί έχουμε μαύρη μοίρα και ίσως
φταίμε κι εμείς . Από τότε που ήρθαμε σ’ αυτόν τον τόπο εδώ και τρεις χιλιάδες
χρόνια · δεν έχουμε αφήσει το όπλο από το χέρι για να μας προστατεύσει από πολλούς εχθρούς. Οι πατέρες μας ήταν αναγκασμένοι να διδάξουν στα παιδιά τα όπλα,
καθώς οι γείτονες ήταν μεγαλύτεροι και έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Για
κακή μας τύχη, η μια γενιά μετά την άλλη γενιά έχουν κληρονομήσει αυτό το καταραμένο έθιμο της βεντέτας. Οι φόνοι για εκδίκηση είναι μέσα μας, δεν μπορούμε
δύο νύχτες στη σειρά να μείνουμε στο ίδιο μέρος. Πριν να βγω ληστής, πήγα κρυφά
σε ένα σπίτι, γιατί με τη βεντέτα που ζητούσε να μας πιει το αίμα, βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι σα να είμαστε σε πηγάδι. Η γη του πατέρα έμεινε ακαλλιέργητη γιατί
δε βρισκόταν κανείς να τη δουλέψει. Τότε αποφασίσαμε να πιάσουμε τα όπλα και
να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε τη γη, αλλά μια μέρα μας στρίμωξαν σε μια
χαράδρα και πυροβόλησαν εμένα και τον αδελφό μου που ήταν μπροστά μου. Τον
σκότωσαν επί τόπου, αλλά με τραυμάτισαν στη σάρκα. Το σπίτι παρέμεινε έρημο.
Μια μέρα, ο μικρός αδελφός πήγαινε με ένα σάκο στο μύλο, όταν δύο εχθροί του
έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν καθώς περνούσε μια γέφυρα. Μια σφαίρα
τον βρήκε στήθος και μια άλλη συνέτριψε τον αστράγαλο του ποδιού. Τέτοια πράγματα είναι κοινά σε αυτή την φτωχή Αλβανία. Δεν τολμούμε να πάμε στο σπίτι μας
και χαρούμε με τους αγαπημένους μας όπως το έχει καθορίσει ο Κύριος. Ρώτα τον
καπετάνιο Νούρι και θα σου πει, ότι και αυτός έχει χάσει πάρα πολλά. Επειδή δε
μπορούσε εξαιτίας της βεντέτας να μείνει στο χωριό, αυτός και ο αδελφός του ο
Ταχίρ βγήκανε ληστές, ενώθηκαν με τον Σαχίν και, όπως είχαμε είκοσι πέντε ανθρώπους, πήγαμε στο Ντεβόλι και σκοτώσμαε τους εθχρούς του Νούρι. Μετά την
ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς, ήρθαμε στον τόπο όπου σε πιάσαμε. Μας έχει
καταραστεί όλος ο κόσμος. Μα τι να κάνουμε, αφού αυτός είναι ο μόνος τρόπος για
να γλυτώσουμε ; Μήπως θέλουμε να είμαστε έτσι; Τι να πω; Έχουν έρθει κακοί χρόνοι. Ο Θεός να μας σώσει! Όμως και εσείς οι έντιμοι και εμείς οι ληστές είμαστε διεφθαρμένοι στη καρδιά και δεν υπάρχει τρόπος για θεραπεία!

Ένας άλλος ληστής που μου φαινόταν κάπως κουτός μπήκε στη συζήτηση και είπε:
-

Όμως κι εμείς κάνουμε καλά πράγματα. Εμείς παίρνουμε τα χρήματα μόνο των
πλουσίων που καταπιέζουν τους φουκαράδες, και τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας! Τα
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χρήματα που παίρνουμε για ομήρους τα μοιράζουμε σε σαράντα χέρια. Τα ξοδεύουμε για τα απαραίτητα εφόδια όπως, το ύφασμα, το τσαρούχια, τα ρούχα, το αλάτι, το λάδι και άλλα πράγματα που χρειάζονται τα σπίτια. Τα χρήματα περνούν από
χιλιάδες χέρια. Υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος : ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε
κάποια χρήματα, να τα δώσουμε στην κυβέρνηση για να πάρουμε αμνηστία και στη
συνέχεια να ζούμε όπου θέλουμε, μακριά από τις βεντέτες.
Δεν έδωσα και πολλή σημασία σ’ αυτά που μου είπε, αλλά στράφηκα στον πρώτο και του
είπα:
-

-

-

-

-

Δεν .βρίσκετε κανένα τρόπο για να βγείτε από αυτό το αδιέξοδο, από μια τόσο
βλαβερή και επικίνδυνη δουλειά και που σας φέρνει τόση ντροπή σε σας και στην
οικογένεια σας ; - ρώτησα εγώ
Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;- αν φύγουμε σε ξένες χώρες, θα γίνουμε σκλάβοι
των άλλων. Δεν γνωρίζουμε να κάνουμε άλλη δουλειά για να βγάλουμε λεφτά για
να συντηρήσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.
Μπαίνετε σε μεγάλες αμαρτίες όταν λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε άλλη δουλειά
εκτός από αυτήν - είπα.- Εμένα μου φαίνεστε ότι είσαστε έξυπνοι άνθρωποι που θα
μπορούσατε να κάνετε λογιών –λογιών δουλειές. Είμαι πεπεισμένος ότι όποια εργασία κάνετε θα φτάσετε στην κορυφή. Πολλοί Αλβανοί έχουν μεταναστεύσει σε
ξένες χώρες και παρόλο ότι δεν είχαν ούτε ένα γρόσι στη τσέπη τους κέρδισαν πολλά και τώρα είναι πολύ πλούσιοι.
Έχουν κερδίσει κάποια στιγμή, αφήστε τους τώρα να σας δείξουν εάν σας αγαπούν,
-είπε,- κέρδισαν χρήματα γδύνοντας Αιγύπτιους φελάχους, οι οποίοι πληρώνουν
τόκους εξήντα με εβδομήντα τοις εκατό για τα χρήματα που πήραν δανεικά. Όταν
αυτοί δεν έχουν να πληρώσουν τους τοκογλυφικούς αυτούς τόκους τότε τους αρπάζουν ότι έχουν και τους έχουν καταντήσει τους δυστυχείς στη χειρότερη δυστυχία. Μια τέτοια επιτυχία είναι χειρότερη από τις δικές μας ληστείες. Άλλοι που πηγαίνουν σε άλλες χώρες γίνονται πωλητές πιοτών και νυχτερινών κέντρων, που είναι λιγότερο έντιμοι από εμάς. Ξέρουμε ότι είμαστε κακοί, αλλά όχι τόσο πολύ. Έχουμε ληστέψει τους ανθρώπους, τους πήραμε τα χρήματα και τον πλούτο, όμως
αυτοί πήραν από τους ανθρώπους την τιμή, που είναι το πιο πολύτιμο πράγμα, και
τους έκαναν να είναι ντροπιασμένοι. Είμαστε όπως είμαστε, όμως φυλάγουμε την
τιμή των άλλων. Ποτέ δεν πιέζουμε κανέναν να κάνει τίποτα χωρίς τη θέλησή τους.
Είναι ελεύθερος να ζει με καθαρή καρδιά στα μάτια του Θεού. Επιπλέον, αυτός που
υποφέρει με μας, σκέφτεται περισσότερο για τον Κύριο, ακόμη και όταν χάσει τα
χρήματα, θα μάθει ακόμα πολύτιμα πράγματα. Καταλαβαίνει τη ματαιότητα αυτής
της ζωής, σκέφτεται για τα ανώτερα πράγματα και μαθαίνει να έχει έλεος για τους
φουκαράδες. Καταλαβαίνει ποιος είναι και ποια είναι η αξία του, χωρίς να καυχιέται στο σπίτι του. Αυτά είναι πολύτιμα μαθήματα για αυτό που τα ακούει και τα
φυλάγει.
Αυτά τα μαθήματα, τα οποία λέτε, - του απάντησα, - τα σκέφτεται κανείς σε περιόδους ειρήνης και ηρεμίας. Δεν χρειάζεται να βγείτε ληστές για να διδάξετε στους
ανθρώπους αυτά τα πράγματα. Μην ξεγελιέστε να πιστεύετε ότι ο Θεός θα δεχτεί
ως καλό ό, τι κάνετε. Δεν κρίνει όπως εσείς. Ίσως, σε όλες αυτές τις θλίψεις, θα έχω
ένα όφελος, αλλά ο Θεός θα σας τιμωρήσει για το κακό που μου κάνετε. Ο Χριστός

32
έκανε ένα μεγάλο έργο όταν σταυρώθηκε, αλλά ο Θεός θα τιμωρήσει εκείνους που
τον σταύρωσαν. Τα μαθήματα που είπατε δίνονται στα σχολεία και όχι στα βουνά,
με τα όπλα στα χέρια σας. Φροντίστε και πάρετε τα τουφέκια και τα γιαταγάνια
στον σιδηρουργό, για να τα κάνετε άροτρα και οπλές να δουλέψουν η γη, και να
πάρετε την ευλογία του Κυρίου.

33
6. ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΕΝΟΣ ΟΜΗΡΟΥ
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα πολύ ωραία πάνω στο στρώμα που είχα στρώσει με τις κληματόβεργες, γιατί ήμουν εξαντλημένος και δεν είχα κοιμηθεί εδώ και τριάντα έξη ώρες. Ξυπνήσαμε μόλις ξημέρωσε, γιατί είχε σβήσει η φωτιά και άρχισε να κάνει κρύο. Ανάψαμε
μια μεγάλη φωτιά, και ξαναπέσαμε στον ύπνο. Κατά την διάρκεια της ημέρας καθαρίσαμε
την καλύβα και αναπαυτήκαμε, γιατί όπως φαινόταν θέλανε να περάσουνε δυο – τρεις μέρες στην καλύβα. Ο Σαχίν ήρθε από το χωριό με τη μισή συμμορία. Αυτός μας έφερε λίγη
πίτα, που μου φάνηκε πολύ νόστιμη, επειδή ήταν μια αλλαγή.
Η καλύβα που μέναμε ήταν πολύ μεγάλη και μας χωρούσε όλους. Ανάψαμε τρεις φωτιές. Ο
καθένας ασχολιόταν με τις δικές του τις δουλειές. Μερικοί ράβανε τα τσαρούχια, οι άλλοι
μπαλώνανε τα ρούχα, ένας άλλος έτριβε τον καπνό, ένας άλλος έτρωγε, ενώ μιλούσαν για
όλα αυτά. Τρία άτομα πήγανε για να φυλάνε σκοπιά στην κορυφή, για να μην μας πιάσουν
ξαφνικά οι στρατιώτες.
Ενώ καθόμαστε και συζητούσαμε ήρθαν βιαστικά οι σκοποί. Γνωρίζαμε ότι αυτή η βιασύνη
τους, δε σήμαινε τίποτε το καλό. Καθώς πλησίαζαν προσέξαμε ότι τα πρόσωπα τους έδειχναν τρόμο και ο φόβος αυτός μπήκες και σε μας. Όταν φθάσανε, είπανε.
-

Σηκωθείτε, έρχονται στρατιώτες.

Όλοι φύγανε και άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό χωρίς να το συζητήσει ο ένας με τον άλλο. Άρπαξαν τα ταγάρια, τα τουφέκια και τις γούνες, φόρεσαν τα τσαρούχια
και μαζεύτηκαν έξω απ’ την καλύβα. Εμένα με βάλανε στη μέση. Αυτός που ήταν από πίσω μου, μου
φώναζε άγρια να βιαστώ και με καταριόταν. Εκεί είδα ότι ο Σαχίν ήξερε να τρέχει όταν είχε
τους στρατιώτες πίσω από την πλάτη του. Στα δεξιά υπήρχε ένα δάσος, όπου είδαμε κάποιους ανθρώπους που κόβανε ξύλα. Λίγο πιο κάτω ξεκουραστήκαμε λίγο και ο Σαχίν ήρθε
δίπλα μου. Με κοίταξε άγρια και είδα το στόμα του να ανοίγει σα να ήθελε να μου πει: «εξαιτίας σου τρέχουμε σαν τρελοί. Αλλά πρόσεξε γιατί αλλιώς θα σου κάνω τον τάφο.». Ο
δρόμος ήταν φιδωτός δια μέσου ενός χωριού όπου δεν είδαμε άνθρωπο. Μου φαίνεται ότι
μόλις φάνηκαν οι πρώτοι ληστές, οι χωρικοί κρύφτηκαν.
Λίγο πιο κάτω απ’ το χωριό περάσαμε μια γέφυρα πάνω από ένα ρυάκι. Μερικοί θέλανε να
γκρεμίσουν το γεφύρι, όμως οι άλλοι τους σταμάτησαν λέγοντας: «Είναι μεγάλη αμαρτία να
γκρεμίζεις γέφυρες». Μετά αρχίσαμε να ανεβαίνουμε ένα απότομο βουνό, όταν ο Σαχίν
που είχε μείνει πιο πίσω άρχισε να φωνάζει
-

Κάτω! Κάτω!

Κατεβήκαμε σε μια βαθειά κοιλάδα, και μείναμε στη μια πλευρά, και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το βουνό στα αριστερά της γέφυρας. Ο Κάγιο που είχε εξαντληθεί απ’ αυτό το τρέξιμο, είπε;
-

Ω καπετάνιε, ας κρυφτούμε πίσω μετά από αυτούς τους βράχους, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό.

Ο Σαχίν και ο Νούρι δεν απάντησαν αλλά συνέχισαν να τρέχουν γρήγορα.
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Μέχρις αυτό το σημείο φορούσα παπούτσια, που παρόλο ότι ήταν σκισμένα και βάζανε
νερό, με προστάτευαν στα πόδια από τις πολλές πέτρες του δρόμου. Εδώ με ανάγκασαν να
τα βγάλω γιατί από τα ίχνη τους, οι στρατιώτες που μας ακολουθούσαν θα καταλάβαιναν
ότι ήμουν μαζί τους. Τους παρακάλεσα με δάκρυα στα μάτια να με αφήσουν να τα φορώ
γιατί τους είπα, πώς θα περπατήσω στο χιόνι και στις πέτρες; Όταν με άκουσε να λέγω αυτά
τα λόγια, ο Καιμάκου προσπάθησε να με χτυπήσει με τον υποκόπανο του όπλου του, και
τρίζοντας τα δόντια του μου είπε;
-

Άιντε! Σκάσε και κλείσε το στόμα σου, αλλιώς θα σε σκοτώσω επί τόπου! Αρκετά
μας ταλαιπώρησες!

Έπρεπε να βγάλω τις μπότες. Οι κάλτσες ήταν κουρέλια- μόνο το πάνω μέρος και το πλάι
είχαν μείνει. Τις μπότες τις έδεσα μαζί και τις έριξα στον ώμο, με την ελπίδα ότι αργότερα
θα με άφηναν να τις ξαναφορέσω. Έτσι ξυπόλητος, πάνω σε πέτρες και χιόνι, συνέχισα το
ανέβασμα στην απότομη πλαγιά. Όταν φθάσαμε στην κορυφή, καθίσαμε να ξεκουραστούμε.
Δεν ήμουν μόνος εγώ που ήμουν ξυπόλητος. Όταν πεταχτήκαμε έξω από την καλύβα του
Λοζάνι, ο Χατζίου είχε πιαστεί την ώρα που διόρθωνε τα τσαρούχια. Όταν άκουσε ότι οι
στρατιώτες επιτίθενται, πήρε τα τσαρούχια του στα χέρια του και, χωρίς να τον περιμένουν
οι άλλοι να τα φορέσει, είχαν τραπεί σε φυγή.
Όαν βγήκαμε από την κοιλάδα, ο Καϊμάκου γύρισε ο κεφάλι του προς τα πίσω, για να δει αν
πλησιάζουν οι στρατιώτες, φώναξε με μια φωνή που έτρεμε:
-

Άνδρες, θα μας πιάσουν οι γκιαούρηδες: και άρχισε να ανεβαίνει τρέχοντας. Αλλά
ο φτωχός γέρος, με πενήντα χρόνια βάρος
στην πλάτη του, γλίστρησε και έσκισε την
παλάμη του πάνω σε ένα βράχο. Οι άλλοι
άρχισαν να γελάνε μαζί του. Όταν ανεβήκαμε στην κορυφή, αρχίσαμε να προχωρούμε βιαστικά, ο ένας πίσω από τον άλλο, μέχρις ότου φθάσαμε στο Στρελκε
(Strelcë). Σταθήκαμε στην είσοδο του χωριού δίπλα σε ένα τοίχο ύψους μιας οργιάς (= 1,80 μέτρα). Εκεί μας φέρανε λίγο
ψωμί, αλλά σε μένα μου δώσανε πολύ λίγο.

Αυτοί μου παράγγειλαν ένα ζευγάρι τσαρούχια για μένα, και μου πήρανε τις μπότες που τις
κρατούσα στους ώμους μου μέχρι εκεί. Μετά από λίγο πλάκωσε το σκοτάδι. Δεν ήξερα πως
θα έδενα να τα τσαρούχια, γιατί ήταν σκοτάδι και δεν έβλεπα τίποτε. Δύο ληστές ήταν πάνω απ’ το κεφάλι μου και μου ούρλιαζαν ότι έπρεπε να τα δέσω γρήγορα γιατί θα φεύγαμε.
Τα φόρεσα γρήγορα και τα έδεσα όπως μπορούσα αλλά τα έρημα δεν έμεναν στα πόδια.
Κατεβήκαμε προς τα δεξιά του Στρέλκε και πήραμε το δρόμο προς τα κάτω του λόφου.
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Το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό, που δεν μπορούσαμε να δούμε ο ένας τον άλλο. Μόνο από τη
φωνή μπορούσαμε να καταλάβουμε ποιος μίλησε. Αυτοί με φύλαγαν με προσοχή, από φόβο μήπως απομακρυνόμουν μέσα στο σκοτάδι. Ο δρόμος ήταν γεμάτος με λάσπη. Τα τσαρούχια μου βγαίνανε από τα πόδια, έτσι κι εγώ τα έβγαλα και τα έβαλα, όπως ήταν με τις
λάσπες, μέσα στις τσέπες του παλτού. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να τα κρατούσα, και
όταν φθάναμε κάπου θα τα έδενα καλύτερα.
Μετά από μια - δύο ώρες φθάσαμε σε ένα φαρδύ ποτάμι. Καθώς το περνούσαμε το νερό
μου έφθασε μέχρι τα γόνατα. Για να μη βγάλει τα τσαρούχια και τις κάλτσες, ο Σαχίν ανέβηκε στην πλάτη του Καμπέρη. Έτσι έκανε και ο Νούρι με ον Μαλόν. Στο τέλος φθάσαμε
στην απέναντι όχθη.
Όταν βγήκα από το νερό, άρχισα να προσπαθώ να βάλω τα τσαρούχια όπως έκαναν και όλοι οι άλλοι. Ο Καμπέρη με βοήθησε να τα δέσω καλά στα πόδια. Παρόλο που τα πόδια μου
ήταν βρεγμένα, ένιωθα ευτυχισμένος που φορούσα τα τσαρούχια, γιατί τα πόδια μου είχαν
χτυπηθεί και μαύρισαν από τις πέτρες του δρόμου. Μετά πιάσαμε το βουνό, περάσαμε μέσα από έλη, διασχίσαμε ρεύματα και χείμαρρους ορεινούς, σκαρφαλώσαμε πάνω σε ογκόλιθους και σε κατσάβραχα. Ο άνεμος φυσούσε, και τα βουνά και τα ποτάμια βρυχιόντουσαν, που είναι κάτι που σε κάνει να φοβάσαι ακόμα κι αν ήσουν κοντά στη φωτιά και όχι
μέσα στα κατσάβραχα
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περάσαμε δίπλα από κάποιο χωριό, όπου δεν υπήρχε κανένα φως
και τίποτε δεν κουνιόταν. Ποιος μένει ξύπνιος εκείνη την ώρα, εκτός απ’ αυτόν που ασχολείται με έργα του σκότους; Δεν ακούσαμε κανένα γαύγισμα σκυλιού, καθώς τα άγρια ζώα
ήταν στις φωλιές τους στα βουνά. Εντούτοις, οι ληστές και οι δυστυχισμένοι που πέφτουν
στα χέρια τους είναι αναγκασμένοι με «αχ» και «ωχ» να συρθούν μέσα στη βροχή και στο
χιόνι, μέσα από ρυάκια και ποτάμια που σε γεμίζουν φόβους.
-

Αχ η μαύρη μου η μοίρα!- βόγκηξε ένας απ’ αυτούς καθώς φεύγαμε . – Ποιος με
έκανε να μπω σ’ αυτή την καταραμένη δουλειά; Αχ εγώ ο βαριόμοιρος. Είχα χάσει
το μυαλό μου και δεν είχα κανένα φίλο που να με επέστρεφε απ’ αυτόν
τον δρόμο. Ακόμη και σαν σκυλί αν
ζούσα, θα ζούσα καλύτερα από τώρα.
Ω Κύριε, γλύτωσε με απ’ αυτήν την
καταραμένη ζωή!

Περπατήσαμε όλη τη νύχτα, πότε-πότε σταματώντας για να πάρουμε λίγη ανάσα, μέχρις
ότου στη αυγή φθάσαμε σε κάποιο τόπο δίπλα στο χωριό Ζέρετς. Εκεί, σε ένα μικρό οροπέδιο, υπήρχε μια λιμνούλα που είχε μερικά δάκτυλα πάγου στην επιφάνεια. Περπατήσαμε μέσα από τη λιμνούλα που είχε βάθος μέχρι το γόνατο, σπάζοντας τον πάγο στο
πόδι, και στρίψαμε αριστερά σε ένα δάσος και στη συνέχεια μπήκαμε μέσα. Ήταν ένα πευκοδάσος. Προσπαθήσαμε να ανάψουμε μια φωτιά, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί δεν βρήκαμε κανένα ξερό ξύλο. Κόψαμε μερικά κλαδιά από πεύκα και τα ρίξαμε στη φωτιά, όμως
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αυτά μόνο βγάζανε σπίθες και καπνό. Εκεί δεν βρήκαμε κανένα μέρος επίπεδο για να καθίσουμε. Η φωτιά τελικά άναψε σε ένα απότομο μέρος και μέναμε όρθιοι, καθώς το έδαφος
ήταν υγρό. Θα ήθελα να ξέραινα λίγο τις κάλτσες μου και να ζέσταινα τα πόδια μου αλλά
δεν μπόρεσα. Κατάλαβα ότι τα πόδια μου είχαν φουσκώσει, όμως δεν ένιωθα φόβο. Έτσι
που ήμουν κουρασμένος, άυπνος, πεινασμένος και βρεμένος δεν ήξερα τι να κάνω. Οι ληστές είχαν τον φόβο, μήπως οι στρατιώτες έστηναν καρτέρι στο μονοπάτι. Ο Κάγιο, ο Νούρι
και μερικοί άλλοι, πήγαν μπροστά από μας σε ένα ύψωμα και παρατηρούσαν με τα κιάλια
ένα σημείο από όπου περίμεναν ότι θα ερχόντουσαν οι στρατιώτες.
Την ημέρα την πέρασα στο πένθος και στο θρήνο για τη μαύρη μοίρα που με βρήκε. Προσβλέπω στο βράδυ, ελπίζοντας ότι θα βρεθούμε σε ένα χωριό όπου θα μπορούσα να ξεκουραστώ. Ήθελα να στεγνώσω τα βρεγμένα μου ρούχα και να κοιμηθώ λίγο, καθώς κοιμόμουν στα πόδια μου. Την ημέρα εκείνη έφαγα, έτσι που χόρτασα.
Οι πιο πολλοί ληστές είχαν ξαπλώσει πάνω στο χιόνι στο δάσος και ανάβανε και σβήνανε
τσιγάρα. Η σιωπή που μας είχε πλακώσει όλους, την έσπασε ένας που φαινόταν ότι σκεφτότανε περισσότερο από τους άλλους.
-

Τι κλαίγουμε για το ότι ξοδεύουμε τα νιάτα μας; Ο καθένας εργάζεται και ζει με τον
ιδρώτα του μετώπου, όπως αγαπά ο Θεός και απολαμβάνει τις ευλογίες που ο Κύριος μας χαρίζει σε όλους μας· ενώ βασανίζουμε και περνούμε τη ζωή μας στο τρέξιμο μέσα στο δάσος, μένοντας σ’ αυτό το μέρος, όπου ούτε τα αγρίμια δε μένουν
σ’ αυτόν τον άσχημο καιρό. Παίρνουμε κι άλλους στο λαιμό μας, γιατί τώρα θα πέσουμε στο σπίτι τους και θα μπούμε να αρπάξουμε. Δεν αφήνουμε τα παιδιά να
φωνάζουν και τους λέμενα σωπάσουν. Σκουπίζουμε τις λεκάνες, τα δοχεία με το
βούτυρο τα καθαρίζουμε και δεν φεύγουμε από το μέρος πριν να γεμίσουμε τα ταγάρια με πολύ ψωμί. Να μη σας λέγει ψέματα η σκέψη ότι θα ξεφύγουμε από την
τιμωρία του Θεού για όλες αυτές τις ανομίες; Δε θυμάστε ότι οι αμαρτίες εναντίον
αυτών των μικρών δεν θα αφαιρεθούν από εμάς που τους αρπάξαμε την μπουκιά
από το στόμα τους; Ο Κύριος μακροθυμεί, όμως δεν ξεχνά.

Όταν βράδυαζε βγήκαμε από το δάσος και σταματήσαμε στο «λαιμό» του βουνού. Είχε
κρύο και ο ουρανός ήταν καθαρός. Από εκεί είδα τις ρωγμές όπου ο ποταμός διασχίζει τις
βραχώδεις πλαγιές. Φαινόταν σαν να έχει κοπεί το βουνό ειδικά για να περάσει ο δρόμος
του ποταμού. Πέρα από αυτόν, αρκετά χωριά ήταν σκορπισμένα εδώ και εκεί στις βουνοπλαγιές. Μείναμε εκεί μέχρι το λυκόφως και μετά κατεβήκαμε κάτω προχωρώντας πάνω σε
απότομες πλαγιές. Τα πόδια μου ήταν βρεγμένα, γιατί τα τσαρούχια μου ήταν πολύ λεπτά. Καθώς πατούσα πάνω σε κοφτερές πέτρες, ένιωθα σα να πατούσα σε μαχαίρια. Έτσι
στενάζοντας, κατεβήκαμε μέχρις ότου φθάσαμε στις ρίζες του βουνού. Πηδήξαμε πάνω από
ένα ρυάκι, στα δεξιά και σταματήσαμε για λίγο. Οι πιο πολλοί ληστές πήγανε και μπήκανε
μέσα σε φράχτες, ενώ εμένα με αφήσανε πίσω με δύο φρουρούς.
-

Μείνε εδώ και μην κάνεις κίνηση! – μου είπε ένας απ’ αυτούς και έβγαλε ένα μαύρο μαντήλι από τη τσέπη και μου έδεσε τα μάτια. Τι άραγε είχαν στο νου να μου
κάνουν; Νόμιζα ότι ήθελαν να με σκοτώσουν. Είπα μέσα μου, ότι ήρθε η ώρα του
θανάτου μου και προσευχήθηκα στον Κύριο να με σώσει από τα βάσανα μου και να
με πάρει απ’ αυτόν τον κόσμο.
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-

-

Σκύψε εδώ - μου είπανε, και το έκανα, με τη σκέψη, ότι εκτός από το θάνατο, δεν
είχα άλλη σωτηρία.
«Γονείς, αδέλφια και φίλοι μου αγαπημένοι, σας αφήνω στα χέρια του Θεού: Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας δώσει χαρά στην καρδιά σύμφωνα με χάρη στην
αγάπη του και τη φιλία που είχαμε σε αυτή τη σύντομη ζωή. Ας δώσει ο Θεός να
συναντηθούμε στον παράδεισο, όπου δεν θα υπάρχουν χωρισμοί και λύπες». Ενώ
έλεγα στην καρδιά μου αυτά τα λόγια, ο ένας ληστής με άρπαξε από το χέρικαι μου
είπε με άγρια φωνή:
Πέρνα από εδώ:

Έτσι με δεμένα τα μάτια με μετέφεραν. Δεν είδα τίποτα αλλά θυμάμαι ότι περάσαμε τέσσερα ή πέντε δοκάρια που ήταν ριγμένα στο έδαφος μέχρις ότου μου είπαν να σκύψω. Γιατί να σκύψω; Δεν ήξερα. Ένας απ’ αυτούς με άρπαξε απ’ τα μαλλιά και με τράβηξε σε μια
καλύβα, όπου με έβαλαν να καθίσω σε μια γωνία και μου είπαν να μην «το κουνήσω». Αν
και χαμηλή, η καλύβα ήταν μεγάλη και ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη – το ένα για τους ανθρώπους, και το άλλο για τα ζώα. Σ’ αυτό το δεύτερο μέρος βάλανε εμένα. Από τις συζητήσεις κατάλαβα ότι στην καλύβα ήταν και ο Σαχίν με τους συντρόφους του.
Έτσι, βρεγμένος για δύο μέρες και χωρίς να έχω φάει έκατσα καταγής. Δίπλα μου κάθισε
ένας από τους φρουρούς. Πότε-πότε πήγαινε και έφερνε φωτιά από μια εστία. Εγώ έμενα
στο σκοτάδι, με τα μάτια δεμένα. Μέσα στο κεφάλι μου στριφογύριζαν διάφορες σκέψεις.
Μετά από δύο με τρεις ώρες με φώναξαν για να ζεστάνω λίγο τα πόδια μου και να φάω μια
μπουκιά. Όταν ένιωσα τη ζεστασιά της φωτιάς και έφαγα μια μπουκιά, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναπτερωθεί το ηθικό μου. Όταν έβγαλα τα τσαρούχια και το πάνω μέρος από τις
κάλτσες (οι πάτοι είχαν σκιστεί πολύ), κατάλαβα ότι τα πόδια μου είχαν πρηστεί πολύ. Κάποιος από αυτούς μου είπε:
-

Να τα ζεστάνεις στη φωτιά για να γίνουν καλά, κι εμείς παθαίνουμε τα ίδια στα πόδια, όπως και τα δικά σου, αλλά η φωτιά δίνει μια θεραπεία.

Καθώς ξεκουράστηκα καλά, έφαγα μερικά από τα φασόλια που άφησαν και έπειτα με επέστρεψαν στην προηγούμενη θέση, από φόβο μήπως δω τον ιδιοκτήτη της καλύβας που ήθελε να έρθει και να μιλήσει στους φίλους που είχαν έρθει στο σπίτι. Εκεί βρήκα μια σανίδα
και ξάπλωσα πάνω της για να κοιμηθώ για λίγο, όμως μάταια, γιατί έκανε ένα τσουχτερό
κρύο. Πριν να ξημερώσει με φώναξαν πίσω για να ζεσταθώ και μου είπαν ότι θα με αφήνανε στο σπίτι, ώστε να μη φεύγω πια μαζί τους έξω. Ο Σαχίν μου έδωσε ένα ζευγάρι καινούριες κάλτσες, όμως ο ανιψιός του ο Νίπι, τις πήρε και έτσι έμεινα και πάλι ξυπόλητος.
Ο Σαχίν με τους πιο πολλούς από τους ανθρώπους του έφυγαν από τη μια πλευρά, ενώ δύο
ληστές, ένας άνδρας και εγώ πήγαμε από την άλλη μεριά. Καθώς μου είχανε δεμένα τα μάτια ξεπεράσαμε διάφορα δοκάρια που ήταν ριγμένα στο έδαφος, περάσαμε το έδαφος και
λίγο αργότερα περάσαμε ένα μικρό ρέμα περνώντας από τη μια πέτρα στην άλλη. Καθώς
προχωρήσαμε ακόμη λίγο, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε έναν απότομο λόφο μέχρις ότου
φθάσαμε σε ένα χωριό. Καθώς πλησιάζαμε σε ένα σπίτι, ένα μεγάλο σκυλί άρχισε να γαυγίζει, όμως ακούγοντας τη φωνή του αφεντικού του σιώπησε. Μπήκαμε σε ένα αχούρι. Στα
αριστερά βρισκόταν δύο σκαλιά που έφερναν σε ένα μέρος που έμενε μια οικογένεια. Δίπλα στη σκάλα υπήρχε μια πορτούλα που οδηγούσε σε μια αποθήκη χόρτων πολύ χαμηλή
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και πολύ κρυφή. Εκεί με βάλανε μαζί με τους δύο φρουρούς μου. Μόλις μπήκαμε μέσα
κλείσανε και κλείδωσαν την πόρτα απ’ έξω, και δέσανε ένα μεγάλο σκυλί έξω από την πόρτα. Με΄σα βασίλευε το σκοτάδι, μέρα και νύχτα. Υπήρχε μόνο μια μικρή σχισμή, από όπου
έμπαινε λίγο φως. Όμως αυτοί δεν μου επέτρεπαν να δω μέσα απ’ αυτήν. Η αποθήκη ήταν
τόσο χαμηλή ώστε δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος.
Αφού καθαρίσαμε τον χώρο από την κοπριά, το
έδαφος από κάτω ήταν υγρό και δεν είχαμε άχυρο
για να το στρώσουμε πάνω του. Κατά τη διάρκεια
της ημέρας δεν μας άφηναν να ανάβουμε φωτιά,
και μόνο όταν βράδιαζε μας έδιναν λίγα ξύλα για
να ζεσταινόμαστε. Όμως αυτά σχεδόν μας πνίγανε
γιατί δεν υπήρχε τζάκι και ο καπνός φαινόταν να
περνά μέσα από τις ρωγμές.
Το γεύμα και το δείπνο, ήταν ψωμί με φασόλια
και λίγο τυρί, και μας το φέρνανε σε ένα μεγάλο
ταψί μέσα από μία τρύπα που ήταν πάνω από τα
κεφάλια μας από φόβο μήπως δω τους ανθρώπους του σπιτιού. Ο νοικοκύρης του σπιτιού με
ρωτούσε πως ήμουν πώς τα πάω. Από τα λόγια
του καταλάβαινα ότι στενοχωριόταν για μένα. Μια
φορά μου έδωσε λίγο καφέ όμως όταν είδε ότι το
μεγαλύτερο μέρος το ρούφηξαν οι φρουροί, δεν
Εικόνα Στην αποθήκη του χόρτου
μου έφερε άλλο. Ήθελε να με φροντίσει περισσότερο όμως δεν τολμούσε γιατί δεν ήθελε να δω το πρόσωπο του, και ότι έπαιρνα, το μοιραζόμουν με τους φρουρούς.
Στη τσέπη μου βρέθηκε ένα βιβλίο για αριθμητική. Μια μέρα έκοψα ένα φύλλο χαρτιού και
το έβαλα στην τρύπα έτσι που από αντανάκλαση να έρθουν οι ακτίνες του ήλιου, έτσι θα
μπορούσα να έχω λίγο φως. Σ 'αυτό το σκοτάδι, εκείνη η λάμψη ήταν πολύτιμη και με παρηγορούσε πολύ. Η θλίψη προερχόταν περισσότερο από την έλλειψη φίλων, βιβλίων, από
ένα στυλό και από ένα κομμάτι χαρτί για να γράψω αντί να είμαι εξορισμένος σε αυτή τη
σκοτεινή κρύπτη. Έτσι περνούσα τον καιρό, με το να σκέφτομαι για τη μαύρη μοίρα της Αλβανίας, και τι θα μπορούσε να γίνει για να καλυτερέψει η κατάσταση στη χώρα μου. Οι ληστές που με φύλαγαν ήταν λίγο μόνο πιο πάνω από το επίπεδο των ζώων. Σε μια πολιτισμένη χώρα μπορείς να βρεις σκυλιά που έχουν μεγαλύτερη μόρφωση και πιο πιστά από αυτούς· παρόλα αυτά θα πρέπει να αποδώσω το δίκαιο: στα καθήκοντα τους ως φρουροί έκαναν το καλύτερο. Δεν μπορούσα να συζητήσω μαζί τους τίποτε, γιατί το μόνο πράγμα για το
οποίο μιλούσαν ήταν κάτι σχετικό με το «επάγγελμα» τους. Μια μέρα διασκέδασαν με το
να μου ρίχνουν στο κεφάλι άχυρα που τα παίρνανε από τη φωτιά.
Μετά από πολλά παρακάλια, με άφησαν να βλέπω μέσα από τη σχισμή. Τι μεγάλη χαρά
είχα, όταν είδα το φως και τις ακτίνες του ήλιου που χάιδευαν τα χωράφια! Εκεί ήταν που
κατάλαβα πόσο πολύτιμα είναι το φως και η ελευθερία, και υπόφερα κάθε μέρα. Είπα μέσα
μου: «Ω Κύριε, μη θεωρήσεις ως αμαρτίες τις επιθυμίες και τα δάκρυα μου»!
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Αφού μείναμε σ’ αυτό το σπίτι, ο Σαχίν τους είχε υποσχεθείότι σε δύο εβδομάδες θα επέστρεφε για να με πάρει. Αυτό μου έδωσε ελπίδα, ότι θα έφθαναν τα χρήματα, και έτσι θα
ελευθερωνόμουν. Παρόλα αυτά πέρασαν είκοσι έξη ημέρες δεν έδωσε σημεία ζωής. Καμιά
φορά στο χωριό ερχόντουσαν χωροφύλακες και ο νοικοκύρης του σπιτιού έτρεμε από το
φόβο μήπως με βρούνε φυλακισμένο στο σπίτι του. Καθώς το συζητούσε με τους δύο
φρουρούς αποφάσισαν να με μεταφέρουν σε ένα απομονωμένο σπίτι, που ανήκε σε έναν
φίλο του Σαχίν.
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7. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΙΑΣΑΡΙ
Το βράδυ της 23ης Ιανουαρίου, μόλις σκοτείνιασε καλά, μου είπαν ότι θα φεύγαμε από αυτό το μέρος. Ρώτησα που θα πηγαίναμε, όμως αυτοί μου απάντησαν ερεθισμένοι και γεμάτοι οργή, κι έτσι δεν επέμεινα. Με διέταξαν να φορέσω τα τσαρούχια, γιατί δεν τα είχα φορέσει από τότε που τα είχα πάρει στα χέρια μου. Για τις κάλτσες δεν είπαν κουβέντα. Κάλυψα τα πόδια μου με μερικά κουρέλια που είχα σκίσει από τα ρούχα μου, τα έδεσα με
σπάγκο και ετοιμάστηκα για το δρόμο. Φάγαμε λίγο ψωμί στα γρήγορα και αφού μου δέσανε τα μάτια και πάλι, βγήκαμε από την αποθήκη και ξεκινήσαμε να περπατάμε ανάμεσα
σε αγκάθια και θάμνους. Τα πόδια μου βράχηκαν γιατί δεν έβλεπα που τα έβαζα. Κατεβήκαμε κάτω σε μια χαράδρα, στην οποία κατεβήκαμε πλάγια, και αφού περάσαμε ένα μικρό
χείμαρρο, βγήκαμε στο δρόμο. Εκτός από τους φρουρούς ήρθαν μαζί μας και δύο άνδρες,
φίλοι του Σαχίν, που μας συνόδεψαν για το χωριό που ξεκινήσαμε.
Ο ουρανός ήταν καθαρός και το φεγγάρι ήταν πανσέληνος. Έκανε κρύο, όμως από το περπάτημα δεν το ένιωθα και πολύ. Σήκωσα το φουλάρι από τα μάτια μου και εμψυχώθηκα
καθώς είδα τον εαυτό μου στον καθαρό αέρα και κάτω από το φως του φεγγαριού. Με το
μαντήλι για τα μάτια, κάλυψα τα αυτιά μου για να μην νιώθω πόνο από το κρύο. Το πάνω
μέρος από τις κάλτσες- δηλαδή ότι είχε απομείνει απ’ αυτές- το έδεσα πάνω από τα παντελόνια. Τυλίχτηκα το παλτό και αντί για ζώνη έδεσα ένα λουρί. Στο κεφάλι φορούσα ένα φέσι όμως οι φρουροί μου αφαίρεσαν τον τη φούντα του, λέγοντας: «δεν πρέπει ο όμηρος να
έχει φέσι με φούντα». Προχώρησα ευτυχισμένος με μια μαγκούρα στο χέρι και προσπαθούσα να ξεχάσω που βρισκόμουνα· ήμουν χαρούμενος ότι βγήκα στη φύση και έβλεπα
κάτι πολύ περισσότερο από ότι στην αποθήκη που ήμουν φυλακισμένος. Δοξολόγησα με
όλη την καρδιά τον Θεό για την παρηγοριά που έδωσε εκείνη τη νύχτα.
Πλησίαζαν τα μεσάνυχτα και συνεχίζαμε να προχωρούμε. Δεν ακούγονταν τίποτε εκτός από
τα γαυγίσματα των σκυλιών, που πνιγόντουσαν στα μακρινά χωριά και από το θόρυβο ενός
ρεύματος στα αριστερά του δρόμου. Προσπάθησα να βρω που είμαστε, πού με πήγαιναν
και τι ήθελαν να μου κάνουν, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Κάποια στιγμή βρήκα το θάρρος
και τους ρώτησα για κάτι, αλλά αυτοί νευρίασαν και μου είπαν να βουλώσω το στόμα μου
και να μη συνεχίσω με ερωτήσεις. Αυτοί ψιθύριζαν ο ένας με τον άλλο και τα μάτια και των
τεσσάρων έδειχναν φόβο μήπως μας συναντήσει κανένας. Οι δύο προχωρούσαν μπροστά,
εγώ ήμουν στη μέση, και οι δύο άλλοι από πίσω –όλοι σε μια σειρά.
Ενώ περπατούσαμε φθάσαμε σε ένα μέρος στα άκρα ενός δάσους· ξαφνικά εκεί ακούσαμε
φωνές από ανθρώπους. Αυτοί είχαν βγει στο δρόμο και ήταν πολύ κοντά να μας συναντήσουν. Οι ληστές· στράφηκαν από τη μία πλευρά, με έβαλαν προς τα εμπρός και μπήκαν στο
δάσος, όπου κρύφτηκαν πίσω από κάποιες μικρές βελανιδιές. Εκεί γέμισαν τα τουφέκια και
περίμεναν. Οι οδοιπόροι πέρασαν χωρίς να πάρουν χαμπάρι τίποτε. Μια σκέψη μου είπε
να πάω και να μιλήσω μαζί τους, αλλά δεν ήξερα τι ήταν οι άνθρωποι; Μήπως ήταν και αυτοί ληστές; Γιατί βγήκαν στο δρόμο στα μεσάνυχτα;
Καθώς απομακρύνθηκαν, βγήκαμε και πάλι στο δρόμο που περνούσε μέσα από ένα πολύ
πυκνό δάσος. Ξανά και ξανά καθίσαμε για να πάρουμε μια ανάσα. Κανείς δε μιλούσε· ο καθένας σκεφτόταν μόνος του και το ίδιο και εγώ.
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Πιο μακριά, σε μια πεδιάδα που απλωνόταν μπροστά μας, έρεε ένας
μεγάλος ποταμός. Προσπάθησα να
καταλάβω που ήμασταν και ανακάλυψα το όρος Τομόρι3 σε μεγάλη απόσταση, κι έτσι έβγαλα το συμπέρασμα ότι ήμαστε κάπου στο δρόμο
μεταξύ Μπεράτι και Οπάρι (περιοχή
Κορυτσάς). Πριν να μπούμε στο χωριό στραφήκαμε στα αριστερά του
δρόμου και βρεθήκαμε σε μια πεδιάδα. Σε ένα μέρος έπρεπε να περάσουμε μια τάφρο και έναν τοίχο. Εκεί
μου ξαναδέσανε τα μάτια, ώστε να
μη βλέπω τίποτε. Φθάσαμε κάπου όπου έπρεπε να περάσουμε μια τάφρο. Καθώς δεν έβλεπα που πατούσα έπεσα στην τάφρο , έπεσα στο κενό τραβώντας μαζί μου έναν από
τους φρουρούς που μου έλεγε το δρόμο. Ήταν τόσο εξοργισμένος που έπεσε στο κενό και
άρχισε να με κλωτσάει. Σηκώθηκα στενάζοντας και σκαρφάλωσα έναν τοίχο, λίγο πιο πέρα
και ήρθαμε στην αυλή ενός σπιτιού όπου ήθελαν να με κρύψουν. Για άλλη μια φορά, κοίταξαν αν μου είχαν κλεισμένα τα μάτια καλά.
Μετά ανεβήκαμε έξη ή εφτά σκαλιά. Στα αριστερά βρισκόταν μια πόρτα, όπου μπήκαμε με
τους δύο φρουρούς. Ένας απ’ αυτούς μου είπε:
-

Ξέρεις που ήρθαμε;
Δεν ξέρω, - του απάντησα.
Εδώ βρισκόμαστε σε έναν πύργο όπου δεν υπάρχει άνθρωπος.

Τα μάτια μου ήταν κλεισμένα, όχι όμως και το μυαλό μου, και κατάλαβα ότι είμαστε σε ένα
σπίτι όπου υπήρχαν άνθρωποι. Όταν κάθισα ζήτησα νερό και μου φέρανε λίγο σε μια ξύλινη γαβάθα. Λίγο μετά μου φέρανε ψωμί. Ανάψανε τη φωτιά στην εστία και, καθώς ξεκουραζόμαστε μετά τη μακριά πορεία, με φέρανε σε ένα κρυμμένο δωμάτιο, που συνδεόταν
από μια πορτούλα με το πρώτο. Ο νοικοκύρης του σπιτιού ονομαζόταν Γιασάρ. Φαινόταν
ότι ήταν φτωχός, γιατί το ψωμί μου το έδωσαν με πολλή οικονομία. Η αυγή της 24ης Ιανουαρίου με βρήκε ξύπνιο. Τα μάτια μου λύθηκαν, γιατί σε αυτό το μικρό δωμάτιο δεν είχε τίποτα, υπήρχαν μόνο οι τέσσερις τοίχοι. Υπήρχε επίσης μια μικρή τρύπα για το φως, αλλά
δεν με άφηναν να δω από εκεί. Οι δύο γυναίκες του σπιτιού μας έφερναν μεσημεριανό
γεύμα και δείπνο, αλλά πολύ φοβισμένες μη τυχόν και δουν το πρόσωπό τους. Εκεί δεν άκουγα παρά μόνο το τραγούδι ενός παιδιού τριών ή τεσσάρων ετών που δεν ήξερε ποιος
είναι στο σπίτι.
Μου έδωσαν μερικούς φλοιούς καλαμποκιού για να τους στρώσω για να κοιμηθώ, ενώ ο
Γιασάρι, μου έδωσε ένα μάτσο από άχυρο για μαξιλάρι. Τα καυσόξυλα ήταν άφθονα, αλλά
κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν μας άφηναν να ανάψουμε φωτιά.

3

Όρος Τομόρι: βρίσκεται στο εθνικό πάρκο Τομόρι. Το όρος τομόρι έχει ύψος 2417 μέτρα.
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Μείναμε εκεί πενήντα έξη μέρες την ημέρα και ζούσα σε πολύ δυστυχία. Κάθε μέρα που
περνούσε οι φρουροί, γίνονταν όλο και πιο σκληροί· συμπεριφερόντουσαν πιο απότομα,
καθώς σκεφτόντουσαν: «θα του μαυρίσουμε τη ζωή και έτσι δε θα σκέφτεται να ξεφύγει».
Συχνά ζέσταιναν ένα καρφί και το ρίξανε στο λαιμό μου· ανάβανε φλοιούς από καλαμπόκι
και τους πετούσανε στο κεφάλι μου για να κάψουν τα μαλλιά μου, ενώ αυτοί ξελιγωνόντουσαν στα γέλια. Καμιά φορά όταν τους ερχόταν το κέφι, μου έδιναν μια κλωτσιά, αυτό
το κάνανε για να περνάνε την ώρα τους γιατί δεν είχαν τίποτε άλλο να κάνουν. Μια μέρα
μου κόψανε τα γένια.
Τις νύχτες όταν πέφτανε για ύπνο, τραβιόμουν στο πλάι για να προσευχηθώ. Αυτοί κατάλαβαν ότι προσευχόμουν και αυτό τους ερέθισε. Τους κατέλαβε φόβος και όπως μου φαίνεται
τους χτυπούσε η συνείδηση. Ο ένας ξεφυσούσε και με έβριζε. Ο άλλος με άρχιζε στις κλωτσιές και με έριξε κάτω λέγοντας να μη προσεύχομαι πια. Ίσως θεωρούσαν ότι προσευχόμουν στο Θεό να τους εκδικηθεί για τα βάσανα που μου κάνανε.
Τα ρούχα μου είχαν κομματιαστεί και φαινόταν το δέρμα μου. Μια φορά οι φρουροί είπανε
στο Γιασάρι να μου αγοράσει με μισό οβολό κλωστή για να μπαλώσω τα ρούχα μου. Αυτοί
δεν είχαν κανένα οβολό. Μια μέρα, ο Γιασάρι έφερε κάποια στριφογυρισμένη κλωστή και
τους την έδωσε για να μου τη δώσουν, γιατί ο ίδιος φυλαγόταν από το να τον βλέπω. Αυτοί
την πήραν όλη και ράψανε τα δικά τους ρούχα και τα τσαρούχια τους· σε μένα δεν δώσανε
ούτε λίγα εκατοστά κλωστή παρόλο που τους παρακαλούσα χωρίς σταματημό.
-

Δεν νιώθετε λίγο έλεος; Με τι καρδιά κρατάτε την κλωστή μετά τόσα παρακαλετά;
Εσείς πήρατε αυτά που τα έφεραν για μένα.
Αν λυπούμαστε για τους άλλους, αλλιώς δεν θα βγαίναμε να γίνουμε ληστές. Ούτε
και συ λυπάσαι γι 'αυτούς που υποφέρουν! Ξέρεις μόνο να κρίνεις άλλους αλλά όχι
τον εαυτό σου. Όταν ένας έρημος φουκαράς με μισή ψυχή έρχεται στην πόρτα σου
και σε ικετεύει για ξερό ψωμί, πολύ πιθανόν θα πεθάνει από την πείνα, μήπως εσύ
λυπάσαι γι 'αυτό; Ο υπηρέτης σου βγαίνει και όταν βλέπει ότι στην πόρτα είναι μόνο ένας δυστυχής ζητιάνος, πιάνει το θυρόφυλλο και κλείνει στα μούτρα του την
πόρτα, λέγοντάς του: «φύγε από δω, εγώ καθόμουν αναπαυτικά μέσα στη ζεστασιά
του σπιτιού κι εσύ με έκανες να βγω εδώ στο κρύο». Έτσι αφήνει τον φτωχό στο
χιόνι και στη βροχή και κάνει αυτό που δε θα ήθελε να του κάνουν του ίδιου. Είμαστε απότομοι και σκληρόκαρδοι, γιατί αλλιώς πως θα γινόμασταν ληστές· δεν βγήκαμε για να διορθώσουμε τον κόσμο, αλλά να τον καταστρέψουμε. Εσύ όμως θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι έντιμος, γεμάτος έλεος και καλοσύνη, που πας στην
εκκλησία ή στο τζαμί, και ακούς ωραία λόγια και καλές συμβουλές και που το σπίτι
σου το έχεις γεμάτο όλα τα καλά, γιατί δεν θυμάσαι τον απελπισμένο άπορο που
έρχεται στην πόρτα; Πετάτε το περίσσευμα του ψωμιού και δεν νοιάζεσαι να σκεφτείς να πας να δεις τη φτωχή αδελφή που πεθαίνει από την πείνα· πόσες φορές
ξοδεύετε πεντακόσια ή χίλια γρόσια για δείπνο, όπου καλείτε τους φίλους σας ακόμη πιο πλούσιους από εσάς, ακριβώς να σε δούνε. Αφήνετε όμως τους αδύναμους
να είναι μακριά από σας και τους δυστυχείς, που δεν έχουν δει αυτά τα καλά ούτε
στα όνειρα τους, τους κάνετε να κλαίει η καρδιά τους. Αν είχατε λίγο έλεος ίσως δε
θα αναγκαζόμαστε πολλοί από μας να βγούμε ληστές.
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Απόρησα που είχε κρυμμένα όλα αυτά τα λόγια το μικρό του το μυαλό.
Ένα δειλινό άκουσα μερικά τραγούδια που έρχονταν από μακριά. Μερικές φορές η αύρα
του αέρα έφερε τον ήχο του τραγουδιού σε μας και μερικές φορές τον απομάκρυνε από τα
αυτιά μας. Τα τραγούδια ήταν τραγούδια της Μουζακιάς (Μουζακιά Η πεδιάδα της Μουζακιάς είναι η μεγαλύτερη και πλατύτερη πεδιάδα της Αλβανίας. Εκτείνεται μεταξύ των ποταμών Γενούσου και Αώου.) και αυτά ακουγόντουσαν τόσο ωραία. Τα αυτιά μου τα είχαν
φράξει με κερί, όμως εγώ άκουγα, γιατί αυτό είχε λιώσει λίγο. Ίσως αυτή να ήταν η αιτία
που μου φαινόντουσαν ότι έρχονται από μακριά. Είπα μέσα μου: «Ευτυχισμένοι είστε όταν
είστε ελεύθεροι και τραγουδάτε με την καρδιά σας! Εγώ δεν ανοίγω καθόλου το στόμα,
γιατί δεν με αφήνουν· καμιά φορά αντάλλασα κάποια κουβέντα με τους φρουρούς, όμως
μόνο ψιθυριστά, γιατί και αυτοί είχαν φόβο να μην ακουστούν
Την άλλη μέρα, καθώς αναφέρθηκε το όνομα ενός στενού φίλου, οι καλεσμένοι στο γάμο
άρχισαν να πυροβολούν με τα κουμπούρια τους. Η καρδιά μου έκλαιγε γιατί είχα γύρω μου
ανθρώπους ελεύθερους, ενώ εγώ ήμουν φυλακισμένος στα χέρια των ληστών κάτω απ’ τις
διαταγές τους και έμενα καθισμένος και μιλούσα μόνο όταν μου έλεγαν το όνομα μου.
Μια μέρα ο Σαχίν με τη συμμορία του ήρθαν σε ένα τόπο κοντά στο χωριό για να μείνουν.
Με έναν απ’ αυτούς μου έστειλε μια πένα, μελάνι και χαρτί, και μου έδωσε τη διαταγή να
γράψω αυτά τα λόγια: «Στείλτε αμέσως δύο χιλιάδες πεντακόσιες τούρκικες λίρες, γιατί
αλλιώς θα μου κόψουν το κεφάλι». Εγώ είπα:
-

Από ποιον γυρεύετε αυτά τα χρήματα; Γιατί κουράζεστε μάταια και με κουράζετε
με αυτά που κάνετε; Γιατί δεν πιστεύετε ότι λέγω την αλήθεια.
Γράψε αυτά που σου λένε και μη σκέφτεσαι για τα χρήματα. Η βασίλισσα της Αγγλίας θα πληρώσει για σένα αφού είσαι υπάλληλος μια βρετανικής εταιρείας.
Τι είναι αυτή η ανοησία που λέτε;! – Περίμενα για λίγο, αλλά επειδή φοβόμουν ότι
θα νευριάσουν άρχισα να γράφω, προσθέτοντας το τέλος της επιστολής: «Με ανάγκασαν να γράψω αυτά τα πράγματα»>

Αυτοί πήραν το γράμμα και το έφεραν στο Σαχίν. Οι δύο φρουροί ήπιαν εις υγεία με το
κρασί, γιατί σκέδφτηκαν ότι θα πάρουν ένα μεγάλο ποσό. Μάλιστα ένας από αυτούς έκανε
ένα σάκο για να μπορέσει να βάλει εκεί τα χρήματα. Μετά από αυτό, αυτοί άρχισαν να με
φροντίζουν και δε με βασάνιζαν όπως και προηγουμένως. Όμως πέρασαν τρεις βδομάδες
και ο Σαχίν και οι άνθρωποι του δεν ακουγόντουσαν. Οι φρουροί άρχισαν να έχουν φόβο
στην καρδιά, μετά που κάποιοι χωροφύλακες βρέθηκαν εκεί, γιατί είχαν έρθει να μαζέψουν
τα δέκατα. Μια μέρα αυτοί με τον Γιασάρι, τον νοικοκύρη του σπιτιού, συζήτησαν μεταξύ
τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με μένα. Το κερί που είχαν βάλει στα αυτιά είχε φύγει αρκετά και μπορούσα να τους ακούω καλά. Αυτοί καθόντουσαν στο μεγάλο δωμάτιο
που ήταν δίπλα στο μέρος που ήμουν φυλακισμένος. Μόνο ένας τοίχος και μια πορτούλα
μας χώριζε. Ήμουν καθισμένος με τα πόδια σταυρωμένος και πρόσεχα για να ακούω τι λέγανε για μένα. Ο ένας είπε:
-

Θα υποφέρουμε πολύ αν παραμείνουμε εδώ. Φοβάμαι ότι ξέρουν που είμαστε. Ας
σκεφτούμε τι να κάνουμε. Ο καπετάνιος μας άφησε εδώ και δεν νοιάζεται αν μας
πιάσουν σαν τον ποντικό στη φάκα. Ποιος ξέρει τι υπέφεραν οι σύντροφοί μας ;
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-

-

-

-

-

Από πού να ξέρουμε αν είναι ζωντανοί ή όχι; Αυτοί ζούνε την κάθε νύχτα και - ημέρα με το κεφάλι στον τορβά, δεν είναι καθώς οι άλλοι άνθρωποι που ζούνε ήσυχοι
σε ένα μέρος και εργάζονται όπως τους είπε ο Κύριος. Διατρέχουν κίνδυνο σε κάθε
περίσταση. Αυτός εδώ, - το είπε για μένα- μας έχουν φυλακισμένους και τα κόκκαλα μας θα σαπίσουν σιγά-σιγά όσο βρισκόμαστε στριμωγμένους σε αυτήν την τρύπα.
Τα είπες σωστά – του είπε ο άλλος. – Και τι να κάνουμε με το χάλι μας;
Δεν μπορούμε να βγούμε μαζί του γιατί θα πληρώσουμε πολύ ακριβά τη συνέπεια.
Εγώ λέω, - είπε ο πρώτος, μήπως θα πρέπει να κάνουμε ένα σκοινί και να τον σκοτώσουμε και μετά να πούμε στον καπετάνιο ότι πέθανε.
Δε γίνεται η δουλειά έτσι, - είπε ο Γιασάρι,- έτσι θα πάει χαμένος ο κόπος και το
ψωμί που τον ταΐσαμε· ας περιμένουμε μερικές μέρες και μετά να τον πάρουμε και
να τον πάμε στο δάσος σε μια σπηλιά.
Αν δεν τον σκοτώσουμε δύσκολα θα γλυτώσουμε το κεφάλι μας
Πως θα το κάνουμε
Θα σας πω πως: παίρνουμε και οι τρεις από ένα τσεκούρι, στεκόμαστε πίσω από
την πόρτα, και θα τον καλέσουμε έξω. Όταν βγάλει το κεφάλι από την πόρτα, τον
χτυπάμε μια ή δύο φορές και τέλειωσε η δουλειά. Στη συνέχεια τον βάζουμε σε ένα
σάκο και τον ρίχνουμε στο ποτάμι. Έτσι, ούτε ο διάβολος θα γνωρίσει τι έγινε.
Εγώ λέω,- είπε ένας άλλος, - καλύτερα να τον πάμε ζωντανό στο ποτάμι και τον σκοτώνουμε εκεί· ακόμη και αν φωνάξει, δεν θα υπάρχει κανείς να τον ακούσει. Μετά
δένουμε μια πέτρα σο λαιμό και τον πετάμε στο ποτάμι.
Σωστές τα λες! Έτσι θα κάνουμε, - είπε ο σύντροφος του. - Καλύτερα απ 'αυτό είναι
να σκεφτούμε πού θα πάμε. Στη συνέχεια, ας πάμε μαζί με τους φίλους μας, αφού
η ψυχή μας έχασε κάθε ελπίδα καθώς μας κράτησε κλειδωμένους σε αυτό το σπίτι,
δεν θυμόμαστε από πότε.
Ας περιμένουμε μερικές μέρες, - είπε ξανά ο Γιασάρι. Μην εκπλήττεστε που δεν ήρθανε ακόμη οι παράδες, γιατί ο χειμώνας είναι δριμύς και οι δρόμοι είναι κλεισμένοι από τα χιόνια. Επιπλέον, ποιος συνεχίζει να κάνει αυτή τη δουλειά; Ένα απόσπασμα στρατιωτών κυνηγά από πίσω τον καπετάνιο. Λένε στο Μοναστήρι ότι κάποιος από την Αγγλία ήρθε εκεί και πίεσε πολύ τον πασά να βρούνε τον όμηρο. Λένε ότι έχει πει ο πασάς ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα τελειώσει αυτή τη δουλειά.
Γι αυτό είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Ο καπετάνιος έχει μετανιώσει γιατί έχει
πιάσει τέτοιο όμηρο, καθώς τώρα το θέμα έχει γίνει θέμα όλης της γης. Αυτό το θέμα θα έρθει στο προσκήνιο κι αν αυτό γίνει, τότε θα πρέπει να βρούμε μια τρύπα
για να πάμε να χωθούμε. Αυτός ο φίλος είναι υπάλληλος μια βρετανικής εταιρείας.
Ακόμα κι αν τους κοστίσει η υπόθεση χίλιες λίρες , αυτοί θα προχωρήσουνε τη δουλειά μέχρι το τέλος και δεν θα αφήσουν τους ανθρώπους τους να εξαφανιστούν
χωρίς να αφήσουν σημάδι. Έτσι ας κάνουμε κάποια υπομονή.

Οι δύο φρουροί μπερδεύτηκαν από τα λόγια του Γιασάρι . Ήθελαν να φύγουν όχι μόνο από
το φόβο των χωροφυλάκων, αλλά και από τον ίδιο τον Γιασάρι, ότι θα τους καταστρέψει
και θα με απελευθερώσει, εξασφαλίζοντας έτσι το δικό του κεφάλι.
Μια μέρα στο χωριό ήρθαν τρεις χωροφύλακες για να μαζέψουν τα δέκατα. Ήταν στο σούρουπο και ζητούσαν μέρος για να μείνουν και αυτό το έκαναν στο σπίτι που ήμουν φυλακι-
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σμένος. Όταν έφθασαν εκεί, οι γυναίκες βγήκαν στο δρόμο και άρχισαν να φωνάζουν και να
λένε: «δεν έχουμε χώρο»! Παρόλα αυτά, οι χωροφύλακες με μερικούς χωρικούς που τους
υποστήριζαν, επέμεναν και είπαν ότι εκεί θα έμενα. Τα λόγια των γυναικών απέτυχαν να
τους πείσουν, και μετά αυτοί μπήκαν μέσα και συμπεριφέρθηκαν σα να μπαίνανε στο δικό
τους σπίτι. Μόνο ένας τοίχος με χώριζε απ’ αυτούς. Οι γυναίκες πήγαν στο δωμάτιο που ο
Γιασάρι συζητούσε με τους φρουρούς. Έτσι στη μια πλευρά ήταν το δώμα όπου ήταν οι χωροφύλακες, ενώ στο άλλο ήταν το δωμάτιο των γυναικών, που συνδεόταν με το δικό μου με
μια πορτούλα. Για να έβγαινα στην αυλή θα έπρεπε να περάσω από το δωμάτιο των γυναικών.
Χάρηκα πολύ όταν μπήκαν οι χωροφύλακες, γιατί σκεφτόμουν ότι αυτοί μπορεί να είχαν
πληροφορηθεί ότι με κρατούσαν εκεί και ότι ήρθαν για να με ελευθερώσουν. Οι φρουροί
είχαν μεγάλη ανησυχία, και το πρόσωπο τους έγινε άσπρο σαν κερί. Αμέσως άρχισαν να
μου μιλάνε με περισσότερη ανθρωπιά. Ήθελαν να αλλάξουν το κερί που είχε πέσει από τα
αυτιά μου. Αλλά δεν το έκαναν με φωνές ούτε αρπάζοντας με από πίσω, από τα αυτιά μου
με το ζόρι. Αυτό με ενθάρρυνε. Οι γυναίκες έβαλαν πίσω από την πόρτα μερικά κιούπια,
μια λεκάνη για ζύμωμα, μερικά κοτσάνια από καλαμπόκι, έτσι ώστε να μη φαίνεται ότι υπάρχει πόρτα. Μόλις καθίσανε οι χωροφύλακες άρχισαν να κουβεντιάζουν όμως εγώ δεν
μπορούσα να καταλάβω καμία λέξη τους. Μετά το δείπνα, αυτοί άρχισαν το τραγούδι. Αν
και οι φρουροί νόμιζαν ότι δεν ήξερα την άφιξη των χωροφυλάκων, οι φρουροί είχαν ξαφνικά πάρα πολύ φόβο. Εγώ έσπαγα το κεφάλι για να σκεφτώ πώς να πληροφορήσω τους
χωροφύλακες ότι βρισκόμουν εκεί, αλλά χωρίς να θέσω τον εαυτό μου σε μεγάλο κίνδυνο.
Εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ καθόλου, ενώ οι φρουροί δεν έκλεισαν τα μάτια
τους από φόβο. Αυτοί μείνανε με μια κάμα στα χέρια τους. Τη νύχτα δεν μας έφεραν ψωμί
για φαγητό, αλλά ποιος νοιαζόταν να φάει ψωμί, τι νομίζετε; Άραγε μπορούσα να γλυτώσω; Θα μπορούσα να βαδίσω ελεύθερα σε αυτόν τον κόσμο; Θα απαλλαχθώ από τη λαβή
των ληστών; Εκεί κατανόησα σωστά την αξία της ελευθερίας.
Σκέφθηκα να φωνάξω όσο το δυνατό πιο δυνατά, αλλά συγκρατήθηκα, γιατί σκέφθηκα ότι
μπορεί να έχω μία καλύτερη ευκαιρία. Αυτοί που καθόντουσαν με τα μαχαίρια στο χέρι θα
με σκότωναν στην οργή τους, αν έβλεπαν ότι θα τους πιάνανε. Αποφάσισα να περιμένω.
Θυμήθηκα ότι οι χωροφύλακες δεν ήξεραν τίποτα για μένα και δεν σκόπευαν να ερευνήσουν το σπίτι.
Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά με δύναμη. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Τι πρέπει να κάνω
για να ενημερώσω τους χωροφύλακες ότι ήμουν όμηρος σε αυτό το σπίτι; Η φωνή ήταν επικίνδυνη. Δεν έστειλε ο Θεός αυτούς τους χωροφύλακες για να με σώσει; Ένιωθα μεγάλη
ντροπή που δεν προσπαθούσα να ελευθερωθώ. Αλλά τι εάν αυτοί οι χωροφύλακες ήταν
φίλοι του Σαχίν και δεν ήταν πρόθυμοι να με σώσουν; Τότε ο κίνδυνος θα ήταν μεγαλύτερος.
Η αποφασιστική στιγμή είχε έρθει - να κερδίσω την ελευθερία, ή να πεθάνω εκείνη τη νύχτα. Ή το ένα ή το άλλο θα ήταν το ίδιο. Μια σκέψη μου έλεγε να φωνάξω, έτσι ώστε αν με
άκουγαν οι χωροφύλακες θα υπήρχε μια μικρή ελπίδα. Αν όμως δεν τα κατάφερνα, ήξερα
πολύ καλά ότι όταν οι χωροφύλακες έφευγαν, οι ληστές θα έκαναν τον τάφο μου, όπως το
είχε προγραμματίσει εκ των προτέρων. Τώρα που ο φόβος είχε μπει μέσα τους, θα ήταν πιο
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πολύ έτοιμοι να με αφήσουν στον τόπο. Πόσο δύσκολο να βγεις ζωντανός από αυτό το χάος.
Ξαναεπέστρεψα πάλι στις σκέψεις μου και είπα: «Τι γίνεται αν εμφανιστεί κάποιος άλλος
τρόπος σωτηρίας»; Γιατί να βιαστώ και να καταστραφώ; Αν ενεργούσα παρακινδυνευμένα,
θα μπορούσα να έχανα τη ζωή μου. Θα πρέπει να αντέξω όσο μπορώ και να δω τι θα κάνει
ο Κύριος. Η σωτηρία έρχεται από τον Κύριο. Όμως η σιωπή δεν είναι αμαρτία; Ταλαίπωρος
άνθρωπος, εγώ. Τι να κάνω; Αν εκείνο το βράδυ άκουγα τον Κύριο να μου έλεγε να πέσω
στη φωτιά ή στο νερό, ευχαρίστως θα το έκανα· όμως υπήρχε μια διαμάχη μέσα μου για το
τι θα έπρεπε να κάνω.
Ο ένας από τους ληστές ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα δίπλα στη πόρτα, ο άλλος από την
άλλη μεριά, έκανε πως κοιμόταν, αλλά και οι δύο ήταν ξύπνιοι. Μόλις κουνήθηκα λιγάκι με
απείλησαν ότι θα με σκοτώσουν. Η νύχτα μου φάνηκε ότι πέρασε με ένα άνοιγμα και κλείσιμο των ματιών· δεν άλλαξε τίποτε. Μια στιγμή άκουσα τον ένα χωροφύλακα που μπήκε
στο δωμάτιο των γυναικών και κατέβηκε από τα σκαλιά προς το αχούρι. Οι φρουροί τρέμανε από το φόβο τους. Υπέθεσα ότι μήπως βγήκε για να με ψάξει μέσα στο σπίτι. Έμεινα ακίνητος με την ελπίδα ότι ήρθε η ευκαιρία για να γλυτώσω.
Όμως ο χωροφύλακας έφυγε και ήρθε, οι φρουροί είχαν αποκοιμηθεί και ήμουν απογοητευμένος. Αχ τι σφάλμα έκανα και δεν φώναξα! Όλη τη νύχτα δεν με άφηναν αυτές οι
μπερδεμένες σκέψεις.
Καθώς είδα ότι η νύχτα πέρασε χωρίς να έχω κάνει τίποτε, τότε ένιωσα μια ελπίδα ότι το
πρωί κάτι θα συνέβαινε. Έβαλα τα τσαρούχια στα πόδια και έδεσα το κορδόνι στη μέση.
Έβλεπα ότι ξημέρωνε, και ξάπλωσα στις φλούδες του καλαμποκιού για να κοιμηθώ λίγο
πριν την αυγή.
Το πρωί, όταν έφεξε η μέρα, άκουσα τους χωροφύλακες που άρχισαν να κουβεντιάζουν.
Κατάλαβα ότι ετοιμαζόντουσαν να φύγουν. Βάλανε τα σπαθιά στη ζώνη και φόρεσαν τις
μπότες, κάνοντας ένα μεγάλο σαματά. Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι μου και έχασα την υπομονή μου. Ο ένας φρουρός κρατούσε την πόρτα ενώ ο άλλος είχε βάλει το μάτι του και
κοίταζε από μια οπή στον τοίχο και εξέταζε πως συμπεριφερόντουσαν οι χωροφύλακες που
ετοιμαζόντουσαν για το δρόμο. Άκουγα καθώς έβγαιναν από το σπίτι. Ο ένας έσερνε το
σπαθί στο πάτωμα. Άρχισαν να κατεβαίνουν τα σκαλιά. Ακόμη και ο φρουρός που κρατούσε την πόρτα πλησίασε για να δει από την τρύπα. Μόλις απομακρύνθηκε από την πόρτα, ο
δρόμος ελευθερώθηκε και εγώ ρίχτηκα προς αυτήν. Και με όση δύναμη είχα την τράβηξα
με τα δύο χέρια ενώ έβλεπα. Τότε πήδησα πάνω από τα πράγματα που είχαν βάλει πίσω
της. Όταν βρέθηκα στο γυναικείο δωμάτιο, κάλεσα τους χωροφύλακες με όλη τη δύναμη
της φωνής μου. Αλλά, για την κακή μου τύχη, η πόρτα ήταν κλειδωμένη έτσι δεν μπορούσα
να βγω αμέσως έξω στην αυλή, όπου ήταν χωροφύλακες. Ένας από τους φρουρούς με άρπαξε από την άκρη του παλτού, αλλά αυτή κόπηκε και του έμεινε στο χέρι του. Τότε οι δυο
ληστές και οι γυναίκες έτρεξαν πάνω μου, αλλά στάθηκα για λίγο, ελπίζοντας να ακουστώ
από τους χωροφύλακες που περπατούσαν γύρω από την αυλή. Οι γυναίκες άρχισαν να φωνάζουν για να πνίξουν τη φωνή μου.
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Ξαφνικά, ένας από τους φρουρούς πήδηξε από πίσω και με άρπαξε από το λαιμό μου, ο
άλλος μαζί με τις γυναίκες μου πιάσανε τα πόδια μου. Έτσι έπεσα με το χέρι στο γόνατο
εκείνου που κρατούσε το λαιμό μου. Με πίεσε τόσο σκληρά που δεν μπορούσα να αναπνεύσω, οι άλλοι μου κρατούσαν τα χέρια και τα πόδια, έτσι δεν μπορούσα να κινηθώ. Ζήτησα λίγο νερό, αλλά δεν μου έδωσαν. Δεν ήθελαν να απελευθερώσουν το λαιμό μου από
φόβο να ξαναφωνάξω.
Παρόλα που δεν μπορούσα να κάνω τίποτε τους είπα:
-

Μη φοβάστε. δεν θα φωνάξω ούτε θα φύγω. Κάντε ό, τι θέλετε μαζί μου.

Ο ένας πήγε και πήρε ένα μεγάλο καρφί και το έβαλε στη ρίζα του αυτιού μου. Περίμενα το
θάνατο χωρίς να βγάζω φωνή.
-

Σκοτώστε το διάβολο,ακόμη λίγο και θα μας κατέστρεφε όλους, έλεγαν οι γυναίκες.
Αλλά εκείνος που σφίγγει τον λαιμό μου είπε:
Μείνετε πάνω του και να μη βιαστούμε! Αφήσε να του βάλουμε το κεφάλι έδαφος.

Όμως οι γυναίκες δεν ήθελαν να τις δουν.
-

Σκότωσε τον γιατί μας είδε!

Εγώ άκουγα και έβλεπα σιωπηλός. Άφησα τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και ευχόμουν
αυτό που συνέβη να τέλειωνα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ήταν ο Γιασάρι που είπε:
-

-

Βάλτε το καλά στα αυτιά σας ότι οι χωροφύλακες δεν κατάλαβαν τίποτε. Άκουσαν
τις φωνές, αλλά τους είπα ότι ήταν η γυναίκα μου που είχε πέσει από τις σκάλες και
το έφαγαν. Αυτός ο διάβολος παραλίγο να μας πάρει στο λαιμό του. Να τον δέσετε
και προσέξτε να μη φωνάξει!
Φέρτε ένα σκοινί, είπε αυτός που με κρατούσε απ’ το λαιμό.

Υπήρχε ένα πρόβατο στην αυλή, το έλυσαν και, πήραν το σκοινί και με δέσανε. Τότε με
κλείσανε στην προηγούμενη θέση. Όλη εκείνη την ημέρα, στις 27 Φεβρουαρίου, ένας από
αυτούς με κρατούσε με ένα σχοινί στο λαιμό, πατώντας το δάχτυλό μου σφιχτά στο λαρύγγι, ώστε να μην μπορώ να κάνω ήχο.
Τι δύστυχος εγώ που επέζησα απ’ όλα αυτά που συνέβησαν! Ο θάνατος θα ήταν ένα χρυσό
τέλειωμα για μένα. Αυτοί άρχισαν να τρίζουν τα δόντια τους με οργή. Ήταν εξοργισμένοι σα
διάβολοι και με δυσκολία περίμεναν τη νύχτα.
Τότε είπα: «Αυτή ήταν η τύχη μου! Αυτή είναι η τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον κόσμο».
Είχα ανάγκη να βρισκόταν κάποιος δίπλα μου και να του έλεγα δύο – τρία λόγια πριν να
έκλεινα τα μάτια. Δεν ήθελα παρηγοριά, επειδή κανείς δεν μπορούσε να έρθει να με βοηθήσει εκείνη την εποχή, αλλά απλά να άφηνα λίγα λόγια ως υποθήκη. Όλες οι ελπίδες που
είχα ήταν εκείνος που μας κρατά και μας ανακουφίζει για πάντα και μας φυλάγει από όλους τους κινδύνους.
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Έτσι ένιωθα μέχρι το σούρουπο. Όταν σκοτείνιασε για καλά, αυτοί μου ελευθέρωσαν το
λαιμό και έτσι μπορούσα να αναπνέω ελεύθερα. Με άφησαν κλεισμένο στο δωμάτιο εκείνο
και πήγανε σε άλλο δωμάτιο για να συζητήσουν μεταξύ τους. Αφού τέλειωσαν τη δουλειά
τους επέστρεψαν και, προς έκπληξη μου, άρχισαν να ετοιμάζονται για να φύγουμε.
Μου έφεραν κάποιο κομμάτι ψωμί, που το έφαγα αμέσως, αργότερα μου έδωσαν λίγη κόρα στην αγκαλιά μου. Δεν είχα όρεξη για να φάω άλλο. «Αφού θα με σκοτώσουν ας μη φάω», σκέφτηκα. Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ο Χατζίου βγήκε έξω και μίλησε μαζί του. Μετά
γύρισε και είπε:
-

Σήκω να πηγαίνουμε!
Περιμένετε λίγο να δέσω τα τσαρούχια μου, σας παρακαλώ!

Δεν τόλμησα να ρωτήσω που πηγαίνουμε.
-

Άιντε κούνα τα πόδια σου, δεν μπορούμε να σε περιμένουμε, - μου απάντησε.

Μου έδεσαν και πάλι τα μάτια καλά, και με τραβούσαν με το σκοινί για το λαιμό και κάποιος με τραβούσε. Δεν έβλεπα που πατούσα. Κατεβήκαμε τα σκαλιά, με φέρανε γύρω από
το σπίτι για να μη θυμάμαι από πού βγήκαμε, και περάσαμε μέσα από μια πεδιάδα, περάσαμε πάνω από έναν τοίχο και μετά βγήκαμε σε έναν απότομο δρόμο που μου φάνηκε ότι
οδηγούσε σε ένα χωριό όπου είχαμε μείνει πιο πριν.
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8. ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ
Αφού περπατήσαμε για σχεδόν μία ώρα, στρίψαμε αριστερά και μπήκαμε σε ένα δάσος.
Σκεφτόμουν, «Ίσως εδώ βρίσκεται το μέρος όπου θα με σκοτώσουν». Αυτοί κάθισαν σε πέτρες, ανάψανε τα τσιγάρα και άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Τα αυτιά μου τα είχαν
βουλώσει με κερί.
Δε μείναμε για πολύ εκεί, γιατί φοβόντουσαν επειδή ο δρόμος ήταν αρκετά κοντά. Βγήκαμε
ξανά στο δρόμο και κατεβήκαμε ίσια κάτω σε ένα βραχώδες και απότομο βουνό. Πιο κάτω
σα δεξιά, έρρεε ένας ποταμός. Παρότι προηγουμένως δεν είχα φάει τίποτε, διψούσα. Κάθε
φορά που ένιωθα ότι υπήρχε κάποια πηγή, έσκυβα και έπινα. Λίγο πιο πέρα, βγήκαμε από
το δρόμο και κατεβήκαμε κατευθείαν στο ποτάμι. Τώρα, είπα, ήρθε το τέλος. Θυμήθηκα
αυτά που είπε ο ένας από αυτούς στο σπίτι του Γιασάρι. «Αφήστε με να ον σκοτώσω στο
ποτάμι, θα του δέσω μια πέτρα στο λαιμό και θα τον ρίξω μέσα».
Ο Γιασάρι σταματούσε πολλές φορές για λίγο για να δώσει οδηγίες για το δρόμο. Αυτό μου
επιβεβαίωνε τις αμφιβολίες μου, ότι έψαχναν κάποια απομονωμένη θέση για να τελειώσουν τη δουλειά τους. Έτσι προχωρήσαμε σχεδόν τρεις ώρες μέχρις ότου φθάσαμε σε μια
χαράδρα. Ο ένας από τους φρουρούς πήγε λίγο πιο μπροστά και άρχισε να ρίχνει πέτρες.
Όπως φαινόταν, εκεί κοντά μας υπήρχε κάποιο σπίτι. Τα σκυλιά μυρίστηκαν τους ξένους και
άρχισαν να γαυγίζουν.
Μετά από λίγο βγήκε ένας άνδρας και αυτοί του διηγήθηκαν τι πήγε στραβά στο σπίτι του
Γιασάρι. Μετά απ’ αυτό με πλησίασαν και ο άνδρας είπε σ’ αυτόν που με κρατούσε με το
σκοινί.
-

Τι σου έκανε αυτός ο άνθρωπος;
Για λίγο μας είχε πάρει στο λαιμό του το σκυλί! (Μου φάνηκε ότι την πρώτη φορά
που μου δέσανε τα μάτια, ήταν σ’ αυτό το σπίτι κοντά στο «Χάσμα»)
Τι θα κάνουμε τώρα μαζί του; - ρώτησε ο φρουρός που με κρατούσε.
Το πιο καλό είναι να τον σκοτώσεις και μετά να τον θάψεις.
Καλά το είπες, - είπε ένας άλλος. – Να ανοίξουμε έναν τάφο και να τον βάλουμε
μέσα.

Τα αυτιά μου τα είχαν βουλώσει με κερί, όμως τώρα αυτό είχε μαλακώσει και τα άκουσα
όλα. Ο φίλος τους που είχε βγει από το σπίτι είπε στους φρουρούς:
-

Δεν ακούει αυτά που λέμε;
Δεν μπορεί να ακούσει. Τα αυτιά του τα έχουμε βουλώσει με κερί, που το είχαμε
πατήσει καλά με ένα ραβδί. Ακόμη και νταούλια να χτυπάμε, δύσκολο να ακούσει.
Περιμένετε να πάρω του τουφέκι και μετά πάμε όλοι μαζί γιατί είμαστε στην πόρτα
του σπιτιού.

Αυτός έτρεξε βιαστικά, πήρε το τουφέκι και επέτρεψε. Μετά, μαζί με τους δύο φρουρούς
με τράβηξαν με το σκοινί και πήραμε έναν ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στο δάσος. Στα
δεξιά μας υπήρχαν βαθιές χαράδρες.
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Μου δέσανε καλά τα μάτια για να μη δω τον σύντροφος τους και μου πάτησαν καλά το κερί
στα αυτιά για να μην ακούω τι λέγανε. Τα τσαρούχια μου είχαν γίνει κομμάτια, ενώ τα κουρέλια τα οποία έβαλα τα πόδια μου είχαν γλιστρήσει από πίσω. Δεν τολμούσα να σκύψω
και να τα δέσω, γιατί ο ένας με τραβούσε με το σκοινί. Όταν έτυχε να σκοντάψω αυτός γύρισε και με χτύπησε στο κεφάλι. Περίμενα το θάνατο από τη μια στιγμή στην άλλη. Όταν
κατεβήκαμε στο κάτω μέρος της χαράδρας είπα μέσα μου: «αυτή θα είναι η θέση όπου θα
με σκοτώσουν».
Όταν άρχισε να ανατέλλει ο ήλιος, φθάσαμε στην άκρη του βουνού· εδώ κι εκεί υπήρχαν
μερικές μεγάλες βελανιδιές. Αφού ξεκουραστήκαμε για λίγο, ανεβήκαμε ακόμη πιο ψηλά,
μέχρις ότου μπήκαμε στο δάσος. Μετά δύο - τρεις ώρες φθάσαμε σε ένα πυκνό δάσος με
πυξούς (πυξός= καλλωπιστικός θάμνος ή μικρό δέντρο με μικρά κίτρινα άνθη, το ξύλο του
χρησίμευε για να κατασκευάζεται κουτί ή πυξίδα) και μπήκαμε σε μια σπηλιά, όπου οι χωρικοί εργαζόντουσαν με τους κορμούς του πυξού. Εκεί καθίσαμε και ανάψανε μια φωτιά.
Αυτοί μάζεψαν ένα σωρό από ξύλο πυξού και εγώ κατάλαβα ότι σκεφτόντουσαν να με κρατήσουν εκεί. Η τοποθεσία δεν ήταν μακριά από το χωριό του φίλου που μας συνόδευε γιατί
αυτός μας έφερε ψωμί από το σπίτι του.
Οι ληστές πιάσανε τις γωνιές, στρώσανε κλαδιά και φτιάξανε μαξιλάρια και αναπαύτηκαν.
Εμένα δεν με άφηναν να κινηθώ. Τους παρακάλεσα να βγω να πάρω μια μεγάλη πέτρα για
μαξιλάρι αλλά αυτοί δεν δέχτηκαν από φόβο μήπως έφευγα. Κάθε φορά που ήθελα να πιω
νερό από την χαράδρα εκεί κοντά και μετά από πολλά παρακαλετά, ο ένας απ’ αυτούς σηκώθηκε και με μετάφερε εκεί με κατάρες, γιατί απομακρύνθηκε από τη φωτιά. Τη νύχτα
καθώς ήθελα ν κοιμηθώ άπλωσα τα πόδια κοντά στη φωτιά και στήριξα το κεφάλι στον ώμο. Το άλλο άκρο του σκοινιού που είχα στο λαιμό, το κρατούσε ο ένας φρουρός. Δεν κουνιόμουν καθόλου. Γιατί ακόμη και το κεφάλι καθώς στρεφόμουν ο ληστής μου ριχνόταν και
με χτυπούσε με ότι έβρισκε κοντά του, για να μην μου ερχόταν καν στο μυαλό η σκέψη να
φύγω. Παρόλα αυτά κοιμήθηκα ήσυχα. Μια άλλη μέρα τους παρακάλεσα να μου δώσουν
μια πέτρα για μαξιλάρι αλλιώς, αν δεν μπορούσαν αυτοί, να έβγαινα και να έβρισκα μόνος
μου· αλλά δεν μου έδωσαν σημασία, έως ότου κάποιος απ’ αυτούς μου είπε:
-

Δεν έχουμε καμία όρεξη να γίνουμε υπηρέτες ενός όμηρου.

Μια φορά σε δύο μέρες ερχόταν ο άνθρωπος που μας έφερε ψωμί. Καθώς πλησίαζε τη
σπηλιά, αντί για να φωνάξει, έριξε μια πέρα. Τότε οι φύλακες κατάλαβαν ότι ήταν ο φίλος
τους Εκείνη την ημέρα ήρθε ο φίλος τους με το ψωμί, και αυτός μίλησε μ’ αυτούς για μια
και μισή ώρα. Του ζήτησαν αν έχει κάτι να πει για τους φίλους του ή για μένα και τους χαιρέτησε και έφυγε. Όταν έφυγε, οι φύλακες άρχισαν να συζητάνε για αυτά που συζήτησαν.
-

Ο Σαχίν με όλους, -είπε ο άνθρωπος που πήρε το ψωμί-, πρέπει να έχει πάει στο
Ντεβόλι, δεν υπάρχει τόπος που να βάλει το κεφάλι του. Είχε πάει στην αρχή στο
Νικολάρε, αλλά ούτε ένας φίλος της από αυτούς που ονόμαζε πιστούς φίλους, που
ήταν ηγετικός στον τόπο αυτό, είχε ανοίξει την πόρτα. Ο νοικοκύρης του είπε: «με
κάνει να νιώθω άσχημα, ω φίλε, και μην με παρεξηγήσεις, αλλά από δω και πέρα
κανείς δε θα σου δίνει ψωμί, εγώ βρίσκομαι σε πολύ άσχημη θέση. Δεν υπάρχει
ημέρα που να μην είχαν έρθει τριανταπέντε στρατιώτες που είναι έτοιμοι να κάψουν το σπίτι εξαιτίας σου. Αλίμονο δεν ήξερα τι να κάνω. Σε παρακαλώ να με συγ-
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χωρήσεις, δε θα σε στενοχωρήσω ξανά. Η ψυχή μου ταράχτηκε και δε βρίσκει ανάπαυση. Όχι, δεν έχω υπομονή με τέτοια. Θα πάρω τα πόδια μου και θα φύγω από
εδώ. Θα πάμε αλλού για να φάμε μια κρούστα ψωμί έστω και σαν υπηρέτες, μόνο
και μόνο για να βρούμε την ησυχία μας στο σπίτι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα,
δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ακόμη και για το ψωμί για το οποίο έχω χύσει ιδρώτα.
Ήρθε η ώρα να σας πω ότι καθόλου δεν αγαπώ τη δική σου φιλία, αλλά ζούμε σ’
αυτόν τον καταραμένο τόπο που δεν μπορώ να είμαι κύριος του εαυτού μου. Γι’
αυτό πάψε να με θεωρείς σαν φίλο σου, και αν θέλεις σκότωσε με εδώ και τώρα.
Εσείς δε με ρωτάτε αν έχω ή δεν έχω ψωμί για την οικογένεια, ακόμη και γιατί φέτος είχαμε ξηρασία και θα μείνουμε χωρίς ψωμί γιατί δεν είχαμε θερισμό. Έχουμε
πολλά άτομα στο σπίτι, άσε που πρέπει να κρατήσουμε τα βοοειδή. Αλίμονο στους
κακόμοιρους! Μεγάλε Κύριε, γιατί καταράστηκες την Αλβανία με όλα αυτά τα μαύρα, που θα μας βάλουν ζωντανούς στον τάφο;»!
- Τι είναι αυτά τα λόγια, άραγε ο Σαχίν τα έχει ακούσει; - παρενέβη αυτός που με
κρατούσε.
- Και τι είπε ο Σαχίν; Σαν ληστής που είναι, δεν ξοδεύει τον καιρό του με τα λόγια του
νοικοκύρη του σπιτιού, αλλά είπε σ’ αυτούς
Εικόνα 1Στην αποθήκη του χόρτου
- «Πάρτε ότι βρούμε, γεμίστε τα ταγάρια με
ψωμί και τρόφιμα και άλλα και φύγετε, καθώς δεν περίμεναν να δουν κάποιον»
Ωστόσο, ο Σαχίν είχε καεί από αυτό που άκουσε, αφού έλεγε στη συμμορία στο
πλάι «Έχουμε γίνει βάρος σε αυτούς τους ανθρώπους· και οι άλλοι χτυπήθηκαν μακριά, και είμαστε χαμένοι γιατί κανείς δεν μας βοηθά πια. Αυτός ο όμηρος μας πήρε
στο λαιμό του, γιατί εξαιτίας του χάσαμε το λάδι της ελιάς. Δεν ξέρω τι να κάνω με
αυτό».
Εκεί στη σπηλιά περάσαμε πέντε μέρες. Όπως παντού, τρώγαμε καλαμποκίσιο ψωμί,
που μας το δίνανε με πολύ οικονομία. Μια μέρα ένας απ’ αυτούς μου είπε:
-

Σου δίνουμε ψωμί όχι γιατί σε λυπόμαστε, αλλά για να σε κρατήσουμε ζωντανό. Θα
σε κρατήσουμε μέχρις ότου να πάρουμε τα χρήματα, μετά αν σου αρέσει, σπάσε το
κεφάλι σου. Θα είναι καλό για σένα να το σπάσεις μόλις βγάλουμε τα χρήματα έτσι
ώστε να μην ζήσουμε με το φόβο ότι θα πείτε στους τόπους όπου ήρθαμε. Εσείς οι
γκιαούρηδες δεν έχετε πίστη. Με όλα τα καλά που σου κάναμε όσο σε κρατούσαμε
με ψωμί και τρόφιμα και σε ζεσταίναμε δίπλα στη φωτιά, όταν πας πίσω θα μαρτυρήσεις όλα α μέρη από όπου βρέθηκες.

Τη φωτιά την ανάβαμε μόνο τη νύχτα. Την ημέρα ζεσταινόμαστε με τις στάχτες που έμεναν
από τη νύχτα.
Μετά από παραμονή πέντε ημερών φύγαμε από εκεί και πήγαμε σε μια άλλη τοποθεσία,
λίγο πιο ψηλά, όπου βρισκόταν μια μικρή και απομονωμένη καλύβα. Όμως, δύσκολα θα
την έλεγες και καλύβα, μερικά ξύλα μεγάλα και αιχμηρά ήσαν χωμένα στο έδαφος στη γη
και ήταν τοποθετημένα δίπλα σε ένα βράχο. Πάνω τους ήταν ριγμένα μερικοί θάμνοι για να
φυλάγουν τη φωτιά όταν φυσούσε ο βοριάς. Εκεί φθάσαμε πριν σουρουπώσει, περιμέναμε
λίγο και ανάψαμε φωτιά. Το χιόνι είχε γεμίσει την περιοχή με ένα λεπτό στρώμα, όμως
στους λάκκους είχε ακόμη περισσότερο. Πριν να ανάψουνε τη φωτιά καθαρίσαμε πολύ κα-
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λά το χώρο. Τα μάτια μου ήταν δεμένα, όμως έβλεπα καλά δίπλα στα πόδια. Ήμουν πολύ
χαρούμενος που βρήκα πέτρες εκεί που με βάλανε! Γρήγορα μάζεψα τις πέτρες στο πλάι
και κάθισα. Αυτά ήταν ένα καλό μαξιλάρι. Στη θέση που ήμουν είχε απομείνει λίγο χιόνι
που όταν έλιωσε μετατράπηκε σε λάσπη. Άπλωσα τα πόδια μου δίπλα στη φωτιά, και στα
αριστερά με στήριζε μια πέτρα, με το κεφάλι μου στον ώμο κοιμήθηκα ξανά γιατί πέθαινα
για ύπνο. Αλλά τρυπήθηκαν και πόνεσα από τις πέτρες και τα’ αγκάθια, καθώς ήμουν σχεδόν ξυπόλητος.
Ο φίλος που ήρθε σε μας, ξαφνικά άρχισε να με βρίζει και να με καταριέται, τα μάτια του
έβγαζαν σπίθες, και σκέφτηκα ότι θα έπεφτε πάνω μου να με σκοτώσει. Εγώ σήκωσα λίγο
το κεφάλι μου και δεν γνώριζα ότι σχεδόν είχα σηκωθεί για να βλέπω. Ήμουν σαν να με είχαν δεσμεύσει τους μυς μου και τα οστά μου μαζί και δεν τολμούσα να κουνήσω έστω και
τα δάχτυλα μου, επειδή με χτυπούσαν και με ότι έβρισκαν. Αυτοί τρώγανε ψωμί και τυρί,
όποτε είχανε κέφι, ενώ εμένα μου άφησαν μόνο ξερά κομμάτια ψωμί που μου τα πετούσαν
στην αγκαλιά μου σαν να ήμουν σκυλί. Όταν με έπιανε πείνα ζητούσα ψωμί, όμως με μεγάλο φόβο, όμως συχνά αντί για ψωμί μου έδιναν ξύλο. Μετά δύο μέρες φύγαμε και πήγαμε
στη σπηλιά του Λουγκέβε (=των κουταλιών), όπου μείναμε προηγουμένως.
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9 ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ
Μια μέρα βγήκαμε έξω από τη σπηλιά, και καθόμασταν κοντά σε μια πηγή, όταν μας φέρανε ψωμί. Το ψωμί ήταν φρέσκο, και μου δώσανε λίγο, ως συνήθως. Μετά μου ‘δωσαν και
αλάτι. Έφαγα και ήπια νερό και είπα ότι είχα γευθεί αυτό το φαί πιο πολύ από κάθε τι άλλο.
Ευχαρίστησα το Θεό και ευλόγησα με όλη μου την καρδιά αυτούς που μου δώσανε ψωμί
και αλάτι.
Ο ένας από τους φρουρούς, που τον φώναζαν Ρουσάν ενώ το όνομα του ήταν Φίλι, συχνά
συνέβαινε να κρατά το σκοινί που είχαν βάλει στο λαιμό μου. Μια μέρα ο σύντροφος του
μαζί με το φίλο τους συμφώνησαν να κατέβουν στο χωριό και να μείνουν για λίγο καιρό,
ενώ εμένα θα με άφηνα μόνο μου, καθώς ήμουν δεμένος, και μετά θα επέστρεφαν. Ο Φίλι
φοβήθηκε και είπε;
-

-

Μα πως στο καλό θα τον αφήσουμε μόνο του. Αν δεν θέλεις σε αρπάξουν απ’ το
λαιμό, ας σκοτώσουμε την τον όμηρο της και να φύγουμε. Μη ξεχνάς, ω Χατζή, ότι
απ’ αυτά τα μέρη συχνά περνούν οι κυνηγοί και αν μας βρούνε, όπως το φαντάζομαι θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Ποιο είναι το βάρος που θα σου δώσει ένας
άνθρωπος καρδιά μου; Και τι θα μας κάνει ο καπετάνιος όταν του πούμε ότι πέθανε
ο όμηρος στο δρόμο; Δε βλέπετε πως έχει καταντήσει τη ζωή μας; Οι παράδες δεν
ήρθανε και . δεν ξέρουμε τι έγιναν οι σύντροφοι μας . Γιατί λοιπόν να χάσουμε το
κεφάλι μας γι’ αυτό το παλιοτόμαρο;
Αφού κάναμε υπομονή μέχρι τώρα, ας κάνουμε υπομονή λίγο ακόμη, - του απάντησε ο σύντροφος. – Με το να τον σκοτώσουμε, όλα όσα κάναμε θα πάνε χαμένα.
Να τον κρατήσουμε ζωντανό μέχρις ότου να έρθουν τα χρήματα, ότι ξέρω καλά ότι,
μόλις πάει στο σπίτι, θα πεθάνει. Έτσι έγινε με έναν άλλο που πιάσαμε πέρυσι.

Ακριβώς εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν δύο κυνηγοί που ανέβαιναν το βουνό. Αυτοί μας
είδαν, όμως άλλαξαν δρόμο και δεν είπαν τίποτε. Οι φρουροί άρχισαν να αμφιβάλουν για
το αν θα έφευγαν από εκεί και να με αφήσουν στο δειλινό. Αυτός που ήθελε να με σκοτώσει, θύμωσε όταν είδε ότι οι άλλοι δεν ήθελαν να τον ακούσουν και αποφάσισε να μου κόψει κρυφά το λαιμό. Έκανα ότι ήταν δυνατόν για να τον καλοπιάσω, και αυτός δεν μου έκανε τίποτε.
Όταν σκοτείνιασε, κατηφορίσαμε το βουνό με γρηγοράδα. Είχε πιάσει σχεδόν δύο δάχτυλα
χιόνι. Έκανε κρύο, αλλά καθώς περπατούσαμε ζεστάθηκα. Τα κουρέλια με τα οποία είχα
τυλίξει τα πόδια μου άρχισαν ξανά να πέφτουν. Τα πόδια μου είχαν μαυρίσει από τις πέτρες και συχνά έπεφτα γιατί δεν έβλεπα που βάδιζα. Βγήκαμε σε ένα δρόμο, αλλά δε συναντήσαμε κανένα. Εκεί, στο δάσος, τα υπήρχαν λαμπερά φώτα που εκπέμπονται με φωσφορισμό από τα σάπια δέντρα. Όταν τα είδα για πρώτη φορά, νόμιζα ότι ήταν φωτιές και ότι
γύρω τους κάθονται άνθρωποι. Στο δρόμο, πριν να βγούμε σε ένα λιβάδι είδαμε ένα μεγάλο βράχο, και καθίσαμε από πίσω του για να ξεκουραστούμε. Μετά συνεχίσαμε κατά μήκος
ενός δρόμος γεμάτου με πετραδάκια, περάσαμε μια χαράδρα, όπου ανεβήκαμε μια ανηφόρα. Μετά από αυτά φθάσαμε σε κάποιες μικρές βελανιδιές όπου καθίσαμε για να περιμένουμε τον έναν από τους φρουρούς που είχε πάει στο χωριό για να ειδοποιήσει τους φίλους για την άφιξη μας. Αυτός που με κρατούσε δεμένο, έβγαλε λίγο κερί από τη τσέπη, και
μου το έβαλε στα αυτιά και άρχισε να το πιέζει με το ραβδί. Εκείνη τη νύχτα τα αυτιά μου
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πονούσαν και νόμιζα ότι είχαν τρυπηθεί τα τύμπανα τους. Όταν ήρθε ο άλλος σηκωθήκαμε.
Φθάσαμε σε ένα χείμαρρο που τον περάσαμε, και μετά υπερπηδήσαμε κάποια ξύλα που
ήταν στρωμένα στο έδαφος. Εκεί κατάλαβα ότι είμαστε σ’ αυτό το μέρος όπου μου είχαν
δέσει τα μάτια τις προηγούμενες ενενήντα τρεις μέρες.
Εκεί δεν έβλεπα τίποτε, γιατί ήταν σκοτάδι και τα μάτια μου τα είχαν καλά δεμένα. Με τράβηξαν με το σκοινί και με φέρανε σε ένα αχυρώνα πολύ χαμηλό, γεμάτο με σιτηρά και φασουλάκια. Ο χώρος ήταν περιτριγυρισμένος από ένα φράκτη με βέργες και γεμάτος με άχυρα. Όταν μπήκαμε έπρεπε να περπατήσουμε με τα τέσσερα, αλλιώς δε γινότανε. Εμένα με
βάλανε βαθιά μέσα και με βάλανε πίσω από τον φράκτη· ενώ δύο φρουροί κάτσανε από τη
μια μεριά, όπου δεν φυσούσε ο κρύος αέρας.
Νύχτα και ημέρα καθόμαστε χωρίς φωτιά, ενώ ο αέρας έφερνε μέσα τις νιφάδες του χιονιού μέσα από τις σχισμές του φράχτη. Εκεί, όπως και στη σπηλιά, δεν μπορούσα να κινηθώ
καθόλου, γιατί υπέφερα από αυτούς που με τυραννούσαν.
Για φαγητό μου έδιναν μόνο λίγο καλαμποκίσιο ψωμί και τίποτε άλλο. Το
καταλάβαινα
αυτό ακόμα κι αν δεν το έβλεπα. Μια μέρα μου έδωσαν λίγο αλάτι, ενώ μια άλλη φορά ένα
βραστό αυγό, που ήταν αρκετά νόστιμο, και μου φάνηκε ότι έτρωγα ένα παραμυθένιο φαγητό. Το μισό αυγό το έφαγα για γεύμα και το άλλο μισό για δείπνο.
Δεν τολμούσα να ζητώ νερό γιατί κάθε φορά που ζητούσα μου έδιναν κατάρες και βρισιές.
Επίσης επειδή αυτοί είχαν γούνες υπέμεναν πιο πολύ το κρύο. Συχνά, μια ο ένας, μια ο άλλος πήγαιναν να ζεσταθούν στο σπίτι που ήταν κοντά. Αυτοί άρχισαν να παραπονιούνται
λέγοντας:
-

Πεθαίνουμε από το κρύο και δεν το αντέχουμε πια. Θα πάμε κάπου αλλού όπου θα
σκοτώσουμε τον όμηρο και θα τον θάψουμε.

Ένα πρωινό, πριν ξημερώσει, με πήρανε από τον αχυρώνα και με φέρανε σε ένα σπίτι που
ήμουν πρωτύτερα. Η πόρτα ήταν χαμηλή και μέσα υπήρχαν δύο μέρη: στο ένα υπήρχε τζάκι
ενώ στο άλλο είχανε τα ζώα. Οι φρουροί πήρανε θέση κοντά στο τζάκι, και εμένα με βάλανε
στο πλάι με δεμένα τα χέρια και τα μάτια και τα αυτιά βουλωμένα με κερί. Εμένα δεν με
άφηναν να πλησιάζω τη φωτιά. Για φαγητό μου δίνανε μια κρούστα ψωμί που μου το πετούσανε στην αγκαλιά σαν να ήμουν σκυλί. Μου έδιναν τόσο λίγο που δεν χόρταινα καθόλου. Μετά πολλά παρακαλετά, μια μέρα μου δώσανε νερό για να πιω, αλλά για να με κοροϊδέψουν δεν μου το έδωσαν με δοχείο αλλά μέσα στο φέσι μου. Τους έφερωαν το ψωμί
μαζί με ένα πιάτο μαγειρεμένο φαγητό. Όταν τέλειωναν το φαγητό μου έδιναν τα απομεινάρια. Συχνά τρώγανε ολόκληρο το ψωμί. Σ’ αυτήν την καλύβα μόνο μια φορά μου δώσανε
φασόλια βρασμένα· και για την καλοσύνη τους αυτή τους ευχαρίστησα μ’ όλη μου την καρδιά. Όταν μου έδωσαν το δοχείο με τα φασόλια, τίναξαν μέσα του τα θρύμματα που είχαν
στις αγκαλιές τους και περίμεναν να τους επαινέσω και να τους ευχηθώ για την καλή τους
πράξη. Όλη τη μέρα έμενα με τα πόδια σταυρωμένα, σιωπηλός, με τα χέρια και τα μάτια
δεμένα. Όταν έτρωγα με δυσκολία και έβαζα την μπουκιά στο στόμα γιατί οι αγκώνες μου
ήταν δεμένοι από πίσω με σκοινί. Το σκοινί ήταν τόσο τεντωμένο, που μου ξέσχιζε τη σάρκα. Τη νύχτα με παρατηρούσαν, μη τυχόν και είχα λυθεί και με δένανε ξανά, πριν να ξαπλώσω και κοιμηθώ πάνω στις πέτρες γύρω από το τζάκι. Για μαξιλάρι είχα ένα κομμάτι
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σανίδα που στηριζόταν πάνω σε δύο πέτρες. Όταν ξάπλωνα δεν τολμούσα να αλλάξω
πλευρά, από φόβο μήπως γλιστρούσε το παλτό και δεν το είχα πάνω μου. Καμιά φορά το
μαντίλι που μου έκλεινε τα μάτια έφευγε και δεν μπορούσα να το βάλω στη θέση του. Αν
με βρίσκανε με αποκαλυμμένα τα μάτια, με στρώνανε στο ξύλο. Όταν γλιστρούσε η σανίδα
που χρησιμοποιούσα σαν μαξιλάρι, τότε έβαζα το κεφάλι μου πάνω στην πέτρα. Ένα πρωινό ενώ σκεπτόμουν στηριγμένος με το κεφάλι μου να γέρνει στο δεξί μου ώμο και το χέρι
μου πάνω σε μια πέτρα , ξαφνικά ο ένας από τους φρουρούς με χτύπησε στο δεξί γοφό τόσο δυνατά, που δεν μπορούσα από τον πόνο να αναπνεύσω. Αυτό το έκανε γιατί έτσι του
ήρθε το κέφι. Αυτοί στεναχωριόντουσαν που έμεναν ακίνητοι σε ένα μέρος και δεν ήξεραν
πώς να σκοτώσουν την ώρα. Άρχισαν να παίζουν με μένα με το να μου πετάνε ότι βρίσκανε.
Εκτός από τους φρουρούς ήταν και ο φίλος τους, που μας είχε πάει στην σπηλιά, και ο οποίος μου φαινόταν ότι ήταν ο ιδιοκτήτης της καλύβας. Μιλούσαν ο ένας στον άλλο, και
όταν κάποιος με χτυπούσε, ρωτούσε ο άλλος: «Βρες ποιος σε χτύπησε»; Αυτά τα κάνανε
καθημερινά. Εγώ υπέμενα και δεν έλεγα λέξη, γιατί θα μου διάστρεφαν τα λόγια. Ξαφνικά,
μια μέρα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι γελούσαν
και έδειχναν ικανοποίηση με τη γενναιότητα του. Όταν το είδε αυτό, άρχισε να με χτυπά με
κλωτσιές μέχρι που στο τέλος πήδηξε πάνω μου με τα δύο πόδια σα να ήθελε ποδοπατούσε
κάτι. Οι κλωτσιές που μου έδιναν δεν μπορούσα να προβλέψω που θα χτυπούσε γιατί τα
μάτια μου ήταν κλεισμένα.
Ένα πρωινό φέρανε στην καλύβα κατσίκες. Ήμουν ξαπλωμένος και αυτές πέρασαν από πάνω μου. Αυτοί μου είπαν να μην κουνηθώ, γιατί αυτοί γελούσαν που έβλεπαν τις κατσίκες
να με πατάνε. Στις 3 Απριλίου με δείρανε τόσο άσχημα (πιο άσχημα από κάθε φορά), που
άρχισαν να μου πονάνε τα κόκαλα. Το Σάββατο 4 Απριλίου, μια μέρα πριν απ’ το Πάσχα, με
αφήσανε ήσυχο· νόμιζα ότι πιθανόν τα βάσανα μου να πήραν τέλος, αλλά την επομένη ξανά έκαναν τα ίδια.
Την Δευτέρα νωρίς το πρωί, ένιωσα ότι ήρθαν άνθρωποι στην καλύβα που βρισκόμασταν.
Αυτοί ήταν τρία άτομα από την συμμορία του Σαχίν, που ήρθαν να με φέρουν στο πριονιστήριο της Γρκαμπόας, όπου ήταν ο Σαχίν με τους άλλους. Κάποιος απ’ αυτούς με ρώτησε
πως ήμουν και πως τα πάω. Οι φρουροί έσκασαν στα γέλια και είπαν:
-

-

Καλά, πολύ καλά.
Σου δίνανε ψωμί να τρως; - Αυτός έβγαλε μερικά κομμάτια ψωμί από το ταγάρι του
και μου τα έριξε στην αγκαλιά μου. Άρχισα αμέσως να τρώγω, γιατί πεινούσα. –
Γνωρίζεις ποιος είμαι; - με ρώτησε.
Και πώς να σε γνωρίσω ποιος είσαι, - του απάντησα, - έτσι που με έχουν με κλειστά
τα μάτια;
Είναι ο Μάλο,- είπε ένας άλλος.
Ήρθαν οι παράδες και θα σε ελευθερώσουμε- είπε ο Μάλο.
Σε τέσσερις ή πέντε μέρες θα είσαι στο σπίτι σου.

Όλη εκείνη τη μέρα ξεκουράστηκα, γιατί δεν με αγγίξανε. Όταν μου είπαν ότι θα ξεκινήσουμε για να πάμε στο δάσος όπου ήταν ο Σαχίν, χάρηκα πάρα πολύ και είπα: «Ο Θεός με θυμήθηκε, και με γλύτωσε από όλα αυτά τα βάσανα».
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Κάλυψη με κουρέλια των ποδιών

Την Τρίτη, μετά τα μεσάνυχτα, μου είπαν να
ετοιμαστώ για το δρόμο. Φοβήθηκαν επειδή
αποκοιμήθηκαν ότι δεν θα φθάσουμε στον
προορισμό μας πριν να ξημερώσει. Δεν είχα
ούτε τσαρούχια ούτε κάλτσες, γι αυτό κάλυψα
τα πόδια μου με κουρέλια που τα έσκισα από
τα ρούχα. Αυτά μου ήταν ράκη· τα γόνατα μου
ήταν ακάλυπτα και φαινόταν η σάρκα γυμνή.
Από το παλτό είχε μείνει μόνο ένα ελάχιστο
κομμάτι μικρότερο από μια παλάμη, γιατί είχε
σκιστεί από τότε που μου το δώσανε. Τα μανίκια του είχαν σκιστεί καθώς περπατούσα μέσα
στο έδαφος και στις πέτρες. Το φέσι μου είχε
μείνει στο σπίτι που ήρθαν οι χωροφύλακες και
για να καλύψω το κεφάλι, έκοψα ένα κομμάτι
από το παλτό. Αυτό το φορούσα για ένδεκα
μέρες στη σπηλιά, μέχρις ότου ήρθαμε σ’ αυτό
ο σπίτι όπου μου έδωσαν ένα άλλο φέσι με το

οποίο μου έδιναν νερό.
Όταν φύγαμε από αυτό το σπίτι, όπου πέρασα είκοσι έξη μαύρες μέρες πήραμε ένα κατηφορικό δρόμο και προχωρήσαμε γρήγορα. Τα μάτια μου τα είχαν ακόμη δεμένα, ενώ μου
λύσανε τα χέρια. Περπατήσαμε σχεδόν μια ώρα μέχρις ότου κουράστηκα και είπα.
-

Δεν μπορώ να πάω μαζί σας, κάντε με ότι θέλετε. Δείξετε έλεος και αφήστε με να
πεθάνω εδώ.

Ο Μάλο με πήρε από το χέρι και μου μίλησε πολύ έτσι που με ενθάρρυνε. Μου έδωσε ακόμη και μια γκλίτσα και έτσι ανεβήκαμε σιγά την ανηφόρα.
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10. ΦΩΣ ΜΕΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ
Δύο με τρεις ώρες μετά που φύγαμε από το σπίτι, φθάσαμε σε μια μεγάλη χαράδρα όπου
υπήρχε νερό. Εκεί φθάσανε άλλα μέλη της συμμορίας και περίμεναν και τους άλλους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Μπάζι, ο ανιψιός του Σαχίν. Όταν με είδε είπε στους συντρόφους του:
-

Λύστε τα μάτια του Κυριαζή!
Με εμάς είχε έρθει και αυτός που
με είχε βασανίσει στο σπίτι του.
Από φόβο μήπως τον δω, στεκόταν στο πίσω μέρος και κάλυπτε
τα χαρακτηριστικά του με ένα
μαντήλι. Ο Μπάζι είπε:
- Στέκεται πίσω, δεν θέλει
να τον δεις. Είναι αχώνευτο αυτό
που σου έκανε με τα μάτια δεμένα.

Φως μετά 40 μέρες

Όταν το είπε αυτό, μου αφαίρεσε
το μαντίλι από τα μάτια και το πέταξε μακριά. Αυτό έγινε στις 8 Απριλίου 1885. Αυτήν την
ημέρα όταν άνοιξα τα μάτια και είδα το φως ήταν μια μέρα σημαδιακή για μένα, όλα άσπρισαν για μένα, όμως ο ήλιος δεν είχε ανατείλει ακόμη. Έτσι μετά από σαράντα μέρες με
σκοτάδι, όταν είδα το φως, με κατέλαβε μια μεγάλη χαρά. Ξέχασα ότι ήμουν απλώς ένας
όμηρος και οι ληστές μου φάνηκαν σαν να ήταν σαν όλους τους ανθρώπους. Αυτούς μόλις
τους ξεχώριζα και μου φάνηκε σαν να ήμουν σε όνειρο. Κατέβηκα στη χαράδρα, έπλυνα τα
μάτια μου και ήπια νερό και μου φάνηκε σαν να γύρισε πάλι η δύναμη της υγείας. Μου
φάνηκε σαν να γεννήθηκα δεύτερη φορά. Ακόμη και οι ίδιες οι πέτρες σ’ αυτή τη χαράδρα
μου φάνηκαν θαυμάσιες.
Λίγο πιο πάνω φτάσαμε στο πριονιστήριο. Εκεί βρήκαμε εννέα ληστές που ζεσταινόντουσαν
δίπλα σε μια φωτιά. Ο Σαχίν, ο Νούρι και οι άλλοι ήσαν σε ένα άλλο πριονιστήριο, περίπου
διακόσια πενήντα μέτρα πιο πέρα. Όταν με είδανε, αυτοί σηκώθηκαν και με χαιρέτισαν και
μου έδωσαν χώρο να καθίσω. Ρίξανε στη φωτιά πέντε ή έξη σανίδες και αυτό ανέβασε μια
μεγάλη φωτιά. Μετά μου είπανε να γδυθώ, πήρανε τα ρούχα μου και τίναξαν τους ψύλλους.
Όταν ντύθηκα ξανά μου έδωσαν κλωστή για να μπαλώσω το παλτό, αλλά δεν ήξερα από
πού ν’ αρχίσω γιατί ήταν τελείως κουρελιασμένο. Όσον αφορά τα παντελόνια στην αρχή
δεν ήξερα τι να κάνω πρώτα, όμως το έκανα όπως-όπως, γιατί δεν είχα τι άλλο να φορέσω.
Οι ληστές έμειναν έκπληκτοι για το ότι έμεινα ζωντανός μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Μερικοί με συμπόνεσαν και άρχισαν να με παρηγορούν λέγοντας μου:
-

Σε δέκα μέρες θα σε ελευθερώσουμε και μετά θα είσαι στο σπίτι σου.
Δε μας λες ω Κυριαζή, τι έγινες μετά που σε αφήσαμε;
Όπως με βλέπετε, σαν όμηρος στα χέρια ληστών.
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Όλοι τους γέλασαν μ’ αυτά τα λόγια.
Καθώς κουβεντιάσαμε λίγο ακόμα, μάταια ζήτησα να βρω κλωστή για να ράψω τα τσαρούχια, όμως δεν είχε να μου δώσει. Όλη εκείνη την ημέρα την πέρασα με συζητήσεις. Πολλοί
απ’ αυτούς με άκουγαν με το στόμα ανοιχτό.
Λίγο πριν το σούρουπο εμφανίστηκαν ο Σαχίν, ο Νούρι και άλλοι που ήταν στο πάνω πριονιστήριο. Χαιρετιστήκαμε όπως χαιρετιούνται οι φίλοι που δεν έχουν ιδωθεί χρόνια ολόκληρα. Μετά καθίσαμε δίπλα στη φωτιά και ανταλλάξαμε λίγες λέξεις. Ο Σαχίν με ρώτησε
με ποιο τρόπο προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα όταν προσπάθησα να δραπετεύσω.
-

Ακόμα και ο ίδιος ο Μπάμπα Αντέμι4 που τον θεωρείς μεγάλο άγιο, όταν θα είχε
υποστεί όλη αυτή την κακομεταχείριση που υπέφερα εγώ με αυτούς τους δύο που
μου βάλατε για φρουρούς, δεν θα άντεχε να αφήσει τα κόκαλα του σ’ αυτό το χωριό σαν σε κάποιο τάφο για γύφτους – και άσε με εμένα που είμαι τόσο αμαρτωλός.

Αυτοί άρχισαν να γελάνε και είπαν;
-

έχεις δίκιο

Μετά ο Σαχίν έβγαλε ένα γράμμα από τους
συγγενείς μου και μου το έδωσε να το διαβάσω. Είχε έρθει από το σπίτι μου.Τόσο γλυκό
γράμμα δεν είχα πάρει ποτέ . Όταν το άνοιξα
και άρχισα να το διαβάζω, τα δάκρυα μου κύλησαν· όμως παρηγορήθηκα μόλις διάβασα
ότι στο σπίτι ήταν όλοι καλά.
-

Τώρα, μη φοβάσαι, - μου είπε ο Σαχίν και προσποιήθηκε ότι μάλωνε αυτούς που με
βασάνισαν.

Όταν σουρούπωσε, ο Σαχίν με τη μισή συμμορία, σηκώθηκαν και πήγαν στο κοντινό χωριό,
κάπου στη Γραμπόβα. Εμείς ανεβήκαμε στο ύψος του πριονιστηρίου που ήταν προηγουμένως ο Σαχίν. Εκεί υπήρχε μια καλύβα με μισογκρεμισμένο τον τοίχο, ωστόσο η καμινάδα
ήταν καλή και το πάτωμα ήταν στρωμένο με σανίδες. Εκεί μου έδωσαν μια καλή θέση για
να καθίσω. Εκείνο το βράδυ έφαγα ψωμί και τυρί με πολλή όρεξη και έμεινα δίπλα στο τζάκι κουβεντιάζοντας ελεύθερα· αλλά δεν μπορούσα να μείνω πάρα πολύ, καθώς έκλειναν τα
μάτια μου. Για μαξιλάρι είχα ένα κομμάτι από κορμό δέντρου που ήταν πολύ καλός και εκείνη τη νύχτα είχα ένα χορταστικό ύπνο όπου ξεκουράστηκα. Είχαν περάσει τέσσερις μήνες από τότε που δεν ξάπλωσα σε σανίδα αυτό το χειμώνα, παρά μόνο πάνω σε πέτρες χιόνι, χώμα και συχνά ακόμη μέσα σε λάσπες.
Την επομένη ξύπνησα και κάθισα δίπλα στη φωτιά. Ευχαρίστησα το Θεό για την ανάπαυση
και το ψωμί που το είχα χορταστικό. Μετά δύο-τρεις ώρες ήρθε ο Σαχίν με τους δικούς του.
Μόλις μπήκε μέσα, έβγαλε από τη τσέπη δύο κόκκινα αυγά και μου τα άπλωσε λέγοντας:
4

Ιμάμης του τεκέ του Μιλτρανι κοντά στην Κορυτσά.
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-

Χριστός ανέστη, Κυριαζή.
Αληθώς ανέστη, - απάντησα παίρνοντας τα αυγά.

Μετά μου έδωσε ένα κομμάτι πίτα, που είχε φέρει ειδικά για μένα, και λίγο σιταρένιο ψωμί. Είχε περάσει πολύς καιρός που δεν είχα φάει, ούτε είχα δει σιταρένιο ψωμί. Μείναμε
στην καλύβα μέχρι το γεύμα και, μετά που ζέστανε ο ήλιος τον αέρα, βγήκαμε έξω και καθίσαμε πάνω σε μερικές πέτρες. Εκεί
ο Νούρι είπε στους δικούς του:
-

Να φέρουμε όλο το ψωμί
που έχουμε, και μετά να το μοιράσουμε εξίσου σε όλους, έτσι που κανείς να μην έχει πιο πολύ από τους
άλλους.

Ο Μάλο αρνιέται να μοιραστεί το ψωμί του

Αυτοί που είχαν ψωμί, άδειασαν τα
ταγάρια τους δίπλα στον Νούρι. Όμως ο Μάλο, που ήταν άνδρας δυνατός και που δε φοβόταν να πει τη
γνώμη του, δεν ήθελε να μοιραστεί
το ψωμί του, γιατί ήταν περισσότερο
από των άλλων. Έφερνε αντιρρήσεις

λέγοντας
-

Εγώ κουράστηκα περισσότερο από τους άλλους και διακινδύνεψα το κεφάλι μου
πηγαίνοντας μέσα από χωριά για να μαζέψω ψωμιά. Και τώρα μου λέτε να μοιραστώ το ψωμί μου με τους τεμπέληδες που μόνο μισή ώρα περπάτησαν. Το βρίσκετε
αυτό δίκιο; Αμάν μωρέ!

Ένας από τους ληστές του απάντησε:
-

Όλοι είμαστε σύντροφοι, είμαστε μέρη ενός σώματος, και το κάθε τι θα πρέπει να
το μοιραζόμαστε εξίσου. Είναι καλό να αγαπάμε ο ένας τον άλλο σαν τον εαυτό
του, αλλιώς τι είδους σύντροφοι είμαστε. Γιατί στην ανάγκη, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε ο ένας για τον άλλο. Εσύ που δεν έχεις καρδιά να μοιραστείς ένα κομμάτι
ψωμί με τους συντρόφους σου, πώς θα προτάξεις το στήθος σου στον εχθρό όταν
το χρειαστεί και θα δώσεις τη ζωή σου για να προστατέψεις τους φίλους σου; Μη
ξεχνάς τον όρκο που έδωσες και τα λόγια που είπες· άλλαξε τη στάση και μην παζαρεύεις σου για ένα κομμάτι ψωμί.

Ακόμη και ο Νούρι είπε:
-

Φέρε το ψωμί εδώ και μη καθυστερείς, αλλιώς θα πάρω μια πέτρα και θα σου ανοίξω το κεφάλι και θα σου μαυρίσω την ράχη στο ξύλο.

Τότε ο Μάλο έβγαλε το ψωμί από ο ταγάρι του γεμάτος θυμό και το πέταξε δίπλα στο Νούρι, μουρμουρίζοντας μέσα από τα δόντια του. Το βλέμμα του ήταν άγριο και συνέχισε να
απειλεί.

60
Ο Νούρι μοίρασε το ψωμί και κάθε ένας πήρε το μερίδιο του. Μετά σηκωθήκαν και άρχισαν
να ανηφορίζουν. Εδώ κι εκεί ήταν μεγάλες βελανιδιές στρωμένες στο έδαφος, κομμένος
στον κορμό με πριόνια. Λίγο πιο πάνω το έδαφος ήταν καλυμμένο με δύο πιθαμές παγωμένο χιόνι. Περπατήσαμε πάνω του, όμως σε αρκετά μέρη το χιόνι έλιωνε και τα πόδια βυθιζόντουσαν μέχρι το χώμα. Όταν σηκώναμε το ένα πόδι, βυθιζόταν το άλλο, και έτσι περπατούσαμε με μεγάλη δυσκολία σαν να «πατούσαμε πάνω σε αυγά». Με πολλή δυσκολία
φθάσαμε σ’ ένα πέρασμα του βουνού. Από την άλλη πλευρά του βουνού, το χιόνι είχε λιώσει και περπατούσαμε σαν βάρκα που είναι στο έλεος των κυμάτων. Παρόλα αυτά, η κατηφορική κλίση το έκανε πιο εύκολο και το χιόνι όλο και πιο λίγο γινόταν. Στη ρίζα του βουνού
έρρεε ένας μεγάλος ποταμός και συνεχίσαμε δίπλα του χωρίς να περνούμε στην άλλη όχθη.
Πιο κάτω περάσαμε εγκάρσια στα αριστερά, και πριν σουρουπώσει μπήκαμε σε ένα δάσος.
Διαλέξαμε ένα μέρος για να μείνουμε, γιατί αποφασίσαμε να περάσουμε τη νύχτα εκεί.
Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες και ανάψαμε φωτιές. Ένας νεαρός ηλικίας δεκατεσσάρων
ετών από την οικογένεια των Κοκονέσι είχε ένα τσεκούρι στο χέρι του για να κόψει ξύλα.
Ενώ κάποιοι ανάβανε τις φωτιές οι υπόλοιποι ετοιμάζαμε τη θέση για να περάσουμε τη
νύχτα. Αφού καθαρίζαμε το χιόνι, αυτοί σκορπιζόντουσαν στο δάσος για να μαζέψουν κλαδιά από έλατα για να τα στρώσουμε. Κόψανε μερικά μεγάλα κλαδιά και κάνανε ένα φράχτη
για να φυλαχτούμε από τον αέρα. Μετά όλοι μας καθίσαμε γύρω από τις φωτιές και φάγαμε ψωμί. Μετά που ανάψανε τα τσιγάρα τους αρχίσανε τα τραγούδια. Μετά αρχίσανε τις
άσκοπες τους συζητήσεις. Εγώ έμεινα πάνω σε κλαδιά που είχα μαζέψει, και ξάπλωσα με
τα πόδια κοντά στη φωτιά και ξεκουραζόμουν, βυθισμένος σε σκέψεις. Το χιόνι που υπήρχε
από κάτω μου έλιωνε, όμως το καλό ήταν ότι ήμουν πάνω στα κλαδιά. Αυτοί μιλούσαν για
κυνήγι και χαιρόντουσαν για τα χρήματα που θα έπαιρναν. Εγώ ήμουν βυθισμένος σε σκέψεις και είχα βασανιστικά ερωτήματα για τη φτωχή Αλβανία που είχε αναθρέψει τέτοια
παιδιά. Γρήγορα με πήρε ο ύπνος γιατί ήμουν κουρασμένος. Μερικοί από αυτούς κοιμήθηκαν, μερικοί συζητούσαν και μερικοί τσακωνόντουσαν.
Το πρωί, πριν ακόμη ξημερώσει καλά η ημέρα, σηκωθήκαμε και ρίξαμε μερικά κούτσουρα
οξιάς στη φωτιά και ενώ αυτά καιγόντουσαν μερικοί άρχισαν να τρώνε ενώ οι άλλοι κάπνιζαν. Ο καιρός ήταν μαλακός και το χιόνι έλιωνε. Εκεί μετά το γεύμα οι ληστές άρχισαν να
πυροβολούν σε στόχους, και αφού ο πυροβόλησαν καμιά τριανταριά φορές, ξεκινήσαμε
προς την Λούνγες, με οδηγό τον Τουν Κοκονέση . Προχωρούσαμε ο ένας πίσω απ’ τον άλλο
σαν να είμαστε μια αλυσίδα από τριάντα κρίκους. Ο Τούν στράφηκε και είπε στους συντρόφους:
-

Προσέχετε άνδρες, από αυτή τη μεριά υπάρχουν τσοπάνοι. Το καλύτερο είναι να
μην μας δούνε, γιατί αυτοί οι γκιαούρηδες δεν έχουν πίστη.

Καθώς περπατούσαμε σχεδόν δύο ώρες, κατεβήκαμε σε μια χαράδρα όπου έρρεε ένας ποταμός με νερό τόσο ήσυχο σαν κρύσταλλος μέσα από τον οποίο περπατήσαμε για να κρύψουμε τα ίχνη μας και φτάσαμε σε μια βουνοπλαγιά όπου υπήρχαν μεγάλοι βράχοι που
εξείχαν σαν μαχαίρια προς τα πάνω. Μετά από αυτόν περάσαμε δύο με τρία περάσματα »
και μικρές χαράδρες μέχρις ότου φθάσαμε σε κάτι βράχους στο μέσον ενός δάσους.
Δύο μεγάλοι βράχοι με ύψος περίπου δέκα μέρα, που έμοιαζαν με τοίχους ο ένας απέναντι
στον άλλο, είχαν αφήσει μεταξύ τους ένα μικρό χώρο, και έμοιαζαν με κάστρο όπου στήσα-
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με καλύβες. Καθαρίσαμε τον τόπο από το χιόνι και κάναμε μια φωτιά με ξύλα οξιάς, που
υπήρχαν μπόλικα σ’ αυτόν τον τόπο. Μετά κόψαμε κλαδιά από έλατο και στήσαμε καλύβες.
Φτιάξαμε δύο μεγάλες για όλη τη συμμορία. Ο Τουν Κοκονέσι με μερικούς άλλους, χτίσανε
ακόμη μια άλλη στο άκρο του λόφου. Το ψωμί μας ήρθε από το σπίτι του Κοκονέσι από τη
Λούνγκε. Μερικές φορές, κάποιοι ληστές πήγαιναν στα γύρω χωριά για να πάρουν ψωμί,
γιατί ένα μόνο σπίτι δε θα μπορούσε να συντηρήσει με ψωμί είκοσι οχτώ ψυχές που είμαστε εμείς.
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11. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μια μέρα ο Τούν με μερικούς άλλους πήγανε στο χωριό για να πάρουν ψωμί. Όταν
γύρισε, μου έφερε ένα ζευγάρι καινούργια τσαρούχια και ένα ζευγάρι κάλτσες. Χάρηκα τόσο πολύ όπως χαίρονται τα παιδιά το Πάσχα όταν οι γονείς τους αγοράζουνε καινούρια παπούτσια. Αφαίρεσα τα κουρέλια από τα πόδια και τις κάλτσες μου και
φόρεσα τα καινούργια . Τότε, καθώς δεν μπορούσα να μένω μέσα, πήγα με τους άλλους για
ξύλα.
Μια μέρα μου έφεραν ένα κομμάτι πίτα και μια άλλη φορά μου πλύνανε το πουκάμισο. Δε
θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την καλή πράξη. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί μου
φέρνανε αρκετό ψωμί και συχνά μου δίνανε ακόμη και τυρί.
Σ’ αυτήν την τοποθεσία το δάσος ήταν πυκνό. Είχε βελανιδιές και αρκετά μεγάλα έλατα.
Μερικές βελανιδιές που είχανε φτάσει τα είκοσι μέτρα σε ύψος και είχαν πάχος περίπου
τρία μέτρα ήταν γκρεμισμένες στο έδαφος και σάπιζαν. Ήταν ένα ζωντανό σύμβολο της Αλβανίας.
Όταν τέλειωσαν με τα καυσόξυλα γύρω από τις καλύβες, αυτά τα έβαζαν με τα άλλα. Έριχναν στη φωτιά τα μεγάλα κλαδιά και καμιά φορά φέρνανε έναν κορμό που τον κουβαλούσαν δύο χωρίς να κόβουν τίποτε. Όταν η φλόγα ανέβαινε ψηλά, φαινόταν σαν να έπιανε
φωτιά ολόκληρο το σπίτι. Στις καλύβες είχαν την εστία στη μέση και αυτοί ζεσταινόντουσαν
με το να κάθονται αρκετά κοντά.
Η κοιλότητα από όπου έρρεε ένα ρυάκι με καθαρό νερό, ήταν μόνο δεκαπέντε μέτρα μακριά, αλλά εκτός από τρία με τέσσερα μικρά δοχεία, δεν υπήρχαν άλλα σκεύη για νερό. Έπαιρναν κομμάτια χιόνι, εκεί πίσω, τα τοποθετούσαν σε μια ψηλή πέτρα κοντά στη φωτιά
και από κάτω υπήρχε ένα δοχείο για να συλλέγουν το νερό του χιονιού που έσταζε δια μέσου ενός χοντροκομμένου κλαδιού που η μια άκρη ήταν στο χιόνι, λίγο κάτω από την πέτρα.
-Λοιπόν, πες μας ω Κιριαζή, έχεις πιει ποτέ νερό από το ξύλο; - με ρώτησε ο Ντέμκα.
Όλους μάς διδάσκει η δυστυχία, του είπα. Για αυτό δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Οι παλιοί δε
χρειαζόταν να λιώσουν το χιόνι για να έχουν νερό. Όπου υπάρχει χιόνι, υπάρχει άφθονο
νερό. Αυτή η εφεύρεση ισχύει μόνο για εσάς που δεν ζείτε όπως όλος ο κόσμος. Ναι, ούτε
το νερό μπορείς να πίνεις με ειρήνη και ηρεμία. Όποιος ζει με τον ιδρώτα του μετώπου του
είναι ευτυχισμένος και βρίσκει τον εαυτό του στη δουλειά.
Εμείς χύνουμε περισσότερο ιδρώτα από τους άλλους – είπε ο Ντέμκα.
Εσείς χύνετε ιδρώτα για να αρπάζετε τον καρπό της εργασίας των άλλων,- του απάντησα
και έκλεισα μ’ αυτό γιατί είδα ότι δεν του άρεσε αυτή η συζήτηση.
-Όμως ω Κυριαζή μήπως δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό;- είπε κάποιος άλλος. – Όμως τι να
κάνουμε για να αλλάξουμε το δρόμο που πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να ζούμε στις εστίες
μας. Αν ήξερες τη δυστυχία που έχουμε, θα είχες κάποια συμπόνια για μας. Μας είπες να
εργαστούμε και να χύσουμε τον ιδρώτα μας, όμως τι δουλειά να κάνουμε; Στο σπίτι είμα-
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στε τέσσερα άτομα. Για αυτά έξη ή εφτά οκάδες από σπόρο που θα καλλιεργούσαν δεν θα
εξασφάλιζαν την μπουκιά, και το σπίτι δεν είναι μόνο ψωμί. Γνωρίζουμε ποιο είναι το καλύτερο όμως η μοίρα δεν μας άφησε περιθώρια. Σήμερα όταν έχεις μυαλό και έχει πάει στο
σχολείο τότε αυτά σου δίνουν τιμή, σου ελαφρύνουν η δυστυχία και σου φέρουν την ευτυχία. Αλλά πού βρίσκονται αυτά τα σχολεία στην Αλβανία από πού να μάθουμε το καλό, πώς
να εργαστούμε στη γη και πώς να χρησιμοποιήσουμε τα πλούτη που είναι άφθονα στα
βουνά μας; Ποιος ενδιαφέρεται για να φροντίσει για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη σ’
αυτήν την χώρα; Έχουμε λίγο μυαλό για να γίνουμε αξιοσέβαστοι όπως όλος ο κόσμος; Αλλά είμαστε τυφλοί όταν μαθαίνουμε μόνο ξένες γλώσσες, και τη δική μας, που μπορεί να
ανοίξει τον δρόμο της γνώσης, να την παραμελούμε.
Έτσι οι δυστυχίες μας δεν έχουν τέλος. Να μη θυμάστε μόνο ότι είμαστε κλέφτες, ακόμη και
εσείς είστε κλέφτες, και κάνετε, ακόμη πιο χειρότερα πράγματα από εμάς, και είστε τόσο
πολύ παραδομένοι στον πλούτο και την άνεση σας, και έτσι δε σκέφτεστε ότι έχετε καθήκοντα προς τους άλλους. Μη μου πείτε ότι κάποιος από σας σκέφτεται τον Θεό; Ποιος από
σας μέσα στην καρδιά του αγαπά τη δικαιοσύνη; Μας λέτε κακούς, και έτσι είναι, γιατί είμαστε κακοί, όμως κοιτάξτε τον εαυτό σας. Πως προσποιείστε ότι είστε καλοί και δίκαιοι; Τι
καλές πράξεις έχετε κάνει; Εάν ήσασταν λίγο πιο συμπονετικοί και ειλικρινείς, όπως το λέω,
θα κοιτάζατε τα συμφέροντα του λαού και ο λαός μας θα ήταν ευτυχισμένος, ίσως δεν θα
περνούσαμε τη ζωή μας σ’ αυτά τα ζοφερά βουνά για πέντε βρώμικους παράδες ούτε θα
σας κρατούσαμε με το ζόρι μαζί μας.
Μου φαίνεται ότι αγαπάς τη δικαιοσύνη, -είπα,- αλλά όχι στον εαυτό μου. Απλά θέλεις τους
άλλους να είναι δίκαιοι. Αγαπάς τα καλά έργα τξς αγάπης, αλλά να τα κάνουν οι άλλοι. Όταν κρίνεις τους άλλους καταδικάζεις τον εαυτό σου που είσαι μέσα σ’ αυτή τη συμμορία
των ληστών. Αφού γνωρίζεις τα καθήκοντά μας απέναντι στους άλλους, γιατί δεν τα εφαρμόζεις και συ; Ποιος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις αυτό που θέλει η καρδιά σου ή αυτό
που έχεις στο μυαλό σου; Αν αυτή την ενέργεια που χρησιμοποιείς για κακές πράξεις, τη
χρησιμοποιούσες, για να εργαστείς για τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη, πιστεύω ότι σήμερα θα είχες ένα καλό όνομα.
Μια μέρα ο Κάγιο με με μερικούς φίλους επέστρεφαν από ένα χωριό όπου πήγαν για να
πάρουν ψωμί. Στο δρόμο πέσανε στα ίχνη ενός ζαρκαδιού και καθώς προχώρησαν πιο πολύ
βρήκαν το ζαρκάδι σε μια μικρή χαράδρα που είχε μήκος περίπου είκοσι μέτρα μακριά τους
Ο Κάγιο είπε στους φίλους του ότι δε θα έχανε τον καιρό και θα το σκότωνε Χωρίς να περιμένει, είχε τοποθετήσει τη σφαίρα από το στόμα του τουφεκιού, πυροβόλησε αλλά δεν
μπόρεσε να το σκοτώσει. Το ζαρκάδι τράπηκε σε φυγή και μετά από μια απότομη ανηφόρα
χάθηκε. Ο Κάγιο ένιωσε μια πίκρα και ήταν χολιασμένος που ντρόπιασε το τουφέκι του. Οι
φίλοι τον κορόιδευαν και ο ίδιος έπρεπε να καταπιεί τον πόνο του. Εκείνη τη μέρα δεν έφαγε τίποτε. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν σπουδαίος σκοπευτής, τώρα όμως του έλεγαν
ειρωνείες.
-

Σίγουρα, αν θα με άφηνες να έριχνα εγώ δε θα ντροπιαζόμουν, είπε κάποιος.
Πως τα θαλάσσωσες έτσι- τον ρώτησε ο Σαχίν. Δεν μπόρεσες να πετύχεις ένα ολόκληρο ζαρκάδι τόσο κοντά; Όσο δύσκολο και να ήταν για εμένα δε θα γλύτωνε.
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-

Δεν μου ξέφυγε, Καπετάνιε, του είπε ο Καγιο, βιάστηκα και η σφαίρα πέρασε ακριβώς στη μέση ανάμεσα από τα πόδια του και έφυγε το ζαρκάδι.

Συχνά μου έλεγαν ότι «θα έρθουν τα λεφτά και θ
α σε αφήσουμε ελεύθερο.» Αλλά
εγώ δεν τους πίστευα επειδή συνήθιζαν να λένε ψέματα.
Όλη τη νύχτα της 25ης Απριλίου έβρεχε μονότονα. Οι καλύβες έμπαζαν νερό. Το νερό έμπαινε και δε βρίσκαμε θέση για να σταθούμε. Εγώ ήμουν μούσκεμα σαν να είχα πέσει σε πηγάδι γιατί το παλτό που είχα ήταν κουρελιασμένο. Τα πάντα ήταν υγρά. Οι περισσότεροι
από αυτούς είχαν γούνες που δεν άφηναν το νερό να περάσει, έτσι έβλεπαν τη βροχή ως
κάτι όμορφο. Είχαν μείνει μόνο εννέα ληστές, γιατί οι άλλοι είχαν πάει στο χωριό.
Τότε μου μίλησε ο Σαχίν:
-Ε! ω Κυριαζή, δε βλέπεις τι είδους δουλειά κάνουμε; Σε αυτές τις εποχές οι άγριες κατσίκες βρίσκονται στις σπηλιές, και για εμάς δεν υπάρχει τόπος να βάλουμε τα κεφάλια
μας. Όταν φτάσει η ώρα να σ’ ελευθερώσουμε αύριο, τότε θα πας και θα βρεις ανάπαυση στο σπίτι, ενώ εμάς μας έχει καταραστεί ο Κύριος, με όλη αυτή τη δυστυχία,
στην οποία μας έχει καταντήσει όπως βλέπεις.
- Τα βλέπω και αναρωτιέμαι– είπα- πως θα μπορούσε να τελειώσει η δυστυχία, και να
δείτε μια άσπρη μέρα;
-Όταν θα έχουμε λίγη λογική στο κεφάλι μας, - μου απάντησε ο Σαχίν.
-Αλλά γιατί λέτε ότι σας έχει καταραστεί ο Κύριος; τον ρώτησα. Ο Κύριος ποτέ δεν κάνει
κάτι το κακό. Είναι ο άσχημος δρόμος που έχετε επιλέξει μόνοι σας. Αν μπορείτε να αποφασίζετε να κάνετε το κακό, το ίδιο μπορείτε επίσης να κάνετε το καλό και να χαίρεστε γι’ αυτό. Ακόμη δεν έχετε καταλάβει ότι ο δρόμος της αμαρτίας φέρνει πάνω μας
πολύ ζόρικες ώρες;
- Όμως ο δρόμος της δικαιοσύνης είναι ακόμη πιο δύσκολος απάντησε αυτός.
-Όμως- τον διέκοψα-ακόμη κι αν είναι πιο ζόρικος ο δρόμος της δικαιοσύνης (που δεν
το πιστεύω), πρέπει να τον ακολουθήσεις τόσο για το δικό σου καλό όσο και των άλλων, Γιατί πάντα όπως ξέρεις το δίκαιο νικά. Η αδικία όσο κι αν φαίνεται γλυκιά, τελικά
καταλήγει σε ντροπή και καταστροφή όλων.
Περίπου μία ώρα πριν από το λυκόφως σταμάτησε η βροχή και ανάψαμε μια φωτιά.
Μετά αρχίσαμε να τακτοποιούμε το χώρο για να καθίσουμε και για να κοιμηθούμε. Τα
κλαδιά από τα έλατα που ήταν στο έδαφος ήταν βρεγμένα και το έδαφος κάτω είχε γίνει λάσπη. Η φωτιά άναψε καλά, και αυτοί άρχισαν να ξεραίνουν τα κλαδιά του έλατου
και να τα έστρωναν για να κοιμηθούν πάνω τους. Έκανα όπως και οι άλλοι, κουβάλησα
μερικά κλαδιά και τα έβαλα κοντά στη φωτιά, όμως πλησίασα τόσο πολύ ώστε πιάσανε
φωτιά. Εκείνος που ήταν απέναντι μού είπε.
-

Απομάκρυνε όλα όσα μπήκαν στη φωτιά.
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Έτσι σήκωσα ψηλά αυτά που είχαν ανάψει, όμως χωρίς να το θέλω έβαλα φωτιά στην
καλύβα. Ο Σαχίν καθόταν και έτρωγε και δεν κουνήθηκε, ενώ οι άλλοι ήταν μαζεμένοι
και ετοίμαζαν ξύλα. Όταν έπιασε φωτιά η καλύβα, είδε τις φλόγες που υψώθηκαν προσπάθησε να τις σβήσει, Ήθελε να φωνάξει τους άλλους για βοήθεια όμως το στόμα του
γεμάτο και δεν μπόρεσε να μιλήσει αμέσως. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει

τίποτε, βγήκε έξω. Όταν οι φλόγες έφτασαν στον ουρανό, όλοι άρχισαν να πετούν τα
πράγματα έξω. Πρώτα έβγαλαν τα τουφέκια, μετά τις γούνες και τις σακούλες του φαγητού, και τέλος, άλλα πράγματα. Έβαλα τον εαυτό μου σε κίνδυνο για να βγάλω το σάκο του ψωμιού και το παλτό. Ο Βαν Κοκονέσι, ο γιος του Ναντ, είχε μεγάλο φόβο να
μπει στην καλύβα και άρχισε να φωνάζει «πω πω πω τα σακούλια» και έκλαιγε. Εκείνη
τη στιγμή οι φλόγες ήταν τόσο ψηλές που κανείς δεν τολμούσε πια να μπει μέσα, τότε
κάποιοι πήγαν από πίσω, έσπασαν τον τοίχο και τράβηξαν από μέσα ότι μπορούσαν.
Όταν δεν μπορούσαν πια, αποσύρθηκαν στην άκρη, κοιτάζοντας την καλύβα να καίγεται. Ο καπνός υψώθηκε σαν μια καμινάδα ως το σύννεφο. Τα κλαδιά από τα έλατα καιγόντουσαν με θόρυβο και με σπινθήρες φαινόταν να τους έβγαζε ένα ηφαίστειο που θα
μας καταβροχθίσει ολόκληρους.
Φοβήθηκα πολύ, γιατί κατάλαβα θα μου φώναζαν ότι εγώ έβαλα φωτιά στην καλύβα.
Αλλά αυτοί είχαν ξελιγωθεί στα γέλια καθώς κοίταζαν τις φλόγες, και πείραζαν το μικρό
Βανι που έκλαιγε για το σάκο του. Στις φλόγες χάθηκε και η κάμα του Σαχινι και ένα δύο
άλλα τσανάκια και μερικά άλλα μικροπράγματα.
Για καλή μας τύχη, τα καλύβια ων άλλων ληστών που πήγαν στο χωριό για ψωμί ήταν
σχετικά κοντά. Μπήκαμε μέσα και ανάψαμε μια φωτιά και ξεράναμε τα ρούχα. Το βράδυ φάγανε ψωμιά που τα μαύρισαν με τον καπνό και ξάπλωσαν τα πόδια δίπλα στη
φωτιά για να κοιμηθούν. Αν και είχα μουσκευτεί ολόκληρος, ούτε κοιμήθηκα ούτε έμεινα όρθιος. Όπως μιλούσα με το Σαχίν, εγώ αποξήρανα τα ρούχα μου ένα-ένα. Οι άλλοι
κοιμόντουσαν.
-Τώρα που θα σε ελευθερώσουμε – είπε ο Σαχίν,- τι θα πεις στην κυβέρνηση όταν σε
ρωτήσουν για τα μέρη που βρέθηκες;
-Η δυστυχία μου τελειώνει όταν με ελευθερώσετε- του απάντησα.- Εγώ ξέρω κι εγώ τι
θα πω τότε;
- Θα τους διηγηθείς που ήσουν; Με ρώτησε.
- Δεν έχω ανάγκη να τους διηγηθώ –του είπα.
- Όμως αυτοί θα σε αρχίσουν στις ερωτήσεις και θα σε θα σε εξαναγκάσουν για να το
πεις, είτε σου αρέσει είτε όχι.
-Αυτοί θα κάνουνε ο καθήκον τους, ενώ θα κάνω το δικό μου, αλλά θα κάνω αυτό που
θα μου φανεί το καλύτερο».
- Άσε με να σου πως πώς θα απαντήσεις, αν δεν θέλεις να πάρεις στον λαιμό σου και
εκείνον που θα έφερνε τα χρήματα. Όσο για εμάς, εμείς θα κάνουμε αυτό που σου είπαμε. Μπορούμε να σε αφήσουμε σ’ ένα χωριό κοντά σο Μοναστήρι, εσύ θα φωνάξεις
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όσο το δυνατόν πιο πολύ και θα τρέξεις στο χωριό όπου θα πεις ότι το έσκασες από
τους ληστές. Όταν σε καλέσει η κυβέρνηση, θα πεις ότι δεν έχεις δει καμία τοποθεσία.
Να πεις: «δεν είδα κανένα τόπο, κανένα χωριό ή σπίτι, γιατί τα μάτια μου ήταν δεμένα
δεν άκουσα τίποτε γιατί τα αυτιά μου ήταν κλεισμένα με κερί. Θα απαντήσεις όπως σου
είπα αν θέλεις να γλυτώσεις χωρίς δυσκολία.
- Μα πως θα πω αυτό που δεν είναι αλήθεια; Πραγματικά δε γνωρίζω μερικά από τα
μέρη που ήμουν, όμως μερικά άλλα τα γνωρίζω. αλλά για κάποια άλλα ξέρω ότι δεν
ήμουν με εσάς. Καλύτερα να μην ανοίξω το στόμα μου καθόλου και να πω αυτό που
δεν μου αρέσει και να πω ψέματα. Επιπλέον, τα ψέματα θα με μπερδέψουν και θα χάσω την τιμή μου.
- Μη μου πεις ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα καθόλου;
- Αυτό δεν το λέγω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος που και τους δυό μας, μας έχει δημιουργήσει.
- Αλλά αν δεν πούμε ψέμα όπως λες, θα φτάσουμε στο σημείο να μην κάνουμε τίποτε
και θα χαθούν όλα.
-Θα τα χάσουμε όλα όταν λέμε ψέματα, γιατί το ψέμα παράγει ντροπή και αποτυχία
στη ζωή, τις τύψεις της συνείδησης σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο.
- Δεν θέλουμε να ακούσουμε αυτά που μας λες, αν το κάναμε αυτό, δεν θα είχαμε βγει
στο βουνό για να είμαστε ληστές Αλλά από πού θα βρεις έναν άνθρωπο που να ήταν
όπως τον θέλεις; Δείξε μου μόνο ένα, και θα τα παρατούσα!. Υπάρχει κάποιος που να
μην κλέβει, που δεν λέει ψέματα που δεν είναι άπληστος; Εσύ που θεωρείς τον εαυτό
σου δίκαιο και έντιμο, μήπως λες ψέματα στο νου σου ότι είσαι καθαρός. Οι ψευτιές,
το κλέψιμο και η απληστία έχουν μεγάλη ποικιλία διαβαθμίσεων και συχνά οι ένοχοι
ζούνε άνετα στα σπίτια μας και βρίσκονται ανάμεσα σ’ αυτούς που φωνάζουν για δικαιοσύνη. Όλοι γνωρίζουν ότι εμείς σκοτώνουμε, ληστεύουμε και απατούμε, και οι άνθρωποι φυλάγονται εναντίον μας· γι αυτό λέμε ότι δεν είμαστε τόσο επικίνδυνοι για
τους άλλους. Ποιος όμως ακούει αυτόν που λέει την αλήθεια; Όπως και στα αρχαία
χρόνια, οι άδικοι θα αφανίσουν από τη γη τους δίκαιους. Για τα μάτια του κόσμου οι
κακοί θεωρούνται ότι είναι άγιοι, όμως μέσα τους είναι γεμάτοι δόλο και κακία.
Αυτοί πάνε και προσεύχονται στην εκκλησία, ανάβουν κεριά και κάνουν δώρα και νομίζουν ότι με μπαξίσια θα ξεπλύνουν τα αμαρτήματα τους. Αν όμως ο Κύριος μ’ αυτόν τον
τρόπο συγχωρεί τα αμαρτήματα, τότε μου φαίνεται ότι ανήκει σε μένα περισσότερο
παράδεισος γιατί και εγώ δεν άφησα μια εκκλησία στο Οπάρι και στη Γκόρα όπου δεν
άναψα κερί – και τέτοια κεριά, που δεν είναι σαν τα δικά σου αλλά είναι σαν το χέρι
μου. Συχνά έχω δώσει δώρα στις εκκλησίες, έχω ακούσει τη λειτουργία και οι παπάδες
μου διάβασαν πάνω από το κεφάλι μου και δεν έχω αφήσει ένα κανόνα ή ένα έθιμο της
εκκλησίας που δεν το έκανα. Όσο για τις τελετές, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι έχω
φταίξιμο αφού κανείς δε με δίδαξε. Ο Κύριος με έχει κάνει με σκοπό να έχω μαύρη μοίρα. Σίγουρα αν δεν ήταν η μοίρα, κι εγώ θα είχα κάποιο φως και η δουλειά μου θα
προόδευε · ωστόσο ο Κύριος μας αφήνει να ψάξουμε για τη δική μας μοίρα.
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Κάποιος από τους Κοκονεσι ήταν κοντα μου και έκανε σαν να κοιμόταν, όμως άκουγε με
προσοχή όλες τις κουβέντες που αντάλλασα με τον Σαχίν. Σηκώθηκε και κάθισε δίπλα στη
φωτιά και καθώς έτριβε τα μάτια είπε:
- Να είσαι ευλογημένος, καπετάν Σαχίν! Έχεις μιλήσει με σημασία! Έχουμε ζήσει με τιμή σε
αυτόν τον κόσμο και με τιμή θα βρισκόμαστε στον άλλο. Τότε που ήθελαν να σταυρώσουν
το Χριστό όλοι οι αρχηγοί τίμησαν τον Βαραββά που ήταν κλέφτης σαν κι εμάς, και ένας
από τους δύο ληστές που ήταν σταυρωμένοι με τον Χριστό, έδειξε τέτοια πίστη στο Θεό
που με ένα άνοιγμα και κλείσιμο των ματιών, καθαρίστηκε από όλες του τις αμαρτίες που
είχε κάνει. Έτσι όταν ένας ληστής σώθηκε τόσο γρήγορα, πως δε θα σωθούμε κι εμείς που
έχουμε βαπτιστεί και μεταλαμβάνουμε και γιορτάζουμε τις μέρες των αγίων; Εδώ δεν τα
γιορτάζουν (είπε ενώ κουνούσε το δάχτυλο του σε μας) ούτε ανάβουν κεριά, όπως κάνεις
εσύ κύριε. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα πράγματα που δεν τα κάνουν. Έτσι κι εμείς αν πάμε να εξομολογηθούμε στον ιερέα αυτός μπορεί για πέντε γρόσια είναι έτοιμος να πάρει
πάνω του τις αμαρτίες μας και να προσευχηθεί στον Κύριο για μας. Σε κάποιο χωριό εδώ
κοντά είναι ένας παπάς που είναι και φίλος μου που πάντα προσεύχεται για μένα όταν συχνά του πάω από αυτά που κλέψαμε. Έχω φάει πολλά ωραία γεύματα στο σπίτι του. Όταν
μας κυνηγούσαν από πίσω στρατιώτες πηγαίναμε και μέναμε εκεί και με έκρυβε. Πριν από
μερικούς μήνες έκανε τον γιο του να έρθει μαζί μας, αλλά δεν το άφησα επειδή δεν μου
άρεσε η ιδέα ο γιος του ιερέα να βγει ληστής. Εκεί μας κάνει πολλή δουλειά όπου όντας
μόνος του στο παζάρι μαθαίνει τι θα συμβεί και έρχεται και μας το λέγει. Μερικές φορές
αγοράζει πράγματα στο παζάρι και κάνει πολλά για μας. Αν πάνω στο σπίτι του, είναι σα να
ήρθε ο βασιλιάς. «Τι έχεις να μου πεις»; Με ρωτάει, «έχουμε να κάνουμε κάποια δουλειά ή
όχι»;
- Έχετε επίσης τους ιερείς όπως τον εαυτό σας - είπε ο Σαχίν, - ώστε να γίνετε φίλοι, αλλιώς,
δε θα κάνουν προκοπή μαζί σας.
- Όταν ένας τυφλός δείχνει το δρόμο σε ένα άλλο τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε ένα χαντάκι, λέγει το Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι ω Κυριαζή;
-Ο Κοκονέση ξανάπεσε να κοιμηθεί, ενώ ο Σαχίν σκούντησε με ένα ραβδί κάποιον που κοιμόταν, για να βγει να φυλάξει σκοπιά, γιατί και ο ίδιος ήθελε να κοιμηθεί.
Αυτός σηκώθηκε τρέμοντας από το κρύο, έριξε μερικά καυσόξυλα στη φωτιά και κάθισε
Εγώ ξάπλωσα και γρήγορα με πήρε ο ύπνος.
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12. Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Η 28η Απριλίου ξεκίνησε με έναν καθαρό ουρανό και ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Εγώ δεν
ήξερα τίποτε ότι στο σπίτι τον Κοκονεσι ήρθε κάποιος με χρήματα για να ελευθερωθώ. Εκείνο το πρωινό γύρισε ένας από τους ληστές που είχε πάει στον Κοκονέσι για να φέρει
ψωμί. Όταν έφθασε μίλησε πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Σαχίν και τον Νούρι. Μετά αυτοί μου είπαν καθαρά:
-

Αύριο θα σε ελευθερώσουμε γιατί ήρθαν οι παράδες.

Μετά από αυτό όλοι άρχισαν να μου μιλάνε με θέρμη και ήθελαν να γίνουμε φίλοι. Αυτό το
επιβεβαίωναν με τα λόγια που μου έλεγαν ότι θα ελευθερωνόμουν.
Στις εννιά η ώρα μου είπαν να φορέσω τα τσαρούχια και ότι θα ξεκινήσουμε το δρόμο μας.
Ο Σαχίν, ο Νούρι, ο Κάγιο και άλλοι σηκώθηκαν και ετοιμάστηκαν. Αποχαιρετήσαμε τους
άλλους και ξεκινήσαμε. Εκείνη την ημέρα μου φαινόταν ότι ονειρευόμουν. Πήραμε ην κατηφοριά, περάσαμε μια βαθιά χαράδρα και βγήκαμε σε μια κοιλάδα. Εκεί δεν υπήρχαν χιόνια και φυσούσε ένας ανοιξιάτικος αέρας.
Χαμηλότερα ακούσαμε έναν κούκο και άλλα πουλιά που κελαηδούσαν. Ένας από τους ληστές φώναξε:
-

Πω πω πω, ένας κούκος με ξάφνιασε!

Ένας άλλος που δεν τον άκουσε αμέσως, έκοψε ένα κομμάτι ψωμί και το έβαλε στο σόμα
του. Ο Σαχίν που ήταν μπροστά μας, γύρισε και μου είπε;
-

Τώρα στην άνοιξη εξαιτίας των κούκων, ένας είναι υποχρεωμένος να φάγει μια
μπουκιά όσο το δυνατό συντομότερα.

Μιάμιση ώρα μετά που ξεκινήσαμε από την καλύβα, φθάσαμε σε ένα λόφο όπου συναντήσαμε με τον κύριο Νικόλα Ζάρτσε, ο οποίος έφερε τα χρήματα για τα λύτρα. Μαζί του ήταν
και ένα αγόρι που το λέγανε Μαν. Χαιρετιστήκαμε και καθίσαμε. Αφού συζητήσαμε για λίγο ο κύριος Ζάρτσε έβγαλε ένα μάτσο από τούρκικες λίρες, που ήταν τοποθετημένες μέσα
σε ένα μαντήλι και το έβαλε μπροστά στο Σαχίν, που το πήρε και άρχισε να τις μετρά με τον
Νούρι. Μια λίρα την βγάλανε ως παλιά. Την έδειξε στους συντρόφους του και είπε:
-αυτή δε μας κάνει.
Ήθελε να την αλλάξει αλλά δε βρήκε άλλες λίρες που να τις βάλει στη θέση της.
Μέτρησε τα χρήματα και βρήκε ότι ήταν τριακόσιες τούρκικες λίρες. Τις τύλιξε ξανά με το
μαντήλι τους τις επέστρεψε και είπε:
-

Μου είχαν δώσει το λόγο για εφτακόσιες λίρες . Που είναι οι άλλες τετρακόσιες λίρες;
Τόσες μου δώσανε, -του απάντησε ο Ζάρτσε και άρχισε να κάνει πολλούς όρκους.
Όμως που είναι το γράμμα τους που σου ‘δωσαν με τους παράδες, ξαναρώτησε ο
Σαχίν.
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-

- Δε θέλησαν να μου δώσουνε γράμμα, - είπε ο Ζάρτσε.
- Πως, ορέ δε σου δώσανε γράμμα; - του απευθύνθηκε ο Νούρι.
- Δεν ξέρουν ότι έτσι κάνει όλος ο κόσμος; Σήμερα δε δίνει κανείς έστω και μια λίρα
χωρίς εγγύηση, πόσο μάλλον να σου δώσουνε τριακόσιες λίρες χωρίς καμία λέξη σε
χαρτί. Λυπάμαι που ο Κυριαζής θα υποφέρει ακόμη, καθώς δεν θα τον αφήνουμε
να φύγει.
Ο Ζάρτση άρχισε να τους παρακαλάει και άρχισε να ζητά συγγνώμη και έπεσε στα γόνατά του
και του είπε
-Αμάν, πάρτε με εμένα όμηρο και
αφήστε τον Κυριαζή αλλιώς δεν
μπορώ να επιστρέψω πίσω.
Όταν άκουσα αυτά τα λόγια, είπα
στον εαυτό μου: «Αυτός είναι
ένας συμπονετικός άνθρωπος
που θέλει να κάνει το καλό».

Εικόνα 2Η μέτρηση των χρημάτων για τα λύτρα

-Να αφήσουμε ελεύθερο τον Κυριαζή και να δώσουμε ένα τέλος σ’ αυτή τη δουλειά, - είπανε μερικοί από τους ληστές.
Ο Κάγιο δε συμφωνούσε με αυτά και ήθελε περισσότερα χρήματα, από τη στιγμή που ο
Ζάρτσε δεν είχε φέρει γράμμα από αυτούς που του έδωσαν τα χρήματα. Ωστόσο οι περισσότεροι από τους ληστές ένιωθαν άσχημα για μένα και επέμειναν πεισματικά να ελευθερωθώ. Αυτοί είπαν στον Ζάρτσε και σε μένα να πάμε στο πλάι για να συζητήσουν. Καθώς το
συζήτησαν καλά, αποφάσισαν να πάρουν τα χρήματα και να με απελευθερώσουν. Μόνο ο
Κάγιο έμεινε οργισμένος.
Ο Νούρι μου είπε:
-

-

Δεν σε ελευθερώνουμε για τα χρήματα αυτά, αλλά από συμπόνια γιατί υπέφερες
πολλά. – Εγώ τους απάντησα – Το στόμα το είπε, όχι όμως η καρδιά. Αυτά τα λόγια
τα είπα ξεκάθαρα, όμως αυτοί τα πήραν για αστεία και άλλαξαν τη συζήτηση.
Τώρα έχουμε μια απαίτηση από σένα. Θέλουμε πενήντα λίρες για την καλύβα που
κάηκε, ένα μπολ από ασήμι στη θέση αυτού που κάηκε, και τέλος θέλουμε να καλύψουμε με ασήμι το μαχαίρι του καπετάνιου. Θέλουμε να μας δώσεις μια εγγύηση ότι θα μας στείλεις αυτά τα πράγματα μαζί τους παράδες αλλιώς δε θα σε αφήσουμε.
- Για την εγγύηση σας δίνω τις πλάγιες πάνω στις οποίες χτίστηκαν οι καλύβες. Κάθε
φορά που πηγαίνετε εκεί θα τις βρίσκετε στη θέση τους.

Όλη τη μέρα την περάσαμε κουβεντιάζαμε και επίσης έβαζαν σημάδι και πυροβολούσαν με τα τουφέκια.
Όταν έφυγε ο Σαχίν έβγαλε μια λίρα και μου την έδωσε λέγοντας, πάρε την να την έχεις.
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Το σούρουπο ετοιμαστήκαμε για το δρόμο. Ο Τουν Κοκονέση και ο Λάκια από το Σκράπαρι ήρθανε για να μας συντροφέψουν.. Καθώς φεύγαμε ακούσαμε το καλό κατευόδιο
που μας έλεγαν οι υπόλοιποι καθώς ξεκινήσαμε το δρόμο εμείς οι πέντε, δηλαδή ο
Τούνι,, ο Λάκια, ο Ζάρτσε, ο Μάνι και εγώ και πήραμε το δρόμο προς α δεξιά. Ο Σαχίν
και οι υπόλοιποι έστριψαν προς α αριστερά και τους χάσαμε από α ματιά.
Περπατήσαμε όλη τη νύχτα. Κουράστηκα πολύ και ένιωθα εξαντλημένος και με το ζόρι
στεκόμουνα στα πόδια μου. Πότε-πότε καθόμασταν και ξεκουραζόμαστε. Ο δρόμος μας
πέρασε μέσα από ένα χωριό όπου υπήρχαν μόνο δύο κατοικημένα σπίτια. Τα σκυλιά
υλακτούσαν όμως κανείς δε βγήκε έξω, γιατί ήταν μεσάνυχτα. Ο Τούνι μπήκε στην αυλή
ενός σπιτιού αλλά επειδή δεν βρήκε την πόρτα ανοιχτή, γύρισε πίσω στο δρόμο.
Μετά κατεβήκαμε σε μια χαράδρα πήραμε την ανηφόρα δίπλα στην όχθη. Ρώτησα αν
έχουμε πολύ περπάτημα ακόμη και αυτοί μου απάντησαν «ακόμα λίγο».
Άρχισε να φωτίζει και βγήκε ο ήλιος, όμως ακόμη δεν είδαμε το τέρμα αυτού του δρόμου. Ήμουν τόσο κουρασμένος που με το ζόρι κρατιόμουν, μετά έκατσα στη γη. Ο Ζάρτσια μου είπε:
-

Σήκω και πάρε τα πόδια σου, εδώ δεν είναι μέρος για να μείνεις.
Δε γίνεται, ου είπα. Δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μου έμεινε στάλα δύναμη.

Τότε αυτός με έπιασε από τα χέρια, με έστησε και ξεκινήσαμε περπατώντας αργά. Για
καλή μας τύχη ήταν κατηφόρα. Μακριά είδαμε ένα σπίτι και ο Ζάρτσια μου είπε:
-

Αυτό είναι το μέρος στο οποίο πηγαίνουμε.

Έφθασα εκεί ακόμη ζωντανός και είδα ότι ήταν μια στάνη για πρόβατα περίπου είκοσι
λεπτά από το χωριό Λιν που είναι στην όχθη της λίμνης της Οχρίδας. Από το Λίν μέχρι
την πόλη της Οχρίδας που είναι στην απέναντι όχθη χρειάζονται τρεις με τέσσερεις ώρες βαρκάδας.
Σ’ αυτή τη στάνη μείναμε όλη την ημέρα. Έφαγα λίγο ψωμί με γάλα και συνήλθα. Δε με
άφησαν να βγω μη τυχόν και με συναντούσε κανένας. Εκείνο το πρωινό ο αδελφός μου
ο Κώστας και ο Γιάννης Τσίκου είχαν έρθει από την Οχρίδα στο Λιν με βάρκα, όπου έμειναν κρυμμένοι όλη την ημέρα για να μην τους δούνε. Είχαν έρθει ειδικά για να με
συναντήσουν.
Ο Ζάρτσα μου ζήτησε τη λίρα που μου έδωσε ο Σαχίν και την έδωσε στον ιδιοκτήτη της
στάνης που μας ετοίμασε φαγητό στο Λιν εκείνο το βράδυ.
Όταν σουρούπωσε απομακρυνθήκαμε από στάνη. .Ενώ πηγαίναμε στο δρόμο ο Ζάρτσια μου είπε;
-

Βλέπεις αυτούς του έξη ανθρώπους που προχωρούν ο ένας πίσω από τον άλλο και
βγαίνουν σο δρόμο πριν από μας;

Καθώς κοιτούσα, αυτός συνέχισε:

71
-

Κι’ αυτοί είναι ληστές, απόψε θα παραμείνουν στη στάνη όπου ήμασταν, γι αυτό με
ανάγκασαν να φύγουμε πιο νωρίς από ότι συνήθως.

Όπως προχωρήσαμε λίγο παραπάνω, γύρισα το κεφάλι μου και είδα αυτούς τους έξη
να μπαίνουν στη στάνη.
Μόλις μπήκαμε στο Λιν, μας έφεραν σε ένα σπίτι, όπου με περίμενε ο αδελφός μου και
ο κύριος Τσίκου.
Όταν ειδωθήκαμε όλοι μας κλάψαμε Εγώ ήμουν σαν τον άσωτο υιό για τον οποίον είπαν «ήταν νεκρός και αναστήθηκε ήταν χαμένος και βρέθηκε».
Δεν περιγράφεται με λόγια η χαρά μου εκείνη τη νύχτα, όταν είδα ότι τελικά ήμουν ελεύθερος. Με έβαλαν στην κορυφή του σπιτιού – στη γωνιά του τζακιού- αν και τα ρούχα μου δεν ταίριαζαν στην περίσταση. Είχα αφήσει το παλτό έξω, οπότε προσπάθησα
να τυλιχτώ με το κουρελιασμένο σακάκι, αλλά δεν μπορούσα. Ο καθένας παρατήρησε
τι έκανα και τους ράγισε την καρδιά τους η κατάσταση μου. Καθώς μπήκαμε μέσα μας
φέρανε το δείπνο. Φάγαμε πέστροφα της Οχρίδας. Δεν μείναμε πολύ εκεί. Δύο ώρες
μετά το ηλιοβασίλεμα, κατεβήκαμε στην ακτή της λίμνης και επιβιβαστήκαμε το σκάφος που μας περίμενε.
Μόλις φύγαμε από την ξύλινη αποβάθρα μας κάλεσαν να επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψαμε, είδαμε δύο γκέγκηδες οπλισμένους με τουφέκια. Μίλησαν μερικές λίγη ώρα
με τους ναυτικούς και στη συνέχεια τους άφησαν. Δεν φτάσαμε ούτε είκοσι μέτρα από
την ακτή, και μας φώναξαν πίσω στην ακτή, μπήκαν στη βάρκα δύο γκέγκηδες. Φοβόμασταν ότι είχαμε πέσει πίσω στα χέρια άλλων ληστών. Μετά τον ερχομό τους στη
βάρκα, οι γκέγκηδες πυροβόλησαν δύο-τρεις φορές. Μετά από τρεις ώρες ιστιοπλοΐας
φτάσαμε στην Οχρίδα.
Οι γκέγκηδες ήταν στην πραγματικότητα δύο από τους ληστές που είχαν πάει στη στάνη. Όταν βγήκαμε από τη βάρκα, αυτοί πήγαν σε ένα σπίτι στην Οχρίδα. Ήταν σχεδόν
μεσάνυχτα. Αυτοί σκεφτόντουσαν να πάνε σε ένα χωριό κοντά στην Οχρίδα όπου θα
πιάνανε έναν όμηρο, και την επομένη θα συναντιόντουσαν με τους συντρόφους τους
στον τόπο που τους άφησαν.
Στην Οχρίδα πήγαμε στο σπίτι του Ζάρτσε, όπου μας δέχτηκαν πολύ όμορφα. Εκεί μου
έδωσαν ένα ζευγάρι καινούργια ρούχα που τα φόρεσα αμέσως. Τα παλιά τα έβαλα
στον σάκο του αλόγου και τους έφερα στο Μοναστήρι (Μπιτόλα) . Εκείνη τη νύχτα δεν
μπόρεσα να κοιμηθώ, και αφού μείναμε δύο με τρεις ώρες με την αυγή πήραμε το
δρόμο για το Μοναστήρι.

