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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πολλάκις κατά τά τελευταῖα ἔτη, διενοήθην νά γράψωκάτιδιά τάς ἄντιξο-

ότητας, τάς ὁποίας εἶχον νά ἀντιμετωπίσω κατά τήν ζωήν μου. Αὗταιεἰς ἐμέ,

ὡς καί εἰς πολλούς ἄλλους, ἦσαν ὑπερβολικαί ἐν συγκρίσει πρός ἐκείνας, τάς

ὁποίας ἀντιμετωπίζουν ἄλλοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ὅμως ζοῦν μακαριώτερον

καί ἀπολαμβάνουν τήν ζωήν ἀπείρως περισσότερον. Ἢ ἄδικος ὅμως αὕτη

μεταχείρισις τῆς τύχης, μιά καί δέν μοῦ ἐπροξένησε κανένα μῖσος ἐναντίον
αὐτῶν τῶν ἄλλων, τῶν προνομιούχων, δέν ἔγινε ἡ αἰτία εἰς τό νά γράψω τό

ἔργον αὐτό. Οὔτε λοιπόν τό ἀδίκημα τοῦτο, οὔτε ἡ ὑστεροφημία ἀπό τήν

ὁποίαν ὅλοι ἡμεῖς, λίγο - πολύ, πάσχομεν, οὔτε ἡ δοξασία ὅτι αἱ ἀτελέστεραι

ψυχαί πρέπει νά καταπονηθοῦν ἐφ᾽ ὅσον εὑρίσκονται εἰς τό σῶμα διά νά

ἐξιλεωθοῦν, ἀλλά οὔτε καί ἡ ἀντίληψις περί ἐπιδράσεως τῆς πλημμελοῦς

ὀργανώσεως τῆς κοινωνίας ἤ ἄλλη τις πρόχειρος αἰτιολογία δικαιώνει τόν

σκοπόν τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ.
Μεταξύ τῶν ἄλλων αἰτιολογιῶν ὑπάρχει καί μία, ἀξία ἰδιαιτέρας προσο-

χῆς. Αὕτη ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου, μικρά ἤ

μεγάλη, ὀφείλεται κατά μέγα μέρος εἰς τήν μίμησιν καί τόν παραδειγματι-

σμόν. ᾿Από αὐτήν τήν ἄποψιν, εὐτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι εἰς τόν κλῆρον τῶν
ὁποίων ἔτυχον μεγάλαι θυσίαι πρός τόν καλόν τῆς ἀνθρωπότητος. Εἰς τόν

ἰδικόν μου ἔτυχον μικροτέρας ἀξίας κατορθώματα, ἀπό τά ὁποῖα ἄν τις
ὠφεληθῆ τι, καί τοῦτο θά εἶναι ἀρκετόν διά νά δικαιολογῆ τόν κόπον τῆς

ἀφηγήσεως μου.



 

 



ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΤΗ

Βορειοδυτικῶς τῆς Δωρίδος,νοτίως τῶν Βαρδουσίων ὀρέων καί συγκεκρι-

μένως περί τήν 37ην παράλληλον καί 22αν μοῖραν ἀνατολικῶς καί εἰς ὕψος
1.260 μέτρων, εὑρίσκεται τό χωρίον Σουροῦστι μετονομασθένἐπ᾽ ὀλίγονεἰς

Νεοχώριον καί τελευταίως εἰς Κερασιάν. Τό χωρίον τοῦτο καί ἣ πέριξ αὐτοῦ

περιοχή εἶναι ἐπικλινής ἀλλ᾽ εὐκολοδιάβατος, μέ πολλάς φυσικάς πηγάς,

ρυάκια, πλούσια δάση ἐξ ἐλάτης, εὐρύν ὀρίζοντα καί θέαν μαγευτικήν.

Περί τῆς ἱδρύσεως τοῦ χωρίου εἰς τήν τοποθεσίαν αὐτήν δέν ὑπάρχουν

σαφῆ στοιχεῖα. Εἰς τήν περιοχήν αὐτοῦ ὑπάρχουν τοποθεσίαι καί ὀνομασίαι

παλαιοτέρων χωρίων ὡς τοῦ Παλαιοχωρίου καί τοῦ Βλαχοβουνίου, εἰς

μικράν δέν ἀπόστασιν εὑρέθησαν πήλινα εὑρήματα Μεσαιωνικῆς ἤ παλαιο-

τέρας περιόδου, χωρίς βεβαίως νά λάβωμεν ὑπ᾽ ὄψιν τούς σποραδικῶςεὑρι-

σκομένους ἀρχαίους τάφους ἀκαθορίστου περιόδου. ᾿Οπωσδήποτε ἐκ

παραδόσεωςκαί ἐξ ὡρισμένων δεδομένων, τά ὁποῖα προκύπτουν ἀπό μερικάς

ὀνομασίας καρποφόρων δένδρων τοῦ χωρίου, ὅπως ἐπί παραδείγματι «ἣ

καρυδιά τῆς Ζαχαρίνας», δένδρον ἄνω τῶν τετρακοσίων ἐτῶν, φαίνεταιὅτι
κάπου ἐκεῖ πλησίον θά ἦσαν κατοικίαι ποιμένων,ἐξ αὐτῶν δέ πιστεύεταιὅτι
κατάγονταιτρεῖς οἰκογένειαι, ἡ τοῦ Γκάνου, τοῦ Βρέττα καί τοῦ Σκούταρη,

τήν προέλευσιν τῶν ὁποίων δέν εὑρίσκομεν ἄλλως.

᾿Επισήμους πληροφορίας ἔχομεν ἀπό τό 1700 καί ἐντεῦθεν. Κατά τήν

ἐποχήν ἐκείνην οἱ Ἕλληνες τῆς ᾿Ηπείρου, πιεζόμενοι ἀπό τό τυραννικόν

καθεστώςτοῦ ᾿Αλῆ - Πασᾶ καί ἄλλων Τούρκων πασάδων, προγενεστέρων καί

μεταγενεστέρων αὐτοῦ, ἠνάγκασαν πολλάς οἰκογενείας νά μετακινοῦνται

πρός τά ἀνατολικά' ὀλίγαι δέ ἐξ᾽ αὐτῶν, ὡς θά ἴδωμεν, κατόπιν διαφόρων

σταθμῶν ἔφθασανκαί ἕως τό Σουρούστιὅπου καί ἐγκατεστάθησαν, προφανῶς

διότι πέριξ αὐτοῦ ἦσαν καί εἶναι θαυμάσια θερινά λειβάδια.

᾿Ωσαύτως ἔχομεν ἀκριβεῖς πληροφορίας καί περί μετακινήσεως εἰς τό

χωρίον Σουροῦστι, πολλῶν οἰκογενειῶν αἱ ὁποῖαι ἤρχοντο ἐκεῖ ἐξ ἄλλων

γειτονικῶν ἤ διά διαφόρους λόγους διαλυθέντων χωρίων. Καθώςδέ βλέπομεν

 



εἰς τόν παρατιθέμενον πίνακα, μέχρι τοῦ 1800, εἶχον συγκεντρωθῆ δώδεκα
οἰκογένειαι, εἰς τάς ὁποίας προσετέθησαν ἄλλαι δύο, ἡ τοῦ Καραδήµακαί ἡ
τοῦ ᾿Αδρασκέλα, Εἰς τόν κατωτέρω κατάλογονπαρατίθενται ἅπασαιαἱ οἰκο-
γένειαι αὐταί, ὁ τόπος προελεύσεώς των καί αἱ μετονομασίαι τῶν ἀπογόνων
των, προκύψασαι ἐκ τῶν διαφόρων «παρατσουκλίων», τά ὁποῖα εὐκόλως
προσάπτουνεἰς τούς συµπατριώτας των οἱ χωρικοί.

Αὐταί ἦσαναἱ ρίζαι τῶν πρώτων οἰκογενειῶν, αἱ ἐπωνυμίαι τῶν ὁποίων
καθώς καί αἱ μετονομασίαι των εὑρίσκονται καί σήμερονεἰς τά ἐπίσημα
βιβλία τοῦ κράτους. Τώρα τό πῶς ἀγκιστρώθησανἐκεῖ καί ἐγένοντο κάτοχοι
ἰδιοκτησίας δέν ἐξητάσαμεν. Δέν ὑπάρχει ὅμως ἀμφιβολία ὅτι κυρίως, πλήν
ἴσως ἐλαχίστων ἀγορῶν, οἱ περισσότεροι ἦλθον ὡς ἐσώγαμβοι, πρᾶγμα τό
ὁποῖον καί σήμερον πολλάκις συμβαίνει. Ματαιοπονία βεβαίως θά ἦτο νά
ἐρευνήσωμεν τήν πρόελευσιν τῶν μετονομασιῶν.Οἱ χωρικοί ἄλλωςτε εἶναι
τόσον γόνιμοιπερί τά τοιαῦτα ὥστε καί σήμερον ἐκτός τῶν ἐπισήμως ἀνεγνω-
ρισμένων ἐπωνύμων χρησιμοποιοῦν εὐρύτατα καί τά λεγόμενα «παρατσού-
κλια», ὡς ἐπώνυμα οἰκογενειῶν, τά ὁποῖα μάλιστα εἶναι πολύ αἰσχρά, ὅπως
ἐπί παραδείγματι Βαρβάτου, Κώλου, Μουνιά κ-.τ.λ. Αὐτά καίτοι εἰς τόν ξένον
προκαλοῦν ἀηδίαν, οἱ χωρικοί τά μεταχειρίζονται μέ τήν ἰδίαν εὐκολίαν μέ
την ὁποίαν λέγουν νερό, ψωμίκ.τ.λ.

Παρ᾽ ὅλα ταῦτα ὅμως, τό μωσαϊκόν τοῦτο τῶν 12 οἰκογενειῶν ἀποτελεῖτο
ἀπό ἀνθρώπους δραστήριους ἀλλά φιλησύχους, οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν τήν
οἰκονομίαν τῶν καί ἀπό 12 οἰκογένειαι μέ ἄγνωστον ἀριθμόν ἀτόμωνκατά τό
1800, μετά ἕναν αἰῶνα ἔφθασανεἰς 113 μέ 645 ἄτομα,τά ὁποῖα διετρέφοντο διά
τῆς πολυαπασχολήσεως, διότι ἡ πρόοδος τοῦ χωρίου ἦτο σημαντική.
Σημειωτέονδέ ὅτιαἱ τότε κρατικαί βοήθειαι περιωρίζοντοεἰς τήν ἀσφάλειαν
τῶν χωρικῶν, τήν ἀπόδοσιν δικαιοσύνηςκαί εἰς μίαν ὑποτυπώδη ἐκπαίδευ-
σιν. Δυστυχῶς ὅμως παρ᾽ ὅλας τάς προόδους, παρ᾽ ὅλας τάς προσπαθείας καί
τάς βοηθείας ἤδη κατά τό τέλος τῆς Ἑπομένης ἑκατονταετηρίδος (1900-
2000μ.Χ.) προμηνύεται ἐρήμωσις τοῦ χωρίου. ᾿Αφ᾿ ἑνός μέν ἡ μετανάστευ-
σις, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἡ ἀστυφιλία ἐμείωσαν τόν πληθυσμόντου καί δέν ἄφησαν
σήμερον παρά μόνοντό 17,5 αὐτοῦ: ἤτοι ἀπό 645 κατοίκους κατά τό 1900, τό
1961 εἶχεν μόνον 156. Καί ἔχει ὁ θεός ἕως τό 20001!

᾿Εδῶ λοιπόν, εἰς τό γραφικόν αὐτό χωρίον μέ τό θαυμάσιον φυσικόν
περιβάλλον,εἰς τάς 14 Σεπτεµβρίου(27 μέ τό Γρηγοριανόν) τοῦ 1876 καί περί
ὥραν Ί2ην νυκτερινήν προσετέθη, ὡς μαρτυροῦν τά ἐπίσημα βιβλία τῆς
Κοινότητος,εἰς τά τόσα τῆς κοινωνίας μέλη καί ἕν ἀκόμη ἀρτιγέννητον. ᾿Εξ
ἀφηγήσεωςτῆς μητέρας μου πρός γειτόνισσαν ἤκουσαὅτι τό γεγονός τοῦτο
ἔλαβεν χώραν τήν αὐτήν ἡμερομηνίαν καί ὥραν ἀλλά τοῦ ἑπομένου ἕτους
([877) δηλ. ἕν ἔτος βραδύτερον. Τί σημασίαν ὅμως ἔχει ἡ διαφορά αὕτη, ἡ
πρᾶξις ἐγένετο!

Τόν σκοπόν τῆς πράξεως αὐτῆς δέν κατώρθωσα ἀκόμη νά τόν μάθω. Θά
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τόν μάθω ἀργότερον; ᾿Αμφιβάλλω! Πάντωςεἶναι ἀληθέςὅτι καί ἐγώ ὅπως καί

ὅλοι σχεδόν οἱ ἄνθρωποι εὑρέθηνεἰς ἕν ἀνθρώπινον περιβάλλον, διϊῖσταμέ-
νῶν κοινωνικῶν ἀντιλήψεων, οἰκονομικῆς πάλης, πολιτικῶν ἀνωμαλιῶν,

πλεονάζοντος πάθους, ἀδικίας καί ψεύδους, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ὁποίων ἦτο

τά μᾶλλον δυσχερής. Απαντα ταῦτα ὄχι μόνον ὠρθοῦντο ὡς ἐμπόδια εἰς τήν

ἀπόκτησιν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀλλά πολύ περισσότερον ἠμπόδιζον τήν πνευματι-

κήν ἀνάπτυξιν καί τήν ἀνύψωσιν εἰς τά ἀνώτερα ἀνθρώπινα ἰδεώδη.

Περί τῶν προγόνων μου δέν γνωρίζω πολλά πράγματα. Η οἰκογένεια

Γκάνου, ἐκ τῆς ὁποίας κατάγομαι, ἦτο, ὡς εἴδομεν, ἐκ τῶν αὐτοχθόνων. Ἢ
μετονομασία ἐγένετο ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ προπάππου μου,ἤτοι πρό τοῦ 1700.

Ὃ παπποῦςμου, ὡς καί ἄλλοι τῆς ἐποχῆς του, κατά τήν νεότητά του ἔλαβεν

μέροςεἰς τόν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶνα. Ἧτο ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ ὁπλαρ-

χηγοῦ Φαρμάκη, μετά τοῦ ὁποίου, ὡς φαίνεται, θά ὑπῆρχε καί στενή φιλία ἤ

μᾶλλον κάτι περισσότερον,διότι ἦσαν «ἀδελφοποιτοί» δηλ. συνεδέοντο διά

ἐνόρκου δεσμοῦ, ὅστις ἐπεκράτη καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μου.

Ὃ δεσμός τοῦ ἀδελφοποιτοῦ ἦτο μία ἀδελφότης μεταξύ ὡρισμένων ἀτό-
μῶν, ὅπως καί ἡ Τεκτονική, εἰς τήν ὁποίαν ὅμως δέν ἐδέχοντο νέα μέλη, ἦτο

δέ συνήθως ὀλιγομελής ἀποτελουμένη ἀπό δέκα ἕως δέκα πέντε μέλη. Αἱ μεθ᾽

ὅρκου ὑποσχέσεις, τάς ὁποίας ἔδιδον κατά τήν σύναψιν τοῦ δεσμοῦ τά μέλη

μιᾶς ὁμάδος, ὅπως π.χ. ἡ μέχρι θανάτου ὑποστήριξις τοῦ ἀδελφοποιτοῦ, ἡ

προστασία τῆς οἰκογενείας του καί ἰδία τῶν θηλέων μελῶν αὐτῆςὡς καί ἄλλαι

ὑποσχέσεις, ἀφεώρουν αὐτήν τήν ὁμάδα ὄχι καί τά µέλη ἄλλων ὁμοίων

ὁμάδωνπρός τάς ὀποίας ὑπῆρχεν μέν συµπάθειάτις,δὲν ἴσχυον ὅμωςαἱ ἱεραί

ὑποχρεώσεις τῆς μιᾶς ὁμάδοςκαί διά τά µέλη ἄλλης. Πολλάκις µάλιστα αἱ

ἀνειλημμέναι ὑποχρεώσεις τῆς μιᾶς ἦσαν τελείως διάφοροι τῶν ὑποχρεό-

σεων τῆς ἄλλης.

Ὅτιτοιαῦται θά ἦσαν αἱ σχέσεις μεταξύ Φαρμάκη καί Κρίκουτό γνωρίζο-

μεν καί ἐκ τοῦ ἑξῆς γεγονότος. Ο Φαρμάκηςἐζήτησενεἰς γάμον μίαν ἐκ τῶν

θυγατέρων τοῦ Κάναβου ἔκ Λαμποτίνας ("Ανω Χώρας), τήν ὡραίαν Πόπην.
“Ἡ πρότασις του ὅμως ἀπερρίφθη, διότι ἦτο πολύ κοντός καί διά τοῦτο

ἀπεφάσισε νά τήν ἀπαγάγη. Κατέστρωσελοιπόν τά σχέδια του καί προέβηεἰς

τήν πραγματοποίησίν των. Τό δύσκολονεἰς τήν ὅλην ὑπόθεσιν ἦτο πῶς θά

ἤνοιγε ἡ αὐλόπορτα διά νά ὁρμήσουντά 8-10 ὡπλισμένα παλληκάρια του, νά

τήν ἁρπάξουν καί νά φύγουν χωρίς χρονοτριβάς, διότι ἡ Λαμποτινά ἦτο

κεφαλοχώριονκαί ὅταν οἱ κάτοικοί της ἤκουονὅτι κάτι συμβαίνει εἰς τοῦ

ἄρχοντος τήν οἰκίαν θά ἔσπευδον καί θά ἐματαίωνοντήν ἐπιχείρησιν. Τό λίαν

ἐπικίνδυνον τοῦτο ἔργον ἀνέλαβεν ὁ πιστότερός του φίλος ὁ Κρίκος, ὃ

παπποῦς µου. "Οταν ἔφθασανεἰς τήν ἄκραν τοῦ χωρίου ἐπροπορεύθη αὐτός

καί ἀφοῦ εἰσῆλθενεἰς τήν αὐλήν καί ἐξεσύρτωσετήν ἐξώθυραν,ἓν τῷ µεταξύ

ἔφθασανκαί οἱ ἄλλοι, ἥρπαξαν τήν κόρηνκαί ἔφυγον πρίν νά ἀντιληφθοῦνοἱ

χωρικοί ἔστω καί τό παραμικρόν. Τοιουτοτρόπως, χάρις εἰς τήν τόλμην τοῦ



παπποῦμου,ὅστις ἔθεσενεἰς κίνδυνον καί αὐτήν τήν ζωήν του διά τόν φίλον
του Φαρμάκη, ἡ ὅλη ὑπόθεσις ἐτελείωσεν ἐντός ὀλίγων λεπτῶν ἐπιτυχῶς.

2. Γονεῖς - τρόπος οἰκογενειακῆς διαβιώσεως - προσχολική ζωή.

Οἱ γονείς μου ἥνωσαντάς τύχας των τό 1868. Κατ᾽ ἀρχάς ἀπησχολοῦντο
μέ τήν καλλιέργειαν᾽ μετ᾽ ἔπειτα ὅμωςπερί τό 1875 ἤνοιξαν καί ἕνα μαγαζάκι,
μέ ἰδιαιτέραν κίνησινεἰς τό ἐμπόριον τῶν δερμάτων. ᾿Ο πατήρ μου ᾿Απόστο-
λος, ἐξ ἰδιοσυγκρασίας, ἦτο τύπος βαρύς εἶχεν σχετικήν μόρφωσιν καί
ἀρκετά ἀνεπτυγμένον τό συναίσθημα τῆς ἰσότητος καί τῆς δικαιοσύνης.
Σχολεῖον δέν ὑπῆρχεεἰς τό χωρίονἵνα εἰς τήν παιδικήν του ἡλικίαν φοιτήση
εἰς αὐτό" πάντωςδιά τοῦ ἱερέως ἤ ἄλλως πως, εἶχε βγάλει τήν᾽ Οκτώηχονκαί
µέρος τοῦ Ψαλτηρίου. "Ας σημειωθῆ, ὅτι οἱ κατέχοντες τότε καί μάλιστα
ἐκεῖ, τό Ψαλτήριον ἐλογίζοντο ὡς διανοούμενοι ἄνθρωποι. Η μόρφωσίς του
λοιπόν ἦτο ἀρκετή διά τό χωρίον.
Ἢ μήτηρμου, Αἰκατερίνη, προήρχετο ἀπό τό χωρίον Κωστάριτσα τοῦ

αὐτοῦ Δήμου, ἐκ τῆς οἰκογενείας Μασσαρίνα. Εἶχεν ἐκ φύσεως ὀξυτάτην
ἀντίληψιν, προορατικότητα, εὐστροφίαν πνεύματος καί κοινωνικήν πολιτι-
κήν. Πολλαί λύσεις οἰκογενειακῶν προβλημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ
ἵδρυσις τοῦ μαγαζίου, ἦσαν ἰδικαί της ἐμπνεύσεις καί ἀποτελέσματα τῆς
ἰδικῆς της δραστηριότητος. Προσέφερεν πολλάς ὑπηρεσίαςεἰς τούς συγχω-
ριανούς της καί ἔχαιρε μεγάλης ἐκτιμήσεως. ᾿Ως ἐγώ ὁ ἴδιος ἀντελήφθην,
μεταξύ τῶν ἄλλων, τῆ ἐπεμβάσει της, ἐλύοντο πολλαί μικροδιαφοραί μεταξύ
τῶν κατοίκων καί οὕτως ἀπεφεύγοντο τά δικαστήρια. Τόν τρόπον, δέν
ἠμπορῶ ἀκριβῶς νά τόν περιγράψω, πάντως ἐκ παρακολουθήσεως γνωστῶν
τινῶν ὑποθέσεων,τά ἑξῆς δύναμαι νά εἴπω. Ὅταν ὁ παραπονούµενος ἤρχετο
εἰς τό μαγαζί καί οἱ ἄλλοι πελάται ἦσαν ἐλάχιστοι, ἡ μητέρα μου ἤνοιγεν
τυχαίαν συζήτησιν, ἤρχετο κατόπινεἰς τό θέμα καί τέλος ἐπετύγχανε συμβι-
βαστικάς λύσεις. ᾿

Εἰς τήν οἰκογένειαν ἦλθον δύο ἀγόρια καί τρία κορίτσια, ἐκ τῶν ὁποίων τά
τρία, δύο κορίτσια καί ἕνα ἀγόρι ἀπέθανον εἰς παιδικήν ἡλικίαν. ᾿Εγώ, τό
προτελευταῖον τέκνον, ἀπό τήν νηπιακήν καί προσχολικήν ἡλικίαν δέν
ἐνθυμοῦμαιτίποτε’ πιθανόν νά ὀφείλεται τοῦτο εἰς τήν ἀνέμελον ζωήν τῶν
χρόνων αὐτῶν. Κατά τήν σχολική ὅμως περίοδον τά πράγµατα ἤλλαξαν καί
τοῦτο διότι ἀφ᾿ Ἑνός μέν οἱ γονεῖς µου εἶχον µερικά ἀμπέλια εἰς τό Εὐπάλιον
καί ἦσαν ὑποχρεωμένοι νά φεύγουν τόν χειμῶνα, μένα δέ, διά νά παρακο-
λουθῶ τό σχολεῖον, μέ ἄφηναν εἰς συγγενεῖς οἰκογενείας, καί ἀφ᾽ ἑτέρου
κατά τό θέρος, ὁπότε ὁ πατήρ μου μέ ὀλίγον ἐμπόρευμα ἔκανε περιοδείας διά
τά δέρματα,μέ ἔπαιρνε μαζύ του καί ἐστερούμην πολλά, μεταξύ τῶν ὁποίων τό
σπουδαιότερον ἦτο ὁ ὕπνος. Διήρκουνδέ οἱ περιοδεῖαι αὐταί, διά νά διέλθω-
μεν τά χωρία Γρηγόρι, Βοῖτσά, Κουτουλίστα, Συνίστα, Κλεπά, Τέρνοβος,
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Στρωμήνιανη καί Κριάτσιονπερί τάς 3-4 ἡμέρας καί πολύ περισσότερον κατά

τήν περίοδον τῶν ἀρνοδερμάτων.

3. Ἢ εκπαίδευσις εἰς τό Δημοτικόν σχολεῖον.

᾿Αναμφιβόλως, δυσκολωτέρα ἦτο ἡ θέσις εἰς τό σχολεῖον, καί τοῦτο διότι

ἔπρεπε νά ἀποστηθίζωμεν τά μαθήματα, ἀκόμη καί τήν ἀνάγνωσιν καί νά

ἀπέχωμεν τελείως ἀπό τά παιγνίδια. ᾿Η παραμικρά κίνησις, ἀκόμη καί τό νά
πετάξης µία πέτρα, ἦτο τιμωρητέα. ἾΗσανδέ οἱ γραμματοδιδάσκαλοιὡς ἐπί

τό πλεῖστον ἱερεῖς καί ἐλλείψει παιδαγωγικῆς μορφώσεως ἐτήρουντήν τακτι-

κήν αὐτήν ὡς θρησκευτικόν κανόνα. Διά τούς ἐκπαιδευομένους, ἴσως καί διά

τούς ἐκπαιδευτικούς θά εἶναι πιθανῶς λίαν ἐνδιαφέρον νά ἀναφέρω ὀλίγα

περιστατικά, τά ὁποῖα παρά τήν παρέλευσιν 3/4 τοῦ αἰῶνος παραμένουνεἰς

τήν μνήμην µου ὡς νά εἶχον γίνει μόλις χθές. ᾿Ιδού πῶς ἔχουν:
Εἰς τήν τρίτην τάξιν εἴχαμε διδάσκαλον τόν Παπασπύρου ἐκ Τριστένου.

Περί τάς ἀρχάς Μαΐου τό μάθημά μας εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην ἦτο «ὁ Θεός

θέλων νά δοκιμάση τήν πίστιν τοῦ ᾿Αβραάμ». Μέ ἐσήκωσε τήν ἑνδεκάτην

πρωϊνήν νά εἴπω τό μάθημα ἀπέξω. ἼἬρχισα τότε νά τό λέγω ἀλλά εἰς τό

μέσον ἐσταμάτησα,διότι μέ ἐκύτταξε κάπως ἄγρια καί τά «ἔχασα». ᾿Αμέσως

μέ διέταξε νά καθήσω. ᾿Επειδή ὅμως ἤμουν βέβαιος ὅτι ἤξερα καλά τό

μάθημάμου, τοῦ ἐζήτησα μετ᾽ ὀλίγον νά τό ξαναπῶ. Μοῦ τό ἐπέτρεψεν ἀλλά

δυστυχῶς περί τό τέλος τοῦ μαθήματος ἔπαθα καί πάλιν τά ἴδια. Τότε μέ

ἄφησε νά περιμένω ἐπ᾿ ὀλίγον ὄρθιος, καί ἀφοῦ ἐξετύλιξε ἕξ μικρά χαλίκια

ἀπό ἕνα μικρό χαρτάκι, τά ἐτοποθέτησεν ἀνά τρία εἰς τό πάτωμα καί μέ ἔβαλε

νά γονατίσω ἐπάνω. ᾿πέφερα ἐκεῖ ἐπί 20΄ λεπτά τῆς ὥρας. ᾿ῶς δέ νά μήν

ἔφθανεν τοῦτο, τό μεσημέρι μέ ἐκράτησε μέσα εἰς τό σχολεῖον καί ἔμεινα
νηστικός ἕως τό βράδυ.

Τό Ἑπόμενονἔτος (1888-89), εἰς τήν τετάρτην τάξιν, εἴχαμε διδάσκαλον

τόν Παπαμαλούγκαν ἐξ ᾽ Αρτοτίνης, ὁ ὁποῖος ᾖτο πολύ αὐστηρότερος τοῦ

Παπασπύρουεἰς τό ζήτημα τοῦ παιγνιδίου. 'Ἡμεῖς ὅμως, µία ὁμάς ἀπό 8-10

παιδιά τῆς τάξεως, ἐννοούσαμε νά παίζωμεν μέ κάθε τρόπον, εὑρίσκοντες

πρός τοῦτο ἀπόκρυφα μέρη πέριξ τοῦ χωρίου. Ἕνα δέ τοιοῦτον ἦτο καί τό

λεγόμενον «Μανδρί», τοποθεσία κειμένη ἔξωθεν τοῦ κάτω μέρους τοῦ
χωρίου, ἡ ὁποία δέν ἐφαίνετο ἀπό πουθενά ἐκτός ἀπό τοῦ «Παπαγιώργη», ἕνα

δασῶδες σημεῖον, ἀκριβῶς ἀπέναντι αὐτῆς, τό ὁποῖον χωρίζεται μέ ἕνα βαθύ

ρέμμα. Μίαν Κυριακήν λοιπόν, περί τά τέλη ᾿Ιουνίου, ἐπήγαμεν ἐκεῖ καί

ἐπαίζαμεν. Εἶναι βέβαιον πώς δέν θά μᾶς ἀνεκάλυπτον ὅπως καί εἰς ἄλλας

περιπτώσεις, ἄν δέν συνέβαινεν τό ἑξῆς περιστατικόν. Κάπουεἰς τήν θέσιν

«Παπαγιώργη» ἐτραυματίσθη ὁ Μπερτσομῆτρος ἐνῷ ἔκοβε ξύλα. ᾿Επειδή

ὅμως ἀργότερον ἀπέθανεν αὐτός εἰς τήν ξενητειάν καί δέν εἶχεν τάφονεἰς τό
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κοιμητήριον τοῦ χωρίου, ἡ χήρα Μπερτσομήτραινα, ἐπήγαινε κατά τάς

Κυριακάς ἐκεῖ ὅπου εἶχε τραυματισθῆ ὁ ἄνδρας της διά νά ἀνάψη κανένα
κεράκι εἰς τήν μνήμην του. ᾿Εφορτώνετο λοιπόν ὀλίγα προσανάµµατακαί

γύριζε ἀπό ἔκεῖ τό βραδάκι. Κατά τήν ὥραν αὐτήν ὁ διδάσκαλος μαζύ μέ

ἄλλους χωριανούς, εὑρίσκετο εἰς τά Γκανέϊκα ἁλώνια. Κατά σύμπτωσιν τήν

ὥραν ἐκείνην ἦλθεν καί ἡ Ραυτομήτραινα εἰς ἀναζήτησιν τοῦ παιδιοῦ της.

Αὐτή μεταξύ τῶν ἄλλων συγχωριανῶν ἐζήτησε πληροφορίαςδιά τόν υἱόν της
καί ἀπό τήν ἐπιστρέφουσαν Μπερτσομήτραινα, ἡ ὁποία τῆς ἀπήντησεν ὅτι

ὅταν ἦτο εἰς τοῦ «Παπαγιώργη»εἶδε κάτι παιδιά στό «Μανδρί». Τήν ἀπάντη-

σιν αὐτήν τήν ἤκουσεν ὁ διδάσκαλος καί οὕτως ἐπροδόθημεν χωρίς νά τό

ὑποπτευθῶμεν. ᾿Εν τῷ μεταξύ ἕνας χωριανός, ὁ Θωμᾶς, παρεπονέθη ὅτι

παιδιά τοῦ σχολείου τοῦ ἔκλεψαν τά κεράσια. Τοιουτοτρόπως τήν ἑπομένην

εὑρέθημενεἰς τό σχολεῖον μέ δύο κατηγορίας. Τό παιγνίδι καί τήν κλοπήν
τῶν κερασιῶν, περί τῆς ὁποίας δέν ἐγνωρίζαμεν τίποτε.

Τήν ἑπομένην λοιπόν ἡμέραν, πρωΐ - πρωΐ, ὁ διδάσκαλος ἔστειλε καί τοῦ

ἔφεραν δέκα περίπου λοῦρες ἀπό σκαμνιά (μορέα). Τό μάθημα ἐσυνεχίσθη
κανονικῶς. Περί τήν 11ην ὅμως ὥραν, διέταξεν νά σηκωθοῦν οἱ: Βρέττας,

Θεοχάρης, Κρῖκος, Πλάκας, Χάρος, Ράπτης καί Μακρῆς. ᾿Εσηκώθημενκαί

ἔστάθημενεἰς τήν γραμµήν ὡς στρατιῶται. "Ὅλοι ἔπεριμένομεν νά τιµωρη-

θοῦμεν διά τόπαιγνίδι. "Αγνωστον ὅμωςδιατί, ἡ κατηγορία ἐστράφη διά τήν

κλοπήν, περί τῆς ὁποίας δέν ἐγνωρίζαμε τίποτε. Ὅπως καί ἄν εἶχεν τό

πρᾶγμα ἡ κατηγορία διά τά κεράσια ἐπερρίφθη εἰς ἡμᾶς καί ὁ ξυλοδαρµός

ἔγινε ἴσως διά νά ἱκανοποιηθῆ ὁ Θωμᾶς. Τό ξύλον τό ἐπεριμέναμε ἀλλ᾽ ὅμως

διά τό παιγνίδι καί μόνον. ᾿Ενομίζαμε πώς θά ἐσκέπτετο ὁ παπᾶς ὅτι τόσα

πολλά καί ἀρκετά μεγάλαπαιδιά, δέν θά ἐπήγαιναν ποτέ ὅλα μαζύ νά κλέψουν

κεράσια. ᾿Ασχέτως ὅμωςτῆςαἰτίας, τό πανηγῦρι ἤρχισεν διά νά καταλήξη,
εἰς ἕνα κωμικοτραγικόν ἐπεισόδιον. ᾿Ο παπᾶς ἤρχισεν μέ τόν πρῶτονεἰς τήν

σειράν, τόν Βρέτταν. Τόν ἠρώτησεδιατί ἔκλεψε τά κεράσια. ᾿ Ο Βρέττας μέ τό

δίκαιόν του ἠρνήθη τήν πρᾶξιν αὐτήν. ᾿Αλλά ὁ διδάσκαλος χωρίς πολλάς
περιστροφάς τόν διατάσσει νά ἁπλώση τό χέριτου. Τό ἅπλωσενἐκεῖνος καί ὃ

παπᾶς τόν Εκτύπησεν χωρίς νά περιορισθῆεἰς ἕν ἤ δύο κτυπήματα. Μάλιστα

τά τεμαχιζόµενα µέρη τῆς λούρας, συνδεδεμένα διά τῆς ἐλαστικῆς φλούδας

τῆς σκαμνιᾶς, ἔκτύπων καί τό ὄπισθεν µέρος τῆς παλάμης. 'Ο Βρέττας, ὅπως

ἠξεύραμε ἀπό τά παιγνίδια, ἧτο ἕνα πολύ σκληρό καί ἀντοχῆς παιδί. ᾿Από

τούς μορφασμούς καί τάς συσπάσεις τοῦ προσώπου του ὅμως ἑκαταλάβαμε

πώς ὃ παπᾶςθά μᾶς ἔδιδε πολύ ξύλον. Δι᾿ αὐτό ἤρχισεν ἡ ἀντίδρασις, ἡ ὁποία

ἐξεδηλώθη ἀμέσως εἰς τόν δεύτερον (Θεοχάρης) καί ἐξετυλίχθη κατά τόν

ἀκόλουθον τρόπον. .

Ὃ Θεοχάρης,τῆς αὐτῆς ἡλικίας περίπου μέ τούς ἄλλους, ἦτο ἕνα γεροδε-

µένο παιδί, τολμηρόν καί κάπως ἀγριωπόν. 'Ο πατήρ του εἶχεν αἰγοποίμνιον

καί ὅσοι ποιμαίνουν αὐτό τό ἀτίθασον ζῶον, τήν αἶγα, ὑπερέχουν τῶν ἄλλων

κατά τήν τόλμην, τήν εὐκινησίαν καί γενικώτερον τόν ἀνδρισμόν. Αὐτό τό
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παιδί λοιπόν, ἔβοσκε αἰγοπρόβατα καί διά τοῦτο εἶχεν αὐτά τά χαρακτηρι-

στικά. ὍὍΟταν ὁ διδάσκαλος ἀπετάθη εἰς αὐτόν καί τόν ἠρώτησεδιατί ἔκλεψε
τά κεράσια, μέ σεμνότητα, ἴδιον τῶν ψυχωμένων ἀνθρώπων τοῦ ἀπήντησεν

ὅτι δέν γνωρίζει τίποτε περί τούτου, διότι ἐπί πέντε συνεχεῖς νύκτας ἐπήγαι-

νεν εἰς τό ποίμνιον, πρᾶγμα τό ὁποῖον θά ἠδύνατο νά βεβαιώση καί ὃ πατήρ
του. "Αλλως τε, τοῦ εἶπεν, εἶχε κεράσια ἰδικά του καί δὲν ὑπῆρχε λόγος νά

κλέψη τοῦ Θωμᾶ. Αὐτά τά λόγια ὅμως δέν εἶχον καμμίαν σημασίανδιά τόν

παπᾶ καί μεταξύ μαθητοῦ καί διδασκάλου διημείφθησαν, ὡς τά ἤκουσα, τά

ἑξῆς:
- Βάστα τό χέρι σου.

- Ὄχι, δέν τό βαστῶ.

- Ξέρω ἐγώ τί θέλεις ἐσύ, νά πάρω κανένα γκρίζι.

- Τό παίρνεις ἀλλά ἔχει δύο ἄκρες.

Ὅταν ὁ παπᾶς ἤκουσε τάς ἀπαντήσεις αὐτάς, αἱ ὁποῖαι ἐδόθησαν μέ

κάποια σταθερότητα, ἤλλαξεν πορείαν’ ἴσως νά ἐφοβήθη µή τυχόν τόν ἔξευ-

τελίζαμε,διότι τά ὀκτώ παιδιά «κάναμε καλά» δυό παπάδες. Τότε ἐπέταξε τήν
λούρα ἀπό τά χέρια του καί εἶπε: «Τέτοιοι πού εἶσθε ἐσεῖς οἱ Σουρουστιῶτες,

βόϊδια θά πεθάνετε». Τό ἐπεισόδιον αὐτό, ἔγινε ἀφορμή ὄχι μόνον νά παίζω-

μεν ἐλευθέρως, ἀλλά καί νά γλυτώσωμενκαί ἐμεῖς καί αἱ μικρότεραι τάξεις

ἀπό τόν ξυλοδαρµόν, διότι ἔκτοτε δέν παρουσιάσθησαν λοῦρες εἰς τό σχο-

λεῖον. Οἱ μαθηταίδέ, μικροί καί μεγάλοι, ἐκτός τοῦ ῥητοῦ «τό ξύλο βγῆκε ἀπό

τόν παράδεισο» τό ὁποῖον εἶχον μάθει καί ἐμπράκτως, τόσονεἰς τάς οἰκίας

τῶν ἕκαστος ἀπό τούς γονεῖς του, ὅσον καί ὁμαδικῶςεἰς τό σχολεῖον, ἐπλού-

τισαν τάς γνώσεις των τώρα καί μέ τό ῥητόν «καί τ᾽ “Αγια φόβο θέλουν».

᾿Ολίγον µετά τό ἐπεισόδιον τοῦτο, ἔγιναν αἱ ἐξετάσεις. 'Ο παπᾶς ἔδωσενεἰς

ὅλους καλούς βαθμούς, ἀπό λίαν καλῶς καί ἄνω. ἼἬμεθα ὄντως καλοί µαθη-

ταί, διότι ἀπό τήν ἀρχήν τοῦ ἔτους, ὅπως εἰς τό παιγνίδι οὕτω καί εἰς τά

μαθήματα συναγωνιζόμεθα ποία ἐκ τῶν δύο μερίδων εἰς τάς ὁποίας ἦτο

διηρημένη ἡἣ τάξις μας, θά ἔπαιρνε ὡς σύνολον τόν μεγαλύτερον βαθμόν.

Ἔτσιμέ τάς ἐξετάσεις ἀπηλλάγημεν ἡμεῖς ἀπό τόν παπᾶ, καί ὁ παπᾶς ἀπό

ἡμᾶς.

4. Πρώτη ἐπαγγελματική σταδιοδρομία ἡ ὑποδηματοποιῖα καί τό ἐμπόριον.

“5. ͵
᾿Ἐτελείωσα πλέον τό Δημοτικόν σχολεῖον καί θά ἔπρεπε νά ἀποφασίσω ἄν

θά συνεχίσω τάς σπουδάς µου ἤ ὄχι. 'Η μητέρα µου κατήγετο ἀπό «παπαδό-

σογο» καί ἤθελε νά γίνω παπᾶς. Η παπαδοσύνη τόν καιρόνἐκεῖνον,εἰς τό

χωρίον μου τουλάχιστον, ἦτο προσοδοφόρον ἐπάγγελμα. ᾿ Εκάστη τῶν ἕκα-

τόν περίπου οἰκογενειῶν ἔδιδεν 20 ὀκάδας δημητριακῶν ἐτησίως ὡς πάγιον.

᾿Εκτός τῶν προσόδων ἀπό γάμους, βαπτίσια, κηδείας, εὐχάς καί εὐχέλαια
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εἶχεν καί ἕνα γάλα ἀπό κάθε ποίμνιον,διότι κατά τήν ἡμέραν τῆς ᾿Αναλή-

ψεως, ἔκαμνεν ἐπί τόπου ἁγιασμόνεἰς τό ποίμνιον. Τό γάλαδέ, τό ὁποῖον

ἐμάζευεν, ἀπέδιδε 100-200 ὀκάδας τυροῦ. Σοβαρά ἐπίσης ἦτο καί ἡ πρόσοδος

ἐκ τῶν ἄρτίων τῶν ἑορταζόντων κατά τάς διαφόρους ἑορτάς, διά τά «χρόνια

πολλά» καί ἰδιαιτέρως ἀπό τάς ψυχολειτουργίας διά τήν συγχώρησιν καί

ἀνάπαυσιν τῶν τεθνεώτων. Εἰς τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν, ὁ ἐφημέριος

εἶχεν πείσει τούς κατοίκους, ὅτι ἡ μνημόνευσις ἑκάστης ψυχῆς ἔπρεπε νά

συνοδεύηται μέ χωριστόν δι᾽ ἑκάστην ἄρτον, ὁ ὁποῖος θά ἔπρεπε νά εἶναι

ἀρκετά μεγάλος, διότι ὁ μικρός ἄρτος ἐδείκνυεν ἀνευλάβειαν πρός τόν

νεκρόν. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ, κάθε οἰκογένεια ἄν ἤθελε νά μνημονεύση ἔστω

καί πέντε ἐκ τῶν περισσότερον ἀγαπητῶν ψυχῶν, προσέφερεν2 1.2 ὀκάδας

ἄρτον. ᾿Επειδή ὅμως συνεκεντροῦτο ἑκάστοτε ποσότης πλεονάζουσα τῶν

ἀναγκῶντου, ὁ ἱερεύς, ἀντήλλασσε τόν ἄρτον μέ γέννημα, τό ὁποῖον εἰσέ-

πραττε τότε ἤ κατά τήν συγκομιδήν. ᾿Ὑπῆρχαν δέ ἡμέραι, ὅπως κατά τά

Ψυχοσάββατα, ὁπότε ἐμάζευε περί τάς 250-300 ὀκάδας ἄρτου.

Ταῦτα ἔβλεπεν ἡ μητέρα μου καί ἤθελε νά μέ κάνη παπᾶ. Πιθανόν, πλήν

τῶν ἄλλων,νά ἤλπιζε ὅτι γενόμενος ἱερεύς θά ἐφρόντιζον κάτι περισσότερον

καί διά τήν ἰδικήν της ψυχήν. Δι᾿ αὐτό ὅμως θά ἔπρεπε νά ἔχω ἀπολυτήριον

τουλάχιστον Σχολαρχείου. Τότε δέ τό πλησιέστερον εἰς τήν περιοχήν μας

σχολεῖον ἦτο τό τῆς Βετολίστας τῆς Ναυπακτίας, τό ὁποῖον προετιμήσαμεν

καί δι᾽ ἄλλους λόγους. ᾿Εκεῖ ὑπῆρχε κάποια οἰκογένεια μακρινῆς συγγε-

νείας, εἰς τήν ὁποίαν ὑπελογίζαμεν νά εὕρω ἄσυλον, μέ τό ἀζημίωτον αὐτῆς

βεβαίως. ᾿Εκεῖ λοιπόν, ἐπῆγα νά δώσω ἐξετάσεις. Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, ἄν

κρίνη κανείς ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐλογίσθην ἀπορριπτέος. Τοῦτο συνέβη, ὡς

ὑπεστήριζονοἱ γονεῖς μου, ἐξ ἀντενεργειῶν συγχωριανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπέβλε-

πον εἰς τούς αὐτούς σκοπούς. Πιθανῶς ὅμως νά προῆλθεν καί ἐξ ἀντενεργειῶν

τῆς οἰκογενείας μου διά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τό βάρος τῶν σπουδῶνμου ἤ καί ἐξ

ἀμφοτέρων ἐφ᾽ ὅσον ὅλοι των εἶχον πολύ στενάς σχέσεις μέ τόνΣχολάρχην.
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ΗΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οὕτως εἶχον τά πράγματα’ τώρα ὅμωςοἱ γονεῖς µου ἔπρεπενά φροντίσουν

διά τό μέλλον µου. Καΐ ἐφ᾽ ὅσον µετά τήν ἀπογοήτευσίν µου αὐτήν δέν
ἤθελον νά παρακολουθήσω µαθήµατα, ἐσκέφθησανὅτι µίατέχνη, ἡ ὁποίαθά

ἦτο δυνατόν νά ἐξασκηθῆ ἐν συνδυασμῷ μέ τό μαγαζί, θά ἦτο προτιμοτέρα.
Ως τοιαύτην δέ τέχνην ἐξέλεξαν τήν ὑποδηματοποιῖΐαν καί μετ᾽ οὐ πολύ

ἐπῆγα μέ τόν πατέρα μου εἰς Πάτραςδιά νά ῥυθμίσωμεν τά πράγματακαί νά

ἀσχοληθῶ µέ τήν ἐκμάθησιν αὐτῆς. Η ἐκμάθησις φυσικά μιᾶς τέχνης τότε
ἦτο μία πολύ ἐπώδυνος περιπέτεια. Ὡς καλφουδάκι θά ἔπρεπε νά πεινάσης,

νά νυστάξης, νά πᾶς μέ τό ἐγγονάκι τοῦ καταστηματάρχου περίπατον ἤ νά τό
πηγαίνης εἰς τό σχολεῖον, νά πηγαίνης τά ψώνια εἰς τήν οἰκίαν του καί νά
κάνης πολλάς ἀγγαρείαςἐπί πλέον τῆς ἐργασίαςεἰς τό κατάστημα. ᾿Ενθυμοῦ-
μαι ὅλην τήν περιπέτειαν αὐτήν. Μερικά δέ περιστατικά μένουν εἰς τήν

μνήμην μου χαραγμένα ζωηρότερον τῶν ἄλλων. “Ἐν τούτωνεἶναι καί τό ἑξῆς:

᾿Επερνοῦσε ἀπό τό κατάστημα τό κάρρο διά τό Μερκᾶτο (ἀγοράν) φορτωμέ-

νον μέ ὁλόλευκα «καρβέλια» ψωμί, ἡ θέα τῶν ὁποίων μέ ἔκαμνε πολλάκις νά

εἴπω ὅτι ἄν τό εἶχα ἰδικόν μου, θά ἔτρωγον τό ἥμισυ τοῦ φορτίου.

Πάντως, καίτοι μικρός ἀκόμη, εἶχον συναίσθησιν τῆς ἀνάγκης, ἡ ὁποία

μέ ὤθησεν εἰς τήν ἐκμάθησιν τῆς τέχνης αὐτῆς καί μετά τετραετῆ περίοδον

ἐπέστρεψαεἰς τό χωρίον ([894-1895) ἀρκετά κατηρτισμένος διά νά ἀρχίσω

ἐργασίαν, ὅπερ καί ἐγένετο. Δυστυχῶς ὅμως μέ ἀνέμενον συνθῆκαι ἀπό αὐτάς,

αἱ ὁποῖαι κάμνουν ἄλλους πτωχούς καί ἄλλους πλούσιους, ἔξυπνους καί

βλάκας,ἐντίμους καί μή. Κατά τό ἔτος αὐτό, ἀποθνήσκει ἡ μητέρα μου καί ἣ

ἀδελφή μου ἀποσύρεται ἕνεκα τούτου ἀπό τό ἐμπόριον τῶν δερμάτων. Στα-

ματᾶ ἡ καλλιέργεια, ἐξογκοῦνται τά χρέη λόγῳ ἀσθενειῶν καί περί τά τέλη

τοῦ 1896 ηὑρισκόμην εἰς τά πρόθυρα ἐμπορικῆς καταστροφῆςκαί ἐξαθλιώ-
σεως. Εὐτυχῶς νέαι καί ἀνέλπιστοι οἰκονομικαί συνθῆκαι ἐδημιουργήθησαν

εἰς τό χωρίον, αἱ ὁποῖαι ἔσωσαν τήν κατάστασιν ἀλλά καί πάλιν δι᾽ ὀλίγον

χρονικόν διάστημα, ὡς θά ἴδωμεν κατωτέρω.

15



5, Τό ἐμπόριον ἀνέρχεται καί καταπίπτει -᾿ Εγκατάστασις εἰς Ναύπακτον.

Κατά τήν περίοδον αὐτήν, δύο μεγάλαι ξυλεμπορικαί ἐπιχειρήσεις ἐκ

Πατρῶν, ἡ τοῦ Παπανικολάου καί ἡ Φραγκοπούλου, ἀνέλαβον τήν ξύλευσιν

τοῦ δάσους Κερασιᾶς τοῦ χωρίου,εἰς τήν ὁποίαν θά ἀπησχόλουν πλήν τῶν

εἰδικῶν ὑλοτόμων καί περί τούς 400-500 βοηθητικούς, ὅλοι τῶν ὁποίων θά

προήρχοντο κατά προτίµησιν ἔκ τοῦ χωρίου µου καί τῶν πέριξ αὐτοῦ χωρίων.

Τό κέντρον ὅμως ἐμπορικῆς κινήσεως καί καταναλώσεως θά ἦτο μόνον τό

ἰδικόν μας χωρίον. Οἱ ἐργαζόμενοιεἰς τήν κοπήν καί µετακόμισιν τῆς ξυλείας

εἰς τάς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ, ἀπό ἀρχάς ᾿Οκτωβρίου ἕως ἀρχάς Μαρτίου,

παρέμενον ἐπί τόπου. Κατόπιν δέ ἀπό τόν Μάρτιον μέχρι τόν ᾿Ιούλιον,

παρηκολούθουντήν διά τοῦ ποταμοῦ μεταφοράντῆς ξυλείας μέχρι τῶν ἔκβο-

λιῶν τοῦ ποταμοῦ Εὐήνου. Καθ᾽ ὅλον ὅμως τό χρονικόν διάστηµα,αἱ οἰκογέ-

νειαι ἐτροφοδοτοῦντο ἀπό τό μαγαζί. Αἱ εἰσπράξεις ἐγένοντο τμηματικῶς,

ἀπ᾽ εὐθείας ἀπό τούς ξυλεμπόρους.

᾿Επί τινα χρόνον ἐφαίνετο ὅτι λόγῳ τῆς μεγάλης καταναλώσεωςκαί τῆς

εὐκόλου εἰσπράξεως τῶν πωληθέντων, µετά ἑξαετίαν ὁπότε ὑπελογίζετο ὅτι

θά ἐτελείωνεν ἡ ἐπιχείρησις τῆς ξυλεύσεως τοῦ δάσους, θά εὑρισκόμην εἰς

πολύ ἀνθηράν οἰκονομικήν κατάστασιν. Δυστυχῶς τό ὄνειρον τοῦτο δὲν

ἔμελλεν νά πραγματοποιηθῆ. Περί τά μέσα τοῦ τρίτουἔτους,18599, προέκυψαν

πρόσθετοι φορολογικαί ἐπιβαρύνσεις ἐπί τῆς ξυλείας καί οἱ ξυλέμποροι

ἀπεφάσισαν νά σταματήσουν τήν ξύλευσιν τοῦ δάσους αὐτοῦ. ᾿Αποτέλεσμα

τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἦτο νά εὑρεθῶ ἀνοικτός εἰς τούς ἐμπόρους 16 χιλ.

δραχμάς. Πρόχειρος ὑπολογισμός ἀπέδειξεν, ὅτι ἔναντι τῶν ὑποχρεώσεων

τούτωνεἶχον 19 χιλ. πιστώσεις (βερεσέδια) περί τάς 7 χιλ. ἐμπορεύματα καί

ὀλίγα μετρητά. Τά «βερεσέδια» μετά τήν στάσιν τῆς ἐργασίας δέν ἦτο δυνα-

τόν νά εἰσπραχθοῦν. ᾿Εγώ ὅμως εἶχον ὑποχρεώσεις πρός ἐμπόρους,αἱ ὁποῖαι

ἔπρεπε νά ἐκπληρωθοῦνἐντός τοῦ ἔτους. Ναί μέν οἱ χωρικοί δέν ἠρνοῦντο τό

χρέος των, σύντομοι ὅμως εἰσπράξεις δέν προεβλέποντο πέραν τῶν δύο

χιλιάδων δραχμῶν. Συνεπῶς ἡ πτῶσις, ἡ ὁποία ἐλογίζετο τότε καί ὡς ἀτιμία

ἦτο πλέον ἀναπόφευκτος.

ἜἬΜμουντότε κατά τήν ὁμολογίαν τῆς μητρός μου 22 ἐτῶν. Εἶχον καθαρίσει

τάς στρατιωτικάς μου ὑποχρεώσεις διά καταβολῆς χρημάτων ὡς προστάτης

οἰκογενείας. Ἤθελον, ὡς κάθε νέος, νά διατηρήσω τήν ἠθικήν ὑπόστασιν

τῆς οἰκογενείας μου καί νά μή λυπήσω τόν πατέραμου,ὁ ὁποῖος δέν ἐγνώρι-

ζεν τίποτε ἕως τότε διά τάς οἰκονομικάς μου δυσχερίας. ᾿Η πρώτη οἰκονομική

μικροκρίσις τοῦ 1896 θά ἠδύνατο νά ἐπουλωθῆ δι᾽ ἑνός γάμου ἄν ἤθελον νά

παντρευτῶ. Ἢδέ δευτέρα τοῦ 1899 ἦτο ἀδύνατον καί κάθε προσπάθεια ἐν τῷ

χωρίῳ ἦτο καταδικασμένη.Ἔπρεπε ν᾿ ἀρχίσω νά σκέπτωμαι στά σοβαρά

πῶς θά ἠμποροῦσανά βγῶ ἀπό τό προκύψαν οἰκονομικόνἀδιέξοδον.᾽ Επειδή

δέν εἶχον διανοηθῆ ποτέ δόλον, ἀπεφάσισα μέ τό ἐφόδιον τοῦτο τῆς ἐντιμότη-
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τος, νά προτείνω εἰς τούς ἐμπόρους, οἱ ὁποῖοι ἐγνώριζον ἤ κάλλιστα ἠδύνα-

ντο νά πληροφορηθοῦνπερί τῶν αἰτίων τῆς ἀποτυχίας μου, νά ἀναστείλουν
τάς πληρωμάς τῶν γραμματίωνκαί ἐπί πλέον νά μέ ἐνισχύσουν μέ προσθέτους

πιστώσεις διά νά μεταφέρω τάς ἐργασίας μου εἰς Ναύπακτον, ὅπου μεγαλύτε-

ρος ὄγκος ἐργασιῶν καί εἰσπράξεις παλαιῶν πιστώσεων θά ἔδιδον μίαν

εὐνοϊκήν λύσιν εἰς τήν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν. Χωρίς ἀναβολάς καί

χρονοτριβάς,μετέβηνεἰς τάς Πάτραςκαί ἐξέθεσα τήν ὅληνὑπόθεσινεἰς τόν

μεγαλύτερον τῶν πιστωτῶν μου, Γ. Παλαιολόγον.το δέ ὁ Παλαιολόγος

ἐξηκοντούτης περίπου μέ πειθαρχημένον νευρικόν σύστημακαί εὐγενής μέ

ὅλην τήν σημασίαντῆς λέξεως. Εἰς αὐτόν λοιπόν ἐξέθεσα ἐν λεπτομερείᾳ τήν

ὑπόθεσίν μου καί τόν σκοπόνδιά τήν μέλλουσαν πορείαν. Μέ ἐκύτταξεν μέ

κάποιον γλυκόν ὕφος, ἔπειτα μέ ἠρώτησεν εἰς ποῖον ποσόν ἀνέρχονται αἱ

συνολικαί μου ὑποχρεώσεις καί προσέθεσεν ἀκόμη,ὅτι ἡ ὑπόθεσιςδέν ἐξηρ-

τᾶτο μόνον ἀπό αὐτόν. «᾿Αφῆστε νά ἴδω καί τούς ἄλλους πιστωτάς καί

περᾶστε αὔριον νά σᾶς πῶ τάς ἀπόψεις των» μοῦ εἶπεν. Η στάσις, τό ἐνδιαφέ-

ρον καί τό κῦρος τοῦ Παλαιολόγου, μέ ἔπειθον ὅτι κάτι τό εὐνοῖκόν θά

προέκυπτεν. Τῷ ὄντι, τήν ἑπομένην ἐπέρασα ἀπό τό κατάστημακαί μοῦ εἶπεν

ὅτι μποροῦσα νά περάσω καί ἀπό τούς ἄλλους πιστωτάςδιά νά συζητήσω τάς

λεπτομερείας κυριώτεραι τῶν ὁποίων ἦσαν: ὁ χρόνος τῆς ἀναστολῆς τῶν

παλαιῶν γραμματίων, ἐκ τῶν ὁποίων οὐδέν εἶχεν λήξει μέχρι τῆς ἡμέρας

ἐκείνης, ὁ ἐπ᾿ αὐτῶν τόκος, τό μέγεθος τῶν νέων πιστώσεων κ.λ.π.το καί

τοῦτο ἀπαραίτητον, διότι συνήθως ὅταν ὁ ἔμπορος συναλλάσσεταιμέ πιστώ-

σεις, τό ἀγοραζόμενον ἐμπόρευμα ἐπιβαρύνεται μέ ἕνα 10-1590. Τοῦτο θά

ἐμείωνε τάς δυνατότητας τῶν προσπαθειῶν μου, καθ᾽ ὅσονεἰς τό νέον μέρος

ἧτο καί ὃ συναγωνισμός πολύὀξύς. “Ολα ἑτακτοποιήθησαν κατ᾽ εὐχήν, παρά

τό γεγονόςὅτι τινές τῶν πιστωτῶνεἶχον ἀμφιβολίαςπερί τῆς ἐπιτυχίας μιᾶς

τοιαύτης ἐπιχειρήσεως. Εἷς μάλιστα ἐκ τῶν πιστωτῶνμου, ὁ κ. Τριανταφύλ-

λου, κατά τάς μετ᾽ αὐτοῦ συζητήσεις μοῦ εἶπεν: «Αἱ συνθῆκαι δέν παρουσιά-

ζουν µεγάλας πιθανότητας ἐπιτυχίας' ἔπειδή ὅμως ἐπρόλαβες τήν διαµαρτυ-
ρίαν τῶν γραμματίων καί ἐπείσθημεν ὅτι δέν ὑπάρχει δόλος, ἀπεφασίσαμεν

μετά τοῦ κ. Παλαιολόγου νά κάνωμεν ἕνα πείραμα». Η ἀντίληψις βεβαίως

τοῦ κ. Τριανταφύλλου δέν ἦτο τόσον ἐνθαρρυντική δι᾽ ἕναν νέον, πάντως
ἐπέστρεψα εἰς τήν Ναύπακτον, ὅπου εὗρον ἕνα ἕτοιμον κατάστημαεἰς τό

κτίριον τοῦ Λαούρδα,εἰς τό ὁποῖον, ἄγνωστονδιατί, δέν ἔκαμνεν ἔναρξιν ὁ

προκάτοχοςκαί οὕτωςεἰς τάς 24 ᾿Οκτωβρίου 1899, ἤτοι δύο ἡμέρας πρίν τῆς

ἐτησίας πανηγύρεως τοῦ Αγ. Δημητρίου, ἕκανα τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν

μου.
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6. ᾿Ατυχῆ οἰκογενειακά συμβάντα ἐπικυροῦν ἐμπορικήν ἀποτυχίαν καί

δημιουργοῦν θέμα ἀναποφεύκτου μεταναστεύσεως.

Ἢἐγκατάστασιςεἰς Ναύπακτον ὑπέσχετο πολλά ὄχι ὅμως ὑπό τάς συνθή-

κας ὑπό τάς ὁποίας ἤρχισα ἐγώ. Οἱ τόκοιδιά τά παλαιά χρέη, ἡ τμηματική

ἐξόφλησις τῶν ὁποίων θά ἤρχιζεν μετά 12 μῆνας, ἡ δημιουργία ἀποθεμάτων

ἐμπορεύματος, ἄλλαι ὑποχρεώσεις, δαπάναι καί καθυστερήσεις λόγῳ ἀσθε-

νείας τοῦ πατρός μου, ὅστις ἔπαθεν ἡμιπληγίαν καί ἀπέθανεν τόν Δεκέμβριον

τοῦ 1899 ἔκαναν τήν συναλλαγήν κατά τήν δεκατετράμηνον περίοδον

(Οκτώβριος 1899-]ανουάριος 1901) ἀληθινόν μαρτύριον.

Τώρα ἐφαίνετο πλέον καθαρά,ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἐλπίς ἐξόδου ἐκ τοῦ ἀδιεξό-

δου, ἐλπίς διά τήν συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν. ᾿Επειδή δέ εἶχον τάς χεῖρας μου

ἐλευθέρας ἐπί τῆς περιουσίας, ἐπώλησα μερικά κτήματα, τάς προσόδους τῶν

ὁποίων ὁμοῦ μετ᾽ ἄλλων εἰσπράξεων ἔδωσα κατ᾽ ἀναλογίανεἰς τούς ἐμπό-

ρους καί τήν Ιδην Σεπτεμβρίου 190] ἔκλεισα τό κατάστημα κατόπιν προσωπι-

κῆς δηλώσεωςεἰς τούς ἐμπόρους, ὅτι δὲν θά λησμονήσω τάς πρός αὐτούς

ὑποχρεώσεις µου καί ὅτι θά ἐκπληρώσω αὐτάς. "Ὅλα ταῦτα ἐγένοντο πρίν

ἀκόμη διαμαρτυρηθῆ γραμμµάτιον,ἄν καί μετέπειτα, ἐξ ὅσων γνωρίζω, οὖδε-

µία δικαστική πρᾶξις ἐγένετο. ᾿Αλλά τό 190] δέν ἦτο ὅπως τό 1961 ἤτοι

ἐποχή κατά τήν ὁποίαναἱ διαμαρτυρίαι τῶν γραμματίων ἐφύλαττον ἐν συνα-

γερμῷ τούς δικαστικούς κλητῆρας χωρίς «νά καίγεται καρφί» τῶν ἔμπορευο-

μένων ἀπό ἠθικῆς ἀπόψεως. Ἢ ἐμπορική ἀποτυχία τότε ἐκτός τῆς ὑλικῆς

ζημίας συνεπήγετο καί ἠθικήν κατάπτωσιν ἀπέναντι τῆς κοινωνίας, τήν

ὁποίαν ἦτο δύσκολον νά ἀνεχθῆ ἕνας ἄνθρωπος,ὁ ὁποῖος μέχρις ἐκείνης τῆς

στιγμῆς δέν εἶχεν τίποτε τό μεμπτόν ἐναντίον του. Η οἰκονομική μου κατά-

στασις ἦτοεἰς ἔτι χειροτέραν μοῖραν τῆς ἠθικῆς. ᾿Ανοικτός εἰς τόσας ὗπο-

χρεώσεις, χωρίς πεντάραν καί μέ τό ἄξιον λόγου μέρος τῆς περιουσίας

πωλημένον,ἐλπίς μελλοντικῆς σταδιοδρομίαςεἰς τήν χώραν αὑτήν ἦτο ἐκτός

πάσης συζητήσεως. ᾿Αναντιρρήτωςτό μόνον μέσον διασώσεώς µου ἓν προ-

- “κειμένῳ, ἦτο ἡ ἀποδημία. Συνεπείᾳ τῶν γεγονότων τούτων, ἣ ἀπόφασιςπερί

᾿φυγῆς ἐλήφθη ἄνευ χρονοτριβῆς καί ἀμφιβολιῶν. ᾿Απέμεινεν μόνον ἣ κατεύ-

θυνσις, τήν ὁποίαν ἔμελλον νά ἀκολουθήσω. ᾿Εκ τῆς ἐπαρχίας μου δέν εἶχε

μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ταξιδεύσει κανείς διά τήν ᾿Αμερικήν. Εὑρίσκοντο

εἰς τήν ᾿Αμερικήν δύο ἀδελφοί Κοτρότσου ἐξ ᾿Ελατοῦς τῆς Ναυπακτίας,

ἀλλά δέν κατέστη δυνατόν νά λάβω πληροφορίας καί φυσικά νά λάβω συστά-

σεις πρός αὐτούς. Μεταξύ ὅμως τῶν ἄλλων ἐσκέφθην καί ἠγόρασα μίαν

γεωγραφίαν συγγραφέως Μεταξᾶ ἀντί 4 δρχ., ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, διά νά

μελετήσω τάς διαφόρους χώρας τοῦ κόσμου καί οὕτως σχηματίσω καί ἰδίαν

γνώμην περί αὐτῶν.

Μέἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἐμελέτησα τήν Ρωσσίαν. Τοῦτο τό ἔκαμαδιότι,

καθώς ὑπελόγιζα, ἠμποροῦσα νά φθάσω εὔκολα μέχρις ᾿Οδησσοῦ, ὅπου θά

ἐστάθμευα μέχρις ὅτου μάθω τήν γλῶσσανκὶ ἔπειτα ἐσχεδίαζα νά προωθηθῶ
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πρός τά ἐνδότερα. Ὡς κύριον δέ σημεῖον εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Ρωσσίας,

εἶχον προσημάνει τήν περιοχήν τῆς λίμνης ᾿Ιρκούτσκης. Ὅλα τά σχέδια

ἐμελετῶντο καί κατεστρώνοντο ἀπότό τέλος τοῦ 190] μέχρις τῶν ἀρχῶν τοῦ

1902. Κατά τόν Φεβρουάριον τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἦλθον εἰς ᾿Αθήνας, ὅπου

μεταξύ ἄλλων συνήντησακαί τόν ἐξάδελφόν μου κρεοπώλην Χαραλ.Ζοῦκον.

Οὗτος, ὅστις κατόπιν ἐπί σειράν ἐτῶν ἐχρημάτισεν πρόεδρος τῆς ᾿Επαγγελ-

ματικῆς ᾿Οµοσπονδίας ᾽ Αθηνῶν, ἦτο ἕνας ἀφιλοκερδής ἄνθρωπος, ὑπηρέ- |

της τοῦ καθενός, προσφέρωντάς πολυτίµους ὑπηρεσίας του εἰς οἱονδήποτε,

ἔνίοτε καί εἰς βάρος τῶν συμφερόντωνκαί αὐτῆς τῆς ἰδικῆς του οἰκογενείας”

ἀκόμη. Κατόπιν συζητήσεως, ἀφοῦ τοῦ ἐξέθεσα τάς ἰδέας μου, ὡς συγγενεῖς

πού ἤμεθα, μέ τήν μεγάλην πεῖραν τήν ὁποίαν εἶχεν, μοῦ εἶπεν ὅτι ἦτο

ἀνώφελον νά σκέπτωμαιδιά τήν Ρωσσίαν.«᾿ Ἐδῶ, μοῦ λέγει, φεύγουν καθημε-
ρινῶς πολλοί, κυρίως ἐκ Σπάρτης, δι᾽ ᾿Αμερικήν. ᾿Ημπορεῖς καλλίτερα καί

εὐκολώτερα νά πᾶς ἐκεῖ, παρά εἰς τά ἄγρια μέρη πού σκοπεύεις.Ἔχω καί

διευθύνσεις γνωστῶν µου πού μένουν ἐκεῖ, στήν Ν. 'Ὑόρκη,καί μπορεῖς νά

πᾶς.» Αἱ πληροφορίαικαί αἱ διευθύνσεις τάς ὁποίας ἀνέφερεν ἦσαν συζητή-

σιµοικαί κατόπιν ἐπισταμένης ἀλλά συντόµου μελέτης, ἀπεφασίσθη ἡ ἀπο-

δηµία εἰς ᾽Αμερικήν, ἡ ὁποία καί ἐπραγματοποιήθη συντόμωςεἰς τάς 22

᾿Απριλίου 1902.

“Ἡ περίοδος τῶν ἕπτά ἐτῶν 1894-1902 δέν ἦτο βεβαίως ἅμοιρος καί ἄλλων

γεγονότων, εὐχαρίστων καί µή, ἔκ τῶν ὁποίῶν πολλά θά ἀναφέρωμεν ἐν

συνδυασμῷμέ οἰκειοτέρας πρός αὐτά περιπτώσεις. Τά ἑπτά αὐτά ἔτη παρῆλ-

θον ὧς μία ἡμέρα ἀπείρων προσπαθειῶν καί ἀμέτρου ἀγωνίας. Εἶχον ὅμως

τοῦτο τό καλόν ὅτι προσέφερονεἰς ἐμέ ἕνα δίδαγμα ὅσον ἀφορᾶ τόν οἰκονομι-

κόν τομέα: Τό «νά προφυλάσσωμαι δηλ. ἀπό ἐπισφαλεῖς κινήσεις κατά τά

μετέπειτα ἔτη τῆς ζωῆς μου».

Τό μάθημα τοῦτο, τό ὁποῖον ἀπεκόμισα ἀπό τήν ἐμπορικήν μου ἀποτυ-

χίαν, τό ἔλαβον εἰς τοιαύτην ἡλικίαν ὥστε μοῦ ἀπέμενον ἀκόμη ἀρκετά

χρόνια ζωῆς διά νά τό ἐφαρμόσω. Τό ἐφόδιον τοῦτο, ἐξ ὅσων ἠμπορῶ νά
κρίνω, ἦτο εἷς ἐκ τῶν κυριωτέρων παραγόντων,ὅστις συνετέλεσεν εἰς τό νά

ἀνέλθω ἐκ τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως μου, νά ἐκπληρώσω ἠθικάς ὑποχρεώσεις

καί τέλος νά προσφέρωκάτικαί εἰς τόν ξαυτόν µου.

Ηλθον λοιπόν εἰς τήν ᾿Αθήνα μέ τόν ἐξάδελφόν μου Παπαντωνίου-

᾿Αντωνόπουλονεἰς τάς 18 ᾿Απριλίου. Εἰς τάς 19 ἐδήλωσα θέσιν καί ἔβγαλα

διαβατήριον. Εἰς τάς 20, τό πρωΐ, ἤλλαξα χρήματα καί ἐπῆρα τήν διεύθυνσιν

ἀπό τόν ἐξάδελφόν μου Ζοῦκον. Αὐτή ὅμως ἦτο περίπλοκοςδιότι, ἐν ἀγνοίᾳ
τοῦ φυσικά, ἐνῷ προφορικῶςμοῦεἶπεν ὅτι ἐπήγαινα εἰς Ν[έαν] ᾿Ὑ[όρκην], ὃ

φάκελλος ἦτο διά τό αὐτό πρόσωπον, Γ. Μπέλκον, εἰς μικράν τινα πόλιν

Ἠ]υδεπι πλησίον τῆς Βοστώνης. Πάντως περί τήν όην μιμ. τῆς αὐτῆς ἡμέρας

ἀπεχαιρέτων τό πάτριον ἔδαφος, ἀμφιβάλλων πολύ ἄν θά τό ξαναέβλεπον.
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ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ - ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Τό ταξείδιον εἰς ᾿Αμερικήν συγκρινόμενον μέ τάς ἀνέσεις, τάς ὁποίας

προσφέρουν τά σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, ἦτο καί αὐτό περιπετειῶδες.

᾿Εφύγαμεν διά τήν Νεάπολιν τῆς ᾿Ιταλίας μέ ᾿Ελληνικόν ἀτμόπλοιον καί

ἐκεῖ, μέ μικράν καθυστέρησιν, ἐφθάσαμεμετά τριήμερον καί ἀπεβιβάσθημεν.

Εἰς τήν πόλιν αὐτήν καθυστερήσαμεν ἀρκετάς ἡμέρας, ἀναμένοντες νά

συγκεντρωθῶσι μετανάσταικαί ἐξ ἄλλων χωρῶνκαί ἰδίᾳ ἐκ τῆς Βοσνίας καί

᾿Ερζεγοβίνης. ᾿Εν τέλει, τήν 3ην Μαΐου ἐπεβιβάσθημεντοῦ, ἄς τό εἴπωμεν,

ὑπερωκεανίου διά ΝΥ., ὅπου καί ἐφθάσαμενεἰς τάς 3 ᾿Ιουνίου μετά ἀπό 29

ἡμερῶν πλοῦν. Τό πλοῖον «᾿ Εσπέρια» τῆς (υπατά [{πεῸ ἦτο ἐμπορικόν, τό

ὁποῖον, καθώς ἐφαίνετο ἀπό τά ἀπλάνιστα καδρόνια μέ τά ὁποῖα εἶχαν κάνει

«τίς κουκέττες» εἰς τά ἀμπάρια του, εἶχεν μετατραπῆ ἓν σπουδῆ εἰς ἔπιβατι-

κόν. ᾿Επί τοῦ καταστρώματος,εἰς τό ἔμπροσθεν μέρος,εἶχον χωρίσει μικρόν

χῶρον,εἰς τόν ὁποῖον ἐφύλασσον ἑπτά ζῶντας βοῦς, ἕνα τῶν ὁποίων ἔσφαζον

ἀνά τριήμερον περίπου. Ἕνα μικρόν ἐπίσης μέρος εἰς τό κέντρον ἐφυλάσ-

σετο διά τούς ἀξιωματικούς, τόν ἰατρόν κ.τ.λ., τό δέ λοιπόν διά νά παίρνουν

ἀέρα καί νά ψυχαγωγοῦνται κάπωςοἱ 600 περίπου ταξιδιῶται. Τρικυµίας δέν

εἴχαμεν µεγάλας. "Ως ἐπί τό πλεῖστον εἴχαμε «φουσκοθαλασσιά»καί ἐπειδή

τό πλοῖον ἦτο ἀργόν ἐκλυδωνίζετο τρομερά. Μᾶλλονδέ ἐξξ αἰτίας τούτου,εἰς

τόν ἰδικόν μου θάλαμον (ἀμπάρι) ἐκ τῶν 136 διαμενόντων, οἱ μισοί, ὄχι

πάντοτεοἱ ἴδιοι, ἦσαν ὑπό τήν ἐπήρειαν τῆς ναυτίας. ᾿Η κουζίνα τοῦ πλοίου

ἦτο ᾿Ιταλική καί ὡς ἦτο ἑπόμενον, δέν ἦτο εὔκολον νά συνηθίση κανείς

ἀμέσως εἰς αὐτήν τήν ἀλλαγήν.Ὅσοι ὅμως ἔτρωγον, διά πρώτην φοράν,

«χάσικο ψωμί»ἔμειναν εὐχαριστημένοι ἀσχέτως τοῦ τρόπου τῆς παρασκευῆς

τοῦ φαγητοῦ. Τό μεσημέρι εἴχαμε πάντοτε μακαρόνια κατά τόν ἕνα ἤ τόν

ἄλλον τρόπον μαγειρευμµένα. "Ὅταν ἐτύγχανεν νά ἔχωμεν πολλούς ἐμέτους

τότε ἀπό τίς Επάνω κουκέἔττες ἔκρέμοντο, ἐδῶ καί ἐκεῖ, ὥς τίς κάτω κουκέττες

μακαρόνια, ἔτσι ὅπως ἦσαν ἀμάσητα, διακοσμοῦντα οὕτω τόν θάλαμον.
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Τό πλέον δυσάρεστον ὅμως ἀπό ὅλαεἰς τό πλοῖον αὐτό, ἦτο ἡ ἔλλειψις
καθαροῦ ἀέρος, καί ἡ προκαλουμένη ἀποπνικτική κακοσμία ἐκ τῆς καύσεως
θείου. Περί τήν Ι0ην πρωϊνήν ὥραν, θά ἔπρεπε νά καθαρίσουνοἱ ἴδιοι οἱ
ἐμετοῦντες, τό διαμέρισμα. ᾿Επειδή δέ πάντοτε θά ἦσαν καί ὀλίγοι ἀδιάθετοι
οἱ ὁποῖοι δέν ἠσθάνοντο καλά διά νά ἐξέλθουνεἰς τό κατάστρωμαμέ τούς
ἄλλους, ἀμέσως οἱ ἁρμόδιοι ἔκαιον μικράν ποσότηταθείου καί δι᾽ αὐτοῦ τοῦ
τρόπου ἠνάγκαζον πάντας νά ἐξέλθουν ἀπό τό ἀμπάρι. Ἢ ἀποπνικτική δέ
αὕτη κακοσμία, ἡ ὁποία ἴσως νά ἐπροκαλεῖτο καί δι᾿ ἀπολύμανσιν, ἦτο τόσον
ἰσχυρά, ὥστε ἦτο ἐλαφρῶς αἰσθητή καί κατά τήν ἑπομένην ἡμέραν, ὁπότε
ἀνανεοῦτο διά τῆς καύσεως καί ἄλλης ποσότητοςθείου.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ ταξειδίου ἐσχετίσθην στενῶς μέ δύο ἀδελφούς,
τόν Κ. καί Ν. Τσεκούραν ἀπό τό χωρίον Δερβίτσα, ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, τῆς
᾿Αρκαδίας. Εἰς τάς συζητήσεις εἴχαμεν ἀποφασίσει νά καθήσωμε μαζύ καί
εἰς δεδομένην εὐκαιρίαν, ἄν ποτέ θά ἐπαρουσιάζετο τοιαύτη, νά συνεργασθῶ-
μεν. Ὅλοιμας ἔνομίζαμενὅτι ἡ Ν.Υ. θά ἦτο ἡ ᾿Αθήνα τῆς τότε ἐποχῆς, ὁπότε
θά μέναμεν εἰς καμμίαν συνοικίαν καί θά ἐπηγαίναμενκαί εἰς τό καφενεδάκι
νά τά λέμε. Μέ αὐτά τά εὐχάριστα σχέδια καί τάς συζητήσεις ἐπερνοῦσαναἱ
ὧραιἐπί τοῦ πλοίου, μέχρις ὅτου ἀπεβιβάσθημεν. “Ὅλα ὅμως αὐτά διελύθη-
σαν, ὡς ὄνειρα θερινῆς νυκτός,εἰς 0µ5:1ε-Οωτάεηπ(Καστεγκάρι εἰς τήν διάλε-
κτον τῶν μεταναστῶν), ὅπου ἐγένετο ὁ ἔλεγχος τῶν ἀποβιβαζομένων.

8. Ταλαιπωρίαι μέ ἀνέμενον κατά τήν ἀποβίβασιν.

Κατά τήν ἀποβίβασιν,ἐμείναμεν ὀλίγον μαζύ μέ τούς ἀδελφούς Τσεκούρα
καί µετά περί τήν 3ην ἀπογευματινήν ἤρχισαν νά χωρίζουν τούς μετανάστας
εἰς ὡρισμένα κιγκλιδώματα, διά νά περάσουν ἀπό τόν ἔλεγχονκαί νά κατευ-
θυνθοῦν πρός τό μέρος τοῦ προορισμοῦ των ἄνευ ἄλλων διαλογῶν. Εἰς ἕνα
ἀπό αὐτά, εἶδα τούς φίλους μου ἀπό μακρυά. "Ἔκτοτε ἐχάσαμεντά ἴχνη ὃ εἷς
τοῦ ἄλλου. Εἴχομεν ὅμως ἀνταλλάξειτάς διευθύνσεις μας. Εἰς τά κιγκλιδώ-
ματα ὅπου ἤμουν ἐγώ ἦσαν πολλοί ᾿Ιταλοί καί ἄλλοι διαφόρων ἐθνοτήτων
ἀλλ᾽ οὐδείς ὅμως ἄλλος Ἕλλην. Μέ τήν σειράν μου ἔφθασαεἰς τόν ἔλεγχον.
᾽Εκεῖ μέ ἠρώτησανδιά τοῦ διερµηνέως ποῦ πηγαίνω: τούς ἀπήντησα ὅπως
ἐγνώριζαεἰς ΝΥ. ἐνῷ ἡ σύστασις ἀνεφέρετοεἰς μικράν τινα πόλιν «Ὁυδἰπι»
πλησίον τῆς Βοστώνης. Συμφώνωςμέ τά ἀνωτέρω ἔπρεπε νά γυρίσω ὀπίσω.
 ὑπάλληλοςἐσκέφθη ἐπ᾽ ὀλίγον καί διέταξεν νά βγάλω ἕνα συμπληρωμα-
τικόν εἰσιτήριον διά τό μέρος τοῦ προορισμοῦ μου. Μέ ἐφωδίασαν μέ ἡμι-
σείαν περίπου ὀκᾶν ἄρτουκαί μέ 40 ἤ 50.δρµ. λουκάνικα(Φρανκφού ρτης), διά
τά ὁποῖα ἐπλήρωσα 0,759. ᾿ Ακολούθωςµέ ὡδήγησανεἰς ἕν δωμάτιον ἀναμο-
νῆς, ὅπου ἐκάθηντο καί πολλοί ἄλλοι. Μέρος ἐξ αὐτῶν, συμπεριλαμβανομέ-
νοῦ καί τοῦ ὑποφαινομένου, ἐφέρομενεἰς τό πέτο τοῦ σακκακίου μας μίαν
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κόκκινην κονκάρδα. ᾿Εδῶ ἤρχισαν νά κάνω ἔλεγχονἐπί τῆς τιμῆς τήν ὁποίαν

ἐπλήρωσαδιά τά τρόφιμα, ἡ ὁποία ἐκ πρώτης ὄψεως μοῦ ἐφάνη στυγνή

ἐκμετάλλευσις καί διά τοῦτο κατέκρινα τούς ᾿Αμερικανούς. Ὅταν ὅμως

ἀργότερον ἔμαθα ὅτι τό κυλικεῖον τό ἐξεμεταλλεύοντο Ἕλληνες τότε ἣ

ἀπορία ἐλύθη ἀφ᾽ ξαυτῆς.

Εἶχεν ἀρχίσει νά σκοτεινιάζη ὅταν ἦλθεν κάποιος τῆς ὑπηρεσίας καί

ἐπῆρε ὅσους εἴχαμεν τό αὐτό διακριτικό σημάδι. Ἤμεθα 10 περίπου. Μᾶς

ἔβαλε σ᾽ ἕνα ἁμάξι, τύπου κλούβας μέ μικρά παραθυράκιακαί διέβημεν τόν

ποταμόν Χάντσον. Διέβημεν τό κάτω μέρος τῆς πόλεως Ν.Υ., τό μεγαλεῖον

τῆς ὁποίας ἔβλεπον µέσα ἀπό ἕνα τετράγωνον παραθυράκι,καί μᾶς ἔφερεν εἰς

τόν ᾿Ανατολικόν ποταμόν ἐντός ἑνός πλοίου. Τοῦτο ἦτο τόσον καλῶς προ-

σηρμοσμένονεἰς τήν ἀποβάθραν ὥστε ἐπί ὥραν τινα δέν ἐγνώριζα ἄν ἥμουν

ἐντός πλοίου ἤ ἐπί τῆς ξηρᾶς. Τέλος ἀντελήφθην μίαν μικράν σιδηρᾶν

σκάλαν, ἀνέβην ὀλίγα σκαλοπάτια καί εἶδον παραπλεύρως καί ἄλλα πλοῖα,

ὁπότε ἐπείσθηνὅτι εὑρισκόμην ἐντός πλοίου" ἀλλά τί λοιπόν, ἐπρόκειτο περί

ἐπιστροφῆς; Δέν ἐγνώριζα, μήτε εἶχα καί ἄλλον διά νά ἀνταλλάξω ἔστω καί

μία κουβέντα ἀπό τάς τρεῖς τό ἀπόγευμα. Τό πλοῖον αὐτό,ἔεττγ-οαΐῖ, μεγάλον

καί πολυτελέστατον, ὡς εἶδον ἀργότερον ὅταν μᾶς μετέφερον εἰς τό διαμέρι-

σμα τῶν μεταναστῶν,ἐξετέλει συγκοινωνίαν µεταξύ Ν.Υ. καί Βοστώνης μέσῳ

Φώλ-Ρίβερ ὅπου ἔφθανε κατά τάς πρωϊνάς ὥραςκαί ἐκεῖθεν κατόπιν τετραώ-

ρου σιδηροδρομικῆς διαδρομῆςεἰς Βοστώνην. Ἔφθασαεἰς τόν πολυσύχνα-

στον σταθµόν τῆς Βοστώνης περί τήν Ίθην πρωϊνήν. ᾿Εκεῖ μοῦ ἤλλαξαν τό

διακοσμητικόν σημεῖον,μέ ἔβαλανεἰς μίαν ἄκρην τοῦ τεραστίου σταθμοῦ μέ

τάς ἀποκευάς μοὺ καί μοῦ εἶπαν νά περιμένω. Μετά ἀπό ὀλίγον ἔφεραν καί

ἄλλους τρεῖς ᾿Ιταλούς μέ τά ἴδια διακριτικά σήματα. Μετάμίαν περίπου ὥραν

ἐπέρασεν ἄλλος «μπόγιας» ἀλλά μέ καλλίτερον ἁμάξι καί μᾶς μετέφερεν εἰς

τοπικόν τινα σταθμόν ἀπό ὅπου ἐπῆρατό τραῖνον διά τό τέρμα τοῦ προορι-

σμοῦ μου.

Τώρα ἔλειψεν πλέον ἡ ἀμφιβολία καί ὃ φόβοςδι᾽ ἐπιστροφήν. ᾿Επλησία-

ζεν ὅμως ὁλόκληρον ἡμερονύκτιον ἀπό ὅταν διά τελευταίαν φοράν ὡμίλησα

“Ἑλληνικά καί δέν ἐγνώριζα ἀκόμη τήν διάρκειαν τῆς διαδρομῆς. Περί τήν

δην ὅμως ἀπογευματινήν μοῦ ἔκανε νεῦμα ὁ ὑπάλληλοςνά ἑτοιμάζωμαι. Μοῦ

ἐπῆρε τό διακριτικόν σημεῖον τῆς ταυτότητός μου καί μέ ὡδήγησενεἰς τήν

κάθοδον. Ὅσταν κατέβηκα ἐστάθην ἀκίνητος ἔχων παραπλεύρωςτήν βαλί-

τσαν μου. Μέ ἐπλησίασεν ἕνας ἀστυφύλαξκαί τοῦ ἐπρότεινα τόν φάκελλον μέ

τήν διεύθυνσιν, ἀλλά συνεννόησις μηδέν. Τέλος κάποιος ἐκ τῶν παρισταμέ-

νῶν τούς ὁποίους διασκέδαζεν ἡ παρουσία μου, εἶχε τήν ἔμπνευσιν νά φωνάξη

ἕναν Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος εἶχεν μικρόν ζαχαροπλαστεῖον παρά τόν σταθμόν,

διά νά συνεννοηθῶμεν.

Μετ᾿ ὀλίγον ἦλθεν ὁ καταστηµατάρχης κ. Αντωνόπουλος καί μέ τό

«καλῶς ὥρισες» μέ ἠρώτησεν πρός ποῖον πηγαίνω. Τοῦ εἶπα τό ὄνομα καί μοῦ

εἶπεν πώς τό πρόσωπον αὐτό εἶχεν φύγει πρό ἑξαμήνου ἀπό τήν πόλιν.
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«Αλλά ἄς πᾶμε εἰς τό κατάστημα, μοῦ λέγει, καί ἐκεῖ συζητοῦμε, μή γίνη

τοῦτο ἀντιληπτόν ἀπό τήν ἐξουσίαν καί ἔχεις μπελάδες μέ τάς μεταναστευτι-

κάς ἀρχάς.»

Ἔπειτα, προσέθεσε, νά μή μέ στενοχωρῆ τοῦτο καθ᾽ ὅσον ἦταν εἰς τήν
πόλιν μέσα μία παρέα ἀπό τούς Γαργαλιάνους καί θά ἠμποροῦσα νά μείνω μέ

αὐτήν προσωρινῶς τουλάχιστον. Πράγματι τήν ἑσπέραν ἐκάλεσε ἕναν ἐξ

αὐτῶν, ὁ ὁποῖος ἄν καί δέν εἶχεν ἐντολήν ἀπό τούς ἄλλους τῆς παρέας μέ

ἐπῆγε εἰς τό σπίτι. .Η παρέα αὕτη δέν ἦτο ἐκ τῶν τυχαίων μεταναστῶν. Μία
ἐπιστολή ἡ ὁποία ἦλθεν τάς ἡμέραςἐκείνας εἰς ἕναν Σοφιανόπουλον, ἔλεγεν

περί τῶν ὑπερόγκων ἡμερομισθίωνεἰς κάποιο χαράκωμα. Η δέ συζήτησις, ἣ

ὁποία διεξήχθη μεταξύ τῶν, ἄφηνε νά ἐννοηθῆ, ὅτι ἦσαν ἀπό σπίτια μέ
περιουσίας.

9. ᾿Ενέργειαι δι᾽ ἀνεύρεσιν ἐργασίας.

Εὐρισκόμηνεἰς ξένην χώραν δι᾽ ὡρισμένους σκοπούς, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε

νά ἐκπληρωθοῦν διά τῆς Εργασίας καί μάλιστα διά σκληρᾶς ἐργασίας. Διά

ἐργασίαν ἠρώτησα τήν παρέα τί μποροῦσε νά γίνη καί ὁ μεγαλύτερος ἤ

μᾶλλονὁ πιό ᾿Αγγλομαθήςμοῦ εἶπεν ὅτι αὐτά ἦσαν ἁπλοποιημένα ἐκεῖ. «Θά

πᾶς, μοῦ εἶπε, εἰς τό γραφεῖον τοῦ ἐργοστασίου ἀπό τό ὁποῖον προσλαμ-

βάνονται ἐργάται, θά σταθῆς μετά τῶν ἄλλων, ὄρθιος ὥσπου ὁ ἁρμόδιος

ὑπάλληλος θά ζητήση πρῶτα εἰδικευμένους ἐργάτας καί ἔπειτα ἀνειδικεύ-

τους. ᾿Εσύ βεβαίως, συνέχισε, ἀνήκεις εἰς τήν δευτέραν κατηγορίαν. Διά νά

μάθης τά Εργοστάσια, ἔλα μαζύ μου αὔριον τό πρωΐ ἐκεῖ ὅπου ἐργάζομαι ἐγώ».

Τῷ ὄντι, τήν μεθεπομένην τῆς ἀφίξεώς μου τόν ἠκολούθησα. Μέ ἄφησενεἰς

τό περί οὗ ὁ λόγος τμῆμα,εἰς τό ὁποῖον συνεκεντρώθημενπερί τούς 10 καί

μετά ἔφυγεν. Μετ᾿ ὀλίγον ἤνοιξεν τήν πόρταν ὁ ἁρμόδιος, ἐσήκωσεν τόν
δείκτην τοῦ χεριοῦ του καί ἐζήτησεν ἄνθρωπον μᾶλλον δι᾽ εἰδικευμένην

ἐργασίαν. (Δέν ἐγνώριζα ὅμως ᾿Αγγλικά διά νά ἐννοήσωτάςλέξεις, αἱ ὁποῖαι

ἀντηλλάγησαν). Κανείς δέν ἀπήντησεν. Ἔπειτα ἐζήτησεν ἕναν, ἴσως δι᾽

ἁπλῆν ἐργασίαν. Τότε κάτι ἠρώτησεν εἷς τῶν παρισταμένων καί εἰς τήν

ἀπάντησιν ἤκουσα τόν ἀριθμόν τέσσαρα. Προφανῶς ἡ ἐρώτησις θά ἀφεώρα

τήν ἀμοιβήν διά τήν ἐργασίαν.Ὅταν οἱ ἄλλοι ἤκουσαν τήν ἀμοιβήν ἤρχισαν

νά φεύγουν. ᾿Εγώ δέν ἐγνώριζον περί τινος ἐπρόκειτο καί ἔμεινα παραπίσω.

Τότε ἀποτεινόμενοςεἰς ἐμένα ὁ ὑπάλληλος ἐστόλισεν τήν ἐρώτησίν του μέ

τήν ᾿Ελληνικήν λέξιν «δουλειά» ᾿Απεκρίθην μέ τήν μοναδικήν λέξιν τῆς

᾿Αγγλικῆς πού ἐγνώριζα, «γές» καί ἡ δουλειά μας ἐτελείωσεν. ᾿Εκάλεσεν

μεταταῦτα τόν ἐπιστάτην ὡρισμένου τμήματος καί μέ παρέδωσεν. Αὐτόςδέ,
μέ ἐτακτοποίησεν ἀμέσωςεἰς τήν ἐργασίαν.
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10. Σκληρά ἡ πρώτη ἐργασία καί ἄγονος - ᾿Αναζήτησις νέας τοιαύτης.

Τό ἐργοστάσιον κατασκευάζεν τακούνια γυναικείων ὑποδημάτων. Ἢ

ἰδική μου δουλειά ἦτο νά γεμίζω μίαν κάσα μικρῶν τεμαχίων πεπιεσμένου

χάρτου καί μέ ἕνα χονδρόν σχοινί νά τά ἀνεβάζω εἰς τόν παραπάνω ὄροφον.

Ἢ δουλειά ἦτο πολύ ἐνοχλητική καί ὀδυνη ρά διότι τά κομμάτια τοῦ χαρτο-

νίου ἦσαν τόσον μυτερά ὥστε κατά τό γέμισμα μοῦ τρυποῦσαν τά χέρια.

Δεύτερον δέ καί σπουδαιότερον, ἐπληγώνοντο αἱ παλάμαι μου ἀπό τό τρά-

βηγμα τοῦ σχοινίου. ᾿Ανέφερα ταῦτα, δίχως νά κάμω λόγον καί διά τόν

ὑπερβολικόν κόπον τόν ἀπαιτούμενονδιά τό ἀνέβασμα. τοδέ ἡ ἀμοιβή διά

τήν ἐργασίαν αὐτήν 4.83 δολ., διά ὀκτάωρον ἐργασίαν ἐπί πέντε ἡμέρας τήν

ἑβδομάδα. Τότε κατάλαβαδιατί δὲν τήν ἐδέχθησανοἱ ἄλλοι᾽ ἀλλ᾽ ἐγώ ἔπρεπε

ὁπωσδήποτε νά τήν ὑπομείνω ἕως ὅτου θά ἐμάθαινα ὀλίγας τουλάχιστον

λέξεις εἰς τήν ᾿Αγγλικήν.

Ἔκπρώτης ὄψεως ἐγένετο φανερόν ὅτι μέ τοιαύτας ἀμοιβάς ἤ καί μὲ 7-ὃ

δολ. τήν ἐβδομάδα, τά ὁποῖα ἔπαιρναν οἱ ἄλλοι, δὲν ἧτο δυνατόν νά ἐπιζήσω,

ν᾿ ἀνταποκριθῶ πρόςτάς ἐν «Ἐλλάδι ὑποχρεώσεις μοὺ καί νά κάμω καί κάτι

δι᾿ ἀποκατάστασιν. Διά τοῦτο μετά πάροδον ὀλίγων ἡμερῶν, ἔγραψα εἰς τούς

ἀδελφούς Τσεκούρα, εἰς τήν σύστασιν τήν ὁποίαν μοῦ εἶχαν δώσει καί

ἐξιστόρησα τήν κατάστασιν, τήν ὁποίαν ἀντιμετώπιζα εἰς τό μέροςἐκεῖνο.

Μοῦ ἀπήντησαν ἀμέσως. ᾿Αναφορικῶς ὅμως μέ τάς μισθοδοσίας, μοῦ εἶπον

ὅτι αὐτοί εἶχον πιάσει ἐργασίανεἰς ἕν βυρσοδεψεῖον µε 7 δολ. τήν ἑβδομάδα,

ὅτι ἦτο εὔκολον νά εὕρητις ἐργασίανκαί ὅτι εἰς τά σιδηρουργεῖα ἴσως εὑρεθῆ

ἐργασία μέ μεγαλύτερον μισθόν.

Κατόπιν τῶν πληροφοριῶν τούτων, ἀπεφάσισα ὅπως συντομεύσω τήν

συνάντησίν μας, ἣ ὁποία κάποτε θά ἐγίνετο πρός ἐφαρμογήν τῶν συζητηθέ-

ντων ἐπί τοῦ πλοίου κατά τήν διάρκειαν τοῦ ταξειδίου μας. τόν ταξείδιον

ἀπεφασίσθη διά τήν 4ην ᾿Ιουλίου. Περί τήν 8ην Ἑσπερινήν τῆς ἡμέρας

ταύτης, εὑρισκόμην περίπου 50 χλμ. ἔξωθεν τῆς πόλεως τοῦ προορισμοῦ µου

τήν ΜΙΨαυκεε. ἡ Εκεῖ ἤρχισαν νά ἔπιστρέφουνοἱ ἐκδρομεῖς ἀπό τάς ἐξοχάς,

ὅπου εἶχον μεταβεῖ λόγῳ τῆς ἀργίας αὐτῆς τῆς ἡμέρας. Ἔβλεπον λοιπόν

ἐντόνους χαιρετισμούς, ἀσυμβιβάστους πρός τόν χαρακτῆρα μου, μεταξύ

ἀδελφῶν, γονέων καί τέκνων ἤ καί ἀνδρογύνων. ᾿Ανέφερα τοῦτο εἰς τήν

παρέαν ὅταν ἔφθασα εἰς τήν πόλιν καίεἰς ἀπάντησιν μοῦ εἶπονὅτι θά ἴδω καί

χειρότερα.

Οὕτωςεἰς τάς 5 ᾽ Ιουλίου εὑρισκόμηνεἰς τήν πόλιν Μίϊναυκεε, κατοικοὺ-

μένη ἐκ 400.000 περίπου κατοίκων, Γερμανικῆς κατά τό πλεῖστον προελεύ-

σεως, νοικοκυρευμένων καί μέ πλουσίαν βιομηχανίαν, ὑπερέχουσα ἴσως
,

πάσης ἄλληςεἰς τήν παραγωγήν ζύθου καί κατειργασμένων δερμάτων.
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11. Τρόπος συμβιώσεως μετ᾽ ἄλλων "Ελλήνων.

᾿Εδῶ ἦσαντότε περί τούς Ἑβδομήκοντα Ἕλληνας,οἱ ὁποῖοι συμβιούσαμε

κατά τόν γνωστόν ἑλληνοπρεπῆ τρόπον, δηλ. καθ᾽ ὁμάδας ἐξ ὀκτώ ἤ δέκα

ἀτόμων χωρίς, φυσικά, θῆλυ γένος. ᾿ Εκάστη ὅμως ὁμάςεἶχε τόν ἀρχηγόν της,

ὅστις ἐπεμελεῖτο διά τά τῆς κατοικίαςκ.τ.λ. Αὐτός ἀπηλλάσσετο κάθε ἄλλης

προσφορᾶς κοινῆς ὑπηρεσίας πρός τήν παρέαν. ᾿Επετρέπετο βεβαίως καί ἡ

ἀντικατάστασις, ἄν κανείς ἀπό τήν παρέαν ἤθελεν νά ἀναλάβη ἐπ᾿ ἀμοιβῆ ἤ

μέ ἄλλην ὑποχρέωσιν.

Τά οἰκιακά καθήκοντα τῆς ἡμέρας ἦσανδι᾽ ἕκαστοντά ἑξῆς: νά σηκωθῆ

κατά τάς πέντε τό πρωΐ, ὅταν βέβαια ἦτο ἡ σειρά του, ν᾿ ἀνάψη τήν σόµπα νά

σκουπίση καί νά ἑτοιμάση τό πρωϊνόν ρόφημα. Τό μεσημέρι δέν ἐπέστρεφεν

οὐδείς' ἀλλά καί ἄν κανενός ἡ ἐργασία ἦτο πλησίον τοῦ σπιτιοῦ καί ἐπέστρε-

φεν, ὁ ἐφημερεύωνδέν ἔφερεν καμμίαν ὑποχρέωσινδι᾽ αὐτόν. Φεύγων ὅμως

ἀπό τήν ἐργασίαντουεἰς τάς 5 ἤ 6 ἣ ὥρα τό βράδυ, ἔπρεπε νά περάση ἀπό τήν
ἀγοράν, νά ψωνίση, νά μαγειρεύση, νά σερβίρη, μετά τό φαγητόνδέ νά πλύνη

πιάτα, κακάβια καί μαχαιροπήρουνα, διά νά συνεχίση ἄλλος τήν ἄλλην

ἡμέραν τήν αὐτήν ρουτίναν. Δέον βεβαίως νά σημειωθῆ ὅτι ἡ δαπάνη διά τό

Ἑβδομαδιαῖον σιτηρέσιον ἐκτός τοῦ ἐνοικίου, θά ἔπρεπε νά περιορίζηταιεἰς

τά 1.20-1.30 δολ. Τήν πλύσιν τῶν ρούχων μας ἐξ ἄλλου ἐκάναμε κατά τάς

Κυριακάς. Τό κόψιμον τῶν μαλλιῶν μας ἐγνώριζε νά κάνη ἕνας ἀπό τήν

παρέαν ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα δέν εἴχαμε καί μεγάλας ἀξιώσεις. Οὕτω διά τῆς

τακτικῆς αὐτῆςαἱ ἑβδομαδιαῖαι δαπάναι μας ἦσαν περίπουἴσαι μέ τάς ἡμερη-

σίας ἑνός γηγενοῦς.

Εἰς τήν πόλιν αὐτήν εὑρίσκετο καί ὃ Μπίλκας πρός τόν ὁποῖον ἠρχόμην

ὅταν ἀνεχώρησα ἐξ ᾿Ελλάδος. Ο Μπίλκαςἦτο εἷς ἐκ τῶν γλωσσάδων,τίτλος

ὁ ὁποῖος ἐδίδετο εἰς ᾿Αγγλομαθεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρέτουν κατά τόν ἕνα ἤ τόν

ἄλλον τρόπον τούς µετανάσταςπ.χ. ὡς διερμηνεῖς εἰς ἰατρούς, δι᾽ ἀποστολάς

χρημάτων,εἰς δικαστήρια,ἔνοικιάσεις κ.τ.λ. ἐπί ἁμοιβῇ, ἡ ὁποία εἴς τινας

περιπτώσεις ἐλάμβανεν χαρακτῆρα ἐκμεταλλεύσεως. ᾿Εκ τοῦ τρόπου δέ τῆς

διαθέσεως τοῦ χρόνου του, ἦτο κατατοπισμένος καλῶςεἰς πολλά πράγματα.

Αὐτός βεβαίως ἐκάθητοεἰς πανσιόν.Ὅταν συνηντήθημεν, τόν ἠρώτησα διά

πολλά πράγματα κυριώτερον τῶν ὁποίων ἦτο ὁ τρόπος διά τοῦ ὁποίου θά

ἐξεμάνθανον τήν ᾿Αγγλικήν ὅσον τό δυνατόν συντομώτερα καί καλλίτερα.

Ἢἀπάντησίςτου εἰς τό ἐρώτημα αὐτό ἦτο νά συζήσω «μέ καμμιά γυναῖκα».

12. 'Ἡ ἐργασία εἰς τό βυρσοδεψεῖον.

᾿Εργασίαν εἶχον ἐπισημάνει ἀπό τήν δευτέραν ἡμέραν τῆς ἐκεῖ ἀφίξεώς

µου. ᾿Ητο µία ἀπό τάς καλῶς ἀμειβομένας ἐργασίας εἰς ἕνα βυρσοδεψεῖον εἰς
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τό τμῆμα παραλαβῆς τῶν δερμάτων. Ἧτο καί αὐτή πολύ σκληρά ἐργασία καί
διά τοῦτο πολλοί τήν ἐγκατέλειπον.

Μετά τήν πάροδον μιᾶς περίπου ἑβδομάδος, προσελήφθην μέ ἀρχικόν

μισθόν ἐννέα δολ. τήν ἑβδομάδα. Οὗτος θά ἐγίνετο μετ᾽ ὀλίγον 10 δολ. ἄν θά

κατώρθωνα νά ἀνθέξω εἰς τήν ἐργασίαν, ἡ ὁποία ἦτο τῷ ὄντι κοπιαστική καί

ἐνοχλητική ἰδιαιτέρως ἐκ τῆς ἔπιδράσεως τῶν ἁλάτων τά ὁποῖα ἐχειριζόμεθα

καθ᾽ ὅλην τήν ἡμέρα.

Τό ἐργοστάσιον τοῦτο ὑπό τήν ἐπωνυμίαν τοῦ ἱδρυτοῦ του «(41εοη»

ἀπησχόλει περί τούς ἐννεακοσίους ἐργάτας μέ ἡμερησίαν κατά μέσον ὅρον

παραγωγήν 800 τεµαχίων σεβρῶνκαί ἀδιαβρόχων ὡς καί ἀνάλογον ποσότητα

σολοδερµάτων τό μέγεθος τῆς ὁποίας δέν ἐγνώριζα. Εἰς τό τμῆμα εἰς τό
ὁποῖον ἐζήτησα καί προσελήφθην ἀπησχολοῦντο περί τούς τριάκοντα μέ
ἀποκλειστικήν ἀπασχόλησιν νά παραλαμβάνουν τά δέρµατα νά τά προετοι-

µάζουν καί νά τροφοδοτοῦν τό ἐργοστάσιον μέ ἀκατέργαστον πρώτην ὕλην.

Τά μοσχαροδέρματα (20-35 ὀκάδων μόσχων) ἤρχοντο ἀπό διάφοραμέρη εἰς

δέματα τῶν 25-30 ὀκάδων ἕκαστον. Ταῦτα προετοιμάζοντοδιά τήν τροφοδό-

τησιν τοῦ ἐργοστασίου. Ἔγκειτο δέ ἡ προετοιμασίαεἰς τήν ἀποκοπήντῆς

κεφαλῆς, τῶν ἄκρων τῶν ποδιῶν, τῆς οὐρᾶς ὡς καί ἡ διανοµή αὐτῶν εἰς

τέσσαρας ἤ πέντε κατηγορίας ἀναλόγως τῶν ἐπ᾿ αὐτῶν ζημιῶν καί τῆς

ποιοτικῆςἀξίας. ᾿Από ἐκεῖ θά ἐλάμβανον τήν κατεύθυνσίν των μέχρι τέλους

τῆς κατεργασίας των. "Όταν δέ ἡ παραλαβή ἦτο πολύ μεγάλη, τουτέστιν
παραλαβή πολλῶν δεκάδων χιλιάδων δερμάτων,τότε ἁλατίζαμεν αὐτά ὅπως
ἁλατίζονται αἱ σαρδέλλαι. ᾿Εδῶ δέ ἔγκειτο καί τό δυσκολώτερον µέρος τῆς

ἐργασίας. ᾿Εκτός τούτων,τό τμῆμα τοῦτο ἦτο ἐπιφορτισμένον µέτήν ἀγοράν

τῶν προϊόντων τῶν μικροχασάπηδων καί περιβολαρέων (ὅπως μικρά καί

μεγάλα δέρματα βοῶν, προβάτων,κ.τ.λ.). Διά τήν ἐργασίαν αὐτήν, ἡ ὁποία

ἐκοστολογεῖτο ἐπί τόπουκαί ἐδίδετο ἀπόδειξις παραλαβῆςδιά νά πληρωθοῦν

ἀπό τό ταμεῖον, ἀπησχολεῖτο ὁ ἐπιστάτης ἤ ἕνας ἐκ τῶν τεσσάρων ζευγῶν,τά

ὁποῖα ἀπησχολοῦντο μέ τήν προπαρασκευήν τῶν δερμάτων. Λέγω δέ τεσσά-

ρωνζευγῶν,διότι εἰς τήν προπαρασκευήν τῶν δερμάτωνὁ εἷς ἤρχιζεν ἀπό τόν

δεξιόν ὀπίσθιον πόδα καί κατέληγεν εἰς τήν κεφαλήν καί ὁ ἄλλος ἀπό τόν

ἐμπρόσθιον καί κατέληγεν εἰς τήν οὐράν. Εἰς τό τμῆμα τοῦτο τοῦ ἔργοστα-

σίου ἀπησχολοῦντο περί τούς τριάκοντα. ᾿Εξ αὐτῶν οἱ 8 ἠσχολοῦντο µέ τήν

φορτοεκφόρτωσινκαί μέ ἄλλας σκληράς ἐργασίας. ᾿Εκ τῶν ἄλλων οἱ ὀκτώ.

οἱ ὁποῖοι κατά προτίµησιν ἦσαν Γερμανοί, ἠσχολοῦντο μέ τήν προετοιμα-

σίαν τῶν μικρῶν καί μεγάλων δερμάτων. Η ἀμοιβή διά τούς τελευταίους ἦτο

11-12 δολ. ἑβδομαδιαίως' ἦτο λίαν ἱκανοποιητική λόγῳ τῆς πείρας, τήν

ὁποίαν ἔπρεπε νά ἔχουνοἱ ἐπί τῆς ποιοτικῆς διαλογῆς τῶν δερμάτων,διότι

μετά ἀπό τήν διαλογήν αὐτήν θά ἔβγαινανεἰς τό ἐμπόριον ὡς βιομηχανοποιη-

μένον προῖϊόν. Η ἐργασία αὕτη θά μέ ἔσωζεν ἀπό τάς οἰκονομικάς µου

ὑποχρεώσεις ἀλλ᾽ ἡ προαγωγή μου εἰς αὐτήν ἦτο δύσκολος. Διότι ναί μέν

εἶχον τάς περί δερμάτων γνώσεις ἀπό τήν ᾿ Ελλάδα ὡς δερματέμπορος καί
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ὑποδηματοποιός, δέν ἦτο ὅμως εὔκολον δι᾽ ἕναν στεεκ νά διασπάση τόν

Γερμανικόν κλοιόν καί νά εἰσέλθη ὡς ὅμοιος εἰς τόν κύκλον των.

13. Λίαν συντόμως καταλαμβάνω ἐπίζηλον ἐν τῷ ἐργοστασίῳ θέσιν καί καθί-

σταμαι ἀναντικατάστατος.

Παράτό γεγονός τοῦτο ὡρισμέναι συνθῆκαι μέ ηὐνόησανκαί τό ποθούμε-

νον ἐπετεύχθη ἐνωρίτερον ἀπό ὅτι θά ἠμποροῦσα νά ὀνειρευθῶ. Κατά τόν

μῆνα Νοέμβριον μέ τά πρῶτα κρύα, τρεῖς ἐκ τῶν ἡλικιωμένων, ὅλοι τῶν

ὁποίων ἦσαν ἑβδομήκονταπερίπου ἐτῶν καί ἄνω, ἠσθένησανκαί μετ᾽ ὀλίγον

ἡ τροφοδότησιςτοῦ ἐργοστασίου ἤρχισεν νά χωλαίνη. Τότε ἀπετάθηνεἰς τόν

ἐπιστάτηνκαί τοῦ εἶπον ὅτι ἠμπορῶ νά ἀναπληρώσωἕναν ἀπό αὐτούς καί ἐάν

ἤθελε ἠμποροῦσε νά μέ δοκιμάση. ᾿Εκ πρώτης ὄψεως ἡἣ πρότασίς μου τοῦ

ἐφάνη ὧς ἕνα παιδιάστικον τόλμημα, ἀλλά ἐπειδή ἦτο ἐνδεχόμενον καί νά

τούς ἐξυπηρετοῦσε, ἀμέσως μοῦ παρεχώρησεν τήν ἐργασίαν. Τήν πρώτην

ἡμέραν εἰργάσθην εἰς τήν κοπήν τῶν ἄκρων τῶν δερμάτων,τήν δέ δευτέραν

ἔλαβον μέρος καί εἰς τήν ποιοτικήν διαλογήν αὐτῶν, τήν ὁποίαν κατόπιν

ἐπανειλημμένων ἐλέγχων ηὗρεν ἱκανοποιητικήν.

Ἢἐγκατάστασίς μου ὅμωςεἰς τήν ἐργασίαν αὐτήν, ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῶν

πραγμάτων ἦτο προσωρινή᾽ δηλαδή ἕως ὅτου ἀναρρώσουνοἱ ἀσθενήσαντες

καί ἐπιστρέψουνεἰς τάς θέσεις των. 'Ωρισμέναι ὅμως συμπτώσεις αὐτήν μέν

ἔκαμον μόνιμον, ἐμέ δέ ἀναντικατάστατον. Ἕνας ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν γερό-

ντων, περίπου ὀγδοηκοντούτης, ὃ καλούμενος Γεροφρίτς μέ τόν ὁποῖον

συνωμιλοῦσε ἐπ᾽ ἀρκετόν ὁ ὁμήλικός του γεροεργοστασιάρχης, ἐπεσκέ-

πτετο τό τμῆμα αὐτό δίς ἤ τρίς τῆς ἑβδομάδος. Λόγῳ ὅμως τοῦ γήρατος, οἱ

πόδες του δέν τόν ἐβοηθοῦσαν πλέονεἰς τό νά ἐκτελῆ τήν ἐργασίαν αὐτήν καί

ἀνέμενεν τήν εὐκαιρίαν ὅπως παύση ἐργαζόμενος. Κατά τήν τακτικήν λοιπόν

ἐπίσκεψίν του μέ εἶδεν ὁ ἐργοστασιάρχης νά ἐργάζωμαιεἰς τήν ὑπεύθυνον

αὐτήν ἐργασίαν. ᾿Απετάθη τότε εἰς τόν ἐπιστάτην καί φαντάζομαι ὅτι τόν

ἠρώτησενποῖος ἤμουν ἐγώ καίτί ἤθελα εἰς αὐτήν τήν δουλειά. ᾿Ο ἐπιστάτης

θά τοῦ εἶπε ὅτι μέ ἐχρησιμοποίησαν ἐκεῖ ἐκτάκτως, λόγῳ ἀνάγκης καί ὅτι

ἤξευρα τήν δουλειά μου. ᾿Από ἐκεῖ ὅπου ἐστέκοντο καί ὡμίλουν ξξεκίνησαν

καί ἦλθον κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τό τραπέζι μου. Παρηκολούθησαν περίπου δύο

λεπτά τῆς ὥρας καί ἔπειτα μέ ἠρώτησαν «τί γνωρίζω περί δερμάτων». Τά

πτωχά μου ᾿Αγγλικά, δέν μοῦ ἔδιδαν εὐχέρειαν διά ἐξηγήσεις. Κατώρθωσα

ὅμως, ἄλλοτε μέ λέξεις καί ἄλλοτε διά χειρονομιῶν, νά τούς ἐξηγήσω ὅτι αἱ

μέν βλάβαι ἀπό κοψίματα κατά τήν ἐκδοράν ἦσαν φανεραί, τήν δέ ποιότητα

εὑρίσκομεν διά τῆς ἁφῆς. Προσέθεσα ἀκόμηὅτι εἰς μίαν ἀμφίβολον περίπτω-

σιν τό τρίχωμα τοῦ δέρματος μᾶς δίδει τήν ὀρθήν λύσιν. Κατ᾽ οὐσίαν, ἐγώ
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τοῦ δώσω νά καταλάβη ὅτι ἤμουν πολύ ἐνημερωμένος. Ταυτοχρόνως, παρου-σίᾳ καί τοῦ ἐπιστάτου, μοῦ εἶπεν ὁ γεροεργοστασιάρχης,νά συντομεύσω τήνἐκμάθησιν τῆς ᾿ Αγγλικῆς γλώσσης,διά νά μέ στείλη ἔξω πρός παραλαβήνδερμάτων. Ἣ παραλαβή δερμάτων, ἦτο μία ἀπό τάς πιό ὑπευθύνους καίἐμπιστευτικάς θέσεις τοῦ ἐργοστασίου,διότι ἄν εἰς τήν παραλαβήν[00 χιλ.ὀκάδων δερμάτων παρελάμβανεν κανείς ἔστω καί ἀπό ἀδιαφορίαν, μερικάςχιλιάδας ὀκάδας δευτέρας κατηγορίας ὥς πρώτης ἦτο μεγάλος λογαριασμός.Τόἴδιον θά συνέβαινεν καί ἄν παρελαμβάνοντο ποσότητες πρώτης ποιότητοςὡς δευτέρας. Πάντως ἡ δήλωσις αὕτη τοῦ ἐργοστασιάρχον, ἐνώπιον τοῦ

Η ὑπόθεσις τῆς προαγωγῆς μου ἐκίνησεν τό ἐνδιαφέρον τῶν γνωστῶνἀλλά καί ἐμοῦ τοῦ ἰδίου καί ἠθέλησα νά ἐξετάσω ἄν ἐπρόκειτο περί τύχης ἤπερί φυσιολογικῆς ἀνόδου. Ἢσθένησανδηλ. ὅλοιαὐτοί οἱ ἄνθρωποιδιά τήνἰδικήν μου τύχην; το διά τήν ἰδικήν μου τύχην τό ὅτι ἠθέλησεν ὁ ἐπιστάτηςνά μέ δοκιμάση; Εἰργάζετο προκαταβολικῶς ἡ τύχη δι᾽ ἐμέ ὅταν ἐλάμβανοντάς γνώσεις περί δερμάτων διά νά ἀνταποκριθῶ εἰς τάς ἀνάγκας τῆς νέαςἐργασίας; Ἤ ἦσαν ὅλα συμπτώσεις; Δι᾿ ὅλα ὅμως αὐτά θά ἀφήσωμεντούςφιλοσόφους νά ἀσχοληθῶσι. Δι᾽ ἐμέ εἴτε τύχη ἦτο εἴτε σύμπτωσις, ὅπερ καίτό πιθανώτερον, τοῦτο εἶχεν ἀξίαν: ὅτι δηλ. ἤνοιξαν δι᾽ ἐμέ νέοι ὁρίζοντες,διότι μέ τήν τακτικήν ἀμοιβήν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καί τῶν ὀλίγων ἑκάστοτεὑπερωριῶν, αἱ οἰκονομικαί μου ὑποχρεώσεις συντόμως θά ἀνῆκαν πλέον εἰςτό παρελθόν, ὅπερ θά μέ διηυκόλυνεν εἰς τό νά ῥυθμίσω ἀνεπηρεάστως τάπεραιτέρω.

14. Αἱ ἀφιλοκερδεῖς ἐκ μέρους μου πρός τούς μετανάστας ὑπηρεσίαι καί ἡἐξόφλησις τῶν ἓν Ἑλλάδι χρεῶν ἀνεβίβασαν τήν ἠθικήν µου ὑπόληψιν.

Ἔτσι «στρώθηκα στή δουλειά» μέ μίαν μόνονἰδιαιτέραν ἀπασχόλησιν,τήν ἔκμάθησιν τῶν Αγγλικῶν. ᾿Επί δύο περίπου χρόνια ἔπέρασα μίαν µισοα-στικήν ζωήν' δουλειά, σπίτι καί νυκτερινόν σχολεῖον, κατά προτίμησιν τῆς
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γλώσσης μοῦ ἐπέτρεπεν τώρα νά ἐξυπηρετῶ ὅσους ἠδυνάμην, ἀσθενεῖς

κυρίως, ὡς διερμηνεύς, πάντοτε ὅμως ἀφιλοκερδῶς. Λόγῳ τῆς ἀποδοτικῆς
ἐργασίας μου καί τῶν διευκολύνσεων τάς ὁποίας προσέφερον, εἶχον ἀποκτή-

σει μεταξύ τῶν συμπατριωτῶν μου, εἰς ἀρκετά εὐρύν κύκλον, κάποιαν

εὔνοιαν.

Κατά τόν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1904 εἶχον συγκεντρώσει τό ἀναγκαῖον ποσόν

διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐν ᾿ Ελλάδι ὑποχρεώσεώνμου,καί χωρίς χρονοτρι-

βήν ἔστειλα τά χρήματα, δύο χιλιάδας ἑκατόν δολ. εἰς Β. Παπαδήμαν, ἔμπο-

ρον εἰς Εὐπάλιον τῆς Δωρίδος, καί εἰς τόν γαμβρόν μου Δ. Χαλκιᾶν, μέ τήν

ἐντολήν νά ἐξοφλήσωσι τούς λογαριασμούς μου, ὅπερ καί ἐγένετο μετά

πάσης προθυμίας παρά τῶν πιστωτῶν µου. 'Ο κ. Ζαφειρόπουλος ἔπέμενεν νά

πάρη καί τόν τόκον διά τήν καθυστέρησιν τῶν χρημάτων, ὑπολογίζων ὅτι

ἀφοῦ θά ἐπέστρεφον θά ἠναγκαζόμην νά καταβάλω καί τοῦτον. ᾿Αφοῦ ὅμως
τοῦ ἔγραψαὅτι δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψω,τά ἐδέχθη κατά τό ἑπόμενοἔτος.

Διά τήν ἐνέργειάν μου αὐτήν ὁ κ. Παλαιολόγος μοῦ ἔγραψε μεταξύ ἄλλων καί

τά ἑξῆς περίπου: «ἡ ἠθική ἱκανοποίησις τήν ὁποίαν μοῦ ἔδωκεν ἡ πράξις σου
εἶναι δι᾽ ἐμέ ἀπείρως μεγαλυτέρα τῆς ὑλικῆς». Ἴσως βέβαια νά τά ἔγραψε

αὐτά,διότι εἶχεν ἐκτεθῆ διά λογαριασμόν μου ἀπέναντι τῶν ἄλλων ἐμπόρων.

Τώρα ἠσθάνθην τόν ξαυτόν μου ἄλλον ἄνθρωπον. Πολλοί φυσικά ἐκ τῶν

συγχωριανῶν μου, τῶν γνωστῶν καί τῶν φίλων μου, ἐχαρακτήρισαν τήν

πρᾶξιν μου αὐτήν ὡς τρέλλαν, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα δέν ἐσκόπευον νά ἐπιστρέψω

εἰς τήν ᾿ Ελλάδα. Γενικῶς ὅμως ἡ πρᾶξις αὕτη ηὔξησε τήν ἐμπιστοσύνην τῶν

συμπατριωτῶνμου,οἵτινες ἀριθμοῦσαν ἤδη τούς ἑξακοσίους περίπου. Τοῦτο

ηὔξησεν ἀκόμη καί τάς ἀπαιτήσεις δι᾽ ἀγγαρείας. ᾿Εγώ δέν ἔπαιρνα ἀπό

κανέναν χρήματα καίτοι παρεκάλουν οὗτοι νά πάρω διά νά ἔχουν τήν πόρταν

ἀνοικτήν. "Ας σημειωθῆ ὅτι εἰς τόν τομέα αὐτόν ἐγένετο μεγάλη ἐκμετάλλευ-

σις ἀπό ἄλλους, συνήθως ἀγγλομαθεῖς, καί μάλιστα ἐνίοτε ἐγκληματική.

Σημειωθήτω ὅτι πολλαί διευκολύνσεις μεταναστῶν ἀπήτουν εἰλικρινῆ συμ-

μετοχήν τῶν διερμηνέων, διότι ἐχώρει εἰς αὐτάς καί δόλος. Διά νά εἶμαι
περισσότερον σαφής, θά σᾶς ἀφηγηθῶ ἕν περιστατικόν. ᾿Επῆγα κάποτε ἕναν

ἀσθενῆ εἰς τόν ἰατρόν, εἰς τόν ὁποῖον μάλιστα εἶχα ξαναπάει. Μετά τήν

ἐπίσκεψιν, τό ἀντίτιμον θά τό εἰσέπραττεν ἡ βοηθόςεἰς τό ἐντευκτήριον.

Πρίν φθάσωμενἐκεῖ, ὁ ἰατρός ἅπλωσε τό χέρι του διά νά μοῦ προσφέρη κάτι.

Τόν ηὐχαρίστησα καί προσέθεσα ὅτι μοῦ κάνει ἰδιαιτέραν εὐχαρίστησιν,

ὅταν εὐκαιρῶ, νά διευκολύνω ἐνίοτε κανέναν πάσχοντα ὅπως ἐπίσης μέ

εὐχαριστεῖ νά κάνη κι αὐτός τήν δουλειά του. Τοῦτο ἦτο κάτι νέον διά τόν Δρ.

Τζέφρυ καί ἐξέφρασεν τήν ἐπιθυμίαν νά γνωρισθῶμεν καλλίτερα, διά νά

συζητήσωμεν μεταξύ τῶν ἄλλωνκαί μερικά θέματα καί προβλήματα, τά ὁποῖα

ἐπαρουσίαζεν ἡ ἀπότομος συσσώρευσις μεταναστῶν. Συνέβαινεδέ τοῦτο εἰς

ὅλας σχεδόν τάς πόλεις ὅπου μία ἐθνικότης ἐργατῶν μέ ὀλιγωτέρας ἀπαιτή-

σεις ἐξετόπιζεν τήν προκάτοχον. Παρατηρηταί π.χ. εὗρον ὅτι βιομηχανική
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τις πόλις τῶν πολιτειῶν τῆς Νέας ᾿Αγγλίας, δηλ. τῶν πολιτειῶν πέριξ τῆς

Μασσαχουσέτης, ἤλλαξεν χαρακτῆρα ἐθνικότητος ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ἕως
τό 1915 δεκατρεῖς φοράς.

Τῷ ὄντι ἐντός ὀλίγου ἐπεσκέφθηνκατ᾽ ἰδίαν τόν Δρ. Τζέφρυ, ὁ ὁποῖος ὡς

καθαρόαιμος πουριτανός πού ἦτο μέ ἠρώτησεν ἄν εἴχομεν ἐκκλησίαν.

Ἔπειτα ἤλθομεν εἰς τό ζήτημα τῆς διαβιώσεωςκαί ἰδιαιτέρως εἰς τό περί

ὑγιεινῆς. ᾿Επ᾽ αὐτοῦ μοῦ εἶπεν ὅτι εἰργάζετο διά νά χωρίση ἕν τμῆμα εἰς τό

νοσοκομεῖον τῆς πόλεως ὅπουδιά μικρᾶς ἀμοιβῆς θά ἐξυπηρετοῦντοοἱ ξένοι,
οἱ ὁποῖοι ὡς ἔχουν τά πράγματα καί αὐτοί ἐταλαιπωροῦντο καί ἐγένοντο

θύματα ἐκμεταλλεύσεως καί ἡ δημοσία ὑγεία ἐξετίθετο εἰς σοβαρούς κινδύ-
νους. Ὅπως γνωρίζεις, ἐσυνέχισε ἐκλαβών ἐμέ ὡς ἄνθρωπον μορφωμένοντῆς

ἰδικῆς του κατηγορίας, τό ἐπικρατέστερονστοιχεῖον τῆς πολιτείας ἀλλά καί

τῆς πόλεως ἦσανκαί εἶναι ἀκόμη οἱ Γερμανοί, Σκανδιναυοί, ὀλίγοι ”Αγγλοι
καί ᾿Ιρλανδοί. Μεταξύ ὅμως αὐτῶν εἶναι ὁπωσδήποτε εὔκολος ἡ συνδιαλ-
λαγή, ἡ κατανόησις καί ἡ συµβίωσις. ᾿Επ᾽ ἔσχάτων ὅμως, ἤρχισαν νά
ἔρχωνται Πολωνοί, ᾿Ιταλοί, “Ἕλληνες, Σύριοι καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι μήτε
γνωρίζουν τίποτε, μήτε καμμίαν διάθεσιν διά νά ἐξελιχθοῦν ἐφανέρωσαν
μέχρι τοῦδε, καίτοι τούς προσφέρονταιὅλα τά μέσα (ἐννοοῦσετά νυκτερινά
σχολεῖα κ.ἄ.). Τούτους, προσέθεσεν, τούς ἐκμεταλλεύονται ὀλάγοι διερµη-
νεῖς, ἀπό τούςἰδίους προερχόμενοι, κατά τόν πιό ἀπάνθρωπονκαί ἔγκληματι-
κόν τρόπον. Εἰς τό ἐπάγγελμα τῆς ᾿Ιατρικῆς,εἶπεν, ὅπου προσπαθοῦμενδιά

προληπτικῶν µέσων νά βελτιώσωμεντήν ὑγιεινήν,οἱ διερμηνεῖς ἐπιδιώκουν
τό ἀντίθετον,ἰδίᾳ εἰς τά δερματικά νοσήματα. Εἶχον πολλάς προτάσεις ἀπό
διαφόρους διερμηνεῖς, κατά τά τρία - τέσσαρα τελευταῖα ἔτη, νά διαιωνίζω
τήν θεραπείανδιά νά αὐξάνεται οὕτως ὁ ἀριθμός τῶν ἐπισκέψεων καί συνεπῶς
νά αὐξάνωνται καί αἱ ἀμοιβαί των. Αὐτοί, ἐσυνέχισεν, δὲν λαμβάνουν ὑπ᾽
ὄψιν των, ὅτι ἕνας συφιλιδικός ἐπί παραδείγματι, εὐκόλως θά ἠδύνατο νά
μεταδώση τήν ἀσθένειάντου εἰς ὅλον τόν κύκλον του. Ναί μέν ἐγώ ἠρνήθην,
μοῦ εἶπεν, ἀλλά ποῖον τό ὄφελος; Εὑρέθησανἄλλοιοἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν. Διά
τοῦτο προσπαθῶ νά κάμω ἕνα τμῆμαεἰς τό νοσοκομεῖονδιά τούς ἀλλοδαπούς
καί ἀσφαλῶς θά ἦτο μεγάλη ἐξυπηρέτησιςδι᾽ ὅλους ἐάν εὑρίσκετο κάποιος
διερμηνεύς τῆς κλάσεώς σας (δέν μοῦ ἐπρότεινεν βέβαια ἄν ἐδεχόμην ἤ ὄχι)
διά νά ἐπιτυγχάνηται ἡ συνεννόησις καί νά... (καί συνέχισεν ὁμιλῶν).

Αὐτά περίπου συνέβαινον τότε μεταξύ τῶν ᾿ Ελλήνων καί ἄλλων ὑποανα-
πτύκτων ἀνθρώπων,εἰς τούς τομεῖς τῆς διαβιώσεως, διατροφῆς καί ὑγιεινῆς.
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ΠΕΡΙ ΙΔΛΡΥΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τώρα, ἦτο ᾿Ιούλιος τοῦ 1905, ἐγένετο λόγος διά ᾿Εκκλησίαν,διότι ἔπλη-

σιάζαμεν τούς ἑπτακοσίους περίπου καί δέν εἴχαμεν ἐκκλησίαν. Ἢ ἰδέα

ἐρρίφθη ἀπό τόν ΄Ἱερομόναχον τῆς Μονῆς Πάτμου, τόν πατέρα Παρθένιον

πρός τούς ἀδελφούς Γιαρέντη. Αὐτοί κατήγοντο ἀπό τήν Μακρυνίτσαν τοῦ

Πηλίου καί ἠμπορεύοντο ἐν τῆ πόλει τῆς ΜΊΪνναιιΚεε κατ᾽ ἀπολύτωςἰδιωτι-

κόν τρόπον.

Τί διημείφθη μεταξύ πατρός Παρθενίου καί ἀδελφῶν Γιαρέντη, δέν ἐγέ-

νετο γνωστόν. Πάντωςοἱ ἀδελφοί Γιαρέντη ἐκάλεσαν μίαν σύσκεψινεἰς τήν

ὁποίαν παρέστημεν περί τούς εἴκοσιν, διότι τόσους περίπου εἶχον προσκαλέ-

σει. Κατά τήν σύσκεψιν αὐτήν, ἐσηκώθη ὁ ᾿Απόστ. Γιαρέντης καί ἀνέφερεν
τόν σκοπόνδιά τόν ὁποῖον ἐκλήθημεν. Προχωρῶνπεριέπλεκεν τά πράγματα,

εἰς τό ζήτημα τῆς ἀνεγέρσεωςκαί διοικήσεως, εἰς τρόπον ὥστε νά μή μᾶς

ἀφήνη νά ἐννοήσωμενἐάν ἐπρόκειτο περί κοινοτικοῦ ἤ περί ἰδιωτικοῦ ναοῦ.

Τοῦτο μᾶς ἐκούρασεν ὀλίγον. Μερικοί μάλιστα ἔχασαν καί τήν ὑπομονήν.

των. Τότε ἐσηκώθη κάποιος ὀνόματι Δεριχάνης ἐκ Φιλιατρῶν, ἄν δέν κάνω

λάθος, καί μέ ἤρεμον φωνήν εἶπε πρός τόν κ. Γιαρέντην τά ἑξῆς περίπου:

«᾿Εξ᾽ ὅσων ἤκουσα ἐσχημάτισα τήν γνώµηνὅτι προτείνετετήνἹδρυσιν μιᾶς

ἡμιιδιοκτήτου ἐκκλησίας. Εἰς τάς εὐγενεῖς σας αὐτάς προσπαθείας θέλω νά

εἴπω ὅτι, ἐάν θέλετε νά κάµητε ἰδιόκτητον ναόν, ἄς εἶναι βοήθειά σας καί ὁ
κόσμος θά ἔρχεται νά ἐκκλησιάζηται. ᾿Η ὑπόἵδρυσιν ὅμως τελοῦσα ᾿Ἐλλη-

νική κοινότης τῆς πόλεως ΜΙψ/αικΚεε, ὡς ἕνα ἐκ τῶν πρώτων μελημάτων τῆς

θά ἔχη τήν ἀνέγερσιν ἐκκλησίας καί σύν τῷ χρόνῳ καί 'Ἑλληνικοῦ σχολείου.

Τότε ὅμως θά καθίστατο δύσκολος ἡ συντήρησις δύο συγχρόνως ἐκκλησιῶν

δι᾿ ἀρκετόν τουλάχιστον καιρόν».

᾿Εκ τῶν ὑστέρων ἐμάθαμενὅτι ἦτο μία φιλοδοξία τοῦ πατρός Παρθενίου,

νά ἱδρύση μίαν ἐκκλησίαν, νά τήν ἀφιερώση εἰς τήν “Ἱεράν Μονήν τῆς

Πάτμουκαί νά τήν διατηρῆ ὡς ἕνα «μετόχι» τῆς μονῆς. Τέλος διελύθημενδιά
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νά ἐπαναληφθῆ ἡ σύσκεψις μετά μίαν ἑβδομάδα, ὁπότε θά ἦτο καί ὁ Πάτερ
Παρθένιος μαζύ μας. Κατά τήν νέαν σύσκεψιν ἤμεθα περί τούς ἑκατόν καί
πλέον. ᾿Εν τῷ μεταξύ, οἱ ἀδελφοί Γιαρέντη,εἰς τούς ὁποίους εἶχεν ἀποταθῆ ὁ
πάτερ Παρθένιος καί ἀπό τούς ὁποίους ἐπερίμενεν τήν ἵδρυσιν τοῦ ναοῦ,
εἶδον τό ἄσκοπον μιᾶς τοιαύτης ἐνεργείας καί ὡς ἐκ τούτου, ἀπεφάσισαν νά
συζητήσωμεν ὁμοῦ τό θέμα ὀρθολογιστικώτερον. Οἱ Γιαρέντη ἐπροθυμο-
ποιήθησαν νά προσφέρουν τό τέμπλον καί τά ἱερά σκεύη ὡς καί μερικῶν
μηνῶν τήν µισθοδοσίαν τοῦ πατρός Παρθενίου. 'Η δωρεά αὕτη ἀντιπροσό-
πευε τά 2/3 περίπου τῆς ὅλης δαπάνης. 'Ἑπομένωςτό ὑπόλοιπονδέν ἀπετέλει
οἰκονομικόν ἐμπόδιονδιά τούς ἄλλους ἑπτακοσίους. Διά τοῦτο ἀπεφασίσθη
καί νέα σύσκεψις διά τήν ἑπομένην Κυριακήν, ὅπως συζητήσωμεν πλέον τάς
λεπτομερείας.

Κατά τήν τρίτην σύσκεψιν, ἐξελέγη ἐπιτροπή μέ πρόεδροντόν κ. Γιαρέ-
ντην, γραμματέα τόν κ. Δεριχάνηνκαί τρεῖς συμβούλους, τόν ὑποφαινόμενον,
τόν κ. Καλαμαρίδην καί τόν ἕτερον ἀδελφόν Γιαρέντη. ᾿᾽Εκ τῶν πρώτων
ζητημάτων, τῶν ὁποίων ἐπελήφθη ἡ ἐπιτροπή ἦτο καί ἡ ἀπόφασις ἐνοικιά-
σεῶὼς αἰθούσης, τήν ὁποίαν εἶχον ἤδη ἐπισημάνει οἱ ἀδελφοί Γιαρέντη: ὁ
μισθός δέ τοῦ πατρός Παρθενίου ἐκανονίσθη εἰς 130 δολ. ἔκτός τῶν τυχερῶν
καί τριῶν δίσκων τόν χρόνον. "Οσονδέ ἀφορᾶ τόν ἔρανονδιά τήν εἰσφοράν
τοῦ κοινοῦ, αὐτός ἀνετέθη εἰς τρεῖς: τόν κ. Καλαμαρίδηνδιά τούς Κρητικούς,
τόν κ. Δεριχάνη διά τούς Πελοποννησίουςκαίεἰς ἐμέ διά τούς Στερεοελλαδί-
τας. Καί εἰς τούς τρεῖς μας ἀνετέθη κοινός ἔρανοςεἰς μετανάσταςοἱ ὁποῖοι
προήρχοντο καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ὡς καί ἀπό ἄλλας χώρας. Ὃ
ἔρανος ἦτο σύντομος ἀλλά καί πολύ ἀποδοτικός. Δέν ἐνθυμοῦμαι λεπτομε-
ρείας πάντως ὅμως τά συγκεντρωθέντα ποσά ἐκάλυπτον τόν προὐπολογισθέν
ὑπόλοιπον διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ. "Αφηναν δέ, ὡς ἐνθυμοῦμαι, καί
πλεόνασμακάπου 1.300 ἤ 1.5000 δολ. Φυσικά εὑρέθησανκαί δι᾽ αὐτά κενά
διά νά χρησιμοποιηθῶσι. Τοιουτοτρόπως εἴχαμεν μεγάλην εὐχέρειαν κινή-
σεῶς καί ἐντός δύο περίπου μηνῶν ἐτελοῦντο τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ «Ὃ
Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου»ὅπως ἐπεθύμει καί ἐπρότεινεν ὁ πατήρ Παρθέ-
νιος. Περί τά τέλη Σεπτεμβρίου ἐγένοντο τά ἐγκαίνια. Εἴχαμε καί πολλούς
ξένους προσκεκλημένους, τούς ὁποίους μοῦ ἀνέθεσαν νά προσφωνήσω,καί
πράγματι τό ἔκανα αὐτό ὅσον ἠδυνάμην καλλίτερον. Τά πάντα ἐδείκνυον ὅτι
οἱ ἐν διασπορᾷ εὑρισκόμενοι μετανάσται, ἠμποροῦσαν πλέον νά ἐκτελοῦν τά
θρησκευτικά των καθήκοντα, νά βλέπωνται ἔστω καί ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος καί
νά διαβιοῦν ἀπό θρησκευτικῆς καί κοινωνικῆς ἀπόψεως ἐν ἀγάπη καί ὁμο-
νοίᾳ. Δυστυχῶς τά ὄνειρα αὐτά μεταξύ ᾿Ελλήνων ἦσαν καί εἶναι ἀπραγματο-
ποίητα.
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15. Τό ἐκκλησιαστικόν καί κοινοτικόν συμβούλιον ἀποφασίζει ἀπό κοινοῦ τήν

δι᾿ ἐκλογῶν ἀνάδειξιν τῶν ἐκλεκτῶν.

᾿Από πολλοῦ ἤδη χρόνουεἶχε ῥιφθῆ ἡ ἰδέα διοργανώσεωςμιᾶς κοινοτικῆς

Επιτροπῆς, ὅπως ἀκριβῶς τοιαύτη ὑπῆρχενεἰς Σικάγον, Ν.Υ., καί πιθανόν καί

εἰς Βοστώνην. Τό ζήτημα ὅμως αὐτό δέν προχωροῦσε πέραν τῶν συζητήσεων

περί ἐξευρέσεως τῶν καταλλήλων προσώπωνδιά τά διάφορα ἀξιώματα. Μετ᾽

ὀλίγον, ἐν ὄψει τῆς ἀνάγκης τῆς συντόµου διοργανώσεως τοῦ ΄Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ

ὑπόθεσις ἐπεσπεύσθη καί ἰδίως τῇ προτροπῆ τῶν ἐνδιαφερομένων διά τό

ἀξίωμα καί δή τῶν κ.κ. Σπένζ (ἐξαμερικανισθέν ἐπώνυμον), Γσεκούρακ.ᾶ. 'Η

ἐπιτροπή ἡ ὁποία θά ἐξελέγετο, θά ἀνελάμβανεν ἁρμοδιότητας εἰς τά τῆς

διοικήσεως τοῦ ναοῦ.

Περί τοῦ ζητήματος αὐτοῦ δέν ἐγένετο λόγος κατά τά ἐγκαίνια, διότι μόλις

πρό μιᾶς ἑβδομάδοςεἶχεν ἐκλεγεῖ τό κοινοτικόν συμβούλιον,εἰς μίαν ὀλιγο-

μελῆ, ἀναλόγως βέβαια μέ τόν ἀριθμόν τῶν μεταναστῶν, συγκέντρωσινκαί ἐν
ἀγνοίᾳ τῶν πολλῶν. ᾿Ολίγας ὅμως ἡμέρας µετά, ἐζήτησαν συνέντευξιν ἡ
ὁποία καί ἐγένετο ἐντός τῆς ἐκκλησίας. Κατ᾽ αὐτήν μᾶς ὠμίλησαν καί περί

τῆς ἀνάγκης τῆς διοργανώσεως τῶν παροικιῶν εἰς κοινότητας, περί τοῦ πῶς

θά ἦτο δυνατόν νά ἐξυπηρετηθοῦν τά συμφέροντα τῶν μεταναστῶνκαί πῶς νά

διατηρήσωμεν εἰς τόν ξένον ἐκεῖνον τόπον τόν ἐθνικόν μας χαρακτῆρα

ἀμείωτον. Καί προσέθεσανὅτι εἰς τό θεάρεστον ἔργον, τό ὁποῖον ἔδημιουρ-

γήθη, θά πρέπει νά ἔχη θέσιν καί ἡ παροικιακή ἀντιπροσωπεία.

Αἱ ἀπόψεις των εἶχον σοβαράς βάσεις, διά τοῦτο εἰς ἀπάντησιν τούς

εἴπαμεν, παρόντος καί ἑνός τῶν ἀδελφῶν Γιαρέντη, ὅτι ὁ Ναός ἦτο ἐξ ὁλο-

κλήρου σχεδόν µία δωρεά τῶν κ.κ. Γιαρέντη, ἄν καί ὅμως τοῦτο εἶναι γεγο-

νός, ἄς μείνουν τά πράγματα, ὅπως ἔχουν, προσωρινῶς, ἄν βέβαια συμφωνῆ

καί ὁ κ. Γιαρέντης. Νά γίνουν πρῶτα μερικαί συμπληρώσεις καί μετά νά

παραιτηθῶμενκαί μεῖς καί σεῖς καί νά γίνουν νέαι κοινοτικαί ἀρχαιρεσίαιεἰς

τάς ὁποίας θά λάβωμεν ὅλοι μέρος. Οἱ ἐκλεγόμενοι δέ ὡς οἱ ἐκλεκτοί τῆς
παροικίας ἄς ἀναλάβωσιμαζύ μέ τάς τιμάς καί τάς εὐθύνας καί τάς ὑποχρεώ-

σεις. ᾽Εκ τῶν συζητήσεων τούτων ἐμείναμε σύμφωνοικαί ὅλο: εὐχαριστημέ-

νοι, φαινομενικῶς τουλάχιστον. Καθώς ὑπελογίζαμεν θά ἔπρεπε περί τάς

ἀρχάςτοῦ νέου ἔτους, πάντως ὄχι πέραν τῆς 25ης Μαρτίου, νά ἔχουνγίνει αἱ

κοινοτικαί ἀρχαιρεσίαι, διά νά ἀναλάβουν οἱ ἐκλεγησόμενοι τήν διοργάνω-

σιν τοῦ ξορτασμοῦ, ὅπως συνήθως συνέβαινεν καί εἰς τάς ἄλλας ἐκκλησίας

τῶν ἓν ᾽Αμερικῆ "Ἑλληνικῶν παροικιῶν. Εὐελπιστούσαμεν δέ εἰς τοῦτο,

διότι εὑρισκόμεθα ἓν συνεργασίᾳ καί εἰς ἀγαθάς σχέσεις μέ τό ὑφιστάμενον

κοινοτικόν συμβούλιον.
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16. Τό ἐκκλησιαστικόν συμβούλιον προβαίνειεἰς τήν ἀπόλυσιν τοῦ ἱερέως καί
εἰς τήν ἐπαναπρόσληψίν του κατόπιν ἐγγράφου συγγνώμης τοῦ τελευταίου.

᾿Αλλά ἄς μήν καυχώμεθαδιά τοῦτο,διότι ἐνίοτε ὅσα φέρνει ἡ ὥρα δέν τά

φέρνει οὔτε ὁ χρόνος. Αἱ ἀγαθαί σχέσεις μεταξύ ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς

καί κοινοτικοῦ συμβουλίου καί ἰδιαιτέρως μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ ἱερέως δέν
σαρανταηµέρησαν. 'Ο πάτερ Παρθένιος ἀπέτυχεν εἰς τάς προσπαθείας του,

νά κάνη δηλ. ἕναν ναόν μέ ξένα χρήματαδιά νά τόν προσφέρη εἰς τήν Μονήν

τῆς Πάτμου καί νά τόν διοικῆ ἀνεξέλεγκτος, ὡς ἕνα «μετόχι» ἀνεξάρτητον

καί μάλιστα εὑρισκόμενον τόσον μακρυά ἀπό τήν Μονήν,εἰς ἕναν τόπον μέ

διαφορετικάς κοινωνικάς, θρησκευτικάς καί πολιτικάς συνθήκας. Διά τοῦτο

ἐφαίνετο πάντοτε ἐκνευρισμένος καί περί τά τέλη ᾿Οκτωβρίρυ,ἐν διεγέρσει

εὑρισκόμενος, παρεφέρθη ξεστομίζων κολασίμους λόγους κατά τῶν ἱερῶν.

Τούς λόγους του αὐτούς ἤκουσαν πλέον τοῦ ἑνός ἄνθρωποι, καί ἔτσι δέν ἦτο

δυνατόν νά ἀποκρυφθοῦν. “Οτανλοιπόν κατηγγέλθη ἡ ἀσέβειά του αὐτή πρός
τα θεῖα, εἰς τήν ἐπιτροπήν, ἠναγκάσθημεν νά τοῦ ζητήσωμεν ἐξηγήσεις. Ἢ

ἀπάντησίς του δέ ἦτο: «τί σᾶς μέλλει ἐσᾶς τί κάνω ἐγώ μέ τόν Θεόν μου;» Τότε

καί ἡμεῖς τοῦ εἴπομεν ὅτι ἄν δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν αἱ σχέσεις του μέ τόν Θεόν,

πολύ μᾶς ἐνδιαφέρουν αἱ σχέσεις του μέ τό κοινόν, τό ὁποῖον ἦλθεν νά

ποιμάνη. ᾿Επειδή δυστυχῶς καί μετά πάροδον χρόνου δέν εἴδομεν σημεῖα

μεταμελείας ἤ μετριοφροσύνης, ἠναγκάσθημεν νά προβῶμενεἰς τήν ἀπόλυ-

σιν αὐτοῦ ἐκ τῶν καθηκόντων του. ᾿Εκεῖ μάλιστα, τήν ἐποχήν ἐκείνην, δέν

εἴχαμεν ἐκκλησιαστικάς ἀρχάς διά παράπονα, ἀλλά οὔτε ἀντιπερισπασμούς

καί ἐμπόδια. ᾿Επήραμε λοιπόντό κλειδί τῆς ἐκκλησίας ἀπό τόν νεωκόρονκαί

οὕτω παπᾶς καί νεωκόρος εὑρέθησαν χωρίς ἐργασίαν.

Τῆς πράξεώς μας αὐτῆς διά πολλούς καί εὐνοήτους λόγους δέν θελήσαμεν

νά κοινολογήσωμεντά αἴτια. Δυστυχῶς ὅμως δέν ἤμεθα μακράν τῆς Κυρια-

κῆς, ὁπότε θά ἐγένετο λόγος διά τήν μή λειτούργησιν τοῦ ναοῦ καί φυσικά θά

ἔπρεπε ἡμεῖς νά δικαιολογήσωμεν τήν κατάστασιν. Τότε δέν ἦτο εὔκολος ἡ

ἀντικατάστασις τοῦ ἱερέωςδι᾽ ἄλλου, ἀλλά οὔτε καί τρόπος ὑπῆρχεδιά νά

καλύπτωνται τά ἔξοδα. Εἴχαμεν δέ τριετές ἐνοικιαστήριον. Τό ἔνοίκιον λοι-

πόν καί τά ἄλλα ἔξοδα κάποιος θά ἔπρεπε νά τά πληρώνη. Η μόνη ἡ ὁποία θά
ἐπεβαρύνετο, θά ἦτο φυσικά ἡ ἐπιτροπή, ἐφ᾽ ὅσον εἰσφοραί διά τοιαύτας

ὑποχρεώσεις, τάς ὁποίας αὐτή ἐδημιούργησεν, ἀπεκλείοντο. Δι᾿ ὅλα ταῦτα

τῆ προτάσει τοῦ προέδρου κ. Γιαρέντη, εἰς τόν ὁποῖον ἴσως ἐν τῷ μεταξύ θά

εἶχεν προσπέσει ὁ πάτερ Παρθένιος, ἀπεφασίσαμεν ὅπως τοῦ ζητήσωμεν

«ἔγγραφον συγγνώμην». Εἰς τό ἔγγραφον θά ἀνέφερεν ὁ πάτερ Παρθένιοςκαί

τό παράπτωμά του. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἡ ἐπιτροπή ἐθεώρησενὅτι ἥμουν

ὃ καταλληλότερος καί μοῦ ἀνέθεσεν νά χειρισθῶ τό θέμα. ᾿Επειδή ἀπείχομεν

μίαν μόνον ἡμέραν ἀπό τήν Κυριακήνκαί δέν ἦτο δυνατόν νά γίνουν ὅλα αὐτά

εἰς μίαν ἡμέραν, ἐκρίναμεν καλόν νά ἀνοίξη ὁ νεωκόρος τήν ἐκκλησίανκαί
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νά ἐΐπη εἰς τούς προσερχομένους δι᾽ ἐκκλησιασμόν ὅτι ὁ ἱερεύς θά ἀπου-

σιάση δι᾽ ὀλίγας ἡμέρας.

Ὡςεἴχομεν ἀποφασίσει, ἐπεσκέφθην τόν πατέρα Παρθένιον, τοῦ ἐξήγησα

τόν σκοπόν τῆς ἔπισκέψεώς µου καί ἐπειδή δέν εἶχον ἀκούσει ἐγώ ὁ ἴδιος τάς

βλασφημίας, τάς ὁποίας εἶπεν, ἤνοιξα τήν συζήτησιν ἐξ ἀποστάσεως. Τέλος
ἦλθον ἐπί τοῦ θέματος καί τοῦ ἀνέφερον τάς ἀπόψεις τῆς ἐπιτροπῆς. Τοῦ

ἀνέπτυξα ὅτι ἡ χορήγησις τῆς ἐγγράφου συγγνώμης δέν θά ἦτο τόσον ἐπώδυ-

νος καί βλαβερά ὅσον, ἄν ἠναγκάζετο ἡ ἐπιτροπή, νά κοινολογήσητό αἴτιον

διά τήν ἀπόλυσίν του. "Αν μάλιστα ἐδημοσιεύετο τοῦτο εἰς τήν ἐφημερίδα ἤ

ἐζητοῦντο πληροφορίαι ἀπό ἄλλην ἐνορίαν δέν θά εἶχεν ἐλπίδας νά ἱερουρ-

γήση πουθενά,εἰς τήν ᾿Αμερικήν τοὐλάχιστον. Αὐτά εἴπαμε τό ἑσπέρας τοῦ

Σαββάτου, ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς.το πάντως πρό τῆς δευτέρας Κυριακῆς

τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1905. Τοῦ ἔδωσα ὅμως προθεσμίαν μέχρι τήν Κυριακήν,

διά νά σκεφθῆ. Τῷ ὄντι τήν Κυριακήν τό βράδυ ἐπεσκέφθην ἐκ νέου τόνἱερέα

ἀλλά δέν εἶχεν ἀκόμη λάβει καμμίαν ἀπόφασιν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς
ἑβδομάδος ἐκείνης συνεζητήσαμεν ἐπανειλημμένωςἐπί τῆς ὑποθέσεως καί

τελικά ἀπεφάσισεν, μετά ἔννξα ἡμέρας, νά δώση τήν ἐπιστολήν ἀφοῦ προη-

γουμένως τοῦ ὑπεσχέθηνὅτι θά τήν δείξω μόνονεἰς τήν ἐπιτροπήν καί μετά

τινα χρόνον θά τοῦ τήν ἐπιστρέψω. Η ἐπιστολή αὕτη ἦτο μακροσκελής καί

διά τοῦτο ὀλίγα χωρία ἐνθυμοῦμαι. ἼἬρχιζε πάντως μέ τό «᾿Αγαπητά μου ἐν

Κυρίῳ τέκνα.... μόνος ὁ Κύριος ἡμῶν εἶναι ἀναμάρτητος... πρός αὐτόν ἔχω νά

δώσω λόγον... θεάρεστος εἶναι καί ἡ λύσις διαφορῶν μεταξύ τῶν ἀνθρώ-

πὼν»... καί συνεχίζετο κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον. Σημειωτέον δέ ὅτι δέν ἦτο

µόνον µία ἀπολογητική ἐπιστολή, συγχρόνως ἦτο καί κατηχητική. "Οταν

τήν ἐπαρουσίασαεἰς τήν ὁλομέλειαν τῆς ἐπιτροπῆς, ἐκρίθη ἱκανοποιητική.

Ὃ γραμματεύς μάλιστα κ. Δεριχάνης ἡτοιμάζετο νά τήν καταχωρίση ἀμέσως

εἰς τά ἀρχεῖα τῆς ἐκκλησίας. Πρίν ὅμως πράξη τοῦτο, ἀνέφερα τό γεγονόςὅτι

ἔχω ἀναλάβει τήν ὑποχρέωσιν νά τήν φυλάξω καί μετά καιρόν νά τήνἐπι-
στρέψω εἰς τόν πατέρα Παρθένιον. Τούς ἐτόνισα δέ ὅτι τήν ὑπόσχεσίν µου

αὐτήν δέν ἔπρόκειτο νά τήν παραβιάσω. Τότε ὁ κ. Δεριχάνης, ὅστις νομίζω

εἶχεν καί µερικάς νοµικάς γνώσεις λέγει: «ἄν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, τότε

ἔκαμες µιά τρύπα στό νερό». Μεταξύ ἐμοῦ καί τοῦ κ. Δεριχάνη ἡ συζήτησις

ἔλαβεν ὀξύν χαρακτῆρα. "Οταν ὅμως τόν ἤκουσα νά λέγη ὅτι ἄν δέν ἔχουμε
αὑτήν τήν ἐπιστολήν, ἠμπορεῖ ὁ ἱερεύς νά μᾶς κατηγορήση ἐπί δυσφημίσει
καί νά πᾶμε φυλακή, τότε ἀντελήφθηνὅτι ἡ ὑπόθεσις ἦτο ἐπικινδύνως περιπε-
πλεγμένη. ᾿Ηρώτησα ἄν ἰσχύη ἀκόμη ἡ ἐντολή διά νά ἴδω καί πάλιν τόν
παπα-Παρθένιον. ἬἬθελα νά τοῦ πῶ ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τῆς ὑποσχέσεώς μου διά

τήν ἐπιστροφήντῆς ἐπιστολῆς μέ ἄφηνεν ἐκτεθειμένον καί διά τοῦτο ἔπρεπε

ἤ νά ἀπαλλαγῶ τῆς ὑποχρεώσεώςμου ἀπέναντι σ᾽ αὐτόν ἤ νά ἐπιστρέψω τήν

ἐπιστολήν. Οἱ συνάδελφοί μου δέν ἔφεραν ἀντίρρησιν, μέ παρεκάλεσαν ὅμως

νά συντομεύσω,διότι ἐάν ἡ ἐκκλησία ἔμενεν καί ἄλλην Κυριακήν κλειστή,
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ἐνῷ ὃ ἱερεύς παρευρίσκετο εἰς τήν πόλιν, θά ἔπρεπε νά δικαιολογηθῶμεν

κάπωςεἰς τό κοινόν. Εὐτυχῶς τήν ἰδίαν ἑσπέραν συνήντησα τόν Παρθένιον
εἰς τό κατάστημα τῶν Γιαρέντη καί ἐκεῖ προσεπαθήσαμεν νά εὕρωμεν μίαν

νέαν λύσιν ἄν ὑπῆρχε τοιαύτη.

Εἰς τό τραπέζι μας ἦλθεν καί ὃ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, ὁ κ. Γιαρέντης.

Αὐτός, διατελέσας τό πρίν βαμβακέμπορος εἰς Αἴγυπτον, ἦτο ἄνθρωπος

εὐρείας μορφώσεως καί πολλαπλῆς πείρας. Παρηκολούθησενἐπ᾿ ὀλίγον τήν

συζήτησιν καί ἔπειτα ἐπῆγε εἰς τό γραφεῖον του καί ἐκεῖ, εἰς μίαν κόλλαν

χάρτου ἔγραψεν τά ἑξῆς: «ὁ ὑποφαινόμενος... δηλῶ ὅτι ἡ πρᾶξις τῆς ἐκκλη-

σιαστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου, περί ἀπολύσεωςτοῦ ἱερέως,εἶναι
πλήρως δικαιολογημένη»ὁ δηλῶν... κ.λ.π.

᾿Αφοῦ τελείωσε, ἔπέστρεψενεἰς τό τραπέζι µας, ἀνέγνωσε τό ὀλιγόλογον

κείμενον τῆς δηλώσεως καί προσέθεσεν ὅτι κατά τήν γνώμην του, τοῦτο θά

πρέπη νά ἱκανοποιῆ ἀμφότερα τά μέρη. ᾿Ηρώτησεν τόν παπα-Παρθένιον ἄν

εἶχε καμμίαν ἀντίρρησιν καί αὐτός, δυσανασχετῶν κατ᾽ ἀρχάς ὀλίγον,τελι-
κῶς ὑπέγραψεν. Ἔτσι τοῦ ἐπέστρεψα τήν ἐπιστολήν καί ἀντ᾽ αὐτῆς ἔλαβον

τήν δήλωσιν διά νά τήν παρουσιάσω τήν ἑπομένηνεἰς τούς συναδέλφους μου.

17. Μέλη τοῦ κοινοτικοῦ Συμβουλίου μᾶς καλοῦν ἀπροσδοκήτωςεἰς ἀπολο-

γίαν ἐνώπιον τοῦ ἐκκλησιάσματος μιᾶς Κυριακῆς δ'ά τήν ἀπόλυσιν τοῦ ἱερέως.

Τελικῶς ἀναγκάζονται νά ὑποχωρήσουν ἑκουσίως.

Ἢδήλωσις, μὲ τέσσαρας ἐναντίον ἑνός (τοῦ κ. Καλαμαρίδη), ἐγένετο

δεκτή καί οὕτως ἀπεκατεστάθησαναἱ σχέσεις ἱερέως καί ἐκκλησιαστικῆς

ἐπιτροπῆς. ᾿Εν τῷ μεταξύ ἡ πρᾶξις τῆς ἀπολύσεωςεἶχε διαδοθῆ καί τινα μέλη

τοῦ κοινοτικοῦ συμβουλίου τῆς παροικίας, ἐζήτησαν ἐπιμόνως ἀπό τήν

ἔκκλησ. ἐπιτροπήν νά µάθουν τά αἴτια αὐτῆς. ᾿Ημεῖς ὅμως ἐΐχομεν ξξηγηθῆ
νά μείνη μεταξύ ἡμῶν τό ζήτημα, κυρίως διότι ἐσκεπτόμεθα ὁποῖος θά ἦτο ὁ

ἀντίκτυπος, ἀπό θρησκευτικῆς ἀπόψεως, ἐάν διεδίδετο εἰς τό ᾿Ελληνικόν

κοινόν τῆς ᾿Αμερικῆς. Τοῦτο μάλιστα ἦτο δυνατόννά ἐπιτευχθῆ, διότι καί τά

δύο πρόσωπα, τά ὁποῖα ἤκουσαν τά κολάσιμα λόγια τοῦ ἱερέως, ἦσαν ἀμφό-
τερα µέλη τῆς ἔκκλ. ἐπιτροπῆς (Καλαμαρίδης - Δεριχάνης).

Μετ᾽ ὀλίγον διεπιστώθη ὅτι ἡ ἀπαίτησις τῶν κοινοτικῶν συμβούλων διά

μίαν ἱκανοποιητικήν ἀπάντησιν ἐπί τοῦ προκειμένου ζητήματος, ἐκινεῖτο

ἀπό πολιτικά ἐλατήρια. Οὗτοι, ἐπικειμένων τῶν κοινοτικῶν ἀρχαιρεσιῶν τῆς

παροικίας, αἱ ὁποῖαι θά διεξήγοντο κατά τάς ἀρχάς τοῦ 1906, ἐπεδίωκον νά

λάβωσι ἱκανοποιητικήν ἀπάντησιν. ἴΑνδέ δέν τούς ἐδίδετο τοιαύτη, νά μᾶς

παρουσιάσουν ὡς σατράπας καί ἀναξίους νά χειριζώμεθα τά κοινοτικά καί

ἐκκλησιαστικά συμφέροντα τῆς παροικίας. Μέ ἕναν λόγον λοιπόν ἤθελαν νά

36

 

 



  Ι
καταρρίψουντό κῦροςµας,διότικαίοἱ 5 ἔκκλησ. ἐπίτροποιθά ἦσαν κατά τάς

Επικειµένας ἐκλογάς ὑποψήφιοι καί σίγουρα θά ἐξελέγοντο.

Κινούμενοι ἔκ τοιούτων ἐλατηρίων δέν ἐβράδυναν νά διεγείρουν καί τούς

παροίκους καί νά φέρουν τήν ἀπό ἑβδομάδων λήξασαν ἤδη ὑπόθεσιν ἐνώπιον
τοῦ ἐκκλησιάσματος. Πράγματι, μετά τήν λειτουργίαν μιᾶς Κυριακῆςεἷς τῶν

κοινοτ. συμβούλων,ὑπό τό ἐξαμερικανισθέν ὄνομα Ποῦλος, ἀντί Μαρκόπου-

λος, εἶπεν τά ἑξῆς περίπου: «Η ᾿Ελληνική παροικία τῆς Μιλγουώκης μετά

λύπης της ἔμαθεν ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή προέβη προσφάτωςεἰς τήν

ἀπόλυσιν καί ἐπαναπρόσληψιν τοῦ ἱερέως χωρίς νά δώση καμμίαν ἐξήγησιν

τῶν ἐνεργειῶν της αὐτῶν εἰς τούς συνδρομητάς...» Καί συνεχίσας ἐξεδήλω-

σεν τήν ἐπιθυμίαν ὅπως γίνωσι γνωστοίοἱ λόγοι διά τούς ὁποίους ἐνεργήσα-

μεν οὕτως. .Ο κ. Ποῦλος ἦτο Γορτύνιος᾽ τό πλεῖστον δέ τῶν μελῶν τῆς

παροικίας ἦσαν ᾿Αρκάδες καί ὡς ἐκ τούτου πολλοί ἐπεκρότησαν τήν στάσιν

του ἔναντι τῆς ἔκκλησ. ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἄλλως τε ἦτο δικαία καί λογική.

Ἢἐκκλησιαστική ἐπιτροπή δέν εἶχε γνῶσιν τῆς προγραμματισμένης

αὐτῆς ἐπιθέσεως. ᾿Αλλά μόλις ἤρχισεν νά ὁμιλῆ ὁ κ. Ποῦλος, ἀντελήφθημεν

περί τινος ἐπρόκειτο καί συνεσπειρώθημενεἰς τό Ἴδιον μέρος τοῦ ναοῦ διά νά

ἀποφασίσωμεν ποῖος θά ἀπαντοῦσε. Δέν ἐχρειάζετο βέβαια νά σκεφθῶμεν

περί τοῦ τί θά ἀπαντούσαμεν,καί τί ἀκριβῶς θά ἐλέγετοδιότι εἴχομεν ἀπό πρίν

συμφωνήσειεἰς τό νά µή κοινολογήσῶμεντό προαναφερθέν γεγονός. Παρ᾽

ὅλον ὅτι τά 'Ἑλληνικά µου ἦσαν πτωχά, πτωχότερα μάλιστα ἑνός ἑκάστου

τῶν ἄλλων, ὅλοι ἐπέμενον νά ἀπαντήσω ἐγώ, λόγῳ ἴσως τῆς µεγαλυτέρας

δημοτικότητος τήν ὁποίαν εἶχον ἐπί τοῦ συνόλου τῶν παροίκων τῆς πόλεως.

Καί πράγματι τοῦτο ἐγένετο.

Δέν ὑπῆρξα καλός ὁμιλητής οὔτε καί θά ὑπάρξω ποτέ. Διά τοῦτο ὅ,τι

στεροῦμαι ἀπό τήν εὐγλωττίαν καί τάς λογοτεχνικάς περιστροφάς ἀναγκάζο-

μαι νά τό ἀναπληρώνω μέ τό βάρος τῶν ὀλίγων λέξεων, τάς ὁποίας θά εἴπω.

Μετά λοιπόν δεκαπεντάλεπτον ἀγόρευσιν τοῦ κ. Πούλου, ἔλαβον τόν λόγον

καί εἶπον τά ἑξῆς περίπου: «Ἂν ἐγνώριζα τόν κ. Ποῦλον πρίν νά διχοτοµήση

τό ὄνομά του, θά τόν συνεβούλευον νά κρατήση τό πρῶτον μέρος ἀντί τοῦ

δευτέρου. Τοῦτο βέβαια τόν ἀπομακρύνει ἀπό τόν ᾿ΕἘθνισμόν. "Οσον δέ

ἀφορᾶ τήν ἀπολογίαν τήν ὁποίαν ζητᾶ ἀπό τήν ἔἐκκλησ. ἐπιτροπήν διά τά τῆς

ἐκκλησίας, συγχαίρω τόν κ. Ποῦλονδιά τό ἐνδιαφέρον του, ὀφείλω ὅμως νά

εἴπω ὅτι ζητήματα τῆς ἐκκλησίας ἀφορῶντε τήν θρησκείαν, καθώς ἐπίσης καί
τά οἰκογενειακά ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, δέν ἐπιτρέπεται νά διαδίδωνται εἰς τά

καφενεῖα καί τίς ροῦγες ὅπως συμβαίνει μέ τά πολιτικά, ἐμπορικά ἤ ἔἐργατικά

θέματα,διότι διακυβεύεται τό κῦρος καί ἡ ἀξιοπρέπεια αὐτῶν. ᾿Ενεργήσαμε

ὅσον τό δυνατόν καλλίτερα διά νά ἱκανοποιηθοῦν ἀξιοπρεπῶς τά συμφέροντα

ὅλων καί ἑπομένως δέν θά εἶναι πρός τό συμφέρον οὐδενός ἐξ ἡμῶν καί

ἰδιαιτέρως τῆς ἐκκλησίας τό νά ἐπανέλθωμεν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ».

Φαίνεταιὅτι ἐπειδή τό θέμα ἦτο θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος, ὑπεχώρησαν
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καί δέν ἐγένετο πλέον λόγος περί τούτου, ἴσως διότι ἐπίστευεν ἀκόμη ὁ

κόσμος, ἴσως ὅμως καί νά ἐφοβήθησανοἱ κοινοτ. σύμβουλοι μήπως ἡ περαι-

τέρω ἀνάμιξίς των εἰς τά θρησκευτικά ζητήματα, ἐπέφερεν ἀποτελέσματα

ὅλως διάφορα τῶν ἐπιδιωκομένων.

΄ ΄»5
18. ᾿Ατομικά μου ζητήματα μέ ἠνάγκασαν νά παραιτηθῶ ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου.

Αἱ ἐνέργειαι εἰς τόν πολιτικόν τομέα διά τήν κατάληψιν τῆς ἀρχῆς,

ὠξύνοντο ὁλονέν καί περισσότερον. Μέχρι τῶν μέσων τοῦ Δεκεμβρίου,ἐπί

700 παροίκων, εἶχον ἐμφανισθῇ τέσσαρες ἀρχηγοί, ὅλοι αὐτοί δέ ἐκινοῦντο
ἄς ποῦμε ἐξ ἐνδιαφέροντος πρός τήν ἐκκλησίαν. Εἷς μάλιστα ἀπό αὐτούς

ὑπολογίζων εἰς τήν ψῆφον τῶν ᾿Αρκάδων,ἔθεσεν εἰς τό πρόγραμμά του τήν

ἀντικατάστασιν τοῦ ἱερέως δι᾽ ἄλλου ἐκ Τριπόλεως.

"Ἠτο πλέον ἔμφανέστατονὅτι ὅλοι ἤθελον νά ἱκανοποιήσουν τάς φιλοδο-

ξίας των, τάς ἀντιζηλίας καί τούς ἐγωϊσμούς των καθώςκαί τάς ἄλλας µισαλ-

λοδοξίας των εἰς βάρος τῆς ἐκκλησίας. Μερικοί τῶν ἐπιτρόπων,οἱ ὁποῖοι
ἐγνώριζον τά μειονεκτήματα τῆς φυλῆς μας, εἶχον δέ καί πεῖραν ἀπό παρό-

µοια πού συνέβαιναν εἰς ἄλλας ᾿ Ελληνικάς παροικίας, ἐπρότεινον ὅπως τά

ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἀνατεθοῦνεἰς μίαν ἐξουσιοδοτημένην αὐτοκέφα-

λον ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θά ἐνήργει μακράν καί ἀνεξαρτήτως κάθε πολιτικοῦ

συνασπισμοῦ.το δέ ἡ πρώτη φορά, καθ᾽ ἥν εὑρέθην εἰς τήν ἀνάγκην νά
συζητῶ μέ ἀνθρώπουςοἱ ὁποῖοιδέν ἐπίστευονεἰς ὅ,τι ἔλεγον καί δέν ἐνδιαφέ-

ροντο δι᾽ οὐδέν ἄλλο εἰμή μόνον διά τήν ἱκανοποίησιν τῆς φιλοδοξίας καί

τοῦ ἐγωϊσμοῦ των.

Πάντα ταῦτα µέ ἐκούρασαν' παρεμπόδιζον ταυτοχρόνωςκαί τήν μελέτην

µου εἰς τά ᾽ Αγγλικά καί διά τοῦτο ἀπεφάσισα νά παραιτηθῶ ἀπό τήν ἔκκλη-

σιαστικήν ἐπιτρόπήν. Οἱ συνάδελφοί μου μέ παρεκίνησαν νά µείνω ὀλίγον
ἀκόμη διά νά μήν πάη χαμένονὅ,τι ἐκάναμεν. Τοῦτο ὅμως ἦτο ἀδύνατον,διότι
ἐν τῷ μεταξύ εἰδοποιήθην ἀπό τήν διεύθυνσιν τοῦ ἐργοστασίου νά ἑτοιμάζω-

μαι, καθ᾽ ὅσον μετά τάς ἑορτάς (ἦτο τώρα 15 Δεκεμβρίου) ἐπρόκειτο νά μέ

στείλουν ἔξω πρός παραλαβήν δερμάτων. Παρητήθην λοιπόν εὐχόμενοςεἰς

τούς συναδέλφους μου καλήνἐπιτυχίανεἰς τόν ἀγῶνα των μέ τούς διαφόρους

ἀριβιστάς, οἱ ὁποῖοι, ἐνῷ ἀναμεταξύ των ἐμάχοντο λυσσωδῶς,εἰς τάς ἔνερ-

γείας των κατά τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς ἤρχοντο ὅλοι ἡνωμένοι.
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19. Τά ἔσοδα ἐκ τοῦ ἡμερομισθίου δέν ἐγγυῶνται εὐτυχῆ ἀποκατάστασιν.

᾽Αποπειρῶμαι νά δώσω λύσιν μέ τό ἐμπόριον ἀλλά ἀποτυγχάνω.

Μετά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεών μου εἰςτήν ᾿ Ελλάδα, πρός χάριν

τῶν ὁποίων ἔζησα ἐν μέσῳ τῶν συμπατριωτῶν μου ἄθλιον βίον ἐπί δύο καί

ἥμισυ περίπου ἕτη, ἔβλεπον ὅτι κοινωνικαί ὑποχρεώσεις, ἀλλά καί ὑποχρεώ-

σεις ἀπέναντι τῆς ὑγείας μου, μοῦ ἐπέβαλλον νά ζήσω κάπως ἀνθρωπινότε-

ρον’ δηλ. χωριστά ἀπό τάς Ἑλληνικάς παρέας. Παρατηρήσεις ὅμωςἐπί τοῦ

προβλήματος τούτου ἀπέδωσανὅτιεἴτε εἰς πανσιόν ἐπήγαινα εἴτε δωμάτιον

ἔνοικίαζον, εἴτε οἰκότροφος ἐπήγαιναεἰς ἰδιωτικήν οἰκίαν, μοῦ ἐχρειάζοντο

μαζύ µέ ἄλλα σχετικά ἔξοδα ὅπως πλύσιν, κούρεμα, καθημερινά ἔξοδακ.τ.λ.,

περί τά 7 ἕως 8 δολ. ἑβδομαδιαίως, δηλ. τό Ἑξαπλάσιον περίπου ἀπό ὅ,τι

ἔδαπανούσαμενεἰς τήν παρέαν. Αἱ παρατηρήσεις καί οἱ συλλογισμοί ἐπί τοῦ

προβλήματοςτούτου;μέ ἔπεισανὅτι ὃ μισθός καί τό ἡμερομίσθιον, δέν ἦσαν

τά ποσά μέ τά ὁποῖα θά ἠμποροῦσα νά ζήσω σάν ἄνθρωπος καί νά δημιουρ-

γήσω οἰκογένεια.
ἬΜμουν τότε 29 ἐτῶν καί ἔβλεπον ὅτι μέ τό νά ὑπολογίζω εἰς ὀλίγα

πλεονάσματα,περί τά 15 δολ. μηνιαίως, δέν ὑπῆρχεν ἐλπίς ἀποκαταστάσεως.

Τό ἐμπόριον τότε ἐπρόβαλεν ἐνώπιον µου ὡς ἣ μόνη λύσις. ᾿Από αὐτό ὅμως

εἶχον πικράν πεῖραν καί μόλις εἶχα ξεμπλέξει μέ χρήματα, τά ὁποῖα ἐκέρδισα

μέ ἱδρῶτα καί μέ χιλίας στερήσεις. Παρά τό γεγονός ὅμως τοῦτο, ἐπειδή

ἐγνώριζα τήν τιμήν τήν ὁποίαν ἐπληρώναμεδιά τό πρόβειο μαλλί ὅταν κανείς
περιβολάρης ἔφερνε μεταξύ τῶν βοδινῶν δερμάτων καί καμμιά προβιά, παρε-

κινήθην καί ἠθέλησα νά δοκιμάσω ἐκ νέου τήν τύχην µου εἰς τοῦτο. Τά
προβάτιναδέρματα,τά ἀγοράζαμε διά νάδιευκολύνωμε τούς πελάτας.σαν

ὡς ἐπί τό πλεῖστον ξεσχισμένακαί τελείωςἄχρησταὡς δέρματα. ᾿Αγοράζαμε
µόνον τό μαλλί, τό ὁποῖον ἐτιμᾶτο τότε περί τά 30-35 Ἑκατοστά τοῦ δολ. ἡ

λίτρα, δηλαδή περί τό ἕνα δολ. ἡ ὀκᾶ. 'Η τιµή τῶν µαλλίνωνεἰς τήν 'Ἑλλάδα
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τότε,εἶχεν 2.20-2.50 ἡ ὀκᾶ: ἑπομένως τά περιθώριαεἰς τήν ἀξίαν ἦσαν πλέον
τοῦ διπλασίου. Εἶχον δέ ἐπιπλέον καί τήν ἀξίαν τοῦ δέρµατος, τό ὁποῖον
συνήθως εἶναι εἰς καλήν κατάστασιν καί θά εἶχε καί αὐτό ὁπωσδήποτε
κάποιαν ἀξίαν. Οὕτω χωρίς νά ζητήσω ἄλλας πληροφορίας ἤ καί νά ἀναφέρω
τοῦτο εἰς τόν ἐργοστασιάρχηνδιά νά λάβω συμβουλάς παρ᾽ αὐτοῦ, προέβην
εἰς τήν παραγγελίαν ἐρίων ἐξ ᾿ Ελλάδος.

Κατά τόν μῆνα δέ Μάρτιον, ἔγραψαεἰς τόν ἐξάδελφόν μου Χαραλάμπην
Ζοῦκον, κρεοπώλην, περί τοῦ ὁποίου καί ἀλλαχοῦ ὠμιλήσαμεν, νά μοῦ
ἑτοιμάση Ἑκατόν ἀρνοδέρματα τῶν10-12 ὀκάδων καί ἕκατόν προβιάς ζώων τά
ὁποῖα ἐσφάγησαν κατά τόν ᾿Απρίλιον δηλ. πρίν κουρευθοῦν,καί νά μοῦ τάς
στείλη. 'Η παραγγελία ἐξετελέσθη καί τό ἐμπόρευμα ἔφθασεν εἰς Ν. 'Ὑόρ-
κην κατά τάς ἀρχάς ᾽Ιουνίου κατευθυνόµενον πρός διάθεσιν μέ τάς τιµάς,
περί τῶν ὁποίων εἶχον ἤδη λάβει γνῶσιν εἰς ΜΙν/αικεἙ.

᾿Ανέφερα τήν ὑπόθεσιν εἰς τόν ἐπιστάτην καί τόν ἠρώτησα περί τῆς
πορείας τήν ὁποίαν ἔπρεπε νά ἀκολουθήσω,τόσονδιότι δέν ἐγνώριζα πολλά
πράγματαδιά τάς μεταφοράς, ὅσονκαίδιότι ὑπελόγιζα νά ἔλθη τόἐμπόρευμα
κατά μικράς ποσότητας, ὡς συνήθωςἐγένετο καίμέ τό ἐμπόρευμα τῶν μικρο-
σφαγέων καί τῶν {ατππετς καί νά ἀγορασθῆ ἀπό τό ἐργοστάσιον κατά τόν
συνήθη τρόπον.Εἰς ἀπάντησιν ὁ ἐπιστάτηςμοῦεἶπεν ὅτι ἡ διεκπεραίωσις τῆς
ὑποθέσεως ἔπρεπε νά ἀνατεθῆ εἰς ἕναν ἐκτελωνιστήν καί κατά προτίμησιν,
ἐφ᾽ ὅσον δέν ἐγνώριζα ἄλλον, εἰς αὐτόν τόν ὁποῖον εἶχε τό ἐργοστάσιον.

Πράγματι ἀφοῦ ἐπῆρα τήνδιεύθυνσιν τοῦ ἐκτελωνιστοῦ καί ἄδειαν ἡμι-
σείας ἡμέρας, ἐπῆγα καί συνήντησα αὐτόν. Τοῦ εἶπα ὅτι ἑργαζόµουνεἰς τοῦ
Γκάλλουν (Ο811εοπ ἦτο τό ὄνομα τοῦ ἐργοστασίου) καί τοῦ ἔδειξα τά σχετικά
χαρτιά, τά ὁποῖα ἔφερα μαζύ µου. “Οταν τά εἶδε µέ ἡρώτησε περί τῆς ποιότη-
τος καί τῆς ποσότητος τοῦ ἐρίου τῶν δερμάτων. ᾿Ιδιαιτέρως δέ ἐπέμενενἐπί
τῆς ποιότητος,διότι τό ἔριον εἶχε προστατευτικόν δασμόν,ὁ ὁποῖος διά τήν
ἀνωτάτην κατηγορίαν ἔφθανεν τό 1,3 τῆς ἀξίας αὐτοῦ, δηλ. ἐπεβαρύνετο
ἑκάστη ὀκᾶ καλοῦ ἐρίου μέ 0,80 λεπτά, πρᾶγμα τό ὁποῖον περιώριζε τά
περιθώρια τῶν τιμῶν - κόστουςκαί διαθέσεως τοῦ ἔμπορεύματος. 'Η λεπτομέ-
ρεια αὕτη μοῦ ἦτο ἄγνωστος, δέν ἠθέλησα ὅμως νά κάμω γνωστήνεἰς τόν
ἐκτελωνιστήν μίαν τόσον χονδροειδῆ ἄγνοιαν καί βλακείαν καί μάλιστα ἑνός
ἀνθρώπου ὁ δποῖος ἤθελε καί νά ἐμπορευθῆ. ᾿Εν συνεχείᾳ ἀφοῦ ὑπελόγισα
ὅτι ἡ ποσότης τοῦ ἐρίου ἐπί τῶν 100 προβιῶν καί 100 ἀρνοδερμάτων θά ἦτο
400-450 περίπου λίτραι, τοῦ εἶπα νά εἰδοποιήση τόν ἓν Ν.Υ. ἀντιπρόσωπόν
του, νά προσέξη τό ζήτηματῆς ποιότητος, προσεποιήθηνδηλ. τόν εἰδήμονα
στηριζόμενοςεἰς ὅ,τι ὁἴδιος µέ ἐπληροφόρησεν. ᾿Εξ ἄλλου κατά τήν συζήτη-
σίν µας, εἶπεν ὅτι τό ἔριον ἀπό τά Βαλκάνια ᾖἦτο πολύ ἄγριον.

Μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἐπληροφορήθηνὅτι ἔστειλαν δεῖγμα εἰς ὡρισμένον
κέντρον εἰς Βοστώνην διά νά καθορίση τήν ποιότητα τοῦ ἐρίου. ᾽Εν τῷ
μεταξύ ὅμως, ἄγνωστον ἀπό ποῦ, πιθανῶς ἀπό τόν ἐκτελωνιστήν, ἡ ὅλη
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ὑπόθεσις περιῆλθεν εἰς τήν ἀκοήν τοῦ ἐργοστασιάρχου καί οὕτω µίαν πρω-

ἴαν, κατά τήν συνήθη ἐπίσκεψίν του, μέ ἐπλησίασεν μέ ἕνα παράξενο μει-

δίαµα, εἰρωνικόν ἀλλά καί ἐκδηλοῦν συγχρόνως καί κάποιαν συμπάθειαν καί

μοῦ ὡμίλησε διά τήν ὑπόθεσιν. Τώρα ὅμως εἶχον «κλέψει» ἀρκετά μυστικά
ἀπό τόν ἐκτελωνιστήνκαί ἔτσι ἤμουνεἰς θέσιν νά συζητήσω καλλίτερον. ᾿Εκ

τῆς ὅλης συζητήσεως μέ ἄφησεμέ τήν ἐντύπωσινὅτι τόν διεσκέδαζε περισ-

σότερον ἡ ἄγνοια ἄν ὄχι ἡ ἀνοησία ἑνός ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε νά

μπλεχθῆ εἰς ἕναν κλάδον εἰσαγωγικοῦ ἐμπορίου,εἰς τόν ὁποῖον διά νά κινηθῆ
κανείς ἐχρειάζετο πολλά Ἑκατομμύρια Δολλάρια. Πάντως εἰς τό τέλος μοῦ

εἶπεν ὅτι εἰς τήν περιοχήν ἐκείνην δέν ὑπῆρχον ἐργοστάσιαδιά τήν κατεργα-

σίαν τοῦ ἀγρίου ἐρίου καί τῶν δερμάτων τῶν Βαλκανίων. Ἕν ἐργοστάσιον,

προσέθεσεν, ὅπου κατειργάζοντο λεπτά δέρµαταδιά χειρόκτια κ.τ.λ. ὑπάρχει

εἰς τό Κλήβελαντ τοῦ ᾿Οχάϊο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά. «Ας γράψωµε

εἰς αὐτό, μοῦ εἶπε, καί ἴσως τά δεχθῆ καί τότε βεβαίως θά τά δώσωμεν εἰς

ὁποιαδήποτε τιμήν μᾶς προσέφερεν». Τόν ηὐχαρίστησα διά τήν συμπαρά-

στασίν του καί τοῦ εἶπα ὅτι εἰς τήν περίπτωσίν μας δέν ἐπρόκειτο περί

«παζαρεύματος τῆς τιμῆς» ἀλλά περί ἀπαλλαγῆς ἀπό τό βάρος τοῦ ἐμπορεύ-

ματος. ᾿Από τήν στιγμήν αὐτήν ἀνέλαβε τό ἐργοστάσιον τήν ὑπόθεσιν τῆς

διαθέσεως τοῦ προϊόντος. ᾿Από ἕναν κατάλογον δέ κοστολογήσεωςτοῦ ἐρίου

καί τῶν ἀρνοδερμάτων χωριστά τόν ὁποῖον μοῦ ἔστειλεν ἕνα ἐργοστάσιον

(τῶν ἀδελφῶν «Κροῦγκερ») εἶδα ὅτι κέρδος δέν ὑπῆρχεν.

Ἔκ τῶν πραγμάτωνἐπείσθηνὅτι ἔπρεπε νά παραιτηθῶ ἀπό τά σχέδιά µου.
Εἶχον ἐμπλακῆεἰς ἕν ἐμπόριον χωρίς νά ὑπολογίσω ἀσφαλέστερον τά πράγ-

ματα δηλ. αὐτό τοῦτο τό ἐμπόρευμα, τάς ἀποθήκας τά ὁποίας ἦτο ἀνάγκη νά

ἔχω ἀλλά τό κυριώτερον χωρίς νά γνωρίζω ποῦ θά διέθετα τό εἶδος τοῦ

ἐμπορεύματός μου. Δέν ὑπελόγισα ὅτι δι᾽ ἕν τοιοῦτον ἐμπόριον ἀπαιτεῖται

κεφάλαιον τό ὁποῖον ἐγώ δέν διέθετα. ᾿Επειδή δέ δέν ἤθελα νά ἀσχοληθῶ μέ

μικροεμπόρια (μπανάνες, φυστίκια, σοκολάτες κ.λ.π.) μέ τά ὁποῖα συνήθως

ἐμπορεύοντο οἱ Ἕλληνες ἐκεῖ, ἐσκέφθην ὅτι μοῦ ἐπεβάλλετο ἡ παραμονή εἰς
τό ἐργοστάσιον ὡς ἐργάτου ἤ ὑπαλλήλου, μέ τήν προὐπόθεσιν ὅμως ὅτι θά

ἐπεδίωκα βελτίωσιν τοῦ μισθοῦ µου ἤ τοῦ ἡμερομισθίου µου.
Οὕτως εἶχον τά πράγματα περί τά µέσα Δεκεμβρίου 1905, ὅταν εἰδοποιή-

θην νά Στοιμασθῶ καί νά τακτοποιήσω τάς ἰδιωτικῆς φύσεως ὑποθέσεις µου,

διότι θά μέ ἔστελλον ἔξω πρός παραλαβήν δερμάτων. Σημειωτέον ὅτι ἡ

διεύθυνσις τοῦ ἐργοστασίου ἐγνώριζεν τά περί τῆς κοινωνικῆς µου δράσεως,

διότι, ὡς ἐπληροφορούμην, παρηκολούθουν ὅλους ὅσους εἶχον ὑπευθύνους

ἐμπιστευτικάςθέσεις εἰς τό ἐργοστάσιον καί διετήρουν φακέλλους αὐτῶν,οἱ

ὁποῖοι ἦσαν λεπτομερῶς ἐνημερωμένοι. Εἰς τάς 5 ᾿Ιανουαρίου λοιπόν μέ

ἀνεφωδίασανμέ τά σχετικά χαρτιά καί τήν Ἑπομένην ἔφυγα διά (Πίοαρο ὅπου

μεθ᾽ ἑνός ἄλλου παρελάβαμε ποσότητα τινα μοσχοδερμάτων. ᾿Εκεῖθεν ἔφυγα

µόνος µου διά Κάνσαςσίτυ καί ἐπέστρεψα ἀπό ἐκεῖ περί τά μέσα Φεβρουα-

ρίου τοῦ ἑπομένου ἕτους.
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Κατά τό διάστημα τῆς περιοδείας ἐχορηγοῦντο, πλέον τοῦ μισθοῦ, τά
ἔξοδα κινήσεως καί ὕπνου μέ τό μπρέκφαστ. Παρατήρησα ὅμωςαἱ δυνατότη-
τες ἀποταμιεύσεως ἠλαττοῦντο καί δέν ἦτο δυνατόν νά γίνη διαφορετικά.
Εὑρισκόμεθαεἰς ξένον περιβάλλονκαί διά τοῦτο ὅλο καί κάτι θά ἐδαπανοῦσα
περισσότερον ὅσον κι ἄν ἤθελα νά περιορίσω τά ἔξοδα. Ἔτσι τό πρόβλημα
τῆς ἀποταμιεύσεωςδιά μελλοντικήν ἀποκατάστασιν προέβαλλε ζωηρότερον
ἀπό ἄλλοτε, ὅταν ἐπέστρεψα ἀπό τήν περιοδείαν καί ἐπῆγα καί ἐγκατεστάθην
εἰς πανσιόν μέ 6 δολ. ἑβδομαδιαίως, διότι δέν μοῦ ἦτο πλέον δυνατόν νά
ξανασυγκατοικήσω μέ συμπατριώτας. Ὅ,τι ἔμενεν ἀπό τόν μισθόν μου δέν
ἠγγυᾶτο κανενός εἴδους ἀποκατάστασιν καί ἔτσι ἡ προσπάθεια διά μεγαλυτέ-
ρας ἀποταμιεύσεις ἔμενε πάντοτε ἀνοικτή.

20. ᾿Εγκαταλείπω τήν ἐργασίανεἰς τό ἐργοστάσιον καί ἀναχωρῶ πρόςἀνεύ-

ρεσιν νέας τύχης - ᾿Οραματιζόμενος τάς χρυσοφόρους πηγάς τῆς ᾿Αλάσκας

κατευθύνομαι κυρίως πρός αὐτήν χωρίς νά ἀποκλείω ἐγκατάστασιν καί εἰς

ἐνδιάμεσον πόλιν μέ εὐνοῖκάς συνθήκαςἐπιτυχίας.

Εἰς τάς ἀρχάς Μαρτίου ἔφυγα πάλιν διά περιοδείαν. Κατά τήν διαδρομήν
δέ, συνήντησα κάποιονκύριον ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐργασίαςεἰς τάς χρυσοφόρους
περιοχάς τοῦ Κλωντάϊκτοῦ Καναδᾶ καί ἐνδιαφέρθην νά μάθω ὅσον τό δυνα-
τόν περισσότερα διά τήν περιοχήν αὐτήν, ἔχων ὑπ᾽ ὄψιν μου ἕναν Ἕλληνα,
ὀνόματι Πανταζῆ, τόν ὁποῖον ἀργότερα συνήντησα καί προσωπικῶς. Τοῦ
εἶπα δηλ. δι᾽ ὀλίγων ὅτι ὁ Ἕλλην αὐτός ἀφοῦ ἔκανε χρήματαεἰς τό μέρος
ἐκεῖνο, ἤνοιξεν ἕνα θέατρο εἰς τό Σηάτλ, ἄλλο ἔπειτα εἰς Μπγίους, ἕτερονεἰς
Σικάγο καί ἕνα ἰδιόκτητον εἰς Λός ” Αντζελες, ἴσωςκαί εἰς "Αγιον Φραγκῖ-
σκον. Διά τῆς σειρᾶς αὐτῆς τῶν θεάτρων κατέστη ἀσυναγώνιστος,διότι λόγῳ
τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν θεάτρων ἔμίσθωνε τούς καλλίτερους τῶν ἠθοποιῶν
δι᾽ ἕν ἔτος, ἀποκλειστικῶς διά τά ἰδικά του θέατρα, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν
ἠδύναντοοἱ ἄλλοι νά κάνουν. Εἶχον ὅμως καί αὐτοί ἄλλους τρόπους νά τόν
συναγωνισθοῦν καί μάλιστα ἀποτελεσματικῶς. ᾿Ενεργοῦντες κατά τόν
᾿Αγγλοσαξωνικόν τρόπον, δηλ. ὑποχθονίως, ἔστειλαν, ὡς λέγεται, εἰς τό ἓν
Δός "Αντζελες γραφεῖον του, ἐπί ἁδρᾷ ἀμοιβῆ βέβαια, µίαν νεαράν καί
ὡραίαν ἠθοποιόν διά νά ζητήση ἐργασίαν, μέ τόν ἀπώτερον ὅμως σκοπόν νά
τόν ἐνοχοποιήση ὅτι τῆς ἐπετέθη μέ ἀνηθίκους σκοπούς. 'Η δουλειά
«ἔπιασε», διότι τότε τοὐλάχιστον ἐάν ἕνας ἐπαγγελματίας ἐδυσφημεῖτο δι᾿
ἀνηθίκους σκοπούς ἦτο καταδικασμένος εἰς καταστροφήν. ἔτσι ἔγινε καί μέ
τόν κ. Πανταζῆ. Κατηγορήθη ὑπό τῆς ἠθοποιοῦ, διεσύρθη ὑπό τοῦ τύπου,
ἐκλείσθη εἰς τάς φυλακάς, ἐμειώθησαναἱ ἐργασίαι του καί τελικῶέ,ἄν δὲν
κάνω λάθος, ἀπέθανεν εἰς τήν φυλακήν. ᾿Αλλά ἄς ἐπανέλθωμεν.

᾿Από τόν συνταξειδιώτην μου ἐπληροφορήθην πολλά περί χρυσοθηρίας,
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περί ἁμοιβῶν, περί τῶν πιθανοτήτων ἐμπορικῆς ἐπιτυχίας, περί εὑρέσεως

χρυσοῦ, διά τό κόστος τῆς ζωῆς,διά τά συγκοινωνιακά µέσα κ.λ.π. ὌἜμαθα

ἀκόμη ὅτι εἰς τό τμῆμα αὐτό τοῦ Καναδᾶ εἶχον συσσωρευθῇ πολλοί μετανά-

σται καί ὅτι ὡς ἐκ τούτου μεγαλύτεραι πιθανότητες ὑπῆρχονεἰς τήν ᾿Αλά-

σκαν καί κυρίως κατά μῆκος τοῦ ποταμοῦ Γιουκάν, ὁ ὁποῖος ἐκβάλλει παρά

τήν πόλιν Νόμ. Αἱ πληροφορίαιαὐταί καί ἰδίως αἱ περί τοῦ ἡμερομισθίου, τό

ὁποῖον εἰς τά μέρη ἐκεῖνα ἦτο 6-8 Δολ., μέ ἐνδιέφεραν πάρα πολύ.

Μετά τάς συζητήσεις αὐτάς ἤρχισα νά σκέπτωμαι τήν ᾿Αλάσκα. ᾿Εσκέ-

φθην νά μεταβῶ ἐκεῖ ὡς ἁπλοῦς ἐργάτης καί ἄν τυχόν μοῦ ἐπαρουσιάζετο

καμμιά εὐκαιρία ἐξορύξεως χρυσοῦ, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἦτο ὃ σκοπός καθενός

ὁ ὁποῖος ἐπήγαινε τότε ἐκεῖ, βεβαίως δέν θά τήν ἄφηνα ἀνεκμετάλλευτον.

᾿Επιστρέφων λοιπόν ἐκ τῆς περιοδείας μου, ἤρχισα νά ζητῶ πληροφορίας

περί ἐνδεχομένου ταξειδίου μου καί τῶν ἐν γένει ἐκεῖ συνθηκῶν. Δυστυχῶς τά

ὅσα εἶχα τήν δυνατότητα νά μάθω ἦσαν ἐλάχιστα. Η ᾿Αλάσκα ἦτο μία

περιοχή τῶν ν. Πολιτειῶν τήν ὁποίαν ἀπεκάλει ἡ αντιπολίτευσις «ψυγεῖ-

ον» ἀπό τότε πού τήν ἐξαγόρασεν ἡ κυβέρνησις ἀπό τήν Ρωσσίαν,διότι λόγῳ

τοῦ ψύχους διεκόπτετο πᾶσα ἐπικοινωνία ἐπί ὀκτώ μῆνας τό ἔτος. Αὐτά ἦσαν

τά μόνα τά ὁποῖα ἐπληροφορήθην. Εὐτυχῶς ὅμως τό μοναδικόν γραφεῖον

ταξειδίων μοῦ ἔδωκεν ἕναν ᾿Οδηγόν ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρείας, εἰς τόν ὁποῖον

μεταξύ ἄλλων ἀνεφέρετο ὅτι ὁ ἀπόπλους πλοίου διά τό Νόμ τῆς ᾿Αλάσκας

ἀπό ἽΑγιον Φραγκῖσκον καί Σηάτλ ἤρχιζε εἰς τάς 15 ᾿Ιουνίου.

Μέαὐτήν μόνον τήν πληροφορίαν ἤρχισα νά ἑτοιμάζω τό πρόγραμμα διά

τό ταξείδιόν μου, τό ὁποῖον ἦτο δυσκολώτεροντοῦ ἐξ ᾿ Ἑλλάδος εἰς ᾿Αμερι-

κήν κατά τοῦτο,ὅτι καί δαπανηρότερον ἦτο καί σχεδόνεἰς ἄγριον ἀπό πάσης

πλευρᾶς περιβάλλον ἐπήγαινα. ᾿Εσχεδίασαλοιπόν, νά φύγω ἔκ Μιλγουώκης

διά τό Σηάτλ τῆς πολιτείας Οὐάσιγκτων,ἕνα μῆνα πρό τῆς Ίδης ᾿ Ιουνίου, μέ

τήν προὐπόθεσιν νά κάµω κατά τήν διαδροµήνμερικούς σταθμούς εἰς ὡρισμέ-

νας πόλεις μήπως καί τύχη πουθενά καμμία εὐκαιρία συνεργασίας εἰς τόν

ἐμπορικόν τομέα, καί ἔτσι σταματήσω ἐκεῖ, ματαιώνων τό ταξείδιόν μου εἰς

᾿Αλάσκαν. Τό σχέδιόν μου αὐτό δέν μοῦ ἐστοίχιζεν ἄλλως τε περισσότερον

καθ᾽ ὅσον ἠμποροῦσανά βγάλωτό εἰσιτήριον μέ διακοπάς καί νά σταματήσω

εἰς ὅσας πόλεις κι ἄν ἤθελα. Τό χρηματικόν ποσόν τό ὁποῖον διέθετα δέν

ὑπερέβαινε τά 1.000 δολλάρια, ἐδανείσθην ὅμως ἄλλα 500 δολ. ἀπό συγγενεῖς

καί γνωστούς μου καί οὕτως τά ἔκανα 1500 δολ. Εἰς περίπτωσιν δέ πού θά

ἐπετύγχανον κάτι εἰς τόν ἐμπορικόν τομέα θά ἠμποροῦσα νά ὑπολογίζω καί

εἰς ἄλλας δύο χιλιάδας δολλαρίων, ποσόν ἀρκετά σεβαστόνδιά τήν ἐποχήν

ἐκείνην. Μέ αὐτά λοιπόν τά ἐφόδια ἐξεκίνησα ἐκ Μιλγουώκης ἀφοῦ ηὐχαρί-

στησα τόν ἐργοστασιάρχην,ὁ ὁποῖος ὅταν τόν ἀποχαιρετοῦσα μοῦ εἶπεν ὅτι

τό ἐργοστάσιονδέν εἶχε νά μοῦ προσφέρη τίποτε περισσότερονεἰμή μόνον

τήν θέσιν μου καί πάλιν ἄν τυχόν ἤθελα νά ἐπιστρέψω.

᾿Εταξίδευα λοιπόν πάντα νύκτα, καί τοῦτο διά νά ἔχω τόν χρόνον τῆς
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ἡμέραςεἰς τήν διάθεσίν μου ἀφ᾽ ἑνός καί ἀφ᾽ ἑτέρου νά γλυτώνω καί ὀλίγα
ἔξοδα, τά ὁποῖα ἦσαν ἀπαραίτητα διά τόν ὕπνον. Εἰς κάθε δέ πόλιν πού
ἔφθανα ἐχειριζόμην τόν τηλεφωνικόν κατάλογονκαί ἠρχόμηνεἰς ἐπαφήν μέ
δύο - τρία μεσιτικά γραφεῖα. Τούς ἔλεγα τί ζητοῦσα μή τυχόν καί εἶχαν τίποτε
ὑπ᾽ ὄψιν των δι᾽ ἐμπορικήν συνεργασίανδι᾽ Ἑστιατόριον ἤ ζαχαροπλαστεῖον
ἓν συνδυασμῷ μέ ὀπωροπωλεῖον, τό ὁποῖον ἰδιαιτέρως ἐπεθύμουν, διότι κατά
τά βράδια καί τάς μή ἐργασίμους ἡμέρας ἐβοηθοῦσαεἰς τό ζαχαροπλαστεῖον
τῶν ἀδελφῶν Γιαρέντη καί ἔτσι εἶχον ἐνημερωθῆ καλῶςεἰς τήν ἐργασίαν
αὐτήν.

“Ο πρῶτος σταθµός µου ἦτο τό Σικάγο, ὅπου ἔφθασα τήν Ί4ην Μαΐου 1906.
᾿Εκεῖ ἔβαλαεἰς ἐνέργειαν τόν μηχανισμόν ἐρεύνης. ᾿Από τήν πρώτην ὅμως
στιγμήν εἶδα ὅτι ἐργασίαι τοιούτου εἴδους ἦσαν ἀνεπίδεκτοι βιασύνης καθ᾽
ὅσον κάθε ἐπιχείρησις συνεδέετο μέ πολλά προβλήματα ἀφορῶντα τήν μέλ-
λουσαν αὐτῆς ἐξέλιξιν, ἐκτός τῆς τιμῆς τήν ὁποίαν ἐζήτει ὁ κάτοχόςτης.
Τοιαῦτα προβλήματα ἦσαν: ἡ ἵδρυσις, ἡ µεταφορά σταθμῶν, ἡ κατεδάφισις
γειτονικῶν κτιρίων, ἡ γενική κίνησις,τό εἶδος τῆς πελατείας καί ἄλλα, τά
ὁποῖα δέν ἠμποροῦσε ἕνας ξένος πρός τό περιβάλλον νά μάθη ἐντός δύο ἤ
τριῶν ἡμερῶν, ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα δέν εἶχε καί κανέναν γνωστόν ἤ ἔμπιστον
διά νά πληροφορηθῆ κάτι δι᾽ αὐτά.

Μετά ἀπό τεσσάρων ἡμερῶν ἀγώνας καί προσπαθείαςεἰς Σικάγο, ἔφυγα
διά τήν πόλιν "Ὅμαχα καί µετά διήµερον διαμονήν ἐκεῖ µετέβηνεἰς Ντένβερ
τοῦ Κολοράντο. Τό κλῖμα τοῦ µέρους αὐτοῦ μοῦ ἤρεσε πάραπολύ,διά τοῦτο
αἱ ἐνέργειαί µου ἦσαν ἐντατικώτεραι ἀλλά τά προβλήµατα τά σχετικά µέ τήν
ἀποκατάστασίν µου, ἦσαν καί ἐδῶ τά Ίδια. Μετά ἀπό τό Ντένβερ ἐπῆγαεἰς τό
Σώλτ Λέϊκ σίτυ. Εἰς τήν πόλιν αὐτήν τῶν Μορμόνων τά πράγματα μοῦ
ἐφάνησανὀλίγον ἄγρια ἀκόμη καί ἐπειδή τό ἀρχικόν μου σχέδιον ἠμπόδιζε
μίαν ἐγκατάστασίν μου εἰς ἄλλην πόλιν, ἐγκατέλειψα πλέον κάθε περαιτέρω
προσπάθεια καί ἔφυγα μέσῳ Σακραμέντου Καλιφορνίας καί Πορτλάνδηςτῆς
Ὄρεγκονδιά Σηάτλ τῆς Οὐάσιγκτων ἀπό ὅπου ἐπρόκειτο νά ἀναχωρήσωδιά
τό Νόμ τῆς ᾿Αλάσκας.

Τό Σηάτλ μία ἀπό τάς νέας δυτικάς πόλεις, κειμένη εἰς τόν μυχόν μακροῦ
ἀλλά στενωτάτου κόλπου,ἦτο τότε ὁ ἐμπορικώτεροςλιμήνεἰς τά παράλια τοῦ
Εἰρηνικοῦ ᾿Ωκεανοῦ, µετά τόν "Αγιον Φραγκῖσκον. ᾿Εκεῖ ἀφίχθην τήν Ιην
᾿Ιουνίου. Κατά τάς δύο πρώτας ἡμέρας ἔλαβα ὅσας πληροφορίας ἤθελα διά
τήν ᾿ Αλάσκα. "Ανκαί ἐξ αὐτῶν δέν προέκυπτε κανένα κώλυμα πρός καθυστέ-
ρῃσιν, ἐν τούτοις δέν ἔκλεισα ἀμέσως θέσιν οὔτε καί ἀνεχώρησα ἀμέσως.
᾿Ελέγετοδέ, ὅτι ἦτο πολύ δύσκολοννά εὑρεθῆ ἐργασία τόσον γρήγορα,διότι
οἱ πάγοι τάς περισσοτέρας φοράς δέν ἔλιωναν. Συνίστατο δέ κυρίως ἡ ἔργα-
σία τῆς ἐξορύξεως χρυσοῦ εἰς τήν πλύσιν ἄμμου ἤ χώματος, τό ὁποῖον
ἔβγαζαν ἀπό τήν γῆ καί μάλιστα ἀπό βαθείας στοάς καί κατά τόν χειμώνα
ἀκόμη. Τό ἔκαναν σωρούςκαί κατά τό θέρος, ὅταν δηλ. ἀπελευθεροῦντο τά



 

ὕδατα ἀπό τούς πάγους, τότε ἐχωρίζετο ὁ χρυσός ἀπό τήν ἄμμον ἤ τό χῶμα

κατά τόν ἑξῆς τρόπον. Μέ τόν κορμόν μεγάλου δένδρου μήκους δέκα ἤ καί
περισσοτέρων μέτρων, κατεσκεύαζανἕνα κανάλιεἰς τόν πυθμένα δέ αὐτοῦ καί

καθ᾽ ὅλον τό μῆκος τοῦ ἔκαναν μικράς γούβας, ἀνά 30 ὡς 50 ἑκατοστά.Εἰς τό

κανάλι αὐτό, εἰς τό ὁποῖον ἔρρεεν διαρκῶς ὕδωρ, ἔρριπτον τήν μᾶζαν καί τό

μέν χῶμα ἤ ἡ ἅμμος ἀπωχετεύοντο ὁ δέ χρυσός, ὁ ὁποῖος ἦτο βαρύτερος ἀπό

ὅλα τά ἄλλα στοιχεῖα, κατεκάθητο «στίς γουβίτσες» καί τόν ἐμάζευαν κατό-

πιν ἀφοῦ ἐσταματοῦσαν τό νερό. 'Ὑπῆρχαν βεβαίως καί ἄλλοιτρόποιχρυσο-

θηρίας, αὐτός ὅμως ἀπησχόλει τότε, Ίσως καί τώρα, τούς περισσοτέρους

ἐργάτας. Οἱ ὄγκοι τοῦ χρυσοῦ, οἱ ὁποῖοι περιείχοντο εἰς τό χῶμα, εἶχον

ποικίλον βάρος. Εἰς ἔκθεσιν, ἡ ὁποία ἔγινεν εἰς τό Σηάτλ τό 1907, εἶχον

συγκεντρώσει τούς ἕως τότε μεγαλυτέρους ὄγκους αὐτουσίου χρυσοῦ.

Μεταξύ αὐτῶν διεκρίνοντο τῆς ᾿Αλάσκας, τῆς Νοτίου ᾿Αφρικῆς καί τῆς

Αὐστραλίας, κάθε ἕνας δέ ἀπό αὐτούς εἶχε βάρος Ἑκατοντάδων ὀκάδων. Δέν

ἐνθυμοῦμαι τό ἀκριβές βάρος των πάντως ἕνας ἄνθρωποςµετά δυσκολίας θά

ἐσήκωνεν ἕναν ἀπό αὐτούς. Εἰς τό Σηάτλ καί εἰς ἄλλας δυτικάς πόλεις αἱ

καδέναι τῶν ὡρολογίων ἐγίνοντο ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό συνδεδεμένα πετρά-

δια αὐτουσίου ἀκατεργάστου χρυσοῦ, τά ὁποῖα εἶχον τό μέγεθος φασιόλου

περίπου.
Αἱ πληροφορίαι μου λοιπόν διά τήν ᾿ Αλάσκαν ἦσαν ἁρκεταί ἀλλά ὅμως

τό ταξεῖδι μου εἰς αὐτήν ἐπέπρωτο νά ἀναβληθῆ διά τό Ἑπόμενον ἔτος καί
τελικά, παρ᾽ ὅτι ἤμουν ἀποφασισμένος δι᾽ αὐτό, νά ματαιωθῆ.

᾿ὸγκατάστασιςεἰς Σηάτλ - Προετοιμασίαιδιά τό ταξείδιον τῆς Χρυσοθηρίας

εἰς ᾽Αλάσκαν.

Μή ἔχωντί νά κάνω καλλίτερον, κατέβαινα πρωΐ καί ἀπόγευμα εἰς τήν

παραλίαν τοῦ Σηάτλ καί παρηκολούθουντήν κίνησιν τοῦ λιμένος καί ἰδιαιτέ-

ρως τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἐπρόκειτο νά ἀναχωρήσουν δι᾽ ᾽Αλάσκαν.

Αὐτοίοἱ τελευταῖοι ἦσαν πάρα πολλοί, διότι ἡ αὔξησις τοῦ ἐκεῖ πληθυσμοῦ

συμπεριλαμβανομένωνκαί τῶν ἰθαγενῶν () Εσκιμώων)εἶχε σταματήσει ἀπό

τόν μῆνα ᾿Οκτώβριον τοῦ παρελθόντος ἔτους.

᾿Ενθυμοῦμαι ἕνα περιστατικόν τό ὁποῖον μοῦ συνέβη µίαν ἡμέρανεἰς τό

λιμάνι’ καθώς εἶχα στηρίξει ἀμφοτέρους τούς ἁρμούς µου εἰς ἕνα ξύλινον

κιγκλίδωμα, ἐπλησίασαν κοντά µου καί ἔσταμάτησαν παραπλεύρῶς µου τρεῖς

ἄνθρωποι μέσηςἡλικίας. Δὲν ἦσαν ὅλοι τῆς αὐτῆς ἐθνικότητος, διότι καίτοι

πτωχά τά ᾿Αγγλικά των ἐν τούτοις ἔκαμαν χρῆσιν αὐτῶν κατά τήν συζήτησίν

των. Ἦτο ἡἣ όη ἤ Τη τοῦ μηνόςκαί δέν εἶχα ἀκόμη κλείσει θέσιν διά τήν

᾿Αλάσκα, ἀπ᾿ ὅ,τι δέ μποροῦσα νά ἀκούσω καί νά καταλάβω ἀπό τήν συνομι-
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λίαν τῶν, συνεπέρανα ὅτι ἦσαν ἐργατικοί ἄνθρωποι καί ἁμιλοῦσαν διά τό
µέρος ἐκεῖνο. ᾿ Αφοῦ συνεζήτησανἐπί ἡμίωρον περίπου, ἀνεχώρησαν οἱ δύο
καί ἔμεινεν ὁ τρίτος, ὁ ὀποῖος στραφείς πρός ἐμέ μοῦ εἶπε ᾿Αγγλιστί φυσικά:

--Θά πᾶς στήν ᾽Αλάσκα;

--Μάλιστα, τοῦ ἀπήντησα.

--Ἔχεις πολλά χρήματα; συνέχισε ἐκεῖνος.
--Ἔχω βέβαια μερικά, τοῦ εἶπα. ἼΑλλως τε ἄν εἶχα πολλά δέν θά

ἐπήγαινα.

Τότε ἐκεῖνος μοῦ εἶπε: "
---᾿Ἐφέτος δέν ἔρριξε πολλά χιόνια διά νά ἔχωμε νερό διά πλύσεις καί

κάθε ἕνας πού πάει ἐκεῖ πρέπει νά ἔχη ἀρκετά χρήματα διά νά φάη καί νά
πληρώση τά ναῦλα τῆς ἐπιστροφῆςτου.

--Γιά τά ναῦλα τοῦ γυρισμοῦ, ἀστειεύτηκα ἐγώ, δέν μέ νοιάζει καί πολύ,
γιατί μπορῶ νά τροφοδοτῶ τά καζάνια κανενός πλοίου γιά νά μέ φέρη πίσω σ᾽
ἀντάλλαγμα τῆς δουλειᾶς πού θά κάνω.

Χαμογελῶν τότε ὁ ἄγνωστος μέ ἠρώτησε: ᾿
--Ξέρεις πότε φεύγει τό τελευταῖο πλοῖο ἀπό τό Νόμ;
--Οχι, ἀπήντησα.
--Πρέπει νά γνωρίζης, συνέχισε ἐκεῖνος ὅτι τό πλοῖο αὐτό πού βλέπουμε,

θά φύγη ἀπό ἐδῶ στίς 15 ᾿Ιουνίου καί θά φθάση στό Νομ στίς 2 ᾿Ιουλίου.
Καμμιά φορά δέ, ἄν ἐμποδίσουν τόν πλοῦν οἱ πάγοι, φθάνει 2 καί 3 ἡμέρας
ἀργότερον. Τό δέ πλοῖον τό τελευταῖο, πού φεύγει ἀπό ἐκεῖ γιά ἐδῶ ἀναχωρεῖ
ἀπό ἔἐκεῖεἰς τάς 4 ᾿Οκτωβρίου. 'Ἑπομένως ὅσοι δέν ἔπιστρέψουν μέ αὐτό θά
εἶναι κλεισμένοι ἐκεῖ ἐπί ἐννέα μῆνας. Η συγκοινωνία μετά τήν ἀνωτέρω
ἡμερομηνία γίνεται δι᾽ Ἑλκήθρων, τά ὁποῖα σύρονται ἀπό κύνας καί µόνον
διά τό ταχυδρομεῖον. Διά τοῦτο ὅσοι θά µείνουν ἐκεῖ θά πρέπει νά ἔχουν
ἀρκετά χρήματα διά νά συντηρηθοῦν.

Μετά ἀπό ὅλην αὐτήν τήν συνομιλίαν ἐπηκολούθησεν ἀλληλοσύστασις
καί ἡ σχετική χειραψία. ᾿Ωνομάζετο Ηεπάετεεπ. “Όταν ἐσφίξαμε τάς χεῖρας
μας ἐκ τῆς ἀφῆς ἀντελήφθηνὅτι αἱ παλάμαι τῶν χειρῶν του ἦσαν ἀγριώτεραι
τῶν ἰδικῶν μου, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἐδείκνυε ὅτι μέ τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου
του ἐκέρδιζε τό ψωμί του.  διαπίστωσις αὐτή ἔγινε αἰτία νά κερδίση ὁ
συνομιλητής μου τήν ἐμπιστοσύνηνμουκαί διά τοῦτο ἠθέλησα νά συνεχίσω
τήν συζήτησιν.

--Εἶσθε Νορβηγός; τόν ἠρώτησα.
--Ναί, μοῦ ἀπήντησε. ᾿Εσύ ἀπό πού εἶσαι;
-᾿Από τήν ᾿ Ελλάδα, τοῦ εἶπα.

Τότε ἤρχισεν ἡ συζήτησις διά τήν ᾿ Ελλάδα καί τούς ᾿Αρχαίους Ἕλλη-

νας, καί ἐνῶ ἐγώ εἶχα τελείαν ἄγνοιαν διά τήν ἑλληνικήν ἀρχαιότητα, ἐκεῖνος

ἤρχισε νά λέγη Ἑλληνιστί τό «Δαρείου καί Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες

δύο». ᾿Εκ τούτου κατενόησα ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀνθρώπου ἀρκετά μορφωμέ-
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νου. Τέλος μέ κάποιαν εὐστροφίαν ἐπανέφερον τήν συζήτησιν εἰς τά περί

᾿Αλάσκας. Οὕτως ἤρχισεν καί πάλιν ἡ συζήτησις αὐτή τήν φορά ὅμως γύρω
ἀπό τάς ἐκεῖ ἀποδοχάς, τό κόστος τῆς ζωῆςκαί ἰδιαιτέρως διά τάς πιθανότη-

τας ἀνακαλύψεως χρυσοῦ, πρᾶγμα τό ὁποῖον κυρίως μέ ἐνδιέφερεν. ᾿Αφοῦ

λοιπόν μέ ἐπληροφόρησεδιά τάς αποδοχάς καί τό κόστος τῆς ἐκεῖ ζωῆς,

ἀνεφέρθη εἰς τάς πιθανότητας ἀνακαλύψεως χρυσοῦ καί μοῦ εἶπε τά ἑξῆς:

«Εἶμαι μηχανικός μεταλλειολόγος, ἤρχισε. ᾿Εκεῖνο τό ὁποῖον κυρίως ἐνδια-

φέρει καί παρεκίνησενεἰς τό ταξεῖδι αὐτό καί ἐσένα καί τόσας ἄλλας χιλιάδας

ἀνθρώπων, αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκω καί ἐγώ ἐπί 20 συνεχῆ ἔτη ἀλλά δέν τό

ἐπέτυχα. Δουλεύω ἐκεῖ ἐπάνω τόσον ὅσονεἶναι ἀπαραίτητον διά νά καλύπτω

τά ἔξοδά µου’ τόν δὲ ὑπόλοιπον χρόνοντόν διαθέτω µαζί μέ τρεῖς ἄλλουςεἰς

τήν χρυσοθηρίαν ἀλλά µαταίως διότι ἀκόμη δέν ἔχω ἐπιτύχει τίποτε».

Κατόπιν μέ ἠρώτησε πόσοι ἤμεθα εἰς τήν παρέα καί ὅταν τοῦ ἀπήντησα

ὅτι ἤμουν μόνος ἐχαμογέλασεκαί προσέθεσενὅτι ὀλίγους γνωρίζειἔπιτυχη-

μένους εἰς τό σημεῖον αὐτό, ἔχει δέ δεῖ δεκάδας σκελετῶνἀνά τά ρυάκια καί τά

δάση τῆς ᾿Αλάσκας. «Ἕνας ἄνθρωπος, εἶπε, μόνος του στήν ᾿Αλάσκα δέν

ἔχει νά κερδίση ποτέ ἀκόμη κι ἄν εὑρεθῆ τυχερός καί ἀνακαλύψη χρυσοφό-

ρον μέρος ἄξιον λόγου, διότι µόνος του εἶναι ἀδύνατον νά τό ἐκμεταλλευθῆ.

Αν δέ τόν καταλάβουνοἱ ἄλλοι τότε θά προσπαθήσουν νά τόν Εξοντώσουν,

τάς περισσοτέρας ὅμως φοράς κάποια ἑταιρεία θά διεκδικήση τήν ἀνακαλυ-

φθεῖσαν περιοχήν. Δέν εἶμαι ἀπαισιόδοξος, προσέθεσεν, ἀλλά ἀπό ὅσους

πᾶνε στήν ᾿ Αλάσκαοἱ δύο στούς Ἑκατό ἐπιτυγχάνουν καί φυσικά αὐτοί ζοῦν

καλά ὁπουδήποτε καί νά εἶναι. Οἱ ἄλλοι 98 ἀποτυχημένοι εὑρίσκουνεἰς τήν

᾽Αλάσκα ἀντί χρυσάφι τόν τάφον τους. ᾿Εγώ, συνέχισε, ἔχω δύο ἀδελφούς

πολύ εὐκατάστατους εἰς Μιννεσότα ---πολιτεία εἰς τά βορειοανατολικά

μέρη--- καί δέν τούς εἶδα κατά τήν εἰκοσαετίαν αὐτήν καί οὔτε θέλω νά ὑπάγω

νά τούς δῶ, διότι γνωρίζω καλῶς ὅτι ἄνθρωπος χωρίς χρήματαδέν πρέπει νά

γυρίση ἀπό τήν ᾿Αλάσκα.» :

Αν εἶχον φωνήν πού νά ἠκούγετο παντοῦ θά τό ἐφώναζατοῦτοεἰς ὅλους

τούς χρυσοθηροπαθεῖς καί κυρίως στούς νέους. Ἔχομεν,τῷ ὄντι, παρομοίας

περιπτώσεις, καθ᾽ ἅς ἄνθρωποι εὐκατάστατοι μετηνάστευσανεἰς ᾿Αμερικήν

διά νά κερδίσουν περισσότερα χρήματακαί ἐπειδή ἀπέτυχανεἰς τόν σκοπόν

των αὐτόν, ἀπό ἐγωϊσμόν δέν ἠθέλησαν νά ἐπιστρέψουν καί ἐπροτίμησαν νά

ἀφήσουντήν μέν περιουσίαν τῶν νά χαθῆ, αὐτοί δέ νά καταστραφοῦν ξενη-

τευμένοι. Μεταξύ τούτων ἐγνώρισα δύο ἀδελφούς, ὀνόματι Σταυράκη ἔκ

Μαλαμάτων τῆς Δωρίδος. Αὐτοί ἀπέτυχαν εἰς τήν ᾽ Αμερικήν, ἀλλάεἰς τήν

πατρίδα των εἶχον περιουσίαν, δηλ. περί τάς 60-80 κεφαλάς ζώων (βοῶν,

ἀλόγων, προβάτωνκ.τ.λ.). 15-20 χιλ. ὀκᾶδες τριφυλιοῦ, εἰς τά κτήματά των δέ

εἰργάζοντο περίπου 5 ζεύγη καματερῶν καί ἐκαλλιέργουν δημητριακά. Τούς

ἀδελφούς αὐτούς μοῦ ἔγραψαν νά τούς παρακινήσω νά ἐπιστρέψουνεἰς τήν

Ἑλλάδα.Εἰς περίπτωσινδέ πού θά τούς κατάφερνα καί θά τό ἀπεφάσιζαν, θα
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ἔπρεπε νά ἀποταθῶεἰς κάποιον καί νά τούς εὕρω χρήματα ἄν θά τούς ἔχρειά-

ζοντο. Συνήντησαλοιπόν τούςκ.κ. Σταυράκη, εἴπαμε πολλά ὡς συµπατριῶται

καί κυρίως ὠμιλήσαμεδιά τήν κατάστασίν των ἐν Ελλάδι, ἄν καί ἐγώ τά περί

αὐτῆς τά εἶχα πληροφορηθῆ ἀπό συγχωριανούς µου, οἱ ὁποῖοι ἠγόραζον

καλαμπόκι ἀπό αὐτούς. Καθώς προεχώρησεν ἡ συζήτησις ἤλθομεν καί ἐπί

τοῦ θέματος, τό ὁποῖον προσεπάθησα νά ἀναπτύξω μέ τόν καλλίτερον δυνα-

τόν πειστικόν τρόπον. Εἰς ἀπάντησιν ὁ κ. Γ. Σταυράκης, ὁ ὁποῖος πρό τῆς

ἀναχωρήσεώς του ἐξ Ἑλλάδος, ἦτο ἐντεταλμένος παρά τοῦ ἐν Ναυπάκτῳ

ὑποκαταστήματος τῆς ᾿Εθνικῆς Τραπέζης "Ἑλλάδος διά τήν ἐκτίμησιν

περιουσιῶν προκειμένου περί δανείων, μοῦ εἶπεν τά ἑξῆς: «Κύριε Κρίκο,

ἤκουσα ἐπανειλημμένως αὐτήν τήν ἱστορίαν ἀλλά ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἔχω νά

πῷ εἶναι ὅτι ἡ ἐπιστροφή μοὺ εἷς τήν πατρίδα εἶναι ἀδύνατος. Δέν μοῦ εἶναι

δυνατόν ἐπιστρέφων νά βλέπω τόν Χ... (δέν ἐνθυμοῦμαι τό ὄνομά του) τόν

πρώην κολίγα μου ἀπό ἕνα γειτονικό χωριό νά ἐπιστρέφη πάμπλουτος ἀφοῦ

μέ τό νά πωλῆ φυστίκι ἀράπικο εἰς Ν. 'Ὑόρκη εἶχε δημιουργήσει περιουσία

5.000 δολλαρίωνκαί ἐγώ νά γυρίζω εἰς τήν Ελλάδα μέ «ἕτοιμα» χρήματα.»

᾿Αναμφιβόλωςσάν τόν Σταυράκη ὑπῆρχανπολλοί,οἱ ὁποῖοι παρασυρόμενοι

ἀπό τό ρεῦμα τῆς μεταναστεύσεως ἐπῆγαν εἰς τήν ᾽Αμερικήν.

Δέν εἶχε παρέλθει μήν ἀπό τότε πού εἶχα αὐτήν τήν συνδιάλεξιν μέ τόν κ.

Σταυράκη, ὅταν καί ὁ κ. Πεπάείδεη μοῦ εἶπε τά αὐτά περίπου καί διά τόν

ἑαυτόν του. ᾿Εκ τούτου δέ συνεπέρανον ὅτι τό φιλότιμον δὲν εἶναι ἀρετή

χαρακτηρίζουσα μόνον τούς Ἕλληνας. ᾿Ομολογῶ ὅτι ἡ συζήτησις καί αἱ

πληροφορίαι τάς ὁποίας ἔλαβον ἀπό αὐτόν τόν ἄνθρωπον δέν μέ ἄφησαν

ἀδιάφορον. ᾿Από τήν πρώτην στιγμήν εἶδα ὅτι θά ἔπρεπε νά ἔχω τρεῖς ἤ

τέσσαρες ἤ καί πέντε ἐμπίστους συντρόφους, ἐπειδή δέ ἕνας τοιοῦτος συνδυα-

σμός δέν ἦτο δυνατόν νά γίνη ἀμέσως, ἀπεφάσισα τήν ἀναβολήντοῦ ταξει-

δίου µουεἰς ᾿Αλάσκανδιά τό ἑπόμενο ἔτος.

Τήν ἐπαύριον τῆς ἀποφάσεώς μου αὐτῆς ἤλλαξα κατοικίαν καί τήν μεθε-

πομένην ἡμέραν «ἔπιασα δουλειά» εἰς ἕνα ξυλουργικόν ἐργοστάσιον, τό

ὁποῖον ἔκανε ὡς ἐπί τό πλεῖστον μικρά κιβώτια, ὅπως αὐτά τῆς σταφίδος.

Μετά ταῦτα ἐπεσκέφθην τήν Χ.Α.Ν.διά νά ἐξετάσω ἄν ἠμποροῦσανά συνε-

χίσω τά μαθήματα ᾿Αγγλικῶν. ᾿Επειδή δέ αἱ ἀποδοχαί μου ἦσαν μικραί

σχετικῶς μέ αὐτάς τάς ὁποίας εἶχον ἄλλοτε, ἔπρεπε νά εὕρω περισσότερον

προσοδοφόρον ἐργασίαν ἔστω καί διά τό ἔτος αὐτό τῆς καθυστερήῄσεωςτοῦ

ταξειδίου µου διά νά ἀποφύγω τήν ἐπάνοδόν µου εἰς Μιλγουῶκι καί τήν

καταφυγήνεἰς τόν προηγούμενον ἐργοστασιάρχην μου.

Εἰς τό Σηάτλ, τήν πόλιν μέ τούς 130.000 κατοίκους, ἐπεκράτει ἕνας ἀσυνή-

θης ὀργασμόςεἰς ὅλους τούς κλάδους τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, ὃ ὁποῖος ἔνε-

τάθη ἔτι περισσότερον μετά τόν σεισμόν τοῦ 1907 εἰς "Αγιον Φραγκῖσκον,

καί πάσης φύσεως ἐπιχειρήσεις ἐπεδίωκον νά ἐγκατασταθῶσιεἰς τό μέρος

αὐτό. ᾿Επειδή δέ δέν ὑπῆρχεν ἀκόμη χαρτονόμισμα ὅλη ἡ ἐκεῖ συναλλαγή
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ἐγένετο μέ χρυσόν, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἀπεδείκνυεν τήν ραγδαίαν ἐξέλιξιν τῶν
δυτικῶν πόλεων. Διά νά κερδίσης ὅμως ἐδῶ πολλά χρήματα θά ἔπρεπε νά
εἶχες ἀπό πρίν ὀλίγα, πάντως περισσότερα ἀπό ὅσα εἶχα ἐγώ, καί ἐκτός ἀπό

αὐτό θά ἔπρεπε νά ἔχης ἀποφασίσει νά παραμείνηςἐκεῖ καί νά ὑπομείνης ἐπ᾿

ὀλίγον. ᾿ Από αὐτάς τάς προὐποθέσεις ἐγώ δέν εἶχα καμμίανκι ἔτσι ἐπερνοῦ-

σαν αἱ ἡμέραι ἐν τῆ ἀναμονῆ τοῦ ταξειδίου πρός τήν χρυσοφόρον χώρα. Οἱ

Ἕλληνες τοῦ Σηάτλ ἦσαν ἐλάχιστοι, κυριολεκτικῶς ἐμετροῦντο εἰς τά

δάκτυλατῆςμιᾶς χειρός. Αὐτοί ἦσαν οἱ ἀδελφοί Παπακωνσταντινόπουλοι,οἱ

ὁποῖοι ἀντί νά κρατήσουν τήν ἀρχήν (παπᾶς) ἤ τό τέλος (ποῦλος) τοῦ ἐπωνύ-

μου τῶν, φαινόμενον σύνηθες ἄλλωςτε εἰς τήν ᾿Αμερικήν, ἤλλαξαν τελείως

τό ἐπίθετόν των καί ἐλέγοντο πλέον «Τσάκωνας», διότι κατήγοντο ἀπό τήν

Ἰσακωνίαν! Πάλιν καλά! ᾿Εκτός τούτων εὑρίσκετοεἰς Σηάτλ καί εἷς Ἕλλην
ὑπέργηρος, ὀνόματι Πέζας, ὁ ὁποῖος ἦτο ναυτικός καί εἶχε «ξεμπαρκάρει»
ἐκεῖ τό 1860, καθώς Επερνοῦσε τό καράβι ὅπου ἐδούλευε. Ὅλοι τους ἦσαν

ἐμπορευόμενοι. Οἱ μέν πρῶτοιεἶχαν ἕνα καθαριστήριον πίλων καί ὑποδημά-

τῶν, ὃ δέ δεύτερος ἑστιατόριον εἰδικευμένον εἰς τά θαλασσινά. Συνήντησα

λοιπόν τούς κυρίους αὐτούς καί ἐχάρησαν κι αὐτοί ὅπως κι ἐγώ διά τήν

γνωριμίαν λόγῳ τοῦ ὅτι ἤμεθα συμπατριῶται' ἀλλά ἐκεῖνο πού ἀμέσωςδιεπί-

στωσα ἦτο ὅτι κανείς ἐξ αὐτῶν δέν ἔβλεπεν περισσότερα περί τῆς ἐν γένει

κινήσεωςεἰς τήν πόλιν αὐτήν ἀπό τόν περιωρισμένον κύκλον τῶν ἐργασιῶν
τῶν.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΡΑΗΛΙΤᾺΣ - ΟΙΚΟΝ. ΚΡΙΣΙΣ

21. ᾿Εγκατάστασις εἰς Σηάτλ - Ματαίῶσις ταξειδίου εἰς ᾿Αλάσκαν.

᾿Ἐργαζόμενοςκαί παρακολουθῶντήν κίνησιν διηρχόμην τάς ἡμέρας εἰς

Σηάτλ ὅταν μίαν ἡμέραν συνήντησα ἕναν ᾿Ισραηλίτην ὀνόματι Μποχώρ,

καταγόμενον ἀπό τόν Μαρμαρᾶν τῆς Προποντίδος. Αὐτός εἰς Μιλγουῶκι,

πλησίον τοῦ καταστήματος Γιαρέντη εἶχε ἕνα μαγαζάκι, μιά τρυπίτσα σχε-

δόν, ὅπου ἐπώλει «ζεστό» ἀράπικο φυστίκι. Καμμιά φορά ἠγόραζα καί ἐγώ

φυστίκια ἀπό ἐκεῖ, χωρίς φυσικά νά τοῦ ἔχω δώσει καί γνωριμία. ᾿Εν τούτοις

ὃ κ. Μποχώρ ἐγνώριζε πολλά δι᾽ ἐμένα καί διά τήν κοινωνικήν μου κίνησιν

καί θέσιν εἰς Μιλγουῶκι, ἴσως μάλιστα περισσότερα ἀπό ἐμένα τόνἴδιον.

Συνωμιλήσαμεν ἐπ᾽ ὀλίγον «εἰς τό πόδι», καί τόν ἠρώτησα:

-ΟΤί ζητᾶς ἐδῶ;

-οΟΧρήματα πολλά ἐδῶ, μοῦ ἀπήντησε.

--Ναί, τοῦ εἶπα, εἶδα κι ἐγώ σέ μιά τράπεζα ἕνα κιβώτιο γεμᾶτο χρυσάφι.

--Βρέ ἄφησε τά ἀστεῖα, συνέχισε ἐκεῖνος. ᾿Εδῶ οἱ ᾿Ισραηλῖτες κάνουν

πολλά λεφτά.

-Τί δουλειά κάνουν; τόν ἠρώτησα πάλιν ἐγώ.

-Πολλοί,εἶπεν, ἀσχολοῦνται μέ παλαιά ἔπιπλα: ἔχουν δέ τόση δουλειά,

πού ἕνας ἀπό αὐτούς ἀγόρασε καί πούλησε τήνἴδια κρεββατοκάμαρα τέσσα-

ρες φορές μέσα σ᾽ ἕνα χρόνο. ᾿Εμεῖς, ὅμως, ἀπό τό Μαρμαρᾶ, δέν ἔχομε

χεπτά καί γι᾿ αὐτό περιοριζόμαστε στίς συνηθισμένες μικρές δουλειές.

--Εἶσθε πολλοί ἐδῶ; τοῦ εἶπα. :

--ΕΑἴμαστε περίπου 100, μοῦ ἀπήντησε, ἀλλά συνεχῶς ἔρχονται κι ἄλλοι

ἀπό τήν πατρίδα καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς ᾿Αμερικῆς.

-“Ὥστε καθώςβλέπω,τοῦ εἶπα, σεῖς οἱ ᾿Ισραηλῖται μυρίζεσθε τά λεπτά

ὅπως τό ὄρνεον τό κρέας, σοῦ εὔχομαι λοιπόν καλήν τύχην. Ἔτσι τελείωσα

50  



 

 

τούς λόγους µου καί τοῦ ἔδωσα τό χέρι µου διά νά τόν ἀποχαιρετήσω καί νά

φύγω. Τότε ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ὅτι θέλει νά συζητήση μαζί μου διά μίαν ὑπόθε-

σιν, ἐπειδή ἦτο βέβαιος ὅτι θά τοῦ φαινόμουν χρήσιμος καί μοῦ προέτεινε νά
πᾶμε νά καθήσωμενεἰς τό πάρκο διά νά συζητήσωμεν.

Ὃ κ. Μποχώρἐγνώριζε τήν ᾿Ελληνικήν, Γαλλικήν καί Τουρκικήν γλῶσ-

σαν ἐνῷ τά ᾿Αγγλικά του ἦσαν πτωχά.Εἶχε ἐπισημάνει ἕνα μέρος διά μικροε-
πιχείρησιν καί ἐμένα μέ ἤθελε διά νά ὁμιλήσωεἰς τόν ἰδιοκτήτην νά τοῦ τό

ἔνοικιάση. 'Η ἐργασία αὐτή μέ εἶχε πολύ ἀπασχολήσειεἰς τό Μιλγουῶκικαί

δι᾽ αὐτό δέν ἤθελα νά ἀρχίσω πάλιν τάἴδια καί εἰς τό Σηάτλ. καί ἔτσι ἠρνήθην.

Αὐτός τότε μοῦ ἐξήγησεν ὅτι ἀπετάθη πρῶταεἰς ἕναν ᾿Ιταλόν, ὁ ὁποῖος ἔκανε

αὐτήν τήν δουλειά ἐκεῖ, καί ὅτι τοῦ ἔταξε 200 δολ. διά τόν κόπον του, ἀλλ᾽

αὐτός ὅταν ἐπῆρε τήν συγκατάθεσιν τοῦ ἰδιοκτήτου τότε «ἐπαζάρευσε» μέ

ἕναν συμπατριώτην του τό μέρος πού προωρίζετο δι᾽ αὐτόν ἀντί 300

δολλαρίων. |
Ὅταν ἤκουσα τήν ἀμοιβήν πούἔδιδε τοῦ εἶπα ὅτι θά σκεφθῶ τήν πρότα-

σίν του καί θά τοῦ ἀπαντοῦσα τήν ἑπομένην. «Ναί τζανούμ, μοῦ εἶπε, πληρώ-
νουµε καλά ἐμεῖς». Σ᾿ αὐτό τό σημεῖον ἐτελείωσεν ἡ πρώτη μας συζήτησις.

"Ὅλα σχεδόν τά ζυθοπωλεῖα εἰς τήν πόλιν αὐτήν καθώςκαί ἐν μέρειεἰς

ἄλλας πόλεις,εἶχον τραβήξει τήν πρόσοψιν τοῦ καταστήματος6-δ µέτρα τά

µέσα καί ἄφιναν ἕνα ὑπόστεγον ἐντελῶς ἀνοικτόν καθ᾽ ὅλον τό μῆκος τῆς

προσόψεως τοῦ καταστήματος. Εἰς τό κενόν αὐτό μέρος ἐζήτει ὁ κύριος

Μποχώρὀλίγα μέτρα ἀπό τήν µιάν ἤ τήν ἄλλην µεριά διά νά ἐγκαταστήση,

τήν ἐπιχείρησίν του,τό εἶδος τῆς ὁποίας θά καθορίζετο ἀπό τήν θέλησιν τοῦ

ἰδιοκτήτου. Η ὑπόθεσις ἐκ πρώτης ὄψεωςδέν ἐφαίνετο καί τόσον δύσκολος,

τό ζήτημα ἦτο νά πείσης τόν καταστηματάρχη ὅτι ἡ μικροεπιχείρησις ὄχι

μόνον δέν θά ἠμπόδιζεν ἀλλά καί θά ἐνίσχυεν τάς ἐργασίαςτου. Εἰς τό τέλος

ἀπεφάσισα νά δεχθῶ τήν πρότασιν τοῦ ᾿Ισραηλίτου.
Τήν ἑπομένην λοιπόν ἡμέραν ἐπεσκέφθην τόν ἐν λόγῳ καταστηματάρχην

καί ἀφοῦ παρήγγειλα δύο ποτά τοῦ εἶπα ὅτι θά ἤθελα νά τόν ἀπασχολήσω ἐπ᾿
ὀλίγον. Προθύμωςἐδέχθη καί τότε ἐγώ ἦλθον ἀμέσωςἐπί τοῦ θέματοςκαί τοῦ

μίλησα ὅπωςεἶχα ἀπό πρίν σχεδιάσει. «᾿ Υποθέτω», τοῦ είπα, «ὅτι μιά μικροε-

πιχείρησις εἰς τήν πρόσοψιν τοῦ καταστήματος θά ἐνίσχυεν τάς ἐργασίας

σας, αὐτός δέ πού θά ἠσχολεῖτο μέ αὐτήν ὡς ἀμοιβή καί ἀνταπόδοσιν τῆς

καλωσύνης σας, θά ἠμποροῦσε νά καθαρίζη τό κατάστημα ἤ νά δίδη τό

ἀναγκαῖον δι᾽ αὐτήν χρηματικόν ποσόν. Τότε μέ ἠρώτησεν εἰς τί θά τό

μετεχειρίζετο ἐκεῖνος πού θά ἀνελάμβανε τήν ἐπιχείρησιν. ᾿Αμέσως τοῦ

ἀπήντησαὅτι θά τό ἐχρησιμοποίει ἤ διά τήν πώλησιν ξηρῶν καρπῶν ἤ διά

καθάρισμα ὑποδημάτων. Συνεφώνησε δι᾽ ὁποιαδήποτε ἐκ τῶν δύο αὐτῶν

ἐπιχειρήσεων καί ἀφοῦ τοῦ ἐζήτησα μίαν σημείωσιν τοῦ εἶπα ὅτι θά ἔψαχνα
νά εὕρω τόν κατάλληλον ἄνθρωπον.

Μετά ἀπό αὐτήν τήν συνομιλίαν ἐσηκώθη ἀμέσως καί πηγαίνωνεἰς τό

5]



γραφεῖον του ἔγραψεν: «Παραχωρῶ εἰς τόν... (ἄφησε κενόν τό ὄνομα) ὀλίγον

μέροςεἰς τήν δεξιάν πλευράν τῆς προσόψεωςδιά τήν τοποθέτησιν εὐπαρου-

σιάστου ἐπίπλου πρός πώλησιν ξηρῶν καρπῶνἤ διά καθαρισμόν ὑποδημά-

των, δύναται δέ νά παραμένη ἐφ᾽ ὅσον συμπεριφέρεται καλῶς». Στραφείς δέ

πρός ἐμένα μοῦ ἔδωσε τό ἔγγραφον αὐτό καί μοῦ εἶπε ὅτι σχετικῶς μέ τήν

ἀμοιβήν θά σκεφθῆ ποιάν ἐκ τῶν δύο θά προτιμήση δηλ. ἤ τό καθάρισμα τοῦ

καταστήματος ἤ τήν πληρωμήν τοῦ καθαριστοῦ.

᾿Αφοῦ ἔβαλα τό τρόποντινα ἐνοικιαστήριον εἰς τήν τσέπην μου, ἔπεκοι-

νώνησα μέ τόν Μποχώρ καί ἐπεσκέφθημεν μαζύ τόν ἰδιοκτήτην διά νά τόν

συστήσω καί νά γράψω τό ὄνομά του εἰς τό ἐνοικιαστήριον. Ο κ. Μποχώρ

κατενθουσιασμένοςμέ εὐχαρίστησεδιά τό «κατόρθωμά»μου, ὅπως τό ἔχαρα-

κτήρισε καί προσέθεσεν: «μέ τόσα Αγγλικά πού ξέρεις ἐσύ θά πρέπει νᾶσαι

κουτός πού δουλεύεις στό ἐργοστάσιο γιατί µόνον ἕνας κουτός θά πήγαινε νά

κλεισθῆ σ᾿ ἕνα ἐργοστάσιο ἄν ἤξερε τόσο καλά τ᾽ ᾿ Αγγλικά ὅπως ἐσύ».

Τώρα τόν εὐχαρίστησα ἐγώ γιά τό κομπλιμέντο καί κατόπιν ἀπεχωρίσθημεν.

Ἢμομφή, ἡ ὁποία μοῦ ἐδόθη κατά μέτωπον ἀπό τόν κ. Μποχώρ εὗρονὅτι

ἦτο πλήρως δικαιολογημένη,διότι δέν ὑπῆρχε κανείς λόγος νά εἶμαι κλει-

σμένος στό ἐργοστάσιον. ᾿Ὑπῆρχον τόσαι ἄλλαι ἐργασίαι διά νά κερδίζω

αὐτά τά ὀλίγα χρήματα πού ἔπαιρνα ἀπό τήν δουλειά μου εἰς τό ἐργοστάσιον

καί μάλιστα τώρα πού εἶχα καί ἀπόδειξιν ἐπ᾿ αὐτοῦ ἀφοῦ τά 200 δολ. πού

ἐπῆρα ἀπό αὐτήν τήν μεσιτείαν ἀντιπροσώπευον ἐργοστασιακάς ἀπολαβάς

περίπου πέντε μηνῶν, ἦσαν δέ ἐπί πλέον τελείως ἄκοπα. Μετά ἀπό τάς

σκέψεις αὐτάς ἀπεφάσισα νά ἐπιδιώξω ἐργασίαν εἰς τόν ἐμπορικόν κύκλον

ὅσο θά ἤμουν εἰς τό Σηάτλ ἐν ἀναμονῆ τῆς εὑρέσεως συντροφιᾶς διά τήν

᾿Αλάσκανκαί τῆς ἐπανασυνδέσεωςτῆς ἐπικοινωνίας μέ αὐτήν. Τά 200 δολ.

πάντως πού ἐπῆρα ἐκάλυπτον μερικῶν μηνῶν τά ἔξοδα καί ἔτσι μποροῦσα νά

ψάξω. ᾿Επῆρα λοιπόν τήν ἐφημερίδα καί ἐκύτταζα τήν στήλην τῆς ζητήσεως

ὑπαλλήλων. Τελικά μεταξύ τῶν ἄλλων ἐζητεῖτο παρά καπνεμπορικοῦ οἴκου

πωλητής σιγάρων καί πράγµατι προσελήφθην ἀπό τόν οἶκον αὐτόν μέ ποσο-

στά. Διά τούς πρώτους δύο μῆνας,ἡ κατάστασις ἀπό ἀπόψεως ἀποδόσεως ἦτο

τρομερά ἀπελπιστική, διότι ἐκτός τῶν ἄλλων θά ἔπρεπε κάπου κάπου καί νά

κερνᾶς εἰς τά ζυθοπωλεῖα διά νά εἶσαι κοινωνικός. Προϊόντος ὅμως τοῦ

χρόνου ἔμαθα ὅτι ἄν ἠμποροῦσα νά εἰσαγάγω ἕνα νέο τσιγάρο (ποῦρο)εἰς τά

κεντρικά τσιγαράδικα τῆς πόλεως, τά ποσοστά θά εἶχαν ἐπί πλέον καί διαφη-

μιστικά, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἦτο ἀρκετά σοβαρόν. Κατά τήν ἐξάσκησιν τοῦ

ἐπαγγέλματοςτοῦ «πλασιέ» ἔμαθα ὅτι πολλάκις ἡ ὀλιγολογία ἔχει καλλίτερα

ἀποτελέσματα ἀπό τήν πολυλογίαν, τήν ὁποίαν συνήθωςμετεχειρίζοντο οἱ

πωληταί. Κατ᾽ ἀρχάς εἶχον δύο τοιαύτας ἐπιτυχίας εἰσαγωγῆς νέων πούρων.

Τό νέον μου ἐπάγγελμα εἶχε τό πλεονέκτημα τῆς καθημερινῆς ἐπαφῆς καί

γνωριμίας μέ τήν ἀγοράν, ὥστε χωρίς ἰδιαίτερον κόπον νά ἐξυπηρετῶ καί

τούς Ισραηλίτας εἰς τήν ἐξεύρεσιν μερῶν διά µικροεπιχειρήσεις, καί ἔτσι
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κατά τό πρῶτον δίμηνον τοῦ 1907 ἐκ τῶν τακτικῶν μου ἐργασιῶν καί τῶν
μεσιτικῶν ἀπό τούς ᾿Ισραηλίτας εἶχον συγκεντρώσει 600 καί πλέον δολ-
λάρια.

Τά ἀπρόοπτα κέρδη ἐν συνδυασμῷ πρός τάς ἀπολαυάς ἐκ τῶν μισθῶν καί ἡ
ἐν γένει προοπτική περί μεγαλυτέρωνἐπιτυχιῶνεἰς τήν πόλιν αὐτήν, ἤρχισαν
νά ἐπιδρῶσιν ἀποτελεσματικῶς ἐπί τῆς χρυσοθηρομανίας, ἡ ὁποία δέν εἶχε
εἰς τό ἐνεργητικόν της εἰμή μόνον πιθανότητας,ἐνῷ εἰς τό Σηάτλ ἐΐχαμε τήν
ἀπόδωσιν χρυσοῦ ὄχι πιθανήν ἀλλά πραγµατικήν. Ἔτσι λοιπόν τό σχέδιον
περί ᾿ Αλάσκας ἐγκατελείπετο καί ἀντ᾽ αὐτοῦ ἤρχισα νά μεριμνῶ μεταξύ τῶν
ἄλλωνκαί διά τούς 4-5 ἀνθρώπους,οἱ ὁποῖοι θά ἤρχοντο διά νά ἀποτελέσουν
τήν παρέαµουεἰς τό ταξεῖδι µουεἰς ᾿ Αλάσκαν' αὐτό δέν ἦτο πλέον δύσκολον
εἰς ἐμέ διότι κάπου θά τούς τακτοποιοῦσα.
Η ἐγκατάλειψις τῆς ἰδέας τοῦ ταξειδίου τῆς ᾿ Αλάσκας ἔκανε τό Σηάτλ.

μόνιμον πλέον τόπον διαμονῆςµου,διότι πέραν αὐτοῦ ἐπεκτείνετο ὁ Εἰρηνι-
κός ᾿Ωκεανός, ἐπιστροφή δέ πρός τά ὀπίσω ἀπεκλείετο λόγῳ τῶν ἐκεῖ χαμη-
λῶν μισθῶν. ἼΑν καί ἐματαιώθη τό ταξεῖδι τῆς ᾿Αλάσκας ὁριστικῶς, ἐν
τούτοις ὅμως προέβηνεἰς τήν πρόσκλησιν τῆς παρέας δίχως νά τούς ἀναφέρω
οὐδέν περί τῆς ἀνατροπῆς τῶν σχεδίων. Τούς ἐκάλεσαδιότι ἀφ᾽ ἑνός μέναἱ
ἀμοιβαίεἰς τό Σηάτλ ἦσαν διπλάσιαι ἀπό αὐτάς εἰς Μιλγουῶκικαί ἀφ᾽ ἑτέρου
δέν ἀπεκλείετο τό ἐνδεχόμενον συνεργασίας μετ᾽ αὐτῶν: πράγματι λοιπόν
ἦλθαν αὐτοί εἰς τό Σηάτλ περί τάς 15 Μαρτίου 1907. Αὐτοί ἧσαν οἱ Ἑξῆς:
᾿Ανδρ. Μακρῆς, Κ. ᾿Αντωνόπουλος, Κ. Φερτάκης καί Β. ᾿Αντωνόπουλος.
Μόλις ἔφθασαν ἐτοποθετήθησαν ἀμέσωςεἰς ξενοδοχεῖα ὕπνου ὡς θυρωροί
καί ταυτοχρόνωςκαίεἰς ἕν στιλβωτήριον μέ ἀποδοχάς σχεδόν διπλασίας ἀπό
ὅσας εἶχον. 'Ἡ τακτοποίησίς των αὐτή ἦτο προσωρινή. "Ηθελα νάΊδω πρῶτα
κατά πόσονθά εἶχον διάθεσιν δι᾽ ἐπιχειρήσεις καί μετά θά τούς προέτεινα
συνεργασίαν,διότι τό πνεῦμα τῶν νέων μεταναστῶντότε ἦτο νά κερδίσουν
ὀλίγα χρήματα, νά βγάλουν τυχόν ὑποχρεώσεις οἰκογενειακάς, νά ἀγορά-
σοὺν κανένα χωραφάκι εἰς τήν πατρίδα καί μέ ὀλίγον χαρτζιλίκι νά
ἐπιστρέψουν.

22. Ἵδρυσις ἐπιχειρήσεωςεἰς Σηάτλ ἐν συνεργασίᾳμέ συγχωριανούς μου - Ἡ
ἐπιχείρησις αὕτη εὐδοκιμεῖ.

Ἢἐργασία μέ τήν ὁποίαν ἀπησχολούμην, δηλαδή ἡ διάθεσις καπνοῦ, μοῦ

ἐπέτρεψεν νά γνωρίσω καί νά ἐπισημάνω τά καταλληλότερα μέρη διά μικροε-

πιχειρήσεις, νά ἐκτιμήσω τά κέρδη αὐτῶν καί νά καταλάβωεἰς τί εἴδους

ἐπιχειρήσεις θά ἦτο δυνατόν νά εὐδοκιμήσουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἤξευραν

ἐλάχιστα ᾿Αγγλικά. Πρῶτα ὅμως ἦτο ἀνάγκη νά βολιδοσκοπήσω τάς διαθέ-
σεις τῶν φίλων μου’ πρός τόν σκοπόν αὐτόν τούς ἐκάλεσα μιά βραδιά καί
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ἀφοῦ συνεκεντρώθημεν προσεπάθησα νά τούς διαφωτίσω περί τῆς καταστά-

σεως τῆς πόλεωςεἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα καί περί τῶν δυνατοτήτων τάς

ὁποίας παρεῖχεν εἰς τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἐργασθοῦν. Τούς

προέτεινα λοιπόν νά συνεργασθῶμεν καί τούς ἠρώτησα ἄν ἐδέχοντο. Τότε

πρῶτοςὁ κ. Β. ᾿Αντωνόπουλος εἶπεν ὅτι αὐτός ὅταν θά ἐμάζευε περί τάς δύο

χιλιάδας δολλάρια θά ἐπέστρεφε νά ἀσχοληθῆ μέ τό θεῖο του μαζύ εἰς τό

ζωεμπόριον. ᾿Επειδή δέ καί οἱ ἄλλοι ἀπό παρομοίας σκέψεις ἐνεφοροῦντο

καί ἐπειδή ἡ σκέψις τοῦ κ. ᾿Αντωνοπούλου ἴσως νά ἐπηρέαζε τάς σκέψεις καί

τῶν ἄλλων, διέκοψα τήν συζήτησιν αὐτήν διά μίαν ἄλλην φοράν. Καί πράγ-

ματι ἡ συζήτησις ἐπανελήφθη μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας. Τότε τούς ὑπέδειξα τί

ἠμπορούσαμε νά κάνουμε. Μετά δυσκολίας κατώρθωσανά τούς πείσω καί

τοῦτο κυρίως διότι τά ὀλίγα χρήματα πού εἶχαν μαζέψει τά εἶχαν βάλει κι

αὐτοί, ὅπως σχεδόν ὅλοιἐμεῖς οἱ ἐπαρχιῶται, σέ «κιμέρια»καίτά εἶχαν δέσει

ἀπ᾽ εὐθείας ἐπάνω εἰς τό δέρμα των. “Ὅταν δέ κανείς τούς ἔλεγε νά τά

διαθέσουνδι᾽ ἐπιχειρήσεις τούς ἐφαίνετο ὅτι μέ τὰ λεπτά θά ξεκολλοῦσε καί

τό δέρμα τους μαζύ!

Αὐτό ἧτο τό μεγαλύτερο μειονέκτημα τῶν “Ἑλλήνωνμεταναστῶν,δηλ. τό

νά φυλάττουν τά χρήματά τῶν εἰς μετρητά διά νά δύνανται νά ἐπιστρέψουν

ὅταν συμπληρώσουν ἕνα ὡρισμένον ποσόν. Τό ποσόν ὅμως αὐτό σπανίως

συνεπληροῦτο λόγῳ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ἐκεῖ ζωῆς,αἱ ὁποῖαι ἐπολλαπλασιά-

ζοντο ἀναλόγως τοῦ ἐξαμερικανισμοῦ,ὅστις ἀφ᾽ ἑνός μέν ηὔξανε τάς ἔπιθυ-

μίας ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἔτρωγε τά μετρητά. ᾿Εάν ὅμως εἶχον ἀνθρώπους νά τούς

καθοδηγήσουνδιά νά τοποθετοῦν τά πλεονάσματάτωνεἰς ἀκίνητον περιου-

σίαν, θά ἦσαν σήμερον οἱ πλουσιώτεροι μεταξύ τῶν μεταναστῶν τῶν ἄλλων

φυλῶν εἰς ἀκίνητον ἰδιοκτησίαν καί θά ἤρχοντοεἰς τήν ' Ελλάδα ὡς ἕκατομ-

μυριοῦχοι καί ὄχι ὡς συνταξιοῦχοι. Εἰς τό τέλος κατώρθωσα νά πείσω τούς

συμπατριώτας µου ὅτι διά τῶν µικροεπιχειρήσεων θά ἐκέρδιζαν καί πιό

γρήγορα καί πιό πολλά χρήµατα ἀπό ὅσα ὑπελόγιζαν, πρᾶγμα τό ὁποῖον θά

ἐσυντόμευε τήν ἐπιστροφήν τῶνεἰς τήν πατρίδα, πρός τό παρόν πάντως, θά

ἔπρεπε νά διαθέσουν τά χρήματα πού εἶχαν συγκεντρώσει μέχρι τότε καί

ἤξερα καλά ὅτι ὁ ἀποχωρισμός τῶν ἀπό αὐτά ἦτο τό μεγαλύτερον ἐμπόδιον.

᾿Εγνώριζον ὅμωςκαί αὐτοί ὅτι μοῦ ἦτο εὔκολον νά προσεταιρισθῶ ᾿Ισραηλί-

τας καί αὐτό κυρίως τούς ἠνάγκασε νά μοῦ δώσουν τήν συγκατάθεσίν των ἓν

λευκῷ.

"Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἠθική εὐθύνη τήν ὁποίαν ἀνελάμβανονμέ τό νά συμπα-

ρασύρω ἀνίδεους ἀνθρώπουςεἰς τό ἐμπόριον ἦτο βεβαίως µεγάλη.Δέν εἶχεν

ἀκόμη περάσει πολύς καιρός ἀπό τότε πού ἐξεπλήρωσα τάς ἓν | Ελλάδι

ὑποχρεώσεις µου καί τώρα εἰς περίπτωσιν ἀποτυχίας θά ἐλέγετο ἀναμφιβό-

λως ἀπό πολλούς ὅτι ἔφαγα τῶν ἀνθρώπων τά χρήματα. ᾿Εγώ ὅμως παρέ-

βλεψα ὅλα τά ὑποθετικά καί ἐτράβηξα πρός τά ἐμπρός.

᾿Από ὅλους μας συνεκεντρώθησαν τέσσαρες χιλιάδες δολλάρια. ᾿Εγώ
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διέθετα ἐπί πλέον καί μίαν μικροεπιχείρησιν ἐκ ξηρῶν καρπῶν, ἡ ὁποία

καθώς προεβλέπαμεν θά ἄφινε εἰσόδημα περί τά΄300 δολ. μηνιαίως. Μέ τά

ἐφόδια αὐτά λοιπόν ἐνοικιάσαμεν ἕνα κατάστημαεἰς τό κέντρον τῆς πόλεως

«41ῃ ἀπά ΡΙΚε» ἀντί 700 δολ. τόν μῆνα. Ἕνμικρόν τμῆμα αὐτοῦτό ἐπενοικιά-

σαμενδιά κουρεῖον,εἰς δέ τό ὑπόλοιπον ἐγκατεστήσαμεν ἕνα πλῆρες καπνο-

πωλεῖον καί δέκα τέσσαρα τραπέζια μπιλιάρδου. Ἐν τῷ μεταξύ πρό τῆς

ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν ἦλθεν ἐξ ᾿ Ελλάδος εἷς τῶν ἀνεψιῶν μου καί προσε-

τέθη εἰς τήν παρέαν. Πλήρως ἐπηνδρωμένον ἦτο πλέον τό κατάστημα ὅταν

ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι.

Εἰς γενομένην σύσκεψιν ἔκανα τήν παρέαν νά πιστεύσῃ ὅτι ἡ ἕνωσις ἔχει

δύο σοβαρά πλεονεκτήματα: τήν δύναμιν καί συνεπείᾳ ταύτης τήν ἐπιτυχίαν.

Τά ἀτομικά μας δέ συμφέροντα πρέπει νά ὑποτάσσωνται εἰς τό γενικόν

συμφέρον τῆς συντροφιᾶς μας, τό ὁποῖον πρέπει ὅλοι νά ἐνισχύωμεν καί

ἠθικῶς καί ὑλικῶς: ἄν δέ κάποιος ἀπό ἐμᾶς θά προσεπάθει νά καρπωθῆ ἐκτοῦ

κοινοῦ αὐτοῦ συμφέροντος πλεονεκτήματα πέραν τῶν ἀναλογούντων εἰς

αὐτόν καί εἰς βάρος τῶν ἄλλων ἡ ἕνωσις ἀσφαλῶς θά διελύετο. Διά τοῦτο,

προσέθεσα,ἐγώ ὁ ὁποῖος προσέφερακαί τήν ἠθικήν εὐθύνην καί τό μεγαλύτε-

ρον μέρος τῶν χρημάτωνδιά τήν ἐπιχείρησιν, διαθέτω αὐτά τά ἐπί πλέον ὑπέρ

τοῦ κοινοῦ συμφέροντος καί συνιστῷ ὅπως ἕκαστος ἐξ ἡμῶν λαμβάνει

μηνιαίως ἴσον μισθόν. Ὅταν δέ θά μᾶς ἀποδώση ἡ ἐπιχείρησις ἀρκετά τότε

μοῦ ἐπιστρέφετετά ἐπί πλέον αὐτά, ὅσα δηλ. τώρα καταθέτω ἐγώ περισσότερα

ἀπό σᾶς,καί τότε μοιράζομεν τά κέρδη κατά τήνἴσην ἀναλογίαν, ὅπερ καί τό

ἰδανικώτερον. ᾿Επί πλέον προσέθεσα ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ ἀντικατάστασις

οἱουδήποτε εἰς τήν ἐργασίαν δι᾽ ἄλλου, ἔστω δέ καί δι᾽ ὀλιγοήμερον ἀπου-

σίαν θά ἔπρεπε νά εἰδοποιηθῆ ἡ διεύθυνσις καί εκείνη θά ἐλάμβανε τάς

δεούσας φροντίδας διά τήν ὑπηρεσίαν, θά ἐστερεῖτο ὅμως ὁ ἀπουσιάσας τάς

ἀποδοχάς τῶν ἡμερῶν πού θά ἔλειπε καί θά ἐλάμβανε μόνον τό μέρισμα.

Τάς προὐποθέσεις αὐτάς τῆς συνεργασίας μας τάς ἀπεδέχθημεν ὅλοι καί

τάς ἐτηρήσαμεν ὡς Εὐαγγέλιον. Αἱ ἐργασίαι ἤρχισαν ἀμέσως καί μάλιστα

ἀπό τόν πρῶτον μῆνα ἐκτός ἀπό τόν μισθόν εἴχομεν καί ἀρκετόν μέρισμα, τό

ὁποῖον διετέθη διά τήν πληρωμήν τῆς τακτικῆς δόσεωςκαί διά τήν προεξό-

φλησιν τριῶν δόσεων ἐκ τοῦ χρέους πού εἴχαμε διά τά μπιλιάρδα. Τό χρέος

αὐτό ἐξωφλήθη τόν ἑπόμενονμῆνακαίαἱ ἐργασίαι ἐξηκολούθουν μέ συνεχῶς

αὔξουσαν ἀπόδοσιν.
“Ως ἀνωτέρω ἐλέχθη, κατά τήν περίοδον αὐτήν ἔφερα ἐξ ᾿ Ελλάδος ἕναν

ἀνεψιόν μου, ὀνόματι Χρῆστον Χαλκιᾶν, τόν ὁποῖον καί προσέλαβον εἰς τήν

ἐπιχείρησιν μέ ἴσα δικαιώματαδιότι ἐπίστευα ὅτι δέν ἦτο ὀρθόν νά ὑπάγη

ὑπάλληλος οἱουδήποτε ἄλλου ἐφ᾽ ὅσονὁ θεῖος του εἶχεν ἰδικήν του ἐπιχείρη-

σιν καί μάλιστα ὑπεστήριζε καί ξένους. ᾿Αφοῦ κατέθεσα λοιπόν τήν χρηματι-

κήν του ἀναλογίαν τόν ἕκανα μέλοςτῆς ἑταιρείας. Τόν ὑπεχρέωσα ὅμως ἀπό

τόν ἐξ 100 δολ. μηνιαῖον μισθόν του νά ἀποστέλληεἰς τήν οἰκογένειάν του εἰς
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τήν Ἑλλάδα καί νά συντηρῆται καί ὁ ἴδιος. ᾿Η δέ ἀναλογία του ἐπί τῶν

κερδῶνθά διετίθετο πρός ἐξόφλησιν τοῦ κεφαλαίου. Αὐτός ὅμως ἐπειδή ἦτο
ἀκόμη μικρός, μόλις δεκαπενταετής, καί ἐπειδή δέν ἐγνώριζε τήν ἀξίαν τῶν

100 δολ. ἔγινεν ἕρμαιον τῶν γυναικῶν. Εἰς σύστασίν µου δέ ὅπως ἐκλέξη

μεταξύ τῆς ἀκολουθήσεως ἠθικοῦ βίου καί τῆς ἀποχωρήσεως ἐκ τῆς ἕται-

ρείας ἐπροτίμησε τό δεύτερον. Δι᾿ ὅλην ὅμως τήν ὑπόθεσιν αὐτήν ἀναγνω-
ρίζω ὅτι τό λάθος ἦτο ἰδικόν μου, διότι ἐφωδίασα ἕνα δεκαπεντάχρονον

χωριατόπαιδο πού μόλις εἶχε φύγει ἀπό τά ἔλατα μέ 100 δολλάρια τόν μῆνα

καί ταυτοχρόνως τό ἕκανα νά παρουσιάζεται καί ὡς συνιδιοκτήτης μιᾶς

σχετικῶς σοβαρᾶς ἐπιχειρήσεως.

᾿Ενῷ λοιπόν τά πράγματα ἐξελίσσοντο ὁμαλῶς, αἴφνης κατά τό 1907 καί

μετά τήν ἀποχώρησιν τοῦ ἀνεψιοῦ μου, ἐνέσκηψεν εἰς τήν χώρανεἷς ἐκ τῶν

ἀνά εἰκοσαετίαν περίπου τότε ἐμφανιζομένων «πανικῶν» δηλ. κάτι παρό-

μοιον μέ ὅ,τι ἡμεῖς ἐδῶ χαρακτηρίζομεν ὡς οἰκονομικήν κρίσιν. Η κρίσις

αὐτή ἀπεδόθη εἰς πολιτικά ἐλατήρια πρός κατάκτησιν τῆς ἀρχῆς διά τοῦ

περιορισμοῦ τῶν πιστώσεων καί τῶν συνεπειῶν αὐτοῦ. Οἱ «πανικοί» ὅμως

αὐτοί κυρίως εἶχον σκοπιμότητα κερδοσκοπικήν. Ητο δηλ.ἕν εἶδος παιγνι-

δίου, τό ὁποῖον παρέλυε τήν συναλλαγήν δι᾽ ὡρισμένον χρονικόν διάστημα

καί ἐπανήρχιζεν ἐπί θετικωτέρων βάσεων. ᾿Ασχέτως ὅμως τῶν θεωριῶν,

ὁμολογῶ ὅτι διά πρώτην φοράν εἶδον ὅλο τό κοινόν εἰς ἀλλόφρονα κατάστα-

σιν, π.χ. ἐσχηματίζοντο ἀτελείωτοι οὐραί ἀπό ἀνθρώπουςεἰς ὅλον τό τετρά-

γῶνον ὅπου εὑρίσκοντο αἱ Τράπεζαι, πρός ἀνάληψιν τῶν καταθέσεών των,

ἐνῶ ἄλλοι ηὐτοκτόνουν. Πρός στιγμήν ἐθορυβήθημενκαί ἡμεῖς καί ἔθεωρή-

σαμεν ὅτι εὑρισκόμεθα μεταξύ τῶν κατεστραμμένων, διά τοῦτο δέ περιωρίσα-

μεν τά ἔξοδα τῆς ἐπιχειρήσεως ὡς καί τά ἀτομικά μας καί ἐπεριμέναμεν τήν

ἐξέλιξιν τῶν γεγονότων.

Παρ᾽ ὅλα ὅμως αὐτά ἡ ἔκβασις τῶν πραγμάτων μᾶς ηὐνόησε περισσότε-
ρον ἀπ᾽ ὅ,τι ὑπελογίζαμεν ὑπό ὁμαλάς συνθήκας. Πράγματι δέν παρῆλθον

πολλαί ἡμέραι μετά τήν πλήρην ἐκδήλωσιν τοῦ πανικοῦ, δηλ. μετά τήν
ἡμέραν πού ἤρχισαν τά πλήθη νά κατακλύζουν τάς Τραπέζας καί νά ἀποσύ-

ρουν τάς καταθέσεις των, ὅταν ἔκλεισαν μερικά ἀπό τά περιφερειακά κατα-

στήµατα τοῦ εἴδους μας. ᾿Αφ᾽ ἑνός μέν τοῦτο, ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ προκύψασα
ἀνεργία ἐνίσχυσαν τάς ἐργασίας, δύο - τριῶν καταστημάτων τοῦ κέντρου τῆς

πόλεως, ἕν τῶν ὁποίων ἦτο καί τό ἰδικόν μας. Τοιουτοτρόπως ἡ οἰκονομική

κρίσις τοῦ 1907 εἶχε δι᾿ ἡμᾶς τουλάχιστον καί καλάς συνεπείας, αἱ δὲ ἔργα-

σίαι μας ἐσυνεχίσθησαν κατά τήν ξξάμηνον περίοδον τῆς κρίσεως μέ καλήν

ἀπόδοσιν.

ν τῷ μεταξύ ὅταν ἀνεφάνησαν τά πρῶτα σημεῖα τῆς ὑφέσεωςτῆς οἰἶκο-

νομικῆς κρίσεως--- σημειωτέον ὅτι αὕτη ἔρχεται ὡς νέφος βαρύ τό ὁποῖον

προμηνύει φοβεράν καταιγίδα, ὁ δέ σχηματισμόςτου εἶναι κατά πολύ συντο-

µώτερος ἀπό τήν διάλυσίν του’ τώρα ὅσοι ἔχουν τήν ἱκανότητα τῆς διορατι-
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κότητος καί βλέπουν ἐγκαίρως τήν διάλυσιν τοῦ νέφους αὐτοῦ, καρποῦνται
πολλά καί πάσης ἀξίας, κυρίως βέβαια χρηματιστηριακῆς--- διπλασιάσαμεν
περίπου τόν χῶρον τοῦ καταστήματος καί ἐτοποθετήσαμεν ἐν ὅλῳ 30 τραπέ-

ζια σφαιριστηρίου, μικρόν ἀναψυκτήριον μετ᾽ ἐλαφροῦ φαγητοῦ,10 τραπέ-

ζια ψυχαγωγικοῦ χαρτοπαιγνίου καί | καπνοπωλεῖον μέ καθαράν ἀπόδοσιν

τριῶν περίπου χιλιάδων δολλαρίων μηνιαίως.

᾿Εσυνεχίσθησαν αἱ ἐργασίαι µας ὁμαλώτατα, παρά τάς προσδοκίας µερι-

κῶνδιά τό ἀντίθετον. Αὐτοί πίστευανὅτι ἡ συνεργασία μεταξύ τεσσάρωνκαί
μάλιστα ᾿ Ελλήνων, ἦτο ἀμφιβόλου διαρκείας καθ’ ὅσον τοιοῦτον τι δέν εἶχε
ποτέ παρατηρηθῆ εἰς τά χρονικά τῶν “Ἑλλήνων τῆς ᾽Αμερικῆς καί πολύ
περισσότερον φυσικά τῆς Ἑλλάδος. Παρά ταῦτα ἡ ἐπιχείρησις ἐσυνεχίσθη

καί µετά διετίαν εὑρισκόμεθα ἀπό ἐπαγγελματικῆς ἀπόψεως εἰς ἀνθηράν

οἰκονομικήν κατάστασιν καί εἰς πλήρην ἁρμονίαν ἀπό ἀπόψεως κατανοή-
σεως, ἀλληλοσεβασμοῦ καί ἀγάπης, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἦτο σπουδαιότατον

διά τήν διατήρησιν τῆς συνεργασίας μας.

Ἔτσιὅπωςεἶχον ἔλθει τώρα τά πράγματα ἔπρεπε ἤ νά περιορισθῶμενεἰς

αὐτάς τάς ἐργασίας κι ἀφοῦ μαζέψωμεν ὅσα μαζέψωμεν νά ἐπιστρέψωμενεἰς

τήν ᾿ Ελλάδα ἤ ἐπειδή εἶχον μάθει πλέονκαί οἱ ἄλλοι ᾿Αγγλικά νά ἐπιδοθῶ-

μεν καί εἰς ἄλλας ἐπιχειρήσεις, διότι ἕνας ἐξ ἡμῶν ἤ τό πολύ δύο ἦσαν

ἀρκετοί διά νά ἐπιβλέπουν τό προσωπικόνκαί νά διοικοῦν τήν ὑπάρχουσαν

ἐργασίαν ἐνῶ οἱ ἄλλοι δύο θά μποροῦσαννά διευθύνουν καί ἄλλην παρομοίαν

ἤ καί μεγαλυτέραν ἐπιχείρησιν.

Σχέδια ἐπί σχεδίων μέ ἀπησχόλουν σοβαρῶς κατά τό μεγαλύτερον μέρος

τοῦ 1909, χωρίς βεβαίως νά παραμελῷῶκαί τήν μελέτην µου µιά καί ἐσυνέχιζα

ἀνελλιπῶς τά µαθήµαταεἰς τά διδακτήρια τῆς Χ.Α.Ν. ἀπό τάς ἀρχάς ᾿Ιουλίου

τοῦ 1907. Εἶχον δέ προτάσεις καί παρ᾽ ἄλλων, οἱ ὁποῖοι βλέποντες ὅτι ὁ

συνεταιρισμός μας ἀνεξαρτήτως ἄν ἀπετελεῖτο ἀπό εὐφυεῖς ἤ ἠλιθίους, δέν

ἐπρόκειτο νά κλονισθῇ, ἤθελον κατά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλον τρόπον νά τόν

προσεταιρισθοῦν δι᾽ ἄλλας ἐπιχειρήσεις, διότι τά πάντα εἰς τό μέρος αὐτό
ηὑρίσκοντοἐν τῇ ἐξελίξει των καί πολλοί διέβλεπον τά κέρδη ἀλλά δέν εἶχον

καί τά μέσα διά τά πλησιάσουν. Τρία δέ κυρίωςἐΐδη ἐπιχειρήσεων μέ ἀπησχό-

λησαν σοβαρῶς: αὐτά τά συνέστησαεἰς τήν παρέαν ἀλλά δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς

κανένα δέν ἐπραγματοποιήθη.

Τό πρῶτον ἐκ τούτων ἦτο καί ἔμπνευσις ἰδική μου ἦτο δηλαδή τό νά

ἔλθωμεν δύο ἀπό τήν συντροφιάν εἰς τήν “Ἑλλάδα, μέ ἔξοδα τοῦ κοινοῦ
ταμείου, καί νά ἐξετάσωμεν τήν ἐδῶ κατάστασινκαί τάς προὐποθέσεις διά τήν

Ἵδρυσιν ἑνός οἰκισμοῦ ἐκ τριάκοντα ἤ καί περισσοτέρων μικροκατοικιῶν. Τό

ποσόν πού μπορούσαμεν νά διαθέσωμεν ἦτο περί τάς 50 χιλ. δολ. ἀργότερον

δέ καί περισσότερον ἐάν ἐχρειάζετο᾽ μέ αὐτά τά χρήματα ὑπελόγιζα ὅτι

ἐδυνάμεθα νά ἀγοράσωμενἕνα τμῆμαγῆς, π.χ. εἰς τοῦ Χαροκόπου ἤ ἀλλαχοῦ

ἤ καί εἰς δύο διαφορετικά µέρη διά νά ἔχωμεν τό πλεονέκτημα τῆς ἐπεκτά-
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σεως τῆς πόλεως τῶν ᾿Αθηνῶν. πρότασις αὐτή ἐγένετο κατά τόν ᾿Ιανουά-

ριον τοῦ 1910. Οἱ συνέταιροί μου δέν ἔφερον μέν ἀντίρρησιν, ἡ ἀδιαφορία τῶν

ὅμως ἦτο καταφανής καί διά τοῦτο ἐσταμάτησα πρός τό παρόν τήν

συζήτησιν.

Μετά πάροδον ὅμως ὀλίγου χρόνου ἐκάλεσα μίαν σύσκεψιν μέ τήν ἐλπίδα

ὅτι θά τούς κινοῦσα τό ἐνδιαφέρον. Τούς ἀνέπτυξαὅτι θά ἦτο κρίμα νά χαθῆ

τόσος πολύτιμος χρόνος ἀφοῦ εἴχαμε τήν δυνατότητα νά τόν διαθέσωμεν

ἐπωφελῶς κερδίζοντες περισσότερα χρήματα. Ἢπρότασις αὐτή ἐγένετο ὡς

εἰσήγησις διά νά προπαρασκευάσω τό ἔδαφος μιᾶς δευτέρας προτάσεως, ἧ

ὁποία ἐκτός τοῦ ὅτι εἶχεν ὡς ἕδραν της τήν ᾿Αμερικήν, ἦτο καί πρότασις

ἄλλου δι᾽ ἐπιχείρησιν περί τῆς ὁποίας δέν εἶχε κανείς ἀπό μᾶς ἰδέαν' ἐσκέ-

φθην δέ ὅτι ἐφ᾽ ὅσον διά τήν πρώτην πρότασιν περί τῆς ὁποίας ὅλοι κάτι

ἐγνωρίζαμενκαί ἡ ὁποία θά ἐγένετο καίεἰς τήν πατρίδα ἔδειξαν ἀδιαφορίαν,

διά τήν δευτέραν ἡ ἄρνησις θά ἦτο βεβαία ἄν δέν ἕκανα κάποιαν τοὐλάχιστον

προεισήγησιν.

Ἢδευτέρα πρότασις ἀφεώρα τήν ἀνάμιξίν μας εἰς κινηματογραφικάς

ἐπιχειρήσεις. Εἰς τό Σηάτλ εὑρίσκετο ἀπό πενταετίας εἷςἝλλην ἐκ Κωνστα-

ντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἐξαμερικανισθείς ἐλέγετο «Χάρης». Αὐτός ἦτο ἠλε-

κτρομηχανικός, ἠσχολεῖτο δέ μέ τά κινηματογραφικά καί διετήρει γραφεῖον

πληροφοριῶν. ᾿Εξήταζε τάς ταινίας καί εὕρισκε διά ποίας πολιτείας τῶν,

"Ηνωμένων Πολιτειῶν ἦσαν κατάλληλοι καί πόσην ἐπιτυχίαν θά εἶχον. Ἦτο

δηλ. τρόποντινα κριτικός καί τόν συνεβουλεύοντο διάφοροι κινηματογραφι-

καί ἐπιχειρήσεις ἐπ᾽ ἀμοιβῇ. Ο κ. Χάρης ἤρχετο συχνά εἰς τό κατάστημά

μας καί ἠγόραζε ποῦρα, ποτέ ὅμως δέν μᾶς ἐφανέρωσετήν ἐθνικότητά του.

Κατά μίαν ἐπίσκεψίν του αὐτοσυνεστήθη καί συγχρόνως ἐξέφρασεν τήν

ἐπιθυμίαν νά μέ συναντήσηἰδιαιτέρως διά νά μοῦ ἀναγγείλη κάτι’ τόν ἠρώ-

τησα ποῦμένει καί ὅταν μοῦ εἶπεν ὅτι διετήρει γραφεῖον ὑπεσχέθηνὅτιθά τόν

ἐπισκεπτόμουν ἐκεῖ καί τοῦ ἐζήτησα τήν διεύθυνσιν καί τήν κατάλληλον

ὥραν: πράγματι τήν ἑπομένην μετέβην πρός συνάντησίν του εἰς τό γραφεῖον

του ὅπου εἶδα μεγάλην τάξιν. Τό γραφεῖον του ἀπετελεῖτο ἀπό δύο δωμάτιαεἰς

ἕν τῶν ὁποίων εἰργάζοντο δύο δακτυλογράφοι. Συζητῶντες ἐΐπομεν ὀλίγα διά

τήν ἐργασίαν πού ἔκανε τό γραφεῖον του μετά εἰσήλθομεν εἰς τό θέμα τοῦ

σκοποῦ τῆς συναντήσεώςμας.

Κατ᾽ ἀρχάς μοῦ εἶπεν ὅτι πρό πολλοῦ παρηκολούθειτάς ἐργασίας μας καί

τόν ἐν γένει τρόπον τῆς συνεργασίας μας καί ὅτι θά ἦτο εὐτυχής ἄν ὁ

συνεταιρισμός μας θά ἤθελε νά ἐπεκταθῶμενκαίεἰς τάς κινηματογραφικάς

ἐπιχειρήσεις' μέ διεβεβαίωσε ἐν συνεχείᾳ ὅτι ἦτο πρόθυμος νά συμμετάσχη

καί αὐτός εἰς τό ἥμισυ ἤ καί τό 5ον καθ᾽ ὅσον σύν τῷ χρόνῳ ἦτο δυνατόνεἰς

τό εἶδος τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτῶν νά προστεθοῦν καί ἄλλα πέμπτα καί νά

ἀποτελέσουν ἀκέραιον ἤ καί πολλά ἀκέραια εἰς τήν ἀναλογίαν του’ συνεχί-

σαςεἶπεν ὅτι ἐκεῖνο κυρίως τό ὁποῖον τόν ἐνδιέφερεν ἦτο τό σύστηµα τῆς
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συνεργασίας μας, ὡς καί ὁ ἀριθμός τῶν συνεταίρων, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐπέτρεπεν

νά ἔχωμεν προσωπικήν ἐπίβλεψιν, θά ἦτο δέ εὐχῆς ἔργον, εἶπεν, ἄν θά
ἀπεφασίζαμε συντόμως ἐάν θά συνεργαζώμεθα,διότι εἰς προάστειον τοῦ Λός
"Αντζελες (Εεάἰαπάς) εἶχε ἀποβιώσει κάποιοςἐπιχειρηματίας καί ἡ χήρατου

ἐπώλει τόν κινηµματογράφον,ὁ ὁποῖος ἦτο καλόςκαί ἐπωλεῖτο εἰς συμφέρου-
σαν τιμήν. Θά ἦτο δέ κρῖμα νά χάσωμεν μίαν τέτοιαν εὐκαιρίαν. ᾿Αφοῦ τοῦ

εἶπα ὅτι τήν ἀπάντησιν θά τήν εἶχε εἰς μίαν ἑβδομάδα, τόν ἀπεχαιρέτησα.

Μετά δύο ἤ τρεῖς ἡμέρας ἔκανα λόγον καί εἰς τούς ἄλλους διά τήν

πρότασιν αὐτήν’ χαριτολογῶν ὁ Μακρῆς μοῦ εἶπεν: «σάμπως ἦταν καί ὁ

πατέρας σου θεατρίνος». Τοῦτο δι᾽ ἐμέ ἐσήμαινενὅτι ἡ πρότασις κατ᾽ οὐδένα

λόγονθά ἐγένετο δεκτή κατά τήν ὥρανἐκείνην' διά τοῦτο ἄφησα τήν συζήτη-

σιν εἰς τήν μέσην μέ σκοπόν, ἀφοῦ μεταβῶ μέ τόν κ. Χάρηνἐπιτοπίωῶς καίἴδω

τά πράγματα ἐκ τοῦ πλησίον, νά τήν ἐπαναλάβω ἀργότερον. Τῷ ὄντι συνεννο-

ήθην µέ τόν κ. Χάρηνδιά τό ταξείδιον, εἰδοποίησα τήν διεύθυνσιν ὅτι θά

ἔλειπον δι᾽ ὀλίγας ἡμέρας---ἐπρόκειτο περί ταξειδίου 2 καί πλέον χιλιάδων

χιλιομέτρων--- καί πρίν παρέλθη μία ἑβδομάς ἐταξειδεύαμεν διά Ἀεα]4Ππά5.

Εἰς τάς ἀρχάς Μαρτίου τοῦ 1910 ἐφθάσαμεν κατόπιν διημέρου ταξειδίου

εἰς τήν πόλιν αὐτήν, ἡ ὁποία τότε εἶχεν περί τάς 25.000 χιλ. κατοίκους.

᾿Επεσκέφθημενὡς θεαταί τόν κινηματογράφονὁ ὁποῖος ἦτο καί ὁ μοναδικός

εἰς αὐτήν καί ἔπειτα ὁ κ. Χάρης, ὡς ἔκ τῆς ἰδιότητός του, ἐπεσκέφθη δι᾽

ἐπαγγελματικούς λόγους τήν ἰδιοκτήτριανεἰς τήν ὁποίαν ἦτο γνωστός ἐκ τῶν

ἀγγελιῶν τοῦ γραφείου του καί ἀφοῦ τήν ἔκανε καί πελάτιδά του --ἧτο καί

αὐτό κάτι δι᾽ αὐτόν διότι ἡ συνδρομή ἦτο 120 δολλάρια ἐτησίως--- καί

συνεζήτησαντά ἐμπιστευτικά τῶν ἐργασιῶν των’ κατά τήν ἑπομένην, τρίτην

ἡμέραντῆς ἐκεῖ ἀφίξεώς μας, μέ ἐπαρουσίασεν ὡς ἀγοραστήν. Ἢ συνομιλία

διά τήν ἀγοραπωλησίαν ἦτο σύντομος᾽ ὡς τελευταίαν δέ τιμήν διά τόν κινη-

ματογράφον καθωρίσθη τό ποσόν τῶν 5.000 δολλαρίων ἐκ τῶν ὁποίων, χάρις

εἰς τόν κ. Χάρην, θά ἐπλήρωνα τάς 2.500 μέ δόσεις, ἐάν δέν εἶχα τό ὅλον εἰς

μετρητά, μοῦ ἐδίδετο δέ καί προθεσμία ἑνός μηνός διά νά ἀπαντήσωμεν ἄν

ἐδεχόμην ἤ ὄχι.
Μετά ταῦτα ἐπεστρέψαμενεἰς τό Σηάτλ. Κατά τό ταξείδιον συνεζητήσα-

μεν εὐρύτερονμέ τόν κ. Χάρην περί τῶν κινηματογραφικῶν ἐπιχειρήσεωνκαί

κατέληξα εἰς τό συμπέρασμαὅτι ὁ τομεύς αὐτός τῶν ἐργασιῶν ἀπέδιδε κατά

τήν ἔποχήν ἐκείνην, κατά τό λέγειν, «στραβά (τυφλά) λεφτά». Διά τοῦτο ὅταν

κατά τήν σύσκεψιν ἀνεκοίνωσα τόν σκοπόντοῦ ταξειδίου καί ἐπανέφερον τό

θέμα τῆς προτάσεως, τήν ὁποίαν εἶχον ἀφήσει ἀνοικτήν κατά τήν προηγουμέ-

νην σύσκεψιν, προσέθεσακαί τοῦτο, ὅτι ἄν μέν προέκυπτον κέρδη ἐκ τῆς

ἡμισείας μερίδος ---τό ἄλλον ἥμισυ θά τό ἔπαιρνε ὁ κ. Χάρης-- νά τά

καρπωθῶμενκαί οἱ τέσσαρες κατ᾽ ἀναλογίαν, ἄν ὅμως ἐζημιούμεθα ὅλαιαἱ

ζημίαι νά ἦσανεἰς βάρος µου’ ἀλλάεἰς µάτην’ οὔτε ἡ πρότασις αὐτή ἐγένετο

δεκτή.
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Καίτοι ἐλάχισται πλέον ἐλπίδες ἀπέμενον περί ἀποδοχῆς προτάσεωνδιά

διεύρυνσιν τῶν ἐργασιῶν μας, δι᾽ ἐμέ ἡ ὑπόθεσις ἔπρεπε νά λάβη ἕνα τέλος

διότι ἔπρεπε ἤ νά διευρυνθοῦν αἱ ἐργασίαι ἤ νά ἀκολουθήσω εὐρυτέρας

σπουδάς ἀπό τόν Σεπτέμβριονκαί ἐκεῖθεν. ᾿Επ᾿ αὐτῶν ἡ προτίμησίς μου ἦτο

διαμοιρασμένη κατά 50 πρός 5060. 'Ο περιορισμός ὅμως τῆς διευρύνσεως

ἐντός τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἐργασιῶν, ἀπέβλεπεν εἰς μίαν πιθανότητα κέρδους

καίεἰς τά δύο, διότι ἐφοβούμηνὅτι ἡ διοργάνωσιςκαί νέου συνεταιρισμοῦ,αἱ

εὐθύναι τῶν νέων ἐργασιῶν καί ἐνδεχόμεναι μή προβλεφθεῖσαι διαφοραί

μεταξύ συνεταίρων πιθανόν νά ἀπέκλειονδιά πάντα τήν συνέχισιν τῶν σπου-

δῶν μου. Διά τοῦτο μετά παρέλευσιν μηνός ἔκανα καί ἄλλην πρότασιν, ἡ

ὁποία ἦτο ἐν μέρει γνωστήκαί εἰς τούς συνεταίρους µου καί ἀφεώρα ἁλιευτι-

κάς ἐπιχειρήσεις. Ἢ ἁλιεία εἰς τά μέρη ἐκεῖνα ἦτο ἕν εἶδος ἐπιχειρήσεως

διεξαγόμενον κατά τόν ἑξῆς τρόπον: πλοιάριον συνήθως 10-15 χιλιάδων

δολλαρίων ἐπηνδροῦτο μέ τόν καπετάνιον καί μέ μία ὁμάδα ἐκ 10-12 ἁλιέων

καί ἐπήγαινε βορειότερον πρός ἁλίευσιν σολωμοῦ ἤ ἑνός ἄλλου ἰχθύος 10-20

κιλῶν βάρους καλουμένου «Χάλιμπατ». Τό ἄγνωστον δι᾽ ἡμᾶς ἦτο τό πῶς

διενέμετο τό ἁλιευθησόμενον προϊόν. Κατά τό σύνηθες ὅμως σύστημα αὐτό

θά τό ἐλάμβανε κατά τό ἥμισυ μέν τό πλοῖον,τό δέ ὑπόλοιπον θά κατενέμετο

εἰς ἴσας μερίδας ἐκ τῶν ὁποίων θά ἐλάμβανε δύο ὃ καπετάνιος καί ἀνά μίαν

ἕκαστος ἁλιεύς. Δέν ἐνθυμοῦμαι πόσα ἁλιευτικά ταξείδια ἔκαμνον τά πλοιά-

ρια αὐτά τό ἔτος, πάντως πολλά ἄν ὑπολογίσωμεν ὅτι ἕκαστον ἐταξίδευεν ἀνά

δύο ἤ τρεῖς ἑβδομάδας.

Τήν πρότασιν αὐτήν μᾶς τήν ἔκανε ἕνας Νορβηγός καπετάνιος, ὀνόματι

Θώρμπεν, μᾶς προέτεινεδέ τά ἑξῆς περίπου: θά ἀγοράζαμεἐμεῖς ἕνα ἀπό αὐτά

τά πλοιάρια ἀντί 12-15 χιλιάδας δολλαρίων, τό ὁποῖον θά ἀσφαλίζαμεν ἀμέ-

σωςδιά νά ἐξασφαλίσωμεν τό κεφάλαιον.Διά μίαν δέ ἱκανοποιητικήν διοικη-

τικήν διεξαγωγήν τῶν ξργασιῶν θά τοῦ ἀναθέταμεν τό καπετανᾶτο καί αὐτός

θά μᾶς ἔγραφε τήν οἰκίαν του ὑποθήκην, ἄξιζε δέ αὕτη περί τάς 5 χιλιάδας

δολλάρια. Ἔτσιδέν θά ὑπῆρχε κανένας κίνδυνος δι᾽ ἡμᾶς. Προσέθεσεδέ ὅτι

καί ὑπό τάς δυσμενεστέρας συνθήκας τά κέρδη θά ἐκάλυπτον τήν ἀξίαν τοῦ

πλοίου ἐντός 18-ἱ9 μηνῶν.

Τήν τελευταίαν αὐτήν πρότασιν, ἡ ὁποία εἶχε τήν ἰδίαν τύχην μέ τάς

ἄλλας, ἠκολούθησεν καί ἄλλη ὄχιδι᾽ ἐπιχείρησιν ἀλλ᾽ ἁπλῶς διά τοποθέτη-

σιν χρημάτων. ᾿ἙΕκατόν πεντήκοντα περίπου μέτρα μακράν τοῦ καταστήμα-

τός μας, εἰς τόν σημερινόν ὀμφαλόν τῆς πόλεως καί ἀκριβῶς ἔναντι τῆς

ἑταιρείας ἐπίπλων Ετίάετίο - Νείβοη, ἡ διάνοιξις τῆς λεωφόρουεἶχε σχηματί-

σει ἕνα ἐπίμηκες σχῆμα κάπως τριγωνικόν μέ 20 περίπου μέτρα βάσιν καί

30-40 μ. πλευράς. ᾿Επ᾽ αὐτοῦ εἶχε κτισθῆ διώροφον κτίριον, τό ὁποῖον

ἐπωλεῖτο ἀντί 70.000 δολ. Τήν τιµήν αὐτήν τοῦ κτιρίου ἠδυνάμεθα νά τήν

καλύψωμεν κατά τά 2/3 ἀμέσωςκαί νά τό ἀποπληρώσωμεν ἐκ τῶν προσόδων

αὐτοῦ αἱ ὁποῖαι ἀνήρχοντοεἰς 3.500 δολ. ἐτησίως. Σήµερον τό κτίριον αὐτό,
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ἄν παραµένη ὡς ᾖτο, θά πρέπει νά ἀποφέρη περί τάς 20 ἤ 25 χιλιάδας

δολλαρίῶν μηνιαίως. Δέν τήν ἐδέχθησαν ὅμως οὔτε αὐτήν τήν πρότασίν μου,

ὑποπίπτοντες εἰς τό λάθος πού ἔκανανκαί οἱ ἄλλοιἝλληνες μετανάσται, νά

φυλάττουν δηλ. τήν περιουσίαν των εἰς ρευστόν.

Ὅλαιαἱ προσπάθειαικαί αἱ προτάσεις μου προσέκρουσανεἰς μίαν ἔμμο-

νον ἄρνησιν τοῦ κ. Μακρῆ πλήρως δεδικαιολογημένην δι᾽ αὐτόν τόν ἴδιον,
διότι ὁ κ. Μακρῆς µαζύ μέ τούς δύο ἀδελφούς του, τούς ὁποίουςεἶχεν φέρειεἰς

Μιλγουῶκιεἶχον κοινόν ταμεῖον οἰκογενειακόν καί εἶχον ἀγοράσειεἰς Ναύ-

πακτον ἀξιόλογον περιουσίαν ἀνήκουσα πρίν εἰς κάποιον Πράπαν. Ὃ κ.

Μακρῆς, ὅστις καί, ἀφοῦ ταξίδευσεν εἰς ᾿Ελλάδα, ἠγόρασεν αὐτήν τήν

περιουσίαν καί ἐπανδρεύθη, ἀφήσας δέ τήν σύζυγόν του ἔγκυον ἐπέστρεψεν
εἰς ᾿Αμερικήν, δέν ἔβλεπε ἔκτοτε παρά μόνον τήν ἡμέραν πού θά γύριζε στήν

πατρίδα καί στό σπίτι του, στήν γυναίκα του καί στό νεογέννητο παιδάκι του.

το συγχρόνωςκαί νέος καί ἀκμαῖος ἄνθρωπος ἀλλά καί ἠθικώτατος, ὥστε

ἡ διαμονή του μακράν τῆς γυναικός του ἦτο κάτι πολύ βαρύ δι᾽ αὐτόν.

Φυσικά θά ἠμπορούσαμεκαί χωρίς τόν κ. Μακρῆ νά ἐνεργήσωμεν, ἀλλ᾽

ἐκεῖνος εἶχε πείσει καί τόν ᾿Αντωνόπουλονὅτι ἐρχόμενος εἰς Ναύπακτον μέ

τόσα χρήματαπούεἶχε καί μάλιστα ἄν ἔπαιρνε καί προῖκα καί ἐνυμφεύετο, θά

ἐγκαθίστατο ἐκεῖ ὡς ἀφέντης. ᾿Ο δέ Φερτάκης καθ᾽ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς

συσκέψεως ἤκουεν μόνον χωρίς νά ὁμιλήση καθόλου. Θά ἠδυνάμην βεβαίως

νά ἐνεργήσω καί μόνος μου ἀλλά θά ἔπρεπε, ὡς προεῖπον, νά ἐγκαταλείψω

κάθε σκέψιν διά πνευματικήν ἐξέλιξιν καί τοῦτο δέν τό ἤθελα καθόλου,διότι
ἡ ἐπιθυμία μου δι᾽ ἀνωτέραν μόρφωσιν ἦτο ἀκατανίκητος καί οὐδέν ὑλικόν

μέσον ἠδύνατο νά τήν καταπνίξη ἐν τῷ συνόλῳ της.
Ἔτσι ἐξελίσσετο ἡ κατάστασις κατά τό πρῶτον ἥμισυ τοῦ 1910, χωρίς

βεβαίως αὐτή νά ἐπηρεάση τήν κίνησιν τῶν ἐργασιῶν μας ἤ τάς μεταξύ μας

ἀγαθάς σχέσεις. Αἱ περί ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν συζητήσεις ἦσαν παρό-

μοιαι μέ αὐτάς πού διεξάγονται εἰς μίαν οἰκογένειαν προκειμένου περί τῆς

ἀποκαταστάσεωςμιᾶς θυγατρός. ᾿Αφοῦ ὅμωςὅλαι αὐταί αἱ συζητήσεις ἀπέ-

τυχαν ἐπρότεινα εἰς τούς συνεταίρους μου, ἀφοῦ παραιτηθῶ φυσικά τοῦ ἐξ 100

δολ. μηνιαίου μισθοῦ μου καί περιορισθῶ εἰς τά ποσοστά ἀπό τά κέρδη τῶν

ἐργασιῶν, νά διαθέσω ξξ ὁλοκλήρου τόν καιρόν μουεἰς μελέτας. ᾿Απέβλεπον

δέ εἰς μίαν ἀκαδημαϊκήν μόρφωσινπερί τά οἰκονομολογικά καί κοινωνιολο-

γικά θέματα.

Ἢπρότασίς µου αὐτή ἐγένετο μετ᾽ εὐχαριστήσεως δεκτή ἐκ μέρους τῶν

συνεργατῶν µου ἐφ᾽ ὅσον μάλιστα θά ἐπέβλεπον τάς τυχόν προκυπτούσας

σοβαράςὑποθέσεις τῆς ἐπιχειρήσεως ἄμισθος, συγχρόνωςδέ ἡ διεύθυνσις θά

ἠδύνατο νά εὕρη εἰς τήν καθημερινήν ἐργασίαν ἀντικαταστάτην μου ἀντί

μηνιαίου μισθοῦ 60 µόνον δολλαρίων. Ἔτσι λοιπόν τόν ᾿Ιούλιον τοῦ 1910

ἀπεφάσισα νά κάνω κύριον ἔργον μου τάς σπουδάς, ἔργον βεβαίως ἀμφιβόλου

χρηματικῆς ἀποδόσεως, καί πάρεργον τάς ἐπιχειρήσεις ἀπό τάς ὁποίας
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θετικά ὀφέλη. Πάντως ἀπό τήν
κανείς θά ἠμποροῦσε νά περιμένη πολλά καί

καί ἕνα χρηματικόν ποσόνδιά
ἐργασίαν μου, ὑπῆρχε δι᾽ ἐμέ τοὐλάχιστον,

πᾶσαν ἐνδεχομένην ἀντιξοότητα τῆς ζωῆς.
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