
"Ένας ζωντανός θεός" τοσ Λεσκάδιοσ Χερν 

Ο Φεξλ εθηηκνύζε πάληα ηελ ηηκηόηεηα, ηελ απιντθόηεηα, ηελ θαινθαγαζία, ηηο 
παηξνπαξάδνηεο δειαδή αξεηέο πνπ αλαγλώξηδε ζηνλ ηαπσληθό ιαό. Με ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπιιέμεη ιατθέο ηζηνξίεο θαη δηεγήκαηα, ν Φεξλ θαηάθεξε λα 
δηαζώζεη από ζίγνπξν ρακό ηηο ιατθέο παξαδόζεηο, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δειαδή πνπ 
ζπλζέηνπλ ηνλ θνηλσληθό ηζηό ηεο Ιαπσλίαο. Γη'απηό άιισζηε θαη ε ηζηνξία απηή είρε 
ηε ζέζε ηεο ζηα αλαγλσζηηθά ησλ ζρνιείσλ ηεο Ιαπσλίαο. 

Από ηηο απαξρέο ηνπ Κόζκνπ, νη αθηέο ηεο Ιαπσλίαο πιήηηνληαη θαηά πεξηόδνπο από 
ηεξάζηηα παιηξξνηαθά θύκαηα παιηξξνηαθά θύκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ζεηζκνύο 
ή ππνβξύρηεο εθαηζηεηνγελείο εθξήμεηο. Απηέο ηηο ηξνκεξέο, απόηνκεο πιεκκπξίδεο 
ηεο ζάιαζζαο νη Ιάπσλεο ηηο νλνκάδνπλ ηζνπλάκη . Η ηειεπηαία έιαβε ρώξα ην βξάδπ 
ηεο 17 εο Ινπλίνπ 1896, όηαλ έλα θύκα κήθνπο 200 κηιίσλ έπιεμε ηηο 
βνξεηναλαηνιηθέο επαξρίεο Μηγηάγθη, Ινπάηε θαη Ανκόξη, παξαζύξνληαο δεθάδεο 
θσκνπόιεηο θαη ρσξηά, θαηαζηξέθνληαο νιόθιεξεο επαξρίεο θαη ζβήλνληαο πεξί ηηο 
ηξηάληα ρηιηάδεο αλζξώπηλεο δσέο... Η ηζηνξία ηνπ Φακαγθνύηζη Γθνρέτ είλαη ε 
ηζηνξία κηαο ηέηνηαο θαηαζηξνθήο πνπ έιαβε ρώξα πνιύ πξηλ από ηελ πεξίνδν 
Μέτηδη, ζε θάπνηα άιιε ηαπσληθή αθηή.  

Ήηαλ πιένλ ειηθησκέλνο όηαλ ζπλέβε ην γεγνλόο πνπ ηνλ έθαλε γλσζηό. Ήηαλ ν πην 
ζεκαληηθόο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνύ ηνπ: είρε δηαηειέζεη γηα αξθεηά ρξόληα ν κνπξαόζα 
ηνπ, δειαδή, ν επη θεθαιήο ηνπ ρσξηνύ: θαη δελ ηνλ ζπκπαζνύζαλ ιηγόηεξν απ'όηη 
ηνλ ζέβνληαλ. Οη άλζξσπνη ζπρλά ηνλ απνθαινύζαλ Οηδίζαλ, πνπ ζεκαίλεη παππνύο, 
αιιά σο ν πινπζηώηεξνο άλζξσπνο ηεο θνηλόηεηνο είρε απνθηήζεη θαη ην 
παξαηζνύθιη Τζόηδα ν Πινύζηνο'. Έδηλε ζπκβνπιέο ζηνπο κηθξόηεξνπο γαηνθηήκνλεο 
γηα ην ζπκθέξνλ ηνπο, δηακεζνιαβνύζε γηα λα επηιύζεη ηηο δηαθνξέο ηνπο, ηνπο 
δάλεηδε ρξήκαηα όηαλ είραλ αλάγθε θαη θξόληηδε ώζηε λα δηαζέηνπλ ην ξύδη ηνπο κε 
ηνπο θαιύηεξνπο δπλαηόλ όξνπο.  

Η κεγάιε αρπξνζθεπήο αγξνηθία ηνπ ήηαλ θηηζκέλε ζηελ άθξε ελόο κηθξνύ 
νξνπεδίνπ πνπ δέζπνδε πάλσ από ηνλ όξκν. Τν νξνπέδην, αθηεξσκέλν ζρεδόλ 
νιόθιεξν ζηελ ξπδνπαξαγσγή, πεξηβαιιόηαλ από ηξεηο πιεπξέο από ππθλνδαζσκέλα 
πςώκαηα. Από ηελ παξάιηα πιεπξά ηνπ νξνπεδίνπ ην έδαθνο θαηεθόξηδε 
δεκηνπξγώληαο κηα θαηαπξάζηλε θνηιόηεηα πνπ έθζαλε κέρξη ην γηαιό, ζαλ λα είρε 
αθαηξέζεη θάπνηνο ηε γε κε έλα θνπηάιη. Καη νιόθιεξε απηή ε πιαγηά, ηξία ηέηαξηα 
ηνπ κηιίνπ ζε κάθξνο, ήηαλ έηζη δηακνξθσκέλε κε πεδνύιεο ώζηε θαηλόηαλ από ηε 
ζάιαζζα ζαλ κηα ηεξάζηηα, θαηαπξάζηλε ζθάια, πνπ ηε ρώξηδε ζηε κέζε έλα ζηελό, 
ιεπθό κνλνπάηη πνπ αλέβαηλε ην βνπλό. Τν θέληξν ηνπ ρσξηνύ, ζηελ θακπύιε ηνπ 
όξκνπ, απνηειείην από ελελήληα ζπίηηα κε αρπξνζθεπέο θαη έλα λαό ηνπ Σίλην. Άιια 
ζπίηηα ζθαξθάισλαλ ζηελ πιαγηά εθαηέξσζελ ηνπ κνλνπαηηνύ, κέρξη ηελ θαηνηθία 
ηνπ Τζόηδα.  

Έλα απόγεπκα ηνπ θζηλνπώξνπ, ν Φακαγθνύηζη Γθνρέτ παξαθνινπζνύζε από ην 
κπαιθόλη ηνπ ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα θάπνηα γηνξηή, θάησ ζην ρσξηό. Η ζνδεηά ηνπ 
ξπδηνύ ήηαλ πνιύ θαιή θαη νη ρσξηθνί ζθόπεπαλ λα γηνξηάζνπλ ην γεγνλόο κε έλα 
ρνξό ζην πξναύιην ηνπ νπηδηγθάκη   ηνπ λανύ δειαδή ηεο πνιηνύρνπ ζεόηεηαο ηνπ 
ρσξηνύ. Ο ειηθησκέλνο άλδξαο έβιεπε ηηο ενξηαζηηθέο ζεκαίεο (ηα λνκπόξη ) λα 
θπκαηίδνπλ πάλσ από ηηο ζηέγεο ηνπ κνλαδηθνύ δξόκνπ, ηηο ζεηξέο ησλ θαλαξηώλ από 
ραξηί θξεκαζκέλσλ από ζηύινπο κπακπνύ, ηηο δηαθνζκήζεηο ηνπ λανύ θαη ην 
πνιύρξσκν πιήζνο ησλ λέσλ. Δελ είρε καδί ηνπ εθείλν ην βξάδπ θαλέλαλ άιινλ από 
ηνλ εγγνλό ηνπ, έλα παιεθαξάθη δέθα εηώλ, αθνύ νη ππόινηπνη είραλ θαηέβεη ζην 



ρσξηό από λσξίο. Θα είρε πάεη καδί ηνπο αιιά αηζζαλόηαλ πην αδύλακνο απ'όηη 
ζπλήζσο.  

Η κέξα ήηαλ απνπληθηηθή, θαη παξά ην αεξάθη πνπ είρε ζεθσζεί, ε αηκόζθαηξα ήηαλ 
βαξεηά θαη δεζηή, ηέηνηα πνπ, όπσο γλσξίδνπλ νη Ιάπσλεο ρσξηθνί από εκπεηξία, 
επηθξαηεί ζπρλά πξηλ από ζεηζκό. Καη όλησο ν ζεηζκόο ήξζε αιιά ήηαλ αζζελήο θαη 
δελ ηξόκαμε θαλείο. Ο Φακαγθνύηζη όκσο, πνπ είρε δήζεη εθαηνληάδεο ζεηζκνύο, 
αηζζάλζεθε θάπσο παξάμελα, αθνύ νη δνλήζεηο ήζαλ καθξόζπξηεο θαη θάπσο 
ειαζηηθέο. Έκνηαδαλ ζαλ απόερνο θάπνηνπ ηεξάζηηνπ ζεηζκνύ πνιύ καθξπά. Τν ζπίηη 
έηξημε θαη ζείζηεθε απαιά αξθεηέο θνξέο. Έπεηηα εζύραζε.  

Καζώο ζηακάηεζαλ νη δνλήζεηο ηα γέξηθα κάηηα ηνπ Φακαγθνύηζη ζηξάθεθαλ 
αλήζπρα πξνο ην ρσξηό. Σπκβαίλεη ζπρλά όηαλ ε πξνζνρή θάπνηνπ είλαη ζηξακκέλε 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν λα απνζπάηαη απόηνκα από θάηη πνπ δελ είλαη ζπλεηδεηά 
νξαηό, αιιά δηεγείξεη κηα αθαζόξηζηε αίζζεζε ηνπ αγλώζηνπ πνπ θπξηαξρεί ζην 
θαηώθιη ηεο αζπλείδεηεο αληίιεςεο πέξα από ην νπηηθό πεδίν. Έηζη αληειήθζε ν 
Φακαγθνύηζη θάηη παξάμελν πνπ είρε αξρίζεη λα ζπκβαίλεη. Σεθώζεθε όξζηνο θαη 
θνίηαμε πξνο ηνλ σθεαλό. Τα λεξά είραλ αξρίζεη λα ζθνηεηληάδνπλ θαη λα 
ζπκπεξηθέξνληαη αιιόθνηα: απνκαθξύλνληαλ από ηελ αθηή όπσο κε ηελ άκπσηε θαη 
κάιηζηα αληίζεηα από ηνλ άλεκν.  

Σύληνκα, νιόθιεξν ην ρσξηό είρε αληηιεθζεί ην θαηλόκελν. Πξνθαλώο, θαλείο δελ 
είρε αηζζαλζεί ηηο δνλήζεηο ηεο γεο αιιά όινη είραλ εθπιαγεί από ηα λεξά πνπ 
απνηξαβηνύληαλ. Έηξεραλ πνιινί πξνο ηελ παξαιία ή αθόκε θαη ζηα ξερά γηα λα ην 
παξαηεξήζνπλ από θνληά. Πνηέ θαλείο δελ είρε δεη ηέηνηα άκπσηε ζηε δσή ηνπ. 
Δηάθνξα αζέαηα κέρξη ηόηε άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη: κέξε ηνπ ακκώδνπο βπζνύ, ή 
βξάρηα θαιπκκέλα κε θύθηα εκθαλίδνληαλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ Φακαγθνύηζη. Καη 
θαλείο από ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο δελ θαηλόηαλ λα θαηαιαβαίλεη ηη ζήκαηλε απηό ην 
αθξαίν θαηλόκελν.  

Ο ίδηνο ν Φακαγθνύηζη Γθνρέτ δελ είρε παξαηεξήζεη πνηέ ηνπ θάηη παξόκνην, αιιά 
ζπκόηαλ δηάθνξα πνπ ηνπ είρε πεη ν παηέξαο ηνπ παηέξα ηνπ θαη γλώξηδε όιεο ηηο 
παξαδόζεηο ηεο αθηήο. Καηάιαβε ηη ζα έθαλε ε ζάιαζζα. Ίζσο λα ζθέθζεθε πόζνο 
ρξόλνο ζα ρξεηαδόηαλ λα ζηείιεη κήλπκα ζην ρσξηό ή λα θαιέζεη ηνπο βνπδδηζηέο 
κνλαρνύο πάλσ ζην ύςσκα λα ερήζνπλ ηελ θακπάλα ηνπ λανύ. ..Αιιά ζα ρξεηαζηώ 
πεξηζζόηεξν ρξόλν λα πεξηγξάςσ ην ηη λνκίδσ νηη ζθεπηόηαλ από ην ηη ζθέθζεθε λα 
θάλεη ζηελ πξάμε. Κάιεζε απιά ηνλ εγγνλό ηνπ: 
- «Τάληα! Γξήγνξα. Ακέζσο!..Άλαςέ κνπ έλα δαπιό!» 

Τα Τατκάηζνπ, νη δαπινί από πεύθν, θπιάζζνληαη πάληα ζε εηνηκόηεηα ζηα 
παξαιηαθά ζπίηηα γηα ηηο ζύειιεο πνπ μεζπνύλ λύθηα, αιιά θαη γηα ζξεζθεπηηθέο 
γηνξηέο Σίλην. Τν παηδί άλαςε έλα δαπιό ακέζσο θαη ν γέξνο έηξεμε κε ην δαπιό 
ζηνλ νξπδώλα, όπνπ ήζαλ καδεκέλεο εθαηνληάδεο ζεκσληέο ξπδηνύ, ζρεδόλ νιόθιεξε 
ε πεξηνπζία ηνπ, έηνηκεο λα κεηαθεξζνύλ. Πιεζίαζε πξώηα ηηο ζεκσληέο πνπ ήζαλ 
πην θνληά ζηελ άθξε ηεο πιαγηάο θαη άξρηζε λα ηνπο βάδεη θσηηά, ηξέρνληαο από ηε 
κία ζηελ άιιε όζν γξήγνξα άληεραλ ηα γέξηθα πόδηα ηνπ. Οη θαηάμεξεο ζεκσληέο 
άξπαμαλ ζαλ πξνζάλακα θαη ε ζαιάζζηα αύξα θνύλησλε ηηο θιόγεο πξνο ηε ζηεξηά. 
Οη ζεκσληέο έγηλαλ παξαλάισκα ηνπ ππξόο θαη νη θιόγεο θαη ν θαπλόο αλέβεθαλ 
ςειά ζηνλ νπξαλό δεκηνπξγώληαο κηα ηεξάζηηα ζηήιε. Ο Τάληα έθπιεθηνο θαη 
ηξνκαγκέλνο έηξερε πίζσ από ηνλ παππνύ ηνπ, θιαίγνληαο, 
- «Οηδίζαλ! Γηαηί; Οηδίζαλ! Γηαηί; Μα, γηαηί;» 

Αιιά ν Φακαγθνύηζη δελ απαληνύζε: δελ είρε ρξόλν λα εμεγήζεη. Σθεθηόηαλ κνλάρα 
ηηο ηεηξαθόζηεο δσέο πνπ έπξεπε λα ζώζεη από ηνλ θίλδπλν. Γηα ιίγν ην παηδί 
ζηάζεθε λα θνηηάδεη αγξηεκέλν ην ξύδη πνπ θαηγόηαλ. Έπεηηα, μέζπαζε ζε θιάκκαηα 



θαη έηξεμε πξνο ην ζπίηη, ζίγνπξν νηη ν παππνύο ηνπ είρε ηξειιαζεί. Ο Φακαγθνύηζη 
ζπλέρηζε λα βάδεη θσηηά ζηηο ζεκσληέο κέρξη ηελ άθξε ηνπ νξπδώλα θαη έπεηηα 
πέηαμε ην δαπιό θαη πεξίκελε. Ο δηάθνλνο ηνπ λανύ, παξαηεξώληαο ηε θσηηά, άξρηζε 
λα ρηππά ηελ θακπάλα θαη νη άλζξσπνη εηδνπνηεκέλνη από ηε θσηηά θαη ηελ θακπάλα 
έηξεμαλ ακέζσο. Ο Φακαγθνύηζη ηνπο έβιεπε λα αλεθνξίδνπλ από ηε ζάιαζζα θαη 
κέζα από ην ρσξηό, ζαλ ζηξαηόο από κπξκήγθηα πνπ ζηα αλήζπρα κάηηα ηνπ 
έκνηαδαλ λα θηλνύληαη πην αξγά από απηά. Οη ζηηγκέο ηνπ θαίλνληαλ αηειείσηεο. Ο 
ήιηνο έπεθηε θαη κε ηηο ηειεπηαίεο πνξηνθαιί αθηίλεο θώηηδε ην απνγπκλσκέλν θαη 
ξπηηδηαζκέλν βπζό ηεο ζάιαζζαο πνπ αθόκα ζπλέρηδε λα ηξέρεη πξνο ην βάζνο ηνπ 
νξίδνληα.  

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ν Φακαγθνύηζη δελ ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλεη πνιύ αθνύ 
νη πξώηνη λεαξνί ρσξηθνί έθζαλαλ ηξέρνληαο λα ζβήζνπλ ηε θσηηά. Ο Τζόηδα όκσο 
ηνπο ζηακάηεζε πξνηείλνληαο ηα ρέξηα ηνπ. 
- «Άζηε ηα λα θανύλ παηδηά!» ηνπο πξόζηαμε, «Δελ πεηξάδεη! Θέισ όιν ην Μνύξα ην 
ρσξηό- λα καδεπηεί εδώ. Υπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο, Τάτρελ ληέζνπ! »  

Οιόθιεξν ην ρσξηό έθζαλε πηα θαη ν Φακαγθνύηζη ηνπο κεηξνύζε. ινη νη λεαξνί 
θαη ηα παηδηά ήζαλ ζύληνκα εθεί θαη άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ θαη νη λεώηεξεο 
γπλαίθεο κε ηα θνξίηζηα. Έπεηηα, νη ειηθησκέλνη θαη νη κεηέξεο θξαηώληαο ηα παηδηά 
ηνπο ή κε ηα κσξά δεκέλα ζηελ πιάηε. Γηαηί θαη ηα παηδηά κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ 
ζην θνπβάιεκα ηνπ λεξνύ. Πην θάησ αθνινπζνύζαλ νη πην αλήκπνξνη θαη γέξνη πνπ 
αλεθόξηδαλ ζηγά-ζηγά. Τν πιήζνο, πνπ πξνθαλώο δελ θαηαιάβαηλε ηη ζπκβαίλεη 
θνίηαδε πόηε κε ζηελνρώξηα ηηο θιεγόκελεο ζεκσληέο, πόηε ην αηάξαρν πξόζσπν ηνπ 
Τζόηδα. Καη ν ήιηνο έθζαζε ζηε δύζε ηνπ. 
- «Ο παππνύο ηξειιάζεθε, ηνλ θνβάκαη!» έθιαηγε κε ιπγκνύο ν Τάληα, απαληώληαο 
ζηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο. «Είλαη ηξειιόο! Έβαιε κόλνο ηνπ θσηηά ζην ξύδη: ηνλ είδα 
λα ην θάλεη!» 

- «ζν γηα ην ξύδη», θώλαμε ν Φακαγθνύηζη, «Λέεη αιήζεηα. Εγώ έβαια θσηηά ζην 
ξύδη...Είλαη όινη εδώ;»  

Ο αξρεγόο ηεο νκάδνο, ν Κνπκίηζν , θαη νη νηθνγελεηάξρεο θνίηαμαλ γύξσ ηνπο θαη 
πξνο ην ρσξηό θαη απήληεζαλ ζεηηθά: «Είλαη όινη εδώ ή ζα είλαη ζε ιίγν...Δελ 
θαηαιαβαίλνπκε όκσο» 

- «Αξέ!» Εθεί! Αλαθώλεζε ν ειηθησκέλνο άληξαο όζν δπλαηά κπνξνύζε, δείρλνληαο 
πξνο ηνλ σθεαλό. «Πείηε κε ηώξα ηξειιό αλ ζέιεηε!»  

Μέζα από ην δεηιηλό, πξνο ηελ αλαηνιή, εθεί πνπ θνίηαδαλ όινη, θάλεθε ζηελ άθξε 
ηνπ ζθνηεηλνύ νξίδνληα κηα ιεπηή, αρλή γξακκή ζαλ αθηή, εθεί όκσο πνπ δελ ππήξρε 
αθηή. Καη όζν θνίηαδαλ, ε αθηνγξακκή θαηλόηαλ λα πιεζηάδεη θαη λα κεγαιώλεη 
πνιύ πην γξήγνξα από όζν ζα θαηλόηαλ εάλ πιεζίαδαλ εθείλνη ηε ζηεξηά από ηε 
ζάιαζζα. Καη απηό, γηαηί ε ζθνηεηλή αθηνγξακκή πνπ πιεζίαδε δελ ήηαλ άιιε από 
ηελ απνηξαβεγκέλε ζάιαζζα πνπ επέζηξεθε, ζαλ ηείρνο πνπ θηλείηαη πην γξήγνξα 
θη'από αεηό.  

- «Τζνπλάκη!» νύξιηαμε ην πιήζνο θαη ηόηε, όια ηα νπξιηαρηά, όινη νη ήρνη θαη ε 
δύλακε ηεο αθνήο πλίγεθαλ από έλα απεξίγξαπην ρηύπεκα, πην ηζρπξό από θεξαπλό, 
θαζώο ν θνινζζηαίνο όγθνο ησλ λεξώλ ηξάληαμε ηελ αθηή κε ηόζν βάξνο πνπ έζηεηιε 
κηα αλαηξηρίια ζηνπο γύξσ ιόθνπο θαη έλα ρείκαξξν αθξώλ κε αλαιακπέο όπσο νη 
ζπλερείο αζηξαπέο. Έπεηηα, γηα ιίγεο ζηηγκέο ηίπνηα δελ θαηλόηαλ παξά κόλν ην 
ζύλλεθν από λεξό πνπ ζθαξθάισλε ηε πιαγηά ζαλ πέπιν. Οη άλζξσπνη 
δηαζθνξπίζηεθαλ παληθόβιεηνη κόλν θαη κόλν από ηελ απεηιή πνπ αηζζάλνληαλ. 
ηαλ μαλαθνίηαμαλ πίζσ ηνπο είδαλ έλαλ αγξηεκέλν ρείκαξξν λεξνύ λα πλίγεη ηα 



ζπίηηα ηνπο. Σηε ζπλέρεηα, ηξαβήρηεθε πίζσ κε ηξνκεξό βνπεηό μεζθίδνληαο ηα 
ζσζηθά ηεο γεο θαζώο έθεπγε. Δύν, ηξείο, πέληε θνξέο επαλειήθζε ην ίδην πξάγκα, 
θάζε θνξά θαη πην ήπηα θαη ζην ηέινο ε ζάιαζζα επέζηξεςε ζην αξραίν ηεο βαζίιεην 
όπνπ θαη παξέκεηλε, αγξηεκέλε, όπσο κεηά από ηπθώλα.  

Σην νξνπέδην, γηα ιίγε ώξα δελ κίιεζε θαλείο. ινη θνίηαδαλ άθσλνη ηελ 
θαηαζηξνθή από θάησ ηνπο, ηε θξίθε ησλ πεηακέλσλ νγθόιηζσλ θαη ηελ νιόγπκλε 
ραξάδξα πνπ είρε αλνίμεη, ηνλ θπθεώλα ηνπ ξεκαγκέλνπ βπζνύ πνπ είρε ραξάμεη ην 
θύκα θαη ηα ραιίθηα πνπ είραλ πεηαρηεί πάλσ από ηα ζπίηηα θαη κέρξη ην λαό. Τν 
ρσξηό απιώο δελ ππήξρε πηα. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ αγξώλ δελ ππήξρε πηα. 
Αθόκε θαη νη πεδνύιεο δελ ππήξραλ πηα θαη από ηα ζπίηηα πνπ ήζαλ γύξσ από ηνλ 
όξκν ζώδνληαλ κόλν δύν αρπξέληεο ζηέγεο πνπ επέπιεαλ ζηνλ σθεαλό. Η ηαξαρή ηνπ 
παξά ιίγν ζαλάηνπ θαη ε ζύγρπζε γηα ηελ νινθιεξσηηθή απώιεηα ησλ πάλησλ ηνπο 
είρε βνπβάλεη όινπο, κέρξηο όηνπ αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ Φακαγθνύηζη, πνπ 
παξαηήξεζε ήξεκα, «Γη'απηό έβαια θσηηά ζην ξύδη».  

Απηόο ν ίδηνο, ν Τζόηδα, ηώξα βξηζθόηαλ αλάκεζά ηνπο πην θησρόο από ηνπο 
θησρνύο. Η πεξηνπζία ηνπ είρε όιε ραζεί, αιιά κε ηε ζπζία ηνπ απηή είρε ζώζεη 
ηεηξαθόζηεο δσέο. Ο κηθξόο Τάληα έηξεμε δίπια ηνπ θαη ηνλ έπηαζε από ην ρέξη 
δεηώληαο ηνπ ζπγγλώκε γηα ηηο θαθίεο πνπ είρε μεζηνκίζεη. Οπόηε, όινο ν θόζκνο 
μαθληθά αληειήθζε ζε πνηόλ ρξσζηνύζε ηε δσή ηνπ θαη άξρηζαλ λα ζπδεηνύλ πσο κε 
ηόζν απιή πξνλνεηηθόηεηα θαη πόζε απηαπάξλεζε ηνπο είρε ζώζεη. Οη πξνεζηνί ηνπ 
ρσξηνύ γνλάηηζαλ ζην ρώκα κπξνζηά ζηνλ Φακαγθνύηζη Γθνρέτ θαη ηνπο 
αθνινύζεζε όιν ην ρσξηό.  

Έπεηηα, ν γέξνο έθιαςε γηα ιίγν από ζπγθίλεζε θαη ραξά αιιά θαη γηαηί ήηαλ γέξνο 
θαη αδύλακνο θαη είρε πεξάζεη κηα δύζθνιε εκπεηξία. 
- «Τν ζπίηη κνπ γιύησζε», είπε, κόιηο θαηάθεξε λα βξεί ηα ιόγηα ηνπ, ρατδεύνληαο 
ηαπηόρξνλα ηα ζθνύξα κάγνπια ηνπ Τάληα, «θαη έρεη ρώξν γηα αξθεηνύο. Καζώο 
επίζεο, ζηέθεηαη αθόκε θαη ν λαόο ζην ύςσκα θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη θαηαθύγην 
ζηνπο ππόινηπνπο». 
Έπεηηα, ηνπο νδήγεζε ζην ζπίηη ηνπ ελώ νη ρσξηαλνί έθιαηγαλ θαη θώλαδαλ.  

Η πεξίνδνο δπζθνιίαο θξάηεζε αξθεηά, γηαηί εθείλν ηνλ θαηξό δελ ππήξρε γξήγνξε 
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ επαξρηώλ θαη ε όπνηα βνήζεηα ζα εξρόηαλ από καθξηά. ηαλ 
όκσο ήξζαλ θαιύηεξεο κέξεο, νη άλζξσπνη δελ μέραζαλ ην ρξένο ηνπο πξνο ηνλ 
Φακαγθνύηζη Γθνρέτ. Δελ κπνξνύζαλ λα ηνλ θάλνπλ πινύζην, νύηε ζα αλερόηαλ 
εθείλνο λα ηνπο βιέπεη λα ππνθέξνπλ γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην αθόκε θαη αλ είραλ 
ηέηνηα δπλαηόηεηα. Εθηόο απηνύ, ηα δώξα δελ ζα έθηαλαλ πνηέ λα αλαπιεξώζνπλ ηα 
αηζζήκαηα ζεβαζκνύ θαη ζηνξγήο πνπ έλνησζαλ γη'απηόλ: γηαηί όλησο πίζηεπαλ νηη ην 
πλεύκα ηνπ ήηαλ αγηαζκέλν. Οπόηε ηνλ αλεθήξπμαλ Θεό-Άξρνληα θαη έθηνηε ηνλ 
απνθαινύζαλ Φακαγθνύηζη Νηάτκηόηδηλ ζεσξώληαο νηη δελ ππήξρε κεγαιύηεξε ηηκή. 
Καη όλησο δελ ζα κπνξνύζε λα ππάξρεη κεγαιύηεξε ηηκή γηα έλαλ ζλεηό ζε θακκία 
ρώξα. ηαλ μαλάρηηζαλ ην ρσξηό, έρηηζαλ θαη έλα λαό αθηεξσκέλν ζην πλεύκα ηνπ 
θαη θξέκαζαλ πάλσ ηνπ κηα επηγξαθή κε ην όλνκά ηνπ γξακκέλν κε ρξπζνύο 
θηλεδηθνύο ραξαθηήξεο. Εθεί ηνλ ιάηξεπαλ κε πξνζεπρέο θαη ηάκαηα. Πσο 
αηζζαλόηαλ εθείλνο δελ κπνξώ λα πσ. Ξέξσ κνλάρα νηη εθείλνο ζπλέρηζε λα κέλεη 
πάλσ ζην ύςσκα, ζην αρπξνζθέπαζην ζπίηη ηνπ, κε ηα παηδηά ηνπ θαη ηα παηδηά ησλ 
παηδηώλ ηνπ, κε ηελ ίδηα αλζξσπηά θαη απιόηεηα όπσο πάληνηε, ελώ ην πλεύκα ηνπ 
ιαηξεπόηαλ ζην λαό ιίγν παξαθάησ. Έρεη πεζάλεη πάλσ από εθαηό ρξόληα, αιιά ν 
λαόο ηνπ, κνπ ιέλε νηη ππάξρεη αθόκε θαη νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα πξνζεύρνληαη 
ζην πλεύκα ηνπ θαινύ γεξν-αγξόηε λα ηνπο βνεζήζεη ζε ώξα θόβνπ ή αλάγθεο.  
 



* Η ηζηνξία πεξηιακβάλεηαη ζε έλα βηβιίν ηνπ Λεπθάδηνπ Φεξλ πνπ εθδόζεθε ην 
1897 θαη βαζίδεηαη ζε έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ελόο 
πξνεζηνύ ελόο παξαζαιάζζηνπ ρσξηνύ πνπ πξνηίκεζε λα ζπζηάζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ 
γηα λα ζώζεη ηνπο θαηνίθνπο από έλα παιηξξνηαθό θύκα, ην γλσζηό ηζνπλάκη. Η 
ηζηνξία απηή πεξηέρεη ζεκαληηθά δηδάγκαηα γηα ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, ηε 
ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο ζπζίαο, ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπ ζπιινγηθνύ θαινύ έλαληη 
ηνπ πξνζσπηθνύ ζπκθέξνληνο, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαηά ηελ αληηκεηώπηζε 
απξόβιεπη σλ θξίζεσλ θαη ην πλεύκα αιιεινβνεζείαο ζηηο παξαδνζηαθέο 
θνηλόηεηεο.  

Τν θείκελν πξνέξρεηαη από ηε δηάιεμε ηνπ Σύκβνπινπ ηεο Ιαπσληθήο Πξεζβείαο θ. 
Ninomiya κε ζέκα " Ο Λεπθάδηνο Φεξλ σο Σπγγξαθέαο".  

  

 


