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Είναι απ’ τη φύση του γενναιόδωρος ο λόρδος, έτσι ήταν
πάντα. Νοιαζόταν τους φτωχούς, τους σκλαβωμένους,
τους σκληρά εργαζόμενους και τους ανθρώπους που κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται με κάθε τρόπο. Μισούσε
τη δουλεία και πάντα έλεγε πως πρέπει να σταματήσει
αυτή η ντροπή του γένους των ανθρώπων και σιχαινόταν τους συμπατριώτες μας που εμπλέκονταν σ’ αυτήν.
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Η Μαρία Σκιαδαρέση γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε ιστορία
και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για πολλά χρόνια δίδαξε ιστορία στην
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’Arc.
Έχει γράψει μυθιστορήματα, νουβέλες,
διηγήματα και βιβλία για παιδιά και
εφήβους. Έργα της έχουν μεταφραστεί
σε ξένες γλώσσες. Είναι μέλος της
Εταιρείας Συγγραφέων.

Ο λόρδος Μπάιρον, Άγγλος ευγενής, ποιητής και μέλος
του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου, ήρθε στην Ελλάδα να πολεμήσει στο πλευρό των Ελλήνων ξοδεύοντας
όλη σχεδόν την περιουσία του στον αγώνα για την ανεξαρτησία τους. Πίστεψε βαθιά πως οι Έλληνες θα ήταν παράδειγμα για όλους τους λαούς που ονειρεύονταν την απελευθέρωσή τους από κάθε είδους τυραννία, ώστε να ιδρύσουν
κράτη ανεξάρτητα, ευνομούμενα και φιλελεύθερα. Με την
αφοσίωσή του στον ελληνικό αγώνα και με τον θάνατό του,
που συγκλόνισε τον ελληνισμό και όλη την Ευρώπη, καταξιώθηκε ως ο εμβληματικότερος φιλέλληνας.
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ιστορικό Μαρία Σκιαδαρέση, σκοπεύει να γνωρίσει στα παιδιά, και όχι μόνο, με τρόπο μυθιστορηματικό, πρόσωπα που έβαλαν τα θεμέλια
ώστε να γίνει η Ελλάδα κράτος ανάμεσα στα
υπόλοιπα του σύγχρονου κόσμου. Οι άνθρωποι
αυτοί, από τη φύση τους ιδιαίτεροι, βίωσαν στην
πολυτάραχη ζωή τους στιγμές μεγαλείου και
έξαρσης, όπως και στιγμές πόνου και απόγνωσης. Κάποιες απ’ αυτές επιλέχθηκαν εδώ σαν
αφορμή για να γραφτεί, για τον καθένα χωριστά,
μια ιστορία σαν μυθιστόρημα, που θα γοητεύσει
και θα συγκινήσει τον αναγνώστη. Το κυρίως
λογοτεχνικό κείμενο διανθίζεται με γλωσσάρι
και ιστορικές μαρτυρίες και συμπληρώνεται από
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Ίσως η πιο ωραία μέρα της ζωής του! Δεν το είπε ο ίδιος, σπάνια εκδηλώνει τα συναισθήματά του. Όμως εγώ τον ξέρω, μπορώ και διαβάζω τα μάτια του κάθε που αλλάζουν χρώμα όποτε αγγίζει κάτι την
ψυχή του. Στη χαρά του τα μάτια του παίρνουν το χρώμα του φωτεινού
ουρανού, του ουρανού σ’ αυτά εδώ τα μέρη, όπου ο ήλιος, λαμπρός,
καυτός, κυρίαρχος, απλώνει στο στερέωμα ένα τεράστιο τυρκουάζ· έτσι
λάμπουν τα μάτια του κυρίου μου όποτε χαίρεται με κάτι. Όταν θυμώνει και ταράζεται έχουν διαρκώς και άλλο χρώμα, κάθε στιγμή,
μοιάζουν πολύ στον ουρανό της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Κορνουάλης,1 εκεί όπου σύννεφα διάσπαρτα, όμως σκληρά σαν συμπαγή, κάνουν το χρώμα του ουρανού ασταθές, απροσδιόριστο, αρχίζοντας
από το γκρίζο, μαύρο σχεδόν, που όσο ξανοίγει τόσο καθαρίζει, έτσι
που ξαφνικά, όταν οι άνεμοι, που μόλις ξεκινάνε, σπρώχνουν τα σύννεφα με δύναμη και σκάβουν με πελώρια κύματα τη ράχη της θαλάσσης, γίνεται γαλανό δίνοντας τόνο αχνό στον βυθισμένο ορίζοντα. Κι
όταν είναι θλιμμένος... Ω! Πώς πονάω κι εγώ μ’ αυτό το βλέμμα το
ακαθόριστο, γκρίζο ανοιχτό, όπως αυτό που διαρκώς καλύπτει τον
λονδρέζικο ουρανό, σύννεφο χαμηλό, βαρύ σαν την ομίχλη, που πότε πότε φτύνει και μια σταγόνα δάκρυ στο νοτισμένο χώμα.
Συχνά αλλάζει διάθεση ο λόρδος, όποτε κάτι γίνεται που τον επηρεάζει, παράφορες κάποιες φορές οι αντιδράσεις του. Ο Σέλλεϋ,2 τό-
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τε στην Ιταλία –λίγο τον έζησε, μα φαίνεται τον γνώρισε καλά–, έλεγε ότι ο λόρδος μοιάζει με τους ανέμους έτσι όπως τρέχουν διαρκώς
εδώ κι εκεί πότε με ένταση και βία, πότε δροσίζοντας γλυκά τα ιδρωμένα μέτωπα.
Χτες, όλη μέρα απ’ το πρωί, πετούσε σπίθες η ματιά του, κι όχι μονάχα αυτή, το πρόσωπό του ολόκληρο! Σαν φωτεινό στεφάνι αγκάλιαζε η χαρά το όμορφο κεφάλι, ακόμα κι η κορμοστασιά στήθηκε
πιο περήφανη μέσα στο κόκκινο χιτώνιο του συνταγματάρχη που,
και αυτό, του χάριζε εικόνα μεγαλόπρεπη. Άστραφτε ολόκληρος κάτω απ’ τον ήλιο του Γενάρη. Ακόμα και το πόδι λιγότερο κουτσό φαινόταν. Αλήθεια, πώς ανεβοκατέβηκε με τέτοια άνεση την ξύλινη εξέδρα που είχε στηθεί απ’ το πρωί για την υποδοχή του;
Αν κάποιος έλεγε προχτές, σε όποιον από μας που ταξιδεύαμε ερχόμενοι για εδώ, πως μέσα σε δυο μέρες θα ήμασταν τόσο ευτυχείς,
θα λέγαμε πως αισιοδοξεί αδικαιολόγητα!
P
Ναύλωσε στην Κεφαλονιά δύο μικρά καράβια· σημείωσα τα ονόματά τους, όπως τα άκουσα απ’ τους ναυτικούς, μπομπάρδα3 ο τύπος
του ενός και μίστικο4 του άλλου. Σημειώνω διαρκώς τύπους πλοίων,
ονομασίες τόπων απ’ όπου κι αν περνάμε, και κάποια επίσης απ’
αυτά τα δύσκολα ελληνικά ονόματα, μήπως και χρειαστεί ποτέ ν’
αφηγηθώ τις περιπέτειές μας όταν γυρίσω στην πατρίδα και τα έχω
λησμονήσει όλα αυτά. Για όλα νοιάζομαι, κι ας λέει ο κύριός μου
πως όλα μ’ ενοχλούν σ’ αυτόν τον τόπο.
Θυμάμαι το πρώτο μας ταξίδι στην Ελλάδα, τότε πριν χρόνια,5
που μ’ έστειλε πίσω στην Αγγλία γιατί του γκρίνιαζα – είν’ αλήθεια!
Μου έλειπαν όμως όλα, σε τούτα εδώ τα χώματα τίποτα δεν είναι
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όμοιο με όσα έχω συνηθίσει. Τότε, πρώτο ταξίδι κιόλας, μου έκανε
εντύπωση το καθετί και νοσταλγούσα τόσα πράγματα! Μου έλειπε
η μπίρα, το ωραίο βοδινό – αυτό το κρέας προβατίνας που όλοι τρώνε εδώ είναι παχύ, σκληρό κι έχει μια μυρωδιά που δε μ’ αρέσει.
Φτιάχνουν μ’ αυτό και ένα ρύζι λιπαρό, πιλάφι το ονομάζουν. Ναι,
μου έλειπαν οι ανέσεις μου, ανέσεις στοιχειώδεις μπροστά σε όσα συναντούσα, όπως άβολα στρώματα από άχυρο με ψύλλους και άλλες
τέτοιες μικροσυμφορές που, παραδόξως, τον κύριό μου δεν τον ενοχλούσαν.
Και τώρα πάλι, σε τούτο το ταξίδι, υπάρχουν δυσκολίες αξεπέραστες που βρίσκουμε στο καθετί, τίποτα δεν είναι εύκολο εξάλλου, κι
εγώ, κακά τα ψέματα, δεν έχω ούτε τον ενθουσιασμό ούτε την υπομονή του λόρδου ώστε να αντέχω κάθε κακουχία. Κι αυτό όχι γιατί
είμαι ο τυπικός γκρινιάρης Άγγλος υπηρέτης, ο κακομαθημένος, όπως
πολλές φορές με λέει ο αφέντης μου, όμως –πώς να το πω;– ακόμα
και το πιο συνηθισμένο πράγμα στην πατρίδα μου σ’ αυτόν τον τόπο
βρίσκεται σε έλλειψη. Τέτοια προβλήματα έχω να λύσω κάθε μέρα!
Παράδειγμα η θέρμανση· δεν έχουν τζάκι εδώ τα σπίτια –τουλάχιστον δεν έχει το δικό μας και όσα άλλα ξέρω–, καμιά φορά με κρύο
βαρύ βάζουν καρβουνιασμένα ξύλα –για να μη βγάζουνε καπνό– σ’
ένα μεταλλικό δοχείο 6 και το τοποθετούν στη μέση εκεί όπου κάθονται! Μα πρέπει να το σβήνεις κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, αλλιώς
μπορεί και να πεθάνεις λένε οι ντόπιοι. Μένει λοιπόν ολονυκτίς το
κρύο στο δωμάτιο και σου παγώνει ακόμα και τη μύτη που βγαίνει
απ’ τα σκεπάσματα. Με το που φτάσαμε στο σπίτι αυτού του προύχοντα, Καψάλης το όνομά του, το είδα μες στη μέση της πιο μεγάλης
κάμαρας και ρώτησα τι είναι.
P
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Απομεσήμερο Δευτέρας, 29 Δεκέμβρη, φύγαμε απ’ την Κεφαλονιά
μ’ έναν καιρό απειλητικό. Δεν είχε ακόμα ξεκινήσει ο άνεμος που
άρχισε μετά από μια μέρα, ένας αέρας δυνατός, κόντρα μας στην αρχή, βοριάς –ο καπετάνιος τον είπε τραμουντάνα–,7 μα ύστερα από
λίγες ώρες γύρισε αντίθετος, μετά πάλι το ίδιο, πότε έτσι, πότε αλλιώς,
ένας αμείλικτος αέρας κρύος και υγρός σαν από τάφο. Και το καράβι
πότε έφευγε με δύναμη μπροστά, πότε έκοβε ταχύτητα τόσο που έμενε κάποιες στιγμές ακίνητο, σαν να ’χε ρίξει άγκυρα. Με όλα αυτά οι
ναύτες δεν ήταν δυνατό να υπολογίσουν πόσος ακόμα χρόνος έμενε
μέχρι να φτάσουμε στο Μεσολόγγι. Πηγαίναμε αρχικά μαζί, μίστικο
και μπομπάρδα, μπροστά το μίστικο, το άλλο ακολουθούσε τόσο κοντά, που βλέπαμε τους επιβάτες να περπατάνε στο κατάστρωμα. Το
μίστικο είναι καράβι ονομαστό στις θάλασσες αυτές, εδώ οι ντόπιοι
πολύ το εκθειάζουν, γι’ αυτό και είπε ο λόρδος να ταξιδέψουμε με τέτοιο. Γρήγορο κι ελαφρύ, γλιστράει σαν το χέλι από τον κάθε κίνδυνο,
κυρίως απ’ τα τούρκικα καράβια που όλο κι ανεβοκατεβαίνουν στο
πέρασμα ανάμεσα σε Επτάνησα και μέρη της στεριάς. Σ’ αυτό μπήκαμε εμείς· ο λόρδος δηλαδή, ο δόκτωρ Μπρούνο,8 ο Λάιον,9 εγγόνι του Μποτσγουέιν,10 εγώ και ο Λουκάς.11 Στο άλλο, στην μπομπάρδα –καράβι πιο βαρύ, το έχουνε για φόρτωμα–, μπήκαν τα άλογα και
όλα μας τα πράγματα κάτω από την ευθύνη του κόμη Γκάμπα,12 που
κράταγε επάνω του κάποια από τα χρήματα13 που πήρε ο κύριός μου
απ’ τη Ζάκυνθο – εκεί ήταν ο άνθρωπος14 που είχε ανταπόκριση με
τραπεζίτες του λόρδου από Αγγλία, Μάλτα και Ιταλία. Μαζί του ο
Τίτα15 και όλοι οι υπόλοιποι υπηρέτες. Τα πιο πολλά λεφτά τα κράταγε επάνω του ο ίδιος ο κύριός μου, που είχε αγκαλιά την τσάντα
ακόμα και στον ύπνο του, δεκάξι ολόκληρες χιλιάδες τάλιρα!16
Με το ξημέρωμα της δεύτερης ημέρας σηκώθηκε αέρας δυνατός
κι εγώ, που η θάλασσα με πιάνει άσχημα, πήγα και βρήκα ένα απά-
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γκιο και κρύφτηκα ολόκληρος κάτω απ’ το κάσαρο της πρύμνης,17
όπου δεν έφταναν τα κύματα που καβαλούσαν κάθε τόσο την κουβέρτα.* Ο λόρδος, πάντα κοντά στην πλώρη, δεν έφευγε αποκεί, κι
εγώ ν’ ανησυχώ να μην αρπάξει κανένα κρυολόγημα όπως κάθε φορά που δεν προσέχει. Κρυώνει εύκολα, η αλήθεια είναι πως έχει σώμα αδύναμο, όμως η θέλησή του είναι γιγάντια, το πείσμα του θεριό,
όταν του μπει μια ιδέα δε φεύγει απ’ το μυαλό του. Πήγαινα κάθε
τόσο, «έλα κι εσύ στο σκεπαστό του πλοίου, αφέντη μου, η θάλασσα
είναι ύπουλη υπόθεση, ακόμα και η αχλή** της σε μουσκεύει, κάνει
και κρύο, φοβάμαι μην πουντιάσεις», κι αυτός μου χτύπαγε την πλάτη με αγάπη. «Καλέ μου Φλέτσερ, αν είναι ένα δυο κύματα να με
φοβίσουν, τότε πώς θα οδηγήσω τους Σουλιώτες μου18 κι εκείνοι θα
με σεβαστούν; Είναι μια εξάσκηση κι αυτό για τη σκληρή ζωή του
στρατιώτη και για τη σπάθα, που για χατίρι της άφησα για καιρό την
πένα μου,19 και για τον λόγο αυτόν οφείλω να φανώ αντάξιος!»
Δεν παίρνει από λόγια, γι’ αυτό υποβάλλει το κορμί του σε χίλια
δυο μαρτύρια. Έχει κακή υγεία από παιδί και για να την ξορκίσει ρίχνει το σώμα του σε κάθε δυσκολία· κολύμπι δυνατό με στοίχημα –
όπως όταν διέσχισε την Προποντίδα από τη μια μεριά στην άλλη,20
ή την ημέρα εκείνη στη Γένοβα, που επέμενε να φτάσει απ’ την ακτή
στο Μπολιβάρ21 που άραζε αρόδου,*** και μάλιστα αρκετά μακριά
από τη στεριά, βάζοντας στοίχημα με τον Τρελόνι22 ποιος απ’ τους
δυο θα φτάσει πρώτος. Μισολιπόθυμο τον έβγαλε απ’ τη θάλασσα ο
φίλος του.
* κουβέρτα: κατάστρωμα (deck) του πλοίου.
** αχλή (αρχ. ελλ. αχλύς): η υγρή θολούρα που παράγεται στην επιφάνεια της θάλασσας
από τη διαρκή ταραχή των κυμάτων.
*** αρόδου ή αρόδο: ναυτικός όρος που σημαίνει αγκυροβολημένος έξω από το λιμάνι ή
μακριά από το αγκυροβόλιο.

