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ΤΗΕ STORY OF ΜΥ LIFE

διά την Έλλάδα καΙ διά την έλληνικην γλώσσαν εΙς όλο\'
τόν κόσμον Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωλέτη 32 Α Θ Η Ν Α Ι

Κοπυράϊτ

-

ΕΛΕΝ Κ ΕΛΛΕ Ρ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
Μετάφραση:
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΕΡΛΑ

ΑΘΗΝΑ 1961

ΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ

ΑΥΤΟ

ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Π. ΜΠΟΛΑΡΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
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ΛΟΓΑΡΙΑ

ΣΜΟ ΤΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΦΕΡΛΑ
ΤΟ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕ

Η ΕΥΗ ΣΤΑ'Ι'ιωΥ

ΕΡΓ Α ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΚΕΛΛΕΡ
Ή Άνoιxτ� πόρτα;
Ή Δα;σκάλα; "Ανν Σάλλιοα;ν Μέ'ίσ!}
"Ας πιστεuοuμε
Το χρονικο της 'Έλεν Κέλλερ
Έμετς οΕ Στερημένοι
Στ� μέση τοι> ποτα;μοι>

Ή Θρησκεία; μοι>
ΤΟ ΚλεΙΟL της ζωης μοι>
Μέσ' ιΧπο το Σκοτά.Οι
Το τρα;γούοι τοι> Τοίχο\>

Ό Κόσμος ΟΠΟΙ> ζω

Μια ίστορία που προκαλεί δέος βρίσκεται κρυμμένη στις

3 1/. σελίδες τού Κεφαλαίου 4 αυτού τού καταπληκτικού βιβλίου.
Φέροντας στη μνήμη της την εποχη που ήταν λιγότερο άπο
έπτα ετων ή "Ελεν Λέλλερ γράφει:

«Ή πιο σπουδαία ήμέρα όλόκληρης της ζωης μου ήταν
εκείνη που ήρθε

κοντά μου ή δασκάλα μου "Αννυ Μάνσφιλντ

Σάλλιβαν».
ΤΗταν στις 3 Μαρτίου 1887.
Τρείς σελίδες πιο κάτω ή 'Έλεν γράφει: «Αίσθάνθηκα το
συνταρακτικο ξαναγύρισμα της Σκέψης. Κατά κάποιο τρόπο μού
εΙχε αποκαλυφθεί το μυστήριο της γλώσσας».
Αυτο συνέβη ένα μηνα αργότερα, στις /j • Απριλίου.

Ή "Αννυ Σάλλιβαν ήταν αυτος «6 κάποιος τρόπος» σ'
αυτην την ανάμνηση.

Βρηκε ένα αγριο, αχαλίνωτο, σε ζωώδη

κατάσταση πλασμα, κουφό, μουγγό, τυφλό.
'Έβαλε χαλινάρι στο αγριο και μη φυσιολογικο πλασμα. Και
«με κάποιον τρόπο» τού δίδαξε τη γλωσσα, το κλειδι της αν
θρωπίνης ύποστάσεως.

Ή "Ελεν ήταν εξυπνη μαθήτρια, άλλα τί θα μπορούσε να
γίνη χωρις την "Αννυ; Γιατί, να μη γελιόμαστε, ή ''Αννυ Σάλ
λιβαν ήταν μια μεγαλοφυΙα. Δα.νείστηκε το Όργανο διδασκαλίας
'
- δαχτυ'λων.
αου ε 1χε ανακαλυψει,
το, α'λφα'βητο των
που, ο'Δ ρ. Χ'
'

•

Αλλα κατόρθωσε να πετύχει εκεί

που εκείνος εΙχε αποτύχει,

γιατι εΙδε το λάθος του. Δηλαδη το οτι εκείνος προσπαθούσε να
διδάξει την γλωσσα σε κουφους και τυφλους μαθαίνοντάς τους
μεμονωμένα γράμματα και λέξεις.

Ή ''Αννυ το βρηκε αυτο αφύσικο και <ψε κάποιο τρόπο»
εφεύρε μια φυσικότερη μέθοδο:

Το

να δ ιδ άσ κει ς σ τ ο
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π α ι δ ί τ η ν γ λ ώ σ σ α μ έ α τ έ λ ε ι ω τ ε ς ε π α ν α
λ ή Ψ ε ι ς λ έ ξ ε ω ν π ο υ δ έ ν κ α τ α λ α β α l ν ε ι . 'Έτσι
έκανε τα χέρια της 'Έλεν να ψελλίζουν λέξεις, δπως ακριβώς
, μα'θει να'
ενα μωρο στ"ν
,J, κουνια του ψελλ ι'ζει ,«
"χους, πολυ' πριν
μιλά.
"

'

'

Αύτη εΙναι ή μ εγάλη ανακάλυψις της 'Άννυ Σάλλιβαν . 'Ένα
σύστημα που θ εωρείται το καλύτερο πο υ εφευρέθη ώς σ ήμ ερα
για κουφο υς καί τυφλούς.
Μο ύ ζήτησαν να γράψω αύτον τον πρόλογο γιατί τυχαΙνει
να παίζω το ρόλο τ ης 'Άννυ Σάλλιβαν στο έργο πο υ δ Oύlλλιαμς
Γκίμπσον έγραψε μ έ βάση αύτον τον πρώτο συνταρακτικο μ ήνα.
ΤΟ όνομάζουμε «ΤΟ θαύμα τής "Αννυ Σάλλιβαν» αλλα στην
πραγματικότητα ύπάρχουν δύο θαύματα μέσα στη ζωη τής
'Έλεν Κέλλερ. ΤΟ θαύμα της γλώσσας. Καί το πραγματικα
μ εγάλο θαύμα να συναντηθο ύν δύο μ εγαλοφυΙες. Ή δασκάλα καΙ
ή μαθήτριά της.
'Όταν στο φινάλε τ ής Τρ Lτης Πράξεως ύποκλΕνομαι στο
κοινό, δέν δέχομαι τα χ ειροκροτήματα για την παράστασή μου.
τα δέχομαι σαν ένα φόρο τιμης σέ δυο μ εγάλες γυναίκες, την
"Αννυ Σάλλιβαν καί την 'Έλεν Κέλλερ. Καί απο τη θέση μου
στο προσκήνιο, ακούγοντας τα χειροκροτ ήματα, ύποκλΕνομαι
.ι. τους, στην
, αν
' θρωπια' τους, ΠΟ'.\υ τοσο
,J, μ εγαλ oφvια
"
,
στ"ν
υπεροχα
εκφράζονται στο βιβλΕο αύτο πο υ πρόκειται να διαβάσετε.
Όκτώβριος 1961

ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

"Ημουνα μαθήτρια στήν πέμπτη γυμνασΙου, δταν ή καθη 
γ ήτριά μας μας μΙλησε, στο μάθημα τής ψυχολογlας, γιά τήν
'
"Ελεν Κέλλερ. Δ ε θυμαμαι, τώρα, ποιο κεφάλαιο μας ανέλυε,
δταν μας ανέφερε, σάν παράδειγμα, τήν καταπληκτική αυτή γυ
ναίκα. 'Όμως δεν εχει σημασlα το κεφάλαιο' γιατί ή "Ελεν Κέλ
λερ μπορεί ν' αποτελέσει παράδειγμα γιά όλα τά θεματα τής
ψυχολογlας - απ' τ' άπλα αντανακλαστικά φαινόμενα μέχρι τις
σύνθετες λειτουργlες το ύ συναισθήματος και τ ής γνώσης.
Δ ιαβάζοντας κανεις τήν «ίστορlα τής ζωής μου» δεν ε Ιν'
ε υκολο νά πεί, τ' περισσότερο θαυμάζει: Τις άπεγνωσμένες από
πειρες το ύ μοναχικού, κλεισμένου σ' αίώνιο σκοτάδι και σιωπή
παιδιο ύ γιά επικοινωνlα με το γ ύρο του κόσμο; Το φώς, πο υ
ελαμψε στο νο ύ και τήν καρδιά του με τον ερχομο τής Δασκά
λας, � τον αγώνα αυτής τής τελευταίας και το κατόρθωμά της,
ν' αντικαταστήσει μέσα
στο πνεύμα τής μαθητρ ίας της τις δυο
πρωτεύουσες αίσθ ήσεις, τ ήν δραση και τήν ακο ή, με τήν άφ ή;
Τή σκέψη , που σιγά - σιγά γενν ήθηκε κι ώρlμασε μέσα στον εγ
κέφαλο τής μικρής 'Έλεν, τις απορlες της και τή δtψα της γιά
μάθηση, ή όποlα τήν ωθησε νά παλαlψει μ' δλα τά εμπόδια, πο υ
τόσο μεγάλα στέκονται μπροστά στά κατάπληκτα μάτια μας,
και νά τά νικήσει,1] τή θεληση τής νεαρής κοπέλλας, ή όποlα
μπόρεσε νά διώξει δλες τις δυσκολlες, νά παρακάμψει τις φυσι
κές της ελλεlψεις και νά συναγωνισθεί μ ε τους dλλους νέους τής
ήλικlας της, το υς προικισμένους μέ γερη δραση κι ακο ή;
Πόσα, μικρά 1] πιο μεγάλα, χτυπητά και πιο dτονα θαυμα
στικά μας δημιουργεί ή ανάγνωση το ύ βιβλlου, πουγραψε μιά
κοπέλλα, κουφή και τυφλή, ε ίκοσιτριών χρόνων ! Πόσες φορες
ενοιωσα δάκρυα νά θολώνουν τά μάτια μου, γχι δάκρυα ο ίκτου,
9
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αλλα θαυμασμο ύ και συμπάθειας για τον αγώνα τής "Ελεν
Κέλλερ!
'Όμως, απ' δλη τή συγκίνηση και απ' δλο το θαυμασμό, πο υ
α ίσθάνθηκα, δσον καιρο μελετο ύσα και μετέφραζα το βιβλίο
τούτο, και που τόσο δυνατα με επιρρέαζαν, ωστε να ζώ και ν' α
γωνιώ και να παλεύω δλες τις στιγμες στο πλευρο τής νεαρης
'Έλεν, δυο σημεία εΙναι κεί�α, στα όποία περισσότερο πρέπει
να σταθώ, σε το ύτο τον πρόλογο.
Πρώτα εΙν' ή θέληση . Ή αδάμαστη θεληση, πο υ εμψύχωνε
τή δασκάλα και τ ή μαθήτρια να βαδίζουν προς το σκοπό του ς
μ ε πίστη ακλ6νητη στ ήν τελική επιτυχία. Ή θέληση, το πιο δυ
νατο δπλο το ύ ανθρώπου, πο υ ωθησε τήν "Αννυ Σάλλιβαν να
πολεμήσει με το ατίθασσο «αγριο αλογάκι» μ' δλες τις aπο
γοητεύσεις, πο υ δέχτηκε aπ, αυτο στ ήν αρχή, και να το ύ ξυπνή
σ ει, [να πρωινό, το νο ύ ετσι, ωστε να καταλάβει στι δλα εχουν
ένα Όνομα - δτι ό "Ανθρωπος εχει δώσει σ' σλα [να Όνομα. Ή θέ
ληση, πο υ εμψύχωνε τή':! i'Jta την "Ελεν Κέλλερ στήν προσπάθειά
της να γνωρίσει δλα τα «(3νόματα», σλο τον κόσμο, να διαβάζει
'Όμηρο στ' αρχαία Έλληνικα και Κικέρωνα στα λατινικά, να
φτιάχνει γεωμετρικα σχήματα πάνω σ' ένα μαξιλαράκι, να λύνει
αλγεβρικες εξισώσεις, να πηγαίνει μ ε το ποδήλατό της, να κάνει
βουτιες στα βαθεια νερά, να εΙναι σε θέση να συγκρίνει το Ρα
κίνα με το 2,αίξπηρ και να γίνει φοιτήτρια - καλη φοιτήτρια
σ' ένα απ' τα πιο α υστηρα πανεπιστήμια· πο υ τή βο ήθησε να ξε
περάσει τις φυσικές της ελλείψεις και την εκανε συγγραφέα, στα
είκοσιτρία χρόνια της, ίκαν ή να μας κρατάει αδιάπτωτο το εν
διαφέρον με τα γραφτά της, να μας συγκινεί και να μας συνε
παίρνει.
'Ύστερ' απ' τη θέληση, κοντά της ανεβασμένη στο 'ίδιο βά
θρο, για να θαυμάζομ ε και να καμαρώνομε, πούμαστε "Αν
θρωποι, ερχεται ή 'Αγάπη . Ή αγάπη, πο υ ή"Αννυ Σάλλιβαν
απλωσε απ' τήν πρώτη στιγμή, χωρις επιφύλαξη και τσιγκου 
νιά, γύρο απ' το μικρο κορίτσι, και πο υ τή βο ήθησε να το φτιά
ξει ακέριο ανθρωπο . Ή αγάπη, την όποία αγωνιζότανε να πιά
σ ει ή μικρή 'Έλεν μέχρι πο ύνοιωσε, στι εΙναι για τον ανθρωπο
σ,τι το απιαστο σύννεφο για τή διψασμένη γη, για τα φυτά, για
τα δέντρα: Ή ζωογόνα πνοή, ή κινητ ήρια δύναμη, ή πηγ ή κάθε
10
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χαράς κι ευτυχίας. Α Ισθαν6μαστε την αγάπη αυτη να ξεπηδάει
απ' δλες τις γραμμες το ύ βιβλίου της, μας τυλίγει και μας υπο
βάλλει το σεβασμ6, - σχι μονάχα απέναντι στη συγγραφέα του,
αλλα κι απέναντι στον έαυτ6 μας, αφο ϋ και μείς ε rμαστε άν
θρωποι, αφο ϋ κι έμείς μπορο ύμε ν' αγαπαμε.
Με την πλατεια αγάπη για κάθε δημιούργημα το ύ κ6σμου
τούτου, για τον ηλιο, για τ' άνθη, για τα δάση και τα νερά, για
την ίστορΕα και τα δημιουργήματα τής ανθρώπινης έπιστήμης ,
για δλα τ α ζώα και πάνω απ' δλα για τον"Ανθρωπο, ή 'Έλεν
Κέλλερ μπ6ρεσε να ξεχάσει την αναπηρΕα της, να μη νοιώθει πι
κρία, γιατι αδικήθηκε απ' τη φύση, και να χαΕρεται το κάθε τί,
να το απολαμβάνει. Μ' αυτή, με την αγάπη, έφτασε νάχει ηλιο
της «το φώς στα μάτια τών άλλων ανθρώπων» να νι ιΩθει τη μου
σικη «μέσα στους ηχους, π' ακο ύνε τών αλλων τ' αυτια)) και
ναναι ευτυχΕα της «το χαμ6γελο στών αλλων τα χείλη J) .
Στην έποχη τούτη που ζο ύμε, έποχη δυσπιστίας προς την
αξ{α το ύ ανθρώπου, δταν, έμείς ο ί ίδιοι, ξεχναμε, δτι ε ίμαστε
τα σντα, που έπλασε ό Θεος «κατ' ε ίκ6να και καθ' όμοίωσίν»
Του ' στην έποχή, που πάψαμε να πιστεύομε στην ανθρωπιά μας
και στα ίδανικα τα δημιουργικά, που ξεχάσαμε, δτι μείς οί ίδιοι
φτιάξαμε τις μηχανές, και λατρεύομε και φοβ6μαστε τα ίδια
μας τα δημιουργήματα, το ύτες ο ί σελίδες, γραμμένες πριν 60χρ6νια απο μια κοπέλλα ε Ικοσιτριών χρ6νων, ε Ιναι ένα μήνυμα
α ίσιοδο ξίας και μια έπιταγή, να ξαναγυρ ίσομε στον άνθρωπο και
στα lδανικά του, να ξυπνήσομε την κοιμισμένη μας θέληση καΙ
να ξανασηκώσομε ψηλα το ανθρώπινο ανάστημά μας, για ν' αγ 
καλιάσομε τον κ6σμο και να γίνομε ε υτυχισμένοι.
'Απ' αυτη τη σκοπια βλέποντάς το, το ύτο το βιβλΕο ε Ιναι
ενα βοήθημα στα χέρια τών δασκάλων, δλων τών δασκάλων,
που θα τους τονώσει την π{στη στο έργο και στη δύναμή τους,
κι ένα μάθημα για τους νέους μας, οί όποίοι, με τα μάτια καΙ
τ' α υτιά τους γερά, καταβάλλοντας την ιδια θέληση με την ανά 
πηρη "Ελεν Κέλλερ κ ι αγγίζοντας τα πάντα μ ε την ίδια αγάπη,
θα μπορέσουν να φτιάξουν ένα καλύτερο κ6 σμο , πλησιάζοντας
περισσ6τερο στην όλοκλήρωση το ύ 'Ανθρώπου.
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΕΡΛΑ
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ΕΙΣΛΓΩΓΗ

Ή 'Έλεν Κέλλερ τέλειωσε
το Radcliffe Col1ege το

1904

«cum laude» (

=

μετ' επαΙνου)

κχΙ τoCίτo το βιολΙο γράφτηκε καΙ

τυπώθηκε δταν φoιτoCίσε στο δεύτερο ετος τών τετράχρονων σπου
δών της. τη 60�θησε

καΙ την

ενθάρρυνε στο Υράψιμό του δ κα

θηγητ�ς της τών άΥγλικών Τσαρλς Τάουνσεντ Κόπλαντ καΙ δ κρι
τικος Τζων' Αλμπερτ Μέισυ. Περιέχει την εξιστόρηση τών πρώ
των κεφαλχΙων της ζωης της, Υρχμμένων &π' την 'ίδια' μια επι
λογη &πο Υράμματά της καΙ τΥlν πεΡΙΥρχφη τής μόpφωσ�ς της κχι
του τρόπου ποu άρχισε ν' άναπτύσσεται, 6γαλμένα κυρΙως άπ' τα
άρχετα της' Αννυ Σάλλι6αν, της &γαπημένης της δχσκάλας, ποu
με τη 60�Oειά της κχι τη φιλια της εκανε την 'Έλεν Κέλλερ ν'
άναδυθεΤ άπ' το σκοτάδι, τη σιωπη καΙ τη μόνωση στο μεγάλο
κόσμο.
τα τελευταΤα

50

χρόνια � 'Έλεν Κέλλερ είχε μια γεμάτη

-καΙ καρποφόρχ ζω�. 'Όπως ήταν φυσικό, &φιέρωσε αυτη τη ζωη
στο νχ 60ηθάει εκεΙνους πού, σπως

fι

'ίδια, ειχανε στερηθεΤ την

σραση καΙ την &κo�' αυτο τοκανε με μια σεφα διαλέξεις, άρθρα
καΙ βι6λΙα:

«Στο μέσο του ποταμοσ», τlΧ ωρψα χρόνια της ζωης

μου

ΤΟ �μεpoλόγιo της 'Έλεν Κέλλερ

(1929).

(1938)

καΙ άλλα.

Συγχρόνως πήρε ενεργο μέρος στΙς πολλες όΡΥανώσεις, σπως το
άμερικανικο ϊδρυμα γιlΧ τυφλούς, αφιερωμένες στη φροντΙδα καΙ
τ"η μόρφωση τών &ναπ�pων. Ή εργασία της αυτη την εφερε στην
Ευρώπη, την 'Eγyu'" καΙ· Απω Άνατoλ�, την Νότιο καΙ Κεντρικη
Άμερική, στον Καναδχ κχι σ' δλα τlΧ μέρη τών Ήνωμένων Πο
λιτειών. ΣΤ"'lν άποστολή ης &:φιέρωσε τlΧ φώτχ της πείρχς της,
αλλά, πάνω απ' δλα, την ενθάρρυνση που εδινε το παρΧδειγμά της.
'Όταν

fι'Αννυ

δεν ήταν ακόμη

ΣΧλλιοαν την πα;ρέλα6ε, το

7 χρόνων.

1887, fι

υΕλεν

οε Υονείς της την &:γαπoCΊσαν πολύ,
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αλΗ ήταν απελπισμΙνο παιοΙ καΙ δίχως αυτοπεποίθΥ}σ'Υ). Ή εξέ
λtξΎι Τ'Υ)ς απ' την κατάσΤΜ'Υ) αυτη μΙχρι που να γίνει ενα άτομο
γεματο φυσικα χαρίσματα καΙ μ' αυτοπεποίθ'Υ)σ'Υ) συντελέσθ'Υ)κε σε
σύντομο χρόνο. 'Άμα δtα6άζει κανεΙς γι' αυτη την πρόοοδο, εΤναι
σα να παρακολουθεί μια ταινία, που προΟάλλεται σιγά, σχετικη
με την ανάπτυξ'Υ) ένος φυτου.

Ή μεγαλοφυ'ια tijc; δασκάλας ήταν σχεδον ίσ'Υ) με tijc; μαθ11τρtας. Ή � Αννυ Σάλλtβαν ήρθε ν' αναλάβει την UΕλεν ιΧπ' το ϊδρυμα

Perkins

για τυφλούς, τής Βοστών'Υ)ς, που ήταν περίφ'Υ)μο για την

πρωτοπορtακη εργασία του Σάμουελ l'κρίντλεϋ με τη Δώρα Μπρί
τ ζμ αν .

Γενν'Υ)μέν'Υ) ιΧπο φτωχους Ιρλανδους ιΧποίκους την έκλεισαν στα

δέκα Τ'Υ)ς χρόνtα στο περtβό'Υ)ΤΟ πτωχοκομείο Τιούκσμπαρυ τής Μα
σαχουσέτης, δπου, στην παιδικΎι Τ'Υ)ς ήλικία, ύπέφερε ιΧπο την
ιΧπελπιστικη παραμέλφ'Υ) καΙ τη σκλ'Υ)ρόΤΥ}τα που ύπήρχε εκεί.
Το δτι επέζΥ}σε ύστερα απ' δλα αυτα φανερώνει τη σωματικΎι της
ευρωστία καΙ την ιΧδάμαστ'Υ) θέλησΎι της. Ή ψυχΎι της ήταν at
δερΙνια. Ήταν καΙ ή ίδια σχεΟΟν τυφλΎι, υστερα ιΧπο μια ιΧρρώ
στια των ματιων, ιΧπ' την δποία ποτε δεν έγινε εντελως καλα κι
έφερνε μαζί Τ'Υ)ς, στην ιΧποστολΎι της σα δασκάλας τής 'Έλεν, καΙ
την προσωπικΎι της πείρα καΙ τΙς μεθόδους που τότε εΤχαν με
γάλη φΎιμ'Υ) στο ίδρυμα

Perkins.

Άλλα αυτες τΙς μεθόδους ή

•

Αννυ

Σάλλιβαν τής προσάρμοσε στην προσωπικόΤ'Υ)τα τής μαθητρίας Τ'Υ)ς.
Το πρωτο μάθ'Υ)μα ήταν μάθ'Υ)μα ευπειθείας, πσυ ιΧπαιτοσσε
να ελέγχονται αυσΤ'Υ)ρα οε Ισχυρες καΙ διάφορες εκΡΎιξεις τής 'Έλεν
(την ελεγαν «μικρο aypto άλογο»). Άφοσ αυτο κατορθώθ'Υ)κε, μπό
ρεσε νιΧ διδαχθεί με το cΗφάβ'Υ)ΤΟ των χεριων πάνω στην παλάμη
της καΙ νιΧ εξοικειωθεΤ με τ' αντικείμενα, που μποροσσε νιΧ προσ
δtορίσει με την ά.φΎι, τΙς χειρονομίες Υι την παντομίμα. Συγχρόνως
μάθαινε νιΧ σΧΥ}ματίζει τα γράμματα με τιΧ δάχτυλά Τ'Υ)ς καΙ λίγο
αργότερα να γράφει. (Δεν έμαθε παριΧ μόνο έπειτα ιΧπο

3

χρόνια

να μιλάει, καΙ τότε ιΧτελέστατα). Τότε, μιιΧν αξιομν'Υ)μόνευτη μέρα,
ενα μήνα μονάχα απ' τον έρχομο τής l\Ης Σάλλιβαν, θαμποχάραξε
μέσα στο μυαλο τijς μικpΎjς μαθήτριας ή Ιδέα δτι «το κάθε τΙ εχει
ενα Ονομα». 'Όταν έγινε αυτη ή κατάκτησ'Υ), ενα πάθος κυρίεψε τη
μικρη �Eλεν

:

ΝιΧ μάθει τα ονόματα των πραγμάτων. Ή ΜΙς Σάλ

λtοαν, τότε, τΎjς δίδαξε περισσότερες λέξεις &π' δσα αντικείμενα
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γνώριζε � 'Έλεν κι. ετσι � ΥΕλεν άπόχτησε άλλη μιά, εξ 'ίσου με
την πρώτη, σημαντικη ιδέα, δτι «κάθε όνομα ιΧνταποκρίνεται σ'
ένα άντικείμενο». ΚαΙ 1] ριψοκίνδυνη περιέΡΥειά της ύπέβαλε δυο
ερωτήματα: «Ποι6 εΙναι τ' ονομα αUτου του άντικείμενου» ; καΙ
«τίνος ονομα είν' αuτη � λέξψ> ; Είπε κάποιος, δτι το εΡΥΟ αUτο
άπαιτουσε, άπ' τη δασκάλα καΙ τη μαθήτρια., την ύπομονη ένος
άνθρακωρύχου, καΙ τη λεπτότητα του ΠOΙΎJτΎj».
Ή 'Έλεν στερήθηκε την άκοη καΙ την δραση δταν ήταν δε
καεννέα. μψων κι ετσι είν' άΜνατο να πουμε ποια θαμπα 'ίχνη
μνήμης είχαν άπομείνει άπ' την παιδικη εμπειρία της. Είναι
δμως βέβαιο, δτι μετα την παιδική της άρρώστια δεν εφταν�ν πια
ώς αuτην όπτικα ερεθίσματα, κι ετσι εΙχε στερηθει την αίσθηση
του φωτος καΙ των χρωμάτων. ΤΟ θέμα του ηχου είναι λΙΥότερο
&πλό:

Δε μπορουσε πια να δεχτεί άκουστικα ερεθίσματα μέσψ

του αUτιου της καΙ έπομένως δε μπορουσε να διακρίνει τόνους,
εφθαναν, δμως, καΙ φθάνουν στο σωμα της τ' άκουστικα κι;ματα
καΙ διεΥείρουν δονητικα καΙ ρυθμικα αΙσθήματα.
Σ' ένα άπ' τα σπάνια παράπονά της ή 'Έλεν Κέλλερ άνα
φέρεται στο ΥεΥονός, δτι δε μπορεί ελεύθερα να βΥεί εξω, άλλα
πρέπει να περιμένει κάποιον να την δδηΥήσει. Για τα άτομα, που
είναι φυσιολΟΥικά, � προσαρμΟΥη στο ψυσικο καΙ κοινωνικο πε
ριβάλλον συντελείται κυρίως με τους «δέκτες άποστάσεως» τΎjς
δρασης καΙ τΎjς άκoΎjς. Ή 'Έλεν Κέλλερ πρέπει να ενεΡΥεί χω
ρΙς τέτοια «σήματα κυκλοφορίας». οε μοναδικές τψ άντένες, εξω
άπ' δ,τι φτάνουν τα χέρια της, είναι � oσφpησΎJ καΙ � δόνηση που
είναι, καΙ οΕ Μο, σχετικα άνακρι6εΤς καΙ σχετικα μικρής εκτα
σΎ)ς. Δε χρειάζεται κιΧν να πουμε, δτι αUτο είναι πολυ σοβαρη
στέρηση. Άλλα Υια να μην ύπερ6άλομε, πρέπει να σκεφθουμε
πόσο μικρη θέση εχει, στην πραΥματικότητα, � α'ίσθηση Υια τη
ψυσιολΟΥικη ζωή. Στην πράξη δεν άσχολούμεθα με τα 'ίδια τα αΙ
σθητα σ:Jμβολα, άλλα με τα άντικεΙμενα που συμβολίζουν. Κι αuτα
τα άντικεΙμενα είναι τα 'ίδια, εί τε συμβολΙζονται με οπτικα καΙ

άκουστικα δεδομένα ε!τε, δπως στην περίπτωση τής 'Έλεν Κέλ
λερ, με κινητικά, άπτικά, δονητικα καΙ οσφρητικά. 'Όπως δ

liam James

Wil

ελεΥε σ' ενα του Υράμμα στην aΕλεν Κέλλερ «δ με

Υάλος κόσμος, το ύπέδαφος, μέσα σ' δλους μας, είναι δ κόσμος
των δοξασιων μας». 'Εξ άλλου, τα αισθήματα άποτελοσν ενα μο-
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νάχα κομμάτι τής αΙσθητικής μας συνείδησης. ΟΙ ποιητές, αν δχι
οΙ ψυχολόγοι, μας δίδαξαν πάνω σ' αUτό. Λέχθηκε για τον Peter
Bell του Word\vorth : «'Ένα χαμομήλι στο χείλος ένός ποτα
μου ήταν γι' αuτbν ενα κίτρινο χαμομήλι, δεν ήταν τίποτα περισ
σότερο» καΙ οτι «δ &παλος γαλάζιος οuρανός δεν άγγιζε την καρ
διά του». Ή 'Έλεν Κέλλερ δεν είναι τέτοιος Peter Bell. Χάρη
στην πλούσια, εuσυγκίνητη συνείδηση της καΙ την ενεργό της συμ
μετοχη στο περιβάλλοντης, οΙ εννοιες το.; χαμομηλιοσ καΙ του γα
λάζιου οuρανοσ τής ε!ναι οΙκείες - καΙ άγγιξαν την καρδιά της.
'Όταν σκεφτόμιχστε την 'Έλεν Κέλλερ εχομε συνηθίσει να
σκεφτόμαστε τί στερείται. 'Αλλα αν άφαιΡέσετε άπδ την πείρα
της οσα βλέπονται με τα μάτια κι &ΚΟ:Jγονται με τ' αuτιά, λογα
ριάστε, τί μένει; Ή φύση, fι Ιστορία καΙ fι κοινωνία μένουν. Μέ
νουν τα: άντικείμενα, τα: γνωστιΧ σ' αuτην &π' τ' ονομα καΙ τΙς πε
ριγραφές τους, τΙς οΙκείες τους ενέργειες καΙ τΙς συγκινήσεις που
ξυπνουν. τα: φυσικιΧ άντικείμενα προσδιορίζονται με τΙς αΙσθή
σεις που τής άπομένουν - το νερό με τη δροσερή του ροή, το
λουλούδι με την εuωδιά του. Ό άντικατοπτρισμος των ιΧπτικων,
κινητικων, λαρυγγικων καΙ δονητικων αΙσθητηρίων της ε!ναι άπε
ριόριστα πλούσιος. Μπορεί να: διαοάσει τΙς διαθέσεις των άνθρώ
πων στα πρόσωπά τους με τα δάχτυλά της, δπως οΙ άλλοι με τα:
μάτια - καΙ το θαυμα εΤναι εξ ίσου μεγάλο καΙ στΙς δυο περι
πτώσεις.
Τό σημαντικο είναι οτι χάνοντας την άκοη καΙ την δραση
δεν εχασε καΙ το νου της. Μπορεί να σκέπτεται, να: συγκρίνει, να:
θυμαται, να παραβάλλει, να: συνδέει, να φαντάζεται καΙ να διαλο
γίζεται - να αΙσθάνεται. Ό κόσμος της εχει τΙς Τδιες με των άλ
λων άνθρώπων διαστάσεις καΙ την εΙσάγει στο ίδιο με τους
άλλους σύμπαν επικοινωνίας καΙ σε πλήρη συμμετοχη στη ζωη
γΙJΡω της. Προικισμένη άπ' τη φύση με μεγάλο βαθμό ενεργητι
κότητας, με μια ευχυμη, ευχαρη καΙ ευθυμη Ιδιοσυγκρασία, βγήκε
να συνιχντήσει τη ζωη καΙ να μάθει τα μαθήματα, που fι ζωη δι
δάσκει.
Είναι άληθινό δτι fι 'Έλεν Κέλλερ είναι άνάπηρη - οπως,
άλλωστε, καΙ ποιός δεν είναι; Άλλα εκείνο που την ξεχωρίζει
δεν ε!ν' fι άναπηρΙα της, μα fι εκταση στην δποία την ύπερπήδησε
καΙ &κόμη κατόρ!:lωσε να επωφεληθεί άπ' αύτήν. Προκαλεί συDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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μπάθεια καΙ κατανόηση, αλλ' οχι οίκτο. ΚανεΙς δε μπορεί να τή
γνωρίσει ΎΊ να τ-η δtαβάσεt δίχως νή αισθανθεί θαυμασμο xt ευΥνω
μοσύνη.
θα περίμενε κανεΙς να είχε δtαφθαρεί απ' τήν τόση καλω
σύνη, αλλα ή ΜΙς Σάλλιβαν τήν εσωσε απ' τον κίνδυνο να Υίνεt
κακομαθημένο παιδΙ καΙ ή totrx εσωσε τον έαυτό της, στήν ωρφη
ζωή της, με τή δυνατή έξυπνάδα της καΙ το Υενναίο της ρεαλι
σμό. ποτε δεν Ύιταν ευΚOλΎj γι' αυτ-ην ή ζωή, μα δεν τ1)ς ξέφυΥε.
Είχε πολλες μαυρες ώρες. Είν' έξαφετικα ευα!σθητη στα βάσανα
του ανθρώπινου Υένους, σ' αυτή τήν έποχή τ1)ς ανησυχίας. Το απο
τέλεσμα μπορεί να συνοψισθεί καλύτερα με τα ίδια της τα λό
Υια: «Καθως δ καφος περνουσε, ή παράλΟΥη αισtοδοξία μου με
ταβαλλόταν σ' α.υτ-η τή βαθεια πΙστη, που σταθμΙζει τ' άσχημα Υε
γονότα του κόσμου, αλλα έξακολουθεί να έλπΙζεt σε καλύτερα
πράΥματα κι έξακολουθεί να έΡΥάζεται yt' αυτά, ακόμη καΙ μπρο
στα στήν -ηττα».
οε προσωπtκές μου έπαφες με τήν 'Έλεν Κέλλερ Ύιταν σπά
νιες αλλα (ytιX μένα) αλησμόνητες. υΟταν Ύιταν στο προτελευταίΟ
ετος τ1)ς φοίτησής της στο Radcliffe καΙ έΥω δίδασκα yt!X δεύ
τερη χρονια στο Haryard, παρακολουθουσε ενα μάθrιμά μου σχε
τικο με τήν εστορία τ1)ς φιλοσοφΙας. 'Εκείνο, που περισσότερο θυ
μciμαt, είναι ή εκφραση του προσώπου της, το χαμόΥελό τrις ΎΊ το
βλέμμα κατανόrισης, οταν ενα. αστείο μου εφθανε στο νου της otιX
μέσου των αυτιων καΙ του χερtου τ1)ς ΜΙς Σάλλtβα;ν. Ήταν μtα
αΡΥοπορημένη αντΙδραση, αλλα ή πιο ζωrιρή, ετσι που εβΥαtνε
μόνη της, ϋστερα απο τήν αντίδραση τ1)ς ύπόλoιπrις τάξης.
Στήν πιο πρόσφατ-η συνάντησή μας, στο σπΙτι δυο φ(λων της
στο Καίμπριτζ, χάρ-ηκα. σχεδον δυο ώρων χαρούμενη καΙ συμπα
θητtκή συζήτηση μαζί της - καρδια με καρδιά. Ξανα μουκανε με
γάλη έντύπωση ή ζωηρή τ-ης έτοφ6τητα. �Oταν έπtκοινωνείτε μαζΙ
της καταλαβαΙνετε, οτι φτάσα.τε στο «έσωτερικό της ους» καΙ «στον
πνευματικό της δφθαλμό», ΠΡciΥμα, που δε μπορεί να λεχθεί Υια
τους πιο πολλους «συζψ-ητες» απο κείνους, που εχουν αμείωτη
τήν «έξωτερtκή» ορασ'Υ} καΙ ακοή.
RALPH BARTON PFRRY
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Άρχίζω με κάποιο φόβο να γράφω την ίστορία της ζωης μου.
Διστάζω, σαν απο πρόληψη, ν' ανασύρω το πέπλο, που είνα Ι
ριγμέ"ο πάνω στην παιδική μου ηλικία σα μια χρυση πάχνη.
Είναι δύσκολο εργο το γράψιμο μ ιάς αύτοβιογραφίας. '"Όταν
προσπα&ώ να ταξινομήσω τις πρώτες μου εντυπώσεις, βρίσκω
δη η πραγματικότητα και η φαντασία φαίνονται το 'ίδιο μέσα
στα χρόνια, που δένουν το παρελ&ον με το παρόν. "Η γυναίκα
ζωγραφίζει τΙς εντυπώσεις του παιδιου με τη δική της φαντασία.
Λ ίγες εντυπώσεις βγαίνουν ζωηρες απ' τα πρώτα χρόνια της
ζωης μου' αλλα « οι σκιες του δεσμωτηρίου είναι πάνω στις ύπό
λοιπες» . ., Αλλωστε, πολλΕς απ' τις χαρες καΙ τΙς λύπες της παι
δικης ηλικίας εχασαν τη δύναμή τους' και πολλα γεγονότα ζωτι
κης σημασίας για την πρώτη μου μόρφωση, ξεχάστηκαν μέσα
στην εξαψη τών μεγάλων ανακαλύψεων. Λ οιπόν, για να μη γίνω
ενοχλητική, &α προσπα&ήσω να παρουσιάσω, σε μια σειρα απο
σκίτσα, μόνο τα επεισόδια, που νομίζω δτι είναι τα πιο ενδια
φέροντα και σημαντικά.
Γεννή&ηκα στΙς 27 Ίουνίου του 1 880, στην Τασκούμπια,
μια μικρη πόλη της Βόρειας Άλα,ι. π άμα. "Η οικογένεια του πα
τέρα μου καταγόταν απ' τον Γκάσπαρ Κέλλερ , γεννημένο στην
"Ελβετία, που εγκαταστά&ηκε στη Μαίρηλαντ. 'Ένας απ' τους
"Ελβετους προγόνους μου ηταν ό πρώτος δάσκαλος για κουφους
στη Ζυρίχη κι' εγραψε ενα βιβλίο πάνω στο &έμα της εκπαίδευ
σής των - πραγματικα μια καταπληκτικη σύμπτωση' αν και είναι
αλη&ινό, δτι δεν ύπάρχει βασιλιάς χωρις κάποιο δούλο ανάμε
σα στους προγόνους του, ουτε δουλος που να μην εχει κάποιο
βασιλιά ανάμεσα στους δικούς του.
" Ο παπους μου, ό γιος τού Γκάσπα ρ Κέλλερ, πηρε μεγάλες
17
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εκτάσεις γης στην Άλαμπάμα καΙ τέλος εγκαταστά&ηκε εκεί.
Μου ελεγαν, δτι μια φορα το χρόνο πήγαινε άπ' την Τασκούμπια
στη Φιλαδέλφεια, πάνω στ' αλογό του, για να αγοράσει προμή
&ειες για τη φυτεία' καΙ ή &εία μου εχει στην κατοχή της πολλα
απο τα γράμματα, που εστελνε στην οικογένειά του, τα οποία δί
νουν μια γοητευτικη καΙ ζωηρη εΙκόνα αυτων των ταξιδιων.
·Η γιαγιά μου Κέλλερ ηταν κόρη ένος απ' τους ύπασπιστας
του Λαφαγιέτ, του Άλεξάντερ Μούρ, καΙ εγγονη του Άλεξάντερ
Σπότσγουντ, απ' τους πρώτους κυβερνητες της Βιργινίας. " Ήταν
δεύτερη ξαδέρφη του στρατηγου Ρόμπερτ Λη.
·0 πατέρας μου, ο 'Άρ&ουρ Κέλλερ, ηταν λοχαγος του ομο
σπονδιακου στρατου καΙ ή μητέρα μου, 11 Κάτε 'Άνταμς, ηταν
δεύτερη γυναίκα του καΙ πολυ νεώτερή του. ·0 παππους της, ο
ΒενιαμΙν "Ανταμς, παντρεύτηκε την Σουζάνιι Ε. Γκούντχιου καΙ
ζουσαν στο Νιούσμπαρυ, της Μασαχουσέτης, για παλλα χρόνια.
· 0 γιός τους, ο Τσάρλς 'Άνταμς, γεννή&ηκε στο Νιούσμπαρυ
πόρτ της Μασαχουσέτης καΙ εφυγε για την 'Έλενα στο Άρκάν
σας. "Οταν αρχισε ο εμφύλιος πόλεμος, πολέμησε στο πλευρο
των Νοτίων καΙ εγινε γενικος ταξίαρχος. Παντρεύτηκε τη Λούσυ
'Έλεν 'Έβερεττ, που ανηκε στην 'ίδια οικογένεια με τον 'Έντου
αρντ 'Έβερεττ καΙ τον δόκτορα 'Έβερεττ Χέ·ί λ. 'Όταν τέλειωσε
ο πόλεμος, ή οικογένεια μετακόμισε στη Μέμφιδα, στο Τέννεσση.
Ζουσα, ώς τον καιρο της αρρώστιας, που μου στέρησε την
Όραση καΙ την ακοή, σ' ενα μικρο σπίτι, που το αποτελουσαν ενα
μεγάλο τετράγωνο δωμάτιο καΙ αλλο ενα μικρό, στο οποίο κοι
μόταν ή υπηρεσία . Είναι συνή&εια στο Νότο, να χτίζουν ενα μι
κρο σπίτι κοντα στην κυρίως κατοικία, σαν παράρτημα, για να
χρησιμοποιείται Όταν χρειαστεί. 'Ένα τέτοιο σπίτι εχτισε ο πατέ
ρας μου μετα τον εμφύλιο πόλεμο καί, δταν παντρεύτηκε τη μη
τέρα μου, πηγαν να ζήσουν σ' αυτό. "Ηταν σκεπασμένο με κλη
ματα, αναρριχητικα τριαντάφυλλα καί αγιοκλήματα. 'Απ' τον
κηπο φαινόταν σαν περίπτερο σκιερό. ·Η μικρη ε'ίσοδος κρυβό
ταν απο ενα παραπέτασμα με κίτρινα τριαντάφυλλα καΙ λουλου
δάκια του Νότου. .. Ηταν το μέρος που περισσότερο αγαπουσαν
καΙ επισκέπτονταν οί μέλισσες καΙ τα χελιδόνια.
Ή κυρίως κατοικία των Κέλλερ, Όπου ζουσε ή οικογένεια,
ηταν μερικα βήματα πιο πέρα απ' την τριανταφυλλένια μας κα18
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λύβα . την ελεγαν «πράσινο κισσό», γιατι και το σπίτι και τα
δέντρα γύρω του και ό φράχτης ηταν σκεπασμένα με ομορφο εγ
γλέζικο κισσό. Ό κηπος του, φτιαγμένος με τη μόδα του παληου
καιρου, ηταν ό παράδεισος τών παιδικών μου χρόνων.
Και πριν ακόμη ναρ&ει ή δασκάλα μου, μου αρεσε να προ
χωρώ με την άφη κατα μηκος του τετράγωνου, γερου ξύλινου
φράχτη και να βρίσκω, με την α'ίσ&ηση του αρώματος, τΙς πρώ
τες βιολέτες και τα κρίνα. Έκεί, πάλι, μετα απο ενα παροξυσμο
οργης, πήγαινα ναβρω ανακούφιση και να κρύψω το πρόσωπό
μου, που εκαιγε, μέσα στα δροσερα φύλλα καΙ τη χλόη. Τί χαρα
ηταν να χάνομαι μέσα σ' αυτον τον αν&όκηπο, να πλανιέμαι ευ
τυχισμένα δώ καΙ κεί ωσπου, ξαφνικά, αναγνώριζα απ' τα
φύλλα καΙ τα μπουμπούκια του ενα ομορφο κλημα και καταλά
βαινα, πως ηταν το κλημα, που σκέπαζε το παραμελημένο καλο
καιρινο σπίτι στην αλλη ακρη του κήπου Ι Έδώ, επίσης σέρνον
τα,' μαραμένα γασεμιά, αλλα λουλουδάκια και κάτι σπάνια, χα
ριτωμένα λουλούδια, που τα λένε πεταλουδόκρινα , γιατι τα εϋ
&ραυστα πέταλά τους μοιάζουν με φτερα πεταλούδας. Άλλα τα
τριαντάφυλλα ηταν απ' δλα τα πιο αξιαγάπητα. ποτε δε βρηκα
στα &ερμοκήπια του Βορρα τριαντάφυλλα, που να δίνουν τόση
ευχαρίστηση, δσο τ' αναρριχητικα τού σπιτιου μου στο Νότο.
Κρέμονταν, μακρυες γιρλάντες, στην είσοδο, γέμιζαν τον αέρα
με την ευωδιά τους, αμόλυντα απο αλλη γι)ινη μυρωδιά. Και
νωρις το πρωt, λουσμένα στη δροσιά, ητανε τόσο άπαλά, τόσο
άγνά, που δε σταματούσα ποτε να σκέφτομαι, αν δεν εμοιαζαν
με τους ασφοδέλους στον κηπο του Θεού .
ΤΟ ξεκίνημα της ζωης μου ηταν ά πλο καΙ σχεδΟν 'ίδιο, δπως
κα&ε αλλης μικρης ζωης. Είδα, κατέκτησα, δπως γίνεται πάντα
με το πρώτο παιδι στην οικογένεια. 'Έγιναν οι συνη&ισμένες
πολλες συζητήσεις για το ονομα που &α μοϋδιναν. ΤΟ πρώτο
παιδι στην οικογένεια δεν επρεπε να ονομαστεί χωρις σοβαΡ11
σκέψη, ό κα&ένας το τόνιζε μ' εμφαση. 'ο πατέρας μου πρότεινε
το ονομα της Μίλντρεντ Κάμπελλ, μιας προγόνου που εκτιμούσε
πολύ, και αρ"ή&ηκε να ξαναπάρει μέρος ση1 συζι1τηση. 'Η μητέρα
μου Ελυσε το πρόβλημα εκφράζοντας την επι&υμία να με πουν
δπως τη μητέρα της, που το κοριτσίστικο ονομά της ητανε 'Έλεν
'Έβερεττ. Άλλα στην εξαψη απάνω, δταν με πήγαιναν στην εκDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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κλησία , ό πατέρας μου ξέχασε τ' ονομα στο δρόμο, πολυ φυσικό,
άλλωστε, αφού ηταν κάτι που είχε αρνη&εί να συζητήσει . 'Όταν
ό παπάς τον ρώτησε , μόλις {J'υμ11&ηκε δτι είχε αποφασιστεί να
πάρω τ' ονομα της γιαγιάς μου, και εδωσε, αντι για τ' ονομά τη;.
το 'Έλεν " Λνταμς.
Μου λέγανε, δτι , δταν ακόμη φορουσα μωρουδίστικα φορέ
ματα, εδειξα πολλα σημάδια ανυπόμονης, άπληστης διά&εσης καΙ
ίσχυρογνωμοσύνης. Κά&ε τί, που εβλεπα να κάνουν οί (7Hct, επέ
μενα να το μιμούμαι. Στους εξη μηνες μου μπορούσα να ξεφω
νίζω τΙς λέξεις «τ' 'άνεις j» καΙ μια μέρα τράβηξα δλων την προ
σοχη λέγοντας όλοκά&αρα «τσάι, τσάι». Άκόμη και μετα η)ν
αρρώστια μου, &υμόμουνα μια απ' τις λέξεις πουμα&α τους πρώ
τους μηνες της ζωης μου. �Hταν ή λέξη «νερο», καΙ συνέχισα να:
βγάζω κάποιον ηχο γι' αύτην τη λέξη, δταν εχασα τη φωνή μου.
Σταμάτησα να βγάζω τον ηχο «νο-νο» μόνον δταν εμα&α να προ
φέρω σωστα τη λέξη.
Μού λένε, δη περπάτησα τή μέρα που εκλεισα χρόνο. Ή
μητέρα μου μόλις μ' είχε Ι�γάλει απ' τη μπανιέρα και με κρα
τούσε στην αγκαλιά της. Τότε τράβηξαν ξαφνικα την προσοχή μου
οί σκιες των φύλλων, που κουνιόνταν σα να χόρευαν επάνω στο
λείο πάτωμα, κα&ως επεφτε ό ηλιος. Γλύστρησα απ' την αγκα
λια της μητέρας μου και ετρεξα στΙς σκιές. Μόλις πέρασε το ξά
φνιασμα, επεσα καΙ φώ,'αζα τη μητέρα μου να με πάρει.
Λύτες οί εύτυχισμένες μέρες δεν κράτησαν πολύ. Μια σύν
τομη άνοιξη, γεμάτη με τη μουσικη τού κοκκινολαίμη καΙ τοίΥ
παπαγάλου, ενα καλοκαίρι πλούσιο σε φρούτα καΙ τριαντάφυλλα,
ενα φ&ινόπωρο χρυσοκόκκινο, φύγανε καΙ άφησαν τα δωρα τους
στα πόδια ένος άπληστου, εύτυχισμένου παιδιού. 'Ύστερα , το με
λαγχολικο Φεβρουάριο, εφτασε ή αρρώστια πουκλεισε τα μάτια
μου καΙ τ' αύτιά μου και με βύ&ισε στο σκοτάδι της συνείδησης
ένος νεογέννητου. Είπαν, πως ηταν οξεία συμφόρηση τού στομα
χιού και τού μυαλού . ·U γιατρός νόμιζε δτι δε -&α ζήσω. Άλλα
ενα πρωί, νωρίς, ό πυρετος μ' άφησε με το 'ίδιο μυση1Ριο και το
'ίδιο ξαφνικα σπως είχε ερ&ει. Έκείνο το πρωΙ ή χαρα της οίκο
γένειας l]ταν πολυ μεγάλη, αλλα κανένας , οϋτε ό γιατρός, δεν
ηξερε, δτι ποτ ε ξανα δε &άβλεπα οϋτε &άκουγα.
Φαντάζομαι, δτι ακόμη εχω συγκεχυμένες αναμνήσεις αύτης
20
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της αρρώστιας. 'Ιδιαίτερα &υμαμαι την τρυφερότητα, με την
οποία προσπα&ουσε ή μητέρα μου να μ' ευχαριστήσει τΙς ωρες
της αγρυπνίας μου, μέσα στον ερε&ισμο καΙ τους πόνους μου,
καΙ την αγωνία καΙ τη σύγχιση με την όποία ξυπνουσα, υστερα
απο ενα ταραγμένο, μισο υπνο καΙ γυρνουσα τα μάτια μου, τόσο
'ξερα καΙ ζεστά, στον τοίχο, μακρυα απ' το φώς, που κάποτε τόσο
αγαπουσα καΙ που ερχόταν ως εμένα δλο καΙ πιο &αμπο κά&ε
μέρα. 'Αλλα πέρα απ' αυτες τΙς φευγαλέες αναμνήσεις, αν είναι
στ' αλή&εια αναμνήσεις, δλα φαίνονται πολυ φανταστικά, σαν
εφιάλτης. Σιγα - σιγα συνή&ισα στη σιωπη καΙ το σκοτάδι που με
τριγύριζαν καΙ ξέχασα δτι ηταν ποτ ε αλλοιώτικα, ά)ς τη μέρα
που ηρ&ε εκείνη - ή δασκάλα μου - που απελευ&έρωσε το πνευμα
μου . 'Αλλα τους πρώτους δεκαεννέα μηνες της ζωης μου το βλέμμα
μου πηρε τα μεγάλα, πράσινα λειβάδια, ενα φωτεινο ουρανό, δέν
τρα καΙ λουλούδια, πο" το σκοτάδι π' ακολού&ησε δε μπορούσε
να εξαφανίσει τελείως. "Αμα ε'ίδαμε μια φορά, "ή μέρα είναι δΙΚ11
μας καΙ δλα δσα μας εδειξε ημέρα» .

Κ ΕΦΑΛΑΙ Ο Ι Ι

Δ ε μπορώ ν ' αναπολήσω τ ί ακριβώς γινόταν τους πρώτους
μετα την αρρώστια μου μηνες. Ξέρω μόνο, στι κα&όμουνα στην
αγκαλια της μητέρας μου 11 κρεμιόμουνα απ' το φουστάνι της,
δσο ηταν απασχολημένη με τΙς ευ&υνες του σπιτιου. τα χέρια μου
Ενοιω&αν το κά&ε αντικείμενο καΙ εξέταζαν κά&ε κίνηση, καΙ
μ' αυτο τον τρόπο εμα&α να γνωρίζω πολλα πράματα. Γρήγορα
Ενοιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω κάπως με τους άλλους κι'
άρχισα να κάνω αδέξια σημάδια. 'Ένα σφίξιμο χεριου σήμαινε
«οχι» κι ενα νευμα «ναί», ενα τράβηγμα σήμαινε "ελα» καΙ ενα
σπρώξιμο « πήγαινε» . '' Ηitελα ψωμί ; Προσπα&ουσα να μιμη&ώ
τΙς κιν11σεις, που γίνονται, για να κο πουν φέτες καΙ να βουτυρω
{tουν. "Αν ΊΊ&ελα να φτιάξει ή μητέρα μου παγωτο για το γευμα,
Εκανα τΙς κινήσεις, που γίνονται, Όταν γυρίζουν την παγωτομη
χανη καΙ ριγουσα, για να δείξω κρύο. 'Η μητέρα μου, εξ άλλου,
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κατόρ&ωσε να με κάνει να καταλαβαίνω πολλά . 'Ήξερα πάντοτε
πότε η&ελε κάτι να της φέρω, και ετρεχα επάνω 11 όπουδήποτε
μού εδειχνε. Όφείλω, πράγματι, στη φρόνησή της, που μ' αγα
πούσε, Όλα Όσα ηcαν φωτεινα και καλα μέσα στη μεγάλη μου νύχτα.
Καταλάβαινα πολλα απ' Όσα γίνονταν γύρω μου. Στα πέντε
μου χρόνια εμα&α να διπλώνω και να βάζω στη &έση τους τα
κσ&αρα ρούχα, Όταν ταφερναν απ' το πλυσταριό , καΙ ξεχώριζα
τα δικά μου απο τ' αλλα. 'Ήξερα, απ' τον τρόπο που ντύνονταν
,η μητέρα καΙ ή &εία μου, πότε &α εβγαιναν εξω καΙ με ποικί
λους τρόπους τις ικέτευα να με πάρουν μαζί τους. Πάντοτε με
φώναζαν, Όταν ε'ίχαμε επισκέψεις καΙ Όταν εφευγαν οι ξένοι κου
νούσα το χέρι μου, νομίζω γιατι είχα μια αόριστη ανάμνηση της
σημασίας, που είχε ή κίνηση αυτή. Μια μέρα κάποιοι ηρ&αν επί
σκεψη στη μητέρα μου, και αισ&άν&ηκα το κλείσιμο της πόρτας
της εισόδου και αλλους ηχους που φανέρωναν τον ερχομό τους.
Μια ξαφνικη σκέψη μ' εκανε να τρέςω στο επάνω πάτωμα, πριν
προλάβουν να με σταματήσουν, για να εφαρμόσω την ιδέα μου
να βάλω ενα φόρεμα κατάλληλο για την παρέα. Στά&ηκα μπρος
στον κα&ρέφτη, Όπως είχα δεί να κάνουν 0'1 αλλοι, αλειψα το
κεφάλι μου με λάδι και σκέπασα το πρόσωπό μου με παχυ στρώμα
πούδρας. 'Ύστερα κάρφωσα ενα βέλο στα μαλλιά μου, σκέπασα
μ' αυτο το πρόσωπό μου μέχρι τους ωμους μου και εδεσα μια
πελώρια ζώνη γύρω στη μικρή μου μέση, ετσι που κρεμόταν πίσω
μέχρι το στρίφωμα σχεδόν. 'Έτσι στολισμένη κατέβηκα για να
βοη&ήσω στην περιποίηση της συντροφιάς.
Δεν &υμάμαι πότε διαπίστωσα για πρώτη φορά, Ότι ημουνα
διαφορεΤΙΚ11 απ' τον αλλο κόσμο, αλλα τοξερα πριν ερ&ει ή δα
σκάλα μου . είχα νοιώσει, Ότι ή μητέρα μου και οι φίλοι μου
δεν εκαναν νοήματα, Όπως εγώ, σταν ΊΊ&ελαν να γίνει κάτι, άλλα
μιλούσαν με το στόμα τους. Πότε - πότε στεκόμουνα ανάμεσα σε
δυο αν&ρώπους, που συζητούσαν καΙ αγγιζα τα χείλη τους' δεν
καταλάβαινα και δργιζόμουνα' κουνούσα τα χείλη μου και χει
ρονομούσα χωρις αποτέλεσμα. Αυτο με &ύμωνε τόσο μερικες φο
ρές, που κλωτσΟύσα, καΙ ξεφώνιζα μέχρι να εξαντλη&ώ,
Νομίζω, Ότι καταλάβαινα πότε εκανα ανοησίες, γιατι ηξερα,
Ότι 1'1 'Έλλα, ή νταντά μου, πονούσε, Όταν την κλωτσούσα' και
δταν ό παροξυσμος της δργης περνούσε, ενοιω&α κάτι συγγε22
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νικο με τις τύψεις. Άλλα δε μπορω να &υμη&ω καμια περίπτω
ση, στην όποία αυτο το α'ίσ&ημα με προφύλαξε απ' την επανά
ληψη των ανυησιών, οταν δεν πετύχαινα α1JτO που η&ελα.
Σ' εκείνες τΙς μέρες, ενα μικρο μαυρο κορίτσι, η Μάρ&α
Ούάσιγκτων, το παιδΙ της μαγείρισσας, και η Μπέλ, ενα γέρικο
σέττερ, μεγάλος κυνηγος στα νιατα του, ήταν οι μόνιμοι σύντρο
φοί μου . Ή Μάρ&α καταλάβαινε τα νοήματά μου καΙ σπάνια
εϋρισκα δυσκολία στΟ να την βάλω να κάνει Ο,τι η&ελα. Με ευ
χαριστουσε να την εχω στην εξουσία μου καΙ γενικα υπέκυπτε
στην τυραννία μου, προκειμένου να διακινδυνεύσει να λογαρια
στουμε με τα χέρια . . . 'Ήμουνα δυνατή, ενεργητική , αδιάφορη
για τΙς συνέπειες. 'Ήξερα άρκετα καλα τί η{}ελα και πάντα τρα
βουσα το δρόμο μου, ακόμη κι αν επρεπε να παλέψω με τα χέ
ρια καΙ Η( δόντια για να πετύχω το σκοπό μου. Περνούσαμε
πολυ καιρο στην κουζίνα μασσώντας μπαλάκια απο ζυμάρι, βοη
{}ώντας να φτιάξουν παγωτό, αλέ{}οντας καφέ, καυγαδίζοντας
πάνω απ' τη φόρμα του κέικ, καΙ ταtζοντας τις κότες καΙ τις
γαλοπουλες, που μαζεύονταν, δλες μαζί, στα σκαλια τΙς κουζίνας.
Πολλες απ' αυτες ηταν τόσο ημερες, που τρώγανε απ' το χέρι
μου καΙ μ' αφιναν να τις πιάνω. 'Ένας γάλος μια μέρα μου αρ
παξε μια νcoμάτα καΙ εφυγε τρέχοντας. Έμπνευσμένες, 'ίσως,
απ' την επιτυχία του Κυρίου Γάλου, πήραμε εξω, στο σωρο με
τα ξύλα, ενα κέικ, που μόλις είχε ψήσει η μαγείρισσα, καΙ φάγαμε
ακόμη καΙ τα ψίχουλα. ' Ύστερα απ' αυτο αρρό)στησα, καΙ ανα
ρωτιόμουνα αν η 'ίδια ανταμοιβη περίμενε καΙ το γάλο.
Ή φραγκόκοτα εχει τη συνή{}εια να κρύβει τη φωλιά της
σε απόμερες {}έσεις, καΙ μουδινε μεγάλη χαρα να ψάχ"ω για αυγα
στην παχεια χλόη. Δε μπορουσα να πώ στη Μάρ&α, πότε η{}ελα
να παμε για αυγά, &λλα δίπλωνα τα χέρια μου καΙ ταβαζα στο
χώμα, ΠQαγμα που σήμαινε κάτι στρογγυλο μέσα στη χλόη, κι' ή
Μάρ{)·α καταλάβαινε πάντα. 'Όταν μας τύχαινε να βρουμε φω
λιά, δεν την αφινα ποτε να φέρει τ' αυγα στο σπίτι δείχνοντάς
της, με ζωηρα ν011ματα καΙ κινήσεις, δη μπορεί ναπεφτε καΙ να
τι'Ισπαζε.
Ή απο{}llκη δπου μαζευόταν το καλαμπόκι, δ σταυλος με
ταλογα καΙ η αυλι1, οπου αρμεγαν τι; αγελάδες πρωΙ και βράδυ,
ητανε πηγες αδιάπτωτου ενδιαφέροντος για τη Μάρ&α καΙ μένα.
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Οί αρι-ιεχτες μ' αφιναν να κρατώ τα χέρια μου πάνω στην αγε
λάδα, Όταν η1ν αρμεγαν καΙ συχνα δεχόμουνα γερες κλωτσιες απ'
αυτήν, ανταμοιβη της περιεργείας του .
ΟΙ ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα ήταν πάντοτε μεγάλη
ευχαρίστηση. Βέβαια, δεν 11ξερα για ποιο λόγο γίνονταν Όλα αυτά ,
αλλα χαιρόμουνα τΙς ευχάριστες μυρωδιες που γέμιζαν το σπίτι
καΙ τα κομματάκια, που δίνανε σε μένα καΙ t11 Μάρ&α, για να κα
%όμαστε ησυχες.
Μάς αφιναν ν' αλέ&ομε τα μπαχαρικά, να κα&αρίζομε τΙς
σταφίδες καΙ να γλύφομε τΙς κουτάλες, με τΙς οποίες χτυπούσον
τ' αυγα με τη ζάχαρη. Κρεμούσα ηΙν κάλτσα μου, γιατΙ τοκαναν
ΟΙ αλλοι, Όμως δε &υμάμαι να μ' ενδιέφερε ιδιαίτερα αυτη 1'1 δια
δικασία, ουτε 11 περιέργειά μου μ' εκανε να σηκ(δνομαι πρΙν τα
χαράματα, για να ψάξω για τα δώρα μου.
'Η Μάρ&α Οϋάσι Υκτων αγαπούσε Όσο κι εγω τΙς αταξίες καΙ
τΙς ζημιές. 'Ένα ζεστο απόγευμα τού Ίουλίου, δυο μικρα παιδια
κά&ονταν στα σκαλια της βεράντας. ΤΟ ενα ήταν μαύρο σαν εβε
νος, με μικρες τουφίτσες απο λεπτες τρίχες δεμένες με κορδόνια
παπουτσιών, που ξεπετάγονταν γύρω - γύρω στο κεφάλι του σαν
τιρμπουσόν. ΤΟ αλλο ηταν ασπρο, με μακριες χρυσες μπουκλες.
ΤΟ ενα παιδΙ ήταν εξη χρόνων, το αλλο δύο η τριών. Το πιο μι
κρο ήταν τυφλό - ημουνα εγω - καΙ το αλλο ήταν 11 Μάρ&α.
'Ήμασταν πολυ απασχολημένες, κόβαμε κούκλες απο χαρτί' αλλα
γρήγορα κουραστήκαμε απ' αυτη τη διασκέδαση καί, αφού κόψα
με τα κορδόνια τών παπουτσιών μας καΙ ψαλιδίσαμε Όλα τα φύλ
λα απ' το αγιόκλημα, Όσα μπορούσαν να φτάσουν τα χέρια μας,
εστρεψα την προσοχή μου στα τιρμπουσον της Μάρ&ας. Στην αρ
Χ11 διαμαρτυρή&ηκε, μα στο τέλος υπέκυψε. Νομίζοντας σαν
ωραίο παιχνίδι την επανάληψη - μία σου καΙ μία μου - πηρε
καΙ 11 Μάρ&α το ψαλίδι και εκοψε μια μπούκλα μου - καΙ &α τΙς
εκοβε Όλες, αν δεν επενέβαινε εγκαιρα 11 μητέρα μου.
Ή Μπέλ, το σκυλί μας, 11 αλl.η μου συντρόφισσα, ήταν γέ
ρικη καΙ τεμπέλα καΙ της αρεσε να κοιμάται δίπλα στην αναμμέ
νη φωτια καΙ οχι να κάνει τρέλλες μαζί μοι,. Προσπά&ησα πολυ
"α της διδάξω η1 γλώσσα μου, αλλ α ητανε ΊΊλί&ια κι απρόσεχτη.
Μερικες φορες πηδούσε καΙ ανατρίχιαζε απο εξαψη, υστερα γι
νόταν ακαμπτη τελείως, ακίνητη, Όπως κάνουν τα σκυλια Όταν
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σημαδεύουν το πουλί. Δεν ηξερα, τότε, γιατ! φερόταν ετσι η ΜπεΙ.,
άλλα 11ξερα, δτι δεν εκανε εκείνο ΠΟ-LΙ εγω η&ελα. Αυτο με εξόρ
γιζε καΙ ετσι το μά&ημα τέλειωνε πάντα με ενα μονόπλευρο ματς
μπόξ. <Η ΜπεΙ. σηκωνόταν, τεντωνcταν τεμπέλικα, ξεφυσουσε
μια - δυο φορες περιφρονητικά, πήγαινε στι)ν αλλη ακρη τού τζα
κιού καΙ ξαπλωνόταν πάλι' καΙ γώ, κουρασμένη καΙ απογοητευ
μένη, πήγαινα εις αναζήτηση τής Μάρ{tας.
Πολλα τυχαία γεγονότα αυτών τών χρόνων εχουν καρφω{j'εί
στη μνήμη μου απομονωμένα, άλλα xa{taQa και ευδιάκριτα, δί
νοντας το νόημα αυτης τής σιωπηλης, ασκοπης, αφώτιστης ζωής
μου , δλο καΙ πιο εντονα.
Μια μέρα ετυχε να χύσω νερο στην ποδιά μου καΙ την απλωσα
να στεγνώσει μπροστα στη φωτιά, που αναβε στο τζάκι του κα
{Υημερινου δωματίου. <Η ποδια δε στέγνωνε αρκετα γρήγορα για
να τη φορέσω, την εβαλα λοιπον πιο κοντα και την πέταξα πάνω
στη ζεστι] στάχτη. <Η φωιια η)ν εΚανε φλόγες, που με κύκλωσαν
ετσι, ωστε σε μια στιγμη τα ρούχα μου αναψαν. 'Έκανα τρομα
χτικό &όρυβο κι αίιτός όδήγησε τι) Βίνυ, τη γρηα νταντά μου, να
με βοη&11σει. Πέταξε μια κουβέρτα πάνω μου, με τύλιξε ετσι,
που σχεδΟν μ' επνιξε - αλλα. εσβησε η) φωτιά. Έκτος απ' τα.
χέρια καΙ τα μαλλιά μου δεν επα&α σοβαρα εγκαύματα.
Τον 'ίδιο και ρο περίπου κατάλαβα, σε τΙ χρησιμεύει το κλειδί.
<Έ,'α πρωΙ κλείδωσα η) μητέρα μου απάνω στην απο{}·ήκη, δπου
άναγκάστηκε να μείνει τρείς ώρες, επε ι δη ΟΙ ύπηρέτες ηταν σ'ενα
ζεχωριστο τμήμα του σπιτιοϋ. Χ τυπουσε συνέχεια καΙ τράνταζε
την πόρτα, ενώ εγω κα{tόμουνα απ' εξω , στα σκαλια της εισό
δου, καΙ γελοϋσα καταχαρούμενη νοιώ&οντας τον κρότο που εκανε.
Αυτο το τόσο άνόητο παιχνίδι μου εκανε τους γονείς μου να σκε
φ{tοϋν, δτι επρεπε να μου πάρουν δασκάλα, δσο γινόταν γρηγο
ρώτερα . 'Όταν ηρ&ε η δασκάλα μου, η Μις Σάλλιβαν, βρηκα γρι1γορα Τ11 ν ευκαιρία να η1ν κλειδώσω στο δωμάτιό της. Πήγα απά
νω με κάτι, που η μητέρα μου μουδωσε να καταλάβω, δη επρε
πε να. δίδσω στη ΜΙς Σάλλιβαν' αλλά, άμέσως μόλις τής τσδωσα,
εκλεισα με &ύρυβο την πnρτα, η1ν κλείδωσα καΙ εκρυψα το κλει
δΙ κάτω απ' το πόρτμαντώ, στο χώλ. Στά&ηκε αδύνατο να με
πείσουν να μαρτυρήσω , που ηταν το κλειδί. Ό πατέρας μου α,'αγ
κάστηκε να φέρει μια σκάλα καΙ να βγάλει τη ΜΙς Σάλλιβαν απ'
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το παρά&υρο-προς μεγάλη μου ευχαρίστηση. Μετα. απο μηνες πα
ρέδωσα το κλειδί.
'Όταν ημουνα περίπου πέντε χρόνων μετακομίσαμε απ' τ ο
μικρό, κληματοσκεπασμένο μας σπίτι, σ ' ενα καινούργιο, μεγάλο.
Ή οικογένεια απετελείτο απο τον πατέρα καΙ τη μητέρα μου,
δυο μεγαλύτερα αδέλφια μου απο την πρώτη γυναίκα του πατέ
ρα καί, μετα. απο λίγο, μια. αδελφούλα, τη Μιλντρεντ . <Η πρώτη
ευκριν11ς ανάμνηση απ' τον πατέρα μου είναι, δτι, για να πάω
να στα&ώ πλάι του, επρεπε ν' ανοίξω δρόμο ανάμεσα απο σω
ρΟ'υς εφημερίδων, που είχε γύρω του' κα&όταν μόνος του κρα
τώντας ενα φύλλο χαρτΙ μπροστά του . Προσπα&ουσα, με μεγάλη
απορία, να βρώ τί εκανε. 'Ή&ελα ,ια μιμη&ώ τΙς κινήσεις του,
φορουσα ακόμη καΙ τα γυαλιά του, επειδ11 νόμιζα, δτι &α με βοη
&ουσαν να λύσω το μυστήριο. Άλλά, για πολλα χρόνια, δεν ανα
κάλυψα το μυστικό. Μετα εμα&α τί ήταν αιηα τα "χαρτια» και
δτι ό πατέρας μου εξέδιδε ενα απ' αυτά.
<ο πατέρας μου ήταν πολυ καλος καΙ μαλακός, αφοσιωμέ
νος στην οικογένειά του' μας αφινε σπάνια, αν εξαιρέσομε την
εποχη του κυνηγου. � Hταν μεγάλος κυνηγός, μου είπαν, καΙ πε
ρίφημος σκοπευτής. Μετα την Ωικογένεια , αγαπουσε περισσότεΡΩ
τα σκυλια καΙ το τουφέκι του. �Hταν πολυ φιλόξενος, σχεδΟν μέ
χρις ελαττώματος, καΙ σπάνια ερχόταν σπίτι χωρΙς καλεσμένο. Ή
μεγάλη του περηφάνια ήταν ό μεγάλος κηπος δπου, ελεγαν, καλ
λιεργουσε τα ωραιότερα καρπούζια και τις πιο καλες φράουλες
της περιοχης' και μου εφερνε τιχ πρώτα ωριμα σταφιΥλια καΙ τα
πιο διαλεχτα μουρα. Θυμαμαι το χα'ί δευτικό του αγγιγμα, καθ-ως
μ' οδηγουσε απο δέντρο σε δέντρο, απο κλημα σε κλημα, καΙ τη
μεγάλη του χαρα για δ,τι μ' ευχαριστουσε.
�Hταν περίφημος στο να λέει 'ιστορίες' δταν εμα&α να κατα
λαβαίνω τη γλώσσα, σχημάτιζε αδέξια στΟ χέρι μου τα πιο εξυ
πνα απ' τα ανέκδοτά του καΙ ίΊ ευχαρίστησή του lj tav απέραντη,
οταν μ' εβαζε να τα. επαναλαμβάνω σε μια κατάλληλη εΙ,καιρία.
"Ημοι·να στο Βορρα και χαιρόμου\'α τΙς τεΙ.ευταίες ομορφες
μέρες του καλοκαιριού του 1896, δ τ αν εμα&α το νέο για το &ά
νατο του πατέρα μου . 'Έπα&ε μια σύντομη αρρ(οστια, πέρασε
λίγον καιρο υποφέροντας πολυ καΙ υστερα δλα τέλειωσαν. Αυί11
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ηταν η πρώτη μεγάλη μου &λίψη - η πρώτη προσωπική μου πεί
ρα απ' το &άνανο.
πως μπορω να γράψω για τη μητέρα μου ; ΤΊ'-ι νοιώ&ω τόσο
κοντά μου, που φαίνεται σχεδΟν απρεπο να μιλω γι' αυτήν.
Για πολυν καιρο &εωρουσα την αδελφούλα μου σαν παρεί
σακτη. 'Ήξερα, πως είχα πάψει ναμαι η μοναδικη αγάπη της
μητέρας μου κι αυτη η σκέψη με γέμιζε ζήλεια. Κα&όταν στα γό
νατα της μητέρας διαρκως, Όπου πριν εγω κα&όμουνα, και μου
φαινόταν δτι απορροφουσε Όλο τον καιρο και τις φροντίδες της.
Κάποια μέρα συνέβη κάτι, που μου φάνηκε δτι προσέ&εσε στην
αδικία η)ν προσβολή .
Είχα , τότε, μια πολυαγαπημένη , πολυμεταχειρισμένη κούκλα,
που την εβγαλα μετα Νάνσυ. � Hταν, αλοίμονο, το απελπισμένο
&ϋμα τ ων εκρήξεων του &υμου καΙ της στοργης μου, ετσι, που
κατάντησε κάτι χειρότερο απο φ&αρμένη. Είχα κουκλες που μι
λουσαν, που κλαίγανε, που ανοιγαν και κλείνανε τα μάτια' Όμως
δεν αγάπησα ποτε καμιά τους Όσο ηΙ φτωχη Νάνσυ. Είχε μια
κούνια και περνούσα μια ωρα και περισσότερο κουνώντας την.
Φύλαγα και την κούκλα και την κούνια με την πιο ζηλότυπη προ
σοχή ' αλλα μια φορα ανακάλυψα τη μικρή μου αδελφη να κοι
μάται εΙρηνικα στην κούνια. Μ' αυτην την προσβολη απο κείνη,
που δε μ' εδενε μαζί της ακόμη καμια αγάπη, &ύμωσα. ' Όρμησα
πάνω στην κούνια καΙ την αναποδογύρισα και το μωρο μπορεί
να σκοτωνόταν, αν δεν τοπιανε η μητέρα μου, κα&ως επεφτε.
'Έτσι γίνεται πάντα : 'Όταν περπατάμε ση)ν κοιλάδα της δι
πλης μοναξιάς, πολυ λίγα πράγματα νοιώ&ομε για την τρυφεΡΙ1
στοργ11 , που αναπτύσσεται με τα λόγια, τις πράξεις καΙ τη συν
τροφικότητα, τα όποία δένουν τους αν&ρώπους. Άλλά, επειτα,
Όταν ξαναβρηκα την αν&ρώπινη κληρονομιά μου, η Μίλντρεντ και
γω μεγαλώσαμε 11 μια μέσα στην καρδια της αλλης, ετσι που χαι
ρόμασταν να πηγαίνομε χεροπιασμένες Όπου μάς όδηγουσε το
κέφι μας, αν και οϋτε κείνη καταλάβαινε τΊΙ γλωσσα των δαχτύ
λων μου, οϋτε εγω τα παιδιάστικα ψευδίσματά της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Έν τώ μεταξύ, 11 επι&υμία να εκφραστα> μεγάλωνε . τα λί
γα νεύματα που χρησιμοποιούσα γίνονταν δλο καΙ λιγότερο επαρ
κή καΙ οι αποτυχίες μου, στην προσπά&εια να γίνω κατανοηΤ11,
είχαν σταt�ερο επακόλου&ο εκρήξεις πά&ους. 'Ένοιω&α, σα να με
κρατούσαν χέρια αόρατα καΙ εκανα μανιασμένες προσπά{)-ειες να
ελευ&ερω&ώ. Πολεμουσα - οχι πως ό πόλεμος βoη�' oύσε σε τί
ποτα, αλλιχ το πνεύμα της αντιστάσεως ηταν μέσα μου ισχυρό'
γενικα ξέσπαγα σε κλάματα καΙ σωματικη εξάντληση. "Αν τ ύχαινε
να εΙναι κοντα ή μητέρα μου, χωνόμουνα σηΙν αγκαλιά της, δυ
στυχισμένη ακόμη καΙ με ηΙν ανάμνηση της τρικυμίας . Μετα απο
λίγο 11 ανάγκη κάποιου μέσου επικοινωνίας εγινε τόσο πιεστική,
που αυτα τα ξεσπάσματα γίνονταν κα&ημερινά, σχε δΟν κά&ε ωρα,
π ολλες φορές.
Οι γονείς μου ήταν βα&εια λυπημένοι καΙ βρίσκονταν σε
μεγάλη αμηχανία. Ζούσαμε μακρυα απο σχολεία τυφλών και κου
φών καΙ φαινόταν απί&ανο, να ερ&ει κανε!.ς σε μια τόσο απομα
κρυσμένη πόλη, σαν ηιν ΤασΚΟ1ί μπια, για να διδάξει ενα παιδΙ
συγχρόνως τυφλο καΙ κουφό. Στ' αλή&εια, οι φίλοι καΙ οι συγ
γενείς αμφέβαλλαν, αν &α μπορούσε να βρε{j'εί που&ενα δάσκα
λος. Ή μόνη αχτίνα ελπίδας της μητέρας μου ηρ{j'ε &πο τΙς «αμε
ρικανικες σημειώσεις» τού Ντίκενς. Διάβασε ηΙν εκ{)-εσή του για
ηι Λώρα Μπρίντζμαν καΙ &υμ11&ηκε δτι ηταν κουφη καΙ τυφλ11,
καΙ δμως μορφώ&ηκε. Άλλα &υμή&ηκε ακόμη, με απελπισμένη
όδύνη, δτι ό δόκτωρ Χάου, που ανακάλυψε τον τρόπο να διδά
σκει τους κουφους καΙ τους τυφλούς, ηταν απο χρόνια πε&αμέ
νος. Πι&ανον Οι μέ&οδοί του ναχαν πε{)'άνει μαζί του' κι αν οχι ,
πώς &α γινόταll ενα κοριτσάκι, μιας μακρινης πόλης της Άλαμ
πάμα, vrt δΕχ&εί τιl ν Ε{Ίεργεσία τους ;
'Όταν ημουνα περί,που εξη χρόνων, ό πατέρας μου ακουσε
για ενα εξοχο όφ{�αλμoλόyo, που ίμαν στη Βαλτιμόρη καΙ εΙ χε
επιτυχίες σε περιπτώσεις, που εμοιαζαν απελπιστικές. 'Αμέσως οι
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γονείς μου αποφάσισαν να με πάνε σηι Βαλτιμόρη, να δοϋν, αν
γινόταν τίποτα με τα μάτια μου.
ΤΟ ταξίδι, που το {}-υμάμαι καλά, ήταν πολυ ευχάριστο. 'Έπια
σα φιλία με πολλου; στο τραίνο. Μια κυρία μουδωσε ενα κουτΙ
με Οστρακα. <ο πατέρας μου τους εκανε τρύπες, ετσι που να τα
κρατώ τεντωμένα καΙ για πολυ με εκαναν ευτυχισμένη καΙ ικα
νοποιημένη. ΚαΙ ό ελεγκτης ήταν καλός. Συχνά, δταν εκανε ηι
βόλτα του, κρεμόμουνα στΙς ακρες τοϋ σακακιου του, δσο μά
ζευε τα εισιrήρια καΙ τα τρυποϋσε . Το «τρυπητήρι » , που μοϋ το
δινε να παίζω, ηταν ενα εξαιρετικο παιχνίδι. Χωμένη σε μια γω
νια τού κα&ίσματος, διασκέδαζα ώρες άτέλειωτες κάνοντας αστείες
τρυπίτσες σε κομμάτια άπο μπλοκ τελειωμένα.
<Η &εία μου μοϋ εφτιαξε μια μεγάλη κούκλα άπο πετσέτες.
Ήταν το πιο κωμικό, άσχημάτιστο πράγμα, αυτη ή αυτοσχέδια
κούκλα, χωρΙς μύτη, στόμα, αυηα καΙ μάτια - τίποτα, που καΙ ή
παι δικη ακόμη φαντασία &α μπορούσε να παραδεχτεί σαν πρό
σωπο. Κατα άρκετα περίεργο τρόπο, ή Ελλειψη ματιών με ενο
χλούσε περισσότερο άπ' δλες τΙς αλλες ελλείψεις μαζεμένες. ΤΟ
εδειχνα σε δλους με προκλητικη επιμονή, αλλα κανένας δε φαινό
ταν ικανος για το εργο της παροχης ματιών στην κούκλα. Μια
λαμπρη ιδέα, ώς τόσο, ελαμψε στο μυαλό μου καΙ το πρόβλημα
λύ&ηκε. Σκουντουφλώντας κατέβηκα άπ' το κά&ισμα καΙ εψαξα
άπο κάτω, μέχρι που βρηκα τη μπέρτα της &είας μου, που ήταν
στολισμένη με πλατειες χάντρες. 'Έβγαλα δύο χάντρες καΙ της
εδειξα , δη &έλω να μού τΙς ράψει στην κούκλα μου. Άκούμπησε
το χέρι μου στα μάτια της με ερωτηματικο τρόπο καΙ άπάντησα
με καταφατικα νεύματα. ΟΙ χάντρες ράφτηκαν στη &έση τους καΙ
δε μπορούσα να κρατήσω τη χαρά μου' άλλα άμέσως εχασα κά&ε
ενδιαφέρον για την κούκλα. Σ' δλο το ταξίδι δεν είχα ουτε μια
προσβολη δργης' ύπηρχαν τόσα, για να κρατώ άπασχολημένο το
νού καΙ τα χέρια μου !
'Όταν φτάσαμε στη Βαλτιμόρη, δ δόκτωρ Τσίσχολμ μας δέ
χτηκε με καλωσύνη - άλλα δε μπορού σε να κάνει τίποτα. Ε.ίπε,
δμως, δτι &α μΠΟΡΟί'σα να μορφω&ώ, καΙ συμβούλεψε τον πα
τέρα μου να ρωτήσει το δόκτορα 'Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελλ άπ�
την Ουάσιγκτων, που &α ήταν σε &έση να τον πληροφορήσει για
τα σχολεία καΙ τους δασκάλους κουφών καΙ τυφλών. Σύμφωνα
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με τη συμβουλη του γιατρου, πήγαμε αμέσως στην Ουάσιγκτων
να δουμε το δόκτορα Μπελλ, ό πατέρας μου με βαρεια καρδια καΙ
πολλες ανη συχίες, εγω όλότελα ανύποπτη για το αγχος του, βρί
σκοντας ευχαρίστηση στην αναστάτωση της μετακίνησης απο τόπο
σε τόπο . ΠαιδΙ κα&ως ημουνα, ενοιωσα αμέσως την τρυφερότητα
καΙ τη συμπά&εια, που εκαναν αγαπητο το δόκτορα σε τόσες καρ
διές , κα&ως τα σπουδαία του επιτεύγ ματα κινουσαν το &αυμα
σμό. Με κρατουσε στα γόνατά του δσο περιεργαζόμουνα το ρο
λόι του καΙ τσκανε να κουδουνίσει για χάρη μου . Κατάλαβε
τα νοήματά μου καΙ το ενοιωσα καΙ τον αγάπησα αμέσως. 'Αλλα
δεν δνειρευόμουνα ποτέ, δτι αΊΊτη ή συνάντηση &α γινόταν ή πόρ
τα, ή όποία &α μ' όδηγουσε απ' το σκοτάδι στο φώς, απ' την
απομόνωση στη φιλία, τη συντροφικότητα, τη γνώση, την αγάπη.
<ο δόκτωρ Μπελλ συμβούλεψε τον πατέρα μου να γράψει
στον κύριο Άνάγνο , διευ&υντη του ίδρύματος Πέρκινς της Βο
στώνης, που ηταν ή σκηνη τών μεγάλων εργασιών του δόκτορος
Χάου για τους τυφλούς, καΙ να του ζητήσει ενα δάσκαλο διατε
&ειμένο ν' αρχίσει την εκπαίδευσή μου . Αυτο τσκανε αμέσως ό
πατέρας μου καΙ σε λίγες εβδομάδες ηρ&ε ενα ευγενικο γράμμα
απ' τον κύριο 'Ανάγνο , με την κα&ησυχαστικη διαβεβαίωση, δη
βρέ&ηκε μ ια δασκάλα. Αυτο εγινε το καλοκαίρι του 1 886, αλλα ή
ΜΙς Σάλλιβαν ηρ&ε μόλις το Μάρτιο του 1887.
'Έτσι, βγηκα απ' την Α'ίγυπτο καΙ στά&ηκα μπροστα στο
Σινά καΙ μια &ε'ίκη δύναμη αγγιξε το πνευμα μου καΙ του εδωσε
φώς καΙ ετσι είδα πολλα &αύματα. Κι απ' το ίερο βουνο ακουσα
, μια φωνη να λέει :
« < Η γνώση είναι αγάπη καΙ φώς καΙ δραση » .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιν

< Η πιο σημαντικη μέρα, που &υμαμαι σ' δλη τη ζωή μου,
�ίναι ή μέρα , που ηρ&ε ή δασκάλα μου, ή 'Άνν Μάνσφηλντ Σάλ
λιβαν. Γεμίζω &αυμασμό, δταν αναμετρώ τΙς αναρί&μητες διαφο
ρες ανάμεσα στΙς δυο ζωές, που ή ζωή μου περιέχει. � Hταν τρείς
Μαρτίου 1887, τρείς μηνες πρΙν κλείσω τα επτά.
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το απόγευμα αυτης της πλούσιας σε γεγονότα μέρας, στεκό
μουνα στην ε'ίσοδο, αφωνη, περιμένοντας. Μάντευα αόριστα απ'
τα νοι1ματα της μητέρας μου καί απ' την πυρετώδη κίνηση στο
σπίτι, δη κάτι ασυνή&ιστο επρόκειτο να συμβεί· καΙ γι' αυτο
πηγα στη πόρτα καΙ περίμενα στα σκαλιά. Ό απογευματινος
ηλιος εΙσχωρουσε απ' το πυκνο αγιόκλημα, που σκέπαζε την ε'ί
σοδο καΙ επεφτε στο πρόσωπό μου, που τσχα στρέψει στον ουρα
νό. τα δάχτυλά μου, σχεδΟν ασυνείδητα, χάιδευαν τεμπέλικα τα
φύλλα καΙ τα μπουμπούκια που μόλις είχαν βγεί, για να καλω
σορίσουν τη γλυκεια ανοιξη του Νότου. Δεν ηξερα τί &αύματα κι
εκπλήξεις μου επεφύλασσε το μέλλον. <ο &υμος καί ή πίκρα με
είχαν κάνει λεία τους ολόκληρες βδομάδες συνέχεια καΙ μια γλυ
κειά, βα&εια χαύνωση ακολού&ησε τον πα&ιασμένο αγώνα.
Εισασταν ποτε απάνω σε βαπόρι, μέσα σε πυκνη ομίχλη,
δταν φαινόταν σ<χ να σας αποκλείει ενα απτό, ασπρο σκοτάδι καΙ
τ ο μεγάλο καράβι, δλο ενταση κι ανυπομονησία, εψαχνε ψηλαφη
τα τΟ δρόμο του για την ακτή, με βολίδες καΙ βυ&ομετρήσεις,
καΙ περιμένατε με καρδιοχτύπι να συμβεί κ άτι ; 'Ήμουνα σαν
αυτο το καράβι πρΙν αρχίσει 11 εκπαίδευσή μου, αλλα δεν είχα
πυξίδα και σργανα βυ&ομετρικα καΙ δεν ύπηρχε τρόπος να κατα
λάβω, πόσο ηταν κοντα το λιμάνι. "Φώς, δώστε μου φώς» , ηταν
ή αφωνη κραυγη της ψυχης μου, καΙ το φώς της αγάπης ελαμψε
πάνω μου την ιδια ωρα.
'Ένοιωσα βήματα να πλησιάζουν. Απλωσα τα χέρια μου,
επειδη νόμισα πως ήταν ή μητέρα μου. Κάποιος μου ταπιασε,
και με σήκωσε στην αγκαλιά της εκείνη, που ηρ&ε να μου απο·
καλύψει το κά&ε τΙ καί, πάνω απ' δλα, να μ' αγαπήσει.
το επόμενο πρωΙ ή δασκάλα μου μ' οδήγησε στο δωμάτιό
της καΙ μοϋδωσε μια κούκλα. τα τυφλα παιδάκια του <Ιδρύμα
τος Πέρκινς την εσΤ Ειλαν καΙ ή Λώρα Μπρίτζμαν την εντυσε·
άλλα αυτο τσμα&α αργότερα. Άφοϋ επαιξα λίγο με την κούκλα, ή
ΜΙς Σάλλιβαν σχημάτισε αργα με τα δάχτυλά τηc; στο χέρι μου
τη λέξη "κ - ο υ κ - λ - α » . Άμέσως ενοιωσα ενδιαφέρον σ' αυτο
το παιχνίδι με τα δάχτυλα καΙ προσπά&ησα να το μιμη&ώ. <Όταν
τελικα κατάφερα να φτιάξω σωστα τα γράμματα, πλημμύρισα
απο παιδάσηκη χαρα καΙ περηφάνια. 'Έτρεξα κάτω, στη μητέρα
μου, σήκωσα το χέρι μου καΙ εφτιαξα τη λέξη « κούκλα» . Δεν
rι
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ηξερα πως σχημάτιζα μια λέξη , ουτε καν στ ι υπηρχαν λέξεις :
e Απλώς εβαζα τα διχχτυλά μου να μιμουνται τών αλλων τα δά

χτυλα , σαν τον πί&ηκο. ΤΙς έπόμενες ήμέρες εμα&α να σχηματί
ζω με τον 'ίδιο τρόπο πολλες λέξεις, σπως «κούπα, πιάτο , καπέλ
λο » καΙ μερικα ρήματα, «πιάνω, δίνω, πίνω » . Άλλα πέρασαν
πολλες βδομάδες πρΙν καταλάβω, δτι το κά&ε τΙ εχει ενα Ονομα.
Μια μέρα, ενώ επαιζα με η1ν καινούρια μου κούκλα, ή ΜΙς
Σάλλιβαν εβαλε καΙ την παληά μου μεγάλη κούκλα στην άγκαλιά
μου, σχημάτισε « κούκλα» με τα δάχτυλα κα Ι προσπά&ησε να μου
δώσει να καταλάβω , στι ή λέξη «κούκλα» ταίριαζε καΙ στΙς δύο.
ΝωρΙς το πρωΙ ε'ίχαμε μια φιλονικία εξ αιτίας τών λέξεων «νερο»
καΙ «κύπελλο» . Ή ΜΙς Σάλλιβαν προσπα{}ουσε να βάλει στο μυα
λό μου, στι « νερο » είναι το νερο καΙ « κύπελλο» το κύπελλο, άλλα
επέμενα να τα συγχέω. "Απογοητευμένη αφησε τότε αυτο το
{}έμα, άλλα το επανέλαβε στην πρώτη ευκαιρία. "Εκνευρίστηκα
με τίς επαναληπτικές της προσπά{}ειες καΙ αρπάζοντας την και
νούρια κούκλα την πέταξα με δρμη στο πάτωμα. 'Ήμουνα φο
βερα ευχαριστημένη, σταν ενοιωσα τα κομμάτια της σπασμένης
κούκλας στα πόδια μου. ουτε λύπη ουτε μεταμέλεια άκολού{}η
σαν το πα{}ιασμένο μου ξέσπασμα , δεν άγαπουσα την κούκλα.
Στον κόσμο το σιωπηλο καΙ σκοτεινο που ζουσα, δεν υπηρχε δυ
νατο συναίσ{}ημα τρυφερότητας. Αισ{}άν{}ηκα, οτι ή δασκάλα μου
συμμάζεψε τα κομμάτια σε μια ακρη του τζακιου , καΙ ενα α'ίσ&η
μα ίκανοποίησης με αγγιξε, επειδη ή αιτία της ενόχλησης εφυγε.
Ή δασκάλα μου μουφερε το καπέλλο μΩυ καΙ κατάλαβα στι {}α
βγαίναμε στη ζεστη λιακάδα. Αυτη ή σκέψη, αν μπορεί μια αφω
νη α'ίσ{}ηση να λεχ{}εί σκέψη , μ ε εκανε να χοροπηδήσω καΙ να
σκιρτήσω άπο χαρά. Περπατήσαμε άπ" το μονοπάτι ως το πλυστα
ριο παρασυρμένες άπ" την ευωδια του αγιοκλήματος. Κάποιος εβγα
ζε νερο κι Τι δασκάλα μΩυ εβαλε το χέρι μου κάτω άπ" τη βρύση.
Κα&ως το δροσερο νερο επεφτε πάνω στο ενα μου χέρι, σχημά
τισε στο αλλο τη λέξη « νερό» , πρώτα άργά, μετα γρήγορα. Στε
κόμουνα ησυχη, με σλη μου τη προσΟΧ11 στραμμένη στΙς κινήσεις
τών δακτύλων της. Ξάφνου αισ{}άν&ηκα μια σκοτισμένη άνάμνηση
κάτι ξεχασμένου - ενα ρίγος μιας σκέψης ΠΩυ ξαναγύριζε' καΙ
κάπως ετσι μου άποκαλύφ{}ηκε το μυστήριο της γλώσσας. Τότε
κατάλαβα πια στι « ν - ε Ρ ο» σήμαινε το {}αυμάσιο δροσερο
-
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«κάτι» που ετρεχε πάνω στο χέρι μου . Α υτη {Ι ζωντανη λέξη ξύ
πνησε την ψυχή μου, της εδωσε φως, ελπίδα, χαρά, την εκανε
ελεύ&ερη ! Άκόμα υπηρχαν φραγμοί, είν' (Χλή&εια, αλλα φραγ
μοΙ που με τον καιρο &α επεφταν.
" Αφησα το πλυσταριο ανυπόμονη για μά&ηση. " Ολα είχαν
'ονομα, καΙ κά&ε ονομα γεννουσε μια καινούρια σκέψη. Κα&ως γυ
ρίζαμε στο σπίτι, κά&ε αντικείμενο που αγγιζα μου φαινόταν στι
αναρριγουσε απο ζωντάνια. Α{,το γινόταν, γιατΙ εβλεπα το κά&ε
τΙ με την παράξενη, καινούρια σραση που είχε ερ&ει. Μπαίνοντας
απ' την πόρτα &υμή&ηκα την κούκλα που εσπασα. Βρηκα το δρόμο
ως το τζάκι καΙ συμμάζεψα τα κομμάτια. Μάταια προσπά&ησα
να τα συναρμολογήσω. Τότε τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα'
γιατΙ τότε κατάλαβα τΙ είχα κάνει καΙ για πρώτη φορα στη ζωιι
μου ενοιωσα μεταμέλεια καΙ &λίψη.
'Έμα&α πολΑες λέξεις εκείνη τη μέρα. ΔΕν τΙς &υμαμαι σλες'
άλλα ξέρω στι ανάμεσά τους ηταν οί λέξεις μητέρα, αδελφή, δα
σκάλα - λέξεις που εκαναν τον κόσμο ν' αν&ίσει; «σπως 11
ράβδυς του Άαρών, με λουλούδια » . Δύσκολο &ατανε να βρε&εί
ενα πιο ευτυχισμένο παιδι απο μένα, κα&ώς, στο τέλος εκείνης
της βαρυσήμαντης μέρας, ημουνα ξαπλωμένη στο μικρό μου κρεβ
βάτι καΙ ξαναζουσα τις χαρές, που μου εφερε, καΙ για πρώτη
φορα περίμενα με λαχτάρα να ξημερώσει ή αλλη μέρα.

ΚΕΦ Α ΛΑ Ι Ο V

Ξανα&υμαμαι πολλες λεπτομέρειες

του

καλοκαιριου του

1887, που ακολού&ησε το ξαφνικο ξύπνημα της ψυχης μου . <Η

μό,·η μου απασχόληση ηταν να εξερευνω με τα χέρια μου καΙ να
μα&αίνω το ονομα κά&ε αντικειμένου που αγγιζα' επιανα πράγ ·
ματα καΙ μά&αινα τα δνόματι:χ καΙ τη χρήση τους καΙ σσο μά&αι
να, τόσο περισσότερο αναπτυσσόταν μέσα μου, χαρούμενη και γε
μάτη εμπιστοσύνη, 11 συναίσt!' ηση της συγγένειας με τον υπόλοιπο
κόσμο.
'Όταν ηρ&ε ή εποχη που αν&ίζουν οί μαργαρίτες καΙ τα
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κιτρινάκια, ή ΜΙς Σάλλιβαν με πηρε απ' το χέρι καΙ μ' οδήγησε
στους αγρούς, οπου οί γεωργοΙ ετοίμαζαν τη γη για τη σπορά,
στΙς οχ-&ες του Τέννεσση, κιιΙ εκεί, κα-&ισμένη στη ζεστη χλόη,.
πηρα τα πρώτα μου μα-&ήματα για την αγα-& οεργία της φύσης.
'Έμα-&α πώς ο ηλιος καΙ ή βροχη βοη-&ουν να φυτρώσει απ' τη
γη κά-&ε δέντρο, που δίνει χαρα στην δραση καΙ δίνει τροφή, πώς
τα πουλια χτίζουν τΙς φωλιές τους, πώς ζουν καΙ πώς ταξι
δεύουν απο χώρα σε χώρα, πώς ο σκίουρος, το ελάφι, το λιον
τάρι καΙ δλα τ' άλλα οντα βρίσκουν τροφη καΙ κατοικία . Κα-&ως
οί γνώσεις μου αυξάνονταν, ενοιω-&α να μεγαλώνει ολοένα περισ
σότερο ή χαρα για τον κόσμο, που μέσα του ζουσα. Πολυ πρΙν
μά-&ω να κάνω αρι-&μηηκες πράξεις η να περιγράφω το σχημα
της γης, ή Μις Σάλλιβαν με δίδαξε να βρίσκω την δμορφια στα
δάση καΙ την ευωδιά τους, σε κά&ε λεπίδα της χλόης καΙ στΙς
δίπλες του μικρού χεριου της αδελφούλας μου. Συνέδεσε τΙς
πρώτες μου σκέψεις με τη φύση, καΙ μ' εκανε να νnιώσω δτι "τα
πουλια καΙ τα λουJ.ούδια καΙ γω εϊμαστε ευτυχισμένοι καΙ ομό
τιμοι» .
Άλλα τον 'ίδιο περίπου και ρο απόχτησα μια πείρα, που με
δίδαξε δη ή φύση δεν είναι πάντα καλι1. Μια μέρα γυρίζαμε μ ε
τη δασκάλα μου απο μια πολύωρη περιπλάνηση. ΤΟ πρωινο ήταν
ομορφο, αλλα ή μέρα γινόταν δλο καΙ πιο ζεστη καΙ πνιγηΡΙ1 ,
o rav αποφασίσαμε να γυρίσαμε σπίτι. Δυο - τρείς φορες σταμα
τήσαμε να ξεκουραστουμε κάτω απ' τα δέντρα, κοντα στο δρόμο.
Ή τελευταία μας στάση εγινε κάτω απο μια αγριοκερασιά, σε
μικρη απόσταση απ' το σπίτι. eH σκια ήταν ευχάριστη καΙ ήταν
τόσο ευκολο να σκαρφαλώσεις στο δέντρο, ωστε, με τη βοψtεια
της δασκάλας μου, κατόρ-&ωσα ν ' άναρριχη-&ώ καΙ να κα-&ήσω
ανάμεσα στα κλαδιά. Είχε τόση δροσια εκεί πάνω, που ή ΜΙς
Σάλλιβαν πρότεινε να κολατιτήσομε εδώ. eyποσχέ-&ηκα να κα-&11σω ησυχη, δσο -&αλειπε στο σπίτι για να φέρει κολατσό .
Ξαφνικα κάτι αλλαξε πάνω απ' το δέντρο. "Ολη ή ζέστη
τοϋ ηλιου εφυγε απ' τον αέρα. Κατάλαβα , δτι ο ουρανος ηταν
μαυρος, γιατΙ δλη ή -&ερμότητα, που για μένα σήμαινε φώς, χά
-&ηκε απ' την ατμόσφαιρα. Μια παράξενη μυρωδια αναδύ&ηκε
απ' τη γη, που τη γνώριζα, ηταν ή μυρωδια που ερχεται πάν·
τοτε πρΙν απ' τη μπόρα. 'Ένας άκα-& όριστος φόβος άδραξε την
34
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καρδιά μου. "Ένοιωσα Μ,ότελα μόνη, αποκομμένη απ' τους φί
λους μου και τη στέρεη γη. ΤΟ απέραντο, το αγνωστο με περιέ
βαλλε. Άπόμεινα ησυχη, περιμένοντας' ενας παγερος φόβος γλύ
στρησε μέσα μου. Περίμενα με λαχτάρα την επιστροφη της δα
σκάλας μου, αλλα πάνω απ' σλα η&ελα να κατεβω απ' το δέ.ντρο.
Για μια στιγμη άπλώ&ηκε απέραντη, γεμάτη φόβο , σιωπή'
επειτα τα φύλλα, πλη&ος φύλλα, ταράχτηκαν. Μια ανατριχίλα
διέτρεξε το δέντρο καΙ ό αέρας εστειλε ενα φύσημα , που &α με
πέταγε κάτω, αν δεν κολλουσα με δύναμη κι απεγνωσμένη προσ
πά&εια πάνω στο κλαδΙ ΤΟ δέντρο κλονίστηκε καΙ τινάχτηκε.
Οί μικροΙ βλαστοΙ τσακίστηκαν καΙ πέφτανε γύρω μου βροχή.
Μια αγρια ω&ηση να πηδήσω με κυρίεψε, αλλα ό τρόμος γρή
γορα με συγκράτησε, μαζεύτηκα στο διχάλωμα του δέντρου, καΙ
τα κλαδια με μαστίγωναν απο πάνω. 'Ένοιω&α το τράνταγμα που
ερχόταν με διαλείμματα, σα να επεφτε κάτι βαρύ, ό γδουπος
εφτανε μέχρι το κλαδί, σπου ημουνα κα&ισμένη, κι η αβεβαιό
τητά μου εφτασε στο απροχώρητο. Άκριβως τη στιγμη που σ)"ε
φτόμουνα, στι το δέντρο καΙ γω &α πέφταμε μαζί , η δασκάλα
μου επιασε το χέρι μου καΙ με βοή.(j.ησε να κατέβω. Πιάστηκα
απάνω της, τρέμοντας απο χαρά, κα&ως ενοιω1tα αλλη μια φορα
τη γη κάτω απ' τα πόδια μου. 'Έμα&α ενα καινούριο μά1tημα 
στι ή φύση " κανει ανοιχτο πόλεμο εναντίον των παιδιών της καΙ
κάτω απ' τα πιο απαλα αγγίγματά της κρύβει επίβουλα νύχια» .
Πέρασε πολυς καιρος ϋστερα απ' αύτο το μά&ημα, μέχρι να
ξανασκαρφαλώσω σε δεντρο . Άπλώς στη σκέψη αύτη γέμιζα τρό
μο. <Η σαγήνη ηϊς μιμόζας με τα πολλα αν&άκια της νίκησε τε
λικα τους φόβους μου. "Ενα δμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, ενώ
διάβαζα μόνη στο καλοκαιρινο σπίτι, ενοιωσα ενα &αυμάσιο, λε
πτο αρωμα στον αέρα. Σηκώ&ηκα καΙ ενστικτωδώς απλωσα τα
χέρια . Φαινόταν σα να περνουσε ή πνοη της ανοιξης μέσα στο
σπίτι. " Τί είναι j » ρώτησα, καΙ αμέσως αναγνώρισα τη μυρωδια
ηϊς μιμόζας . Βρήκα το δρόμο μου ως την ακρη του κήπου, γιατΙ
ηξερα στι η μιμόζα βρίσκεται κοντα στο φράχτη, έκεί που στρί
βει το δρομάκι. Ναί, ηταν ε�(εί, τρέμοντας στο &ερμο τίλιο, καΙ
με τα λουλουδοφορτωμένα κλαδιά της αγγιζε σχεδΟν ηΊν ψηλη
χλόη. <Υπηρχε άραγε ποτε πρΙν κάτι τόσο εξαιρετικα σμορφο στον
κόσμο j τα λεπτα λουλούδια της συστέλλονταν απ' το παραμικρο
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γήινο αγγιγμα' νόμιζες, δτι ενα παραδεισένιο δέντρο μεταφυτεύ
τηκε στη γη. Προχώρησα ανάμεσα απο μια βροχη πέταλα στο
μεγάλο κορμο καΙ για μια στιγμη στά&ηκα αναποφάσιστη' ϋστε
ρα, πατώντας το πόδι μου στο διχάλωμα ανάμεσα στα κλαδια
που χωρίζονταν, σκαρφάλωσα πάνω στο δέντρο. Βρηκα κάποια
δυσκολία να κρατη&ώ εκεί, γιατΙ τα κλαδια ηταν πολυ χοντρα
καΙ ή φλούδα μού μάτωνε τα χέρια . Άλλα είχα την ευχάριστη
α'ίσ&ηση, δη εκανα κάτι ασυνή&ιστο καΙ &αυμάσιο, κι αύτο με
βοη&ούσε να συνεχίζω το σκαρφάλωμα πιο ψηλά, μέχρι που εφτα
σα σ' ενα μικρο κά&ισμα, που κάποιος τσχε φτιάξει εκεί πρΙν
απο τόσο πολυν καιρό , ωστε είχε άφομυιω&εί με το 'ίδιο το δέν
τρο. Κά&ησα για πολλη ωρα εκεί, νοιώ&οντας σα νεράιδα πάνω
σ' ενα ρόδινο σύννεφο. Μετα απ' αύτη την πρώτη απόπειρα,
περνούσα ατέλειωτες ώρες στο παραδεισένιο δέντρο μου , γεμάτη
ομορφες σκέψεις καΙ λαμπρα σνειρα.

ΚΕΦ Α Λ Α Ι Ο "Ι

Τώρα κρατούσα το κλειδΙ της γλόχτσας καΙ ανυπομονούσα να
μά&ω τη χρήση του. τα παιδιά, που ακούνε, μα&αίνουνε τη γλώσ
σα χωρις ίδιαίτερη προσπά&εια . ΤΙς λέξεις που βγαίνουν απ' τα
χείλη τών αλλ ων τΙς πιάνουν στο φτερό, δπως είναι, σαν παιχνίδι,
ενώ τα κουφα παιδάκια πρέπει να τΙς κατακτούν με μια αργη
καΙ συχνα κουραστικη εξέλιξη. Άλλα δποιος κι αν είναι δ τρό
πος της εξέλιξης αίJτης, το αποτέλεσμα είναι &αυμάσιο. Βα&μη
δόν, απ' ηΊν δνομασία ένος αντικειμένου, προχωρούμε, βημα με
βημα, μέχρι που να διαν,υ σομε την απέραντη απόσταση α\'άμεσα
στην πρώτη μας συλλαβη καΙ το βά&ος της σκέψης ένος στίχου
τού Σαίξπηρ_
ΣηΊν αρχή, οταν 1) δασκάλα μου μουλεγε κάτι καινούριο,
ρωτούσα πολυ λίγα πράματα. Οί ιδέες μου ηταν &κα&όριστες καΙ
το λεξιλόγιό μου περιορ ισμένο Αλλά, κα&ως 11 γνώση μου μεγά
λωνε και μά&αινα περισσότερες λέξεις, το πεδίο της ε ρ ευνάς μου
πλάταινε και γύριζα πολλες φορες στο ίδιο &έμα, ανυπόμονη για
.

•

'
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περισσότερες πληροφορίες. Μερικες φορες μια καινούρια λέξη ξα
ναζωντάΗυ ε μιαν εικόνα, που κάποια παληότερη εμπειρία εΙχε
χαράξει στον εγκεφαλό μου .
Θυμάμαι το πρωινο που για πρώτη φορα ζήτησα να μά&ω
τη σημασία της λέξης « αγάπη» . Αύτο εγινε, πρΙν μά{}ω πολλες
λέξεις. Είχα βρεί μερικες πρώιμες βιολέττες στον κηπο και τις
εφερα στη δασκάλα μου. Προσπά{}ησε να με φιλήσει : Άκόμη ,
Ό μως, τότε δεν η&ελα να με φιλάει αλλος απ' τη μητέρα μου. Ή
ΜΙς Σάλλιβαν εβαλε εύγενικα το χέρι της γύρω μου καΙ σχημά
τισε στο χέρι μου « Άγαπώ την "Ελεν» .
« Τί εΙν' η αγάπη j " Ρώτησα.
Με τράβηξε πιο κοντά της καΙ είπε « Είναι δώ» δείχνοντας
με τα δάχτυλά της το μέρος της καρδιάς, που για πρώτη φορα
ακουγα τους χτύπους της. τα λόγια της μ' εβαλαν σε μεγάλη αμη
χανία , γιατΙ τότε δεν καταλάβαινα παρα μόνο Ό ,τι αγγιζα.
Μύρισα τα λουλούδια που κρατούσε στο χέρι καΙ ρώτησα,
μισα με λέξεις, μισα με νοήματα, κάτι ποι' σήμαινε « Είναι αγά
πη ή γλύκα τού λουλουδιού j»
« 'Όχι» , είπε ΤΙ δασκάλα μου .
Πάλι σκέφτηκα. Ό &ερμος ηλιος ελαμπε πάνω μας. « Δεν
είν' αυτο αγάπη j » , ρώτησα, δείχνοντας προς τη διεύ{j'υνση, απ'
οπου ενοιω&α ναρχεται ή ζεστασιά. « Δεν είν' αύτο αγάπη j »
Νόμιζα , δτι τίποτα δεν υπηρχε ομορφότερο απ' τον ηλιο,
που εκανε με τη ζεστασιά του δλα να βλασταίνουν. Άλλα ή ΜΙς
Σάλλιβαν κούνησε αρνητικα το κεφάλι καΙ γω επεσα σε πιο με
γάλη απορία καΙ απογοητεύτηκα. Μού φαινόταν παράξενο, που
δε μπορούσε η δασκάλα μου να μού δείξει nιν αγάπη.
'Ένα - δυο μέρες αργότερα περνοϋσα σ ' ενα σκοινΙ χάντρες ,
διαφόρων μεγε{}ών , συμμετρικα - δυο μεγάλες, τρείς μικρες καΙ
ουτω κα&' έξης. 'Έκανα πολλα λά{}η, καΙ ή ΜΙς Σάλλιβαν μού
ταδειχνε μ' Ε'υγενικη υπομονή. Τέλος βρηκα ενα πολυ μεγάλο λά
&ος στη σειρα καΙ για μια στιγμη συγκέντρωσα την προσοχή μου
στο μά{}ημα καΙ προσπα&ούσα να σκεφτώ , πως &α μπορέσω να
βάλω στη σωση1 &έση τους τΙς χάντρες. Ή Μις Σάλλιβαν επιασε
το μέτωπό μου καΙ σχημάτισε με εμφαση Σκέψη » .
Σαν αστραπη κατάλαβα, στι αύτη 1�1 λέξη ηταν τ ο ονομα της
διαδικασίας , που γινόταν μέσα στΟ κεφάλι μου. Αύτη ηταν ή
«
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πρώτη συνειδητή μου κατάκτηση μιας αφηρημένης Ιδέας.
Για πολλην ωρα κα&όμουνα ησυχη - δε σκεφτόμουνα τΙς
χάντρες που είχα στα γόναrά μου, αλλα ΠΡΩσπα&ουσα να βρω
τη σημασία της «αγάπης» με το φως της νέας μου ιδέας. Ό ηλιος
ηταν κρυμμένος πίσω απ' τα σύννεφα σλη τη μέρα, καΙ επιανε
πού καΙ πού μια σύντομη μπόρα. Άλλα ξαφνικα ό ηλιος πρόβαλε
μ' σλη τη λαμπρότητα πουχει στο Νότο.
Ξαναρώτησα τη δασκάλα μου « Αυτο δεν εΙν' αγάπη j» «<Η
αγάπη είναι σαν τα σύννεφα στον ουρανό, πρΙν βγεί ό ηλιος» ,
ηταν 'ίΊ απάντηση. Μετά, μ ε πιο απλα λόγια απ' αυτά, που τότε
δεν μπορ ουσα να καταλάβω, εξήγησε : «Δε μπορείς να πιάσεις τα
σύννεφα, το ξέρεις' αλλα αισ&άνεσαι τη βροχη καΙ ξέρεις πόσο
χαίρονται τα λουλούδια κι η διψασμένη γη δταν τη δέχονται, μια
ζεστη μέρα. ΔΕ μπορείς να. πιάσεις ουτε η1ν αγάπη' (ηλα νοιώ 
&εις τη ζεστασιά που χύνει μέσα στο κά&ετί. ΧωρΙς αγάπη δε &α
σουνα ευτυχισμένη, ουτε &α&ελες να παίξεις » .
< Η ομορφη αλή&εια φώτισε τ ο νου μου - ενοιωσα πως ύπηρ
χαν αόρατοι δεσμοΙ ανάμεσα- στο πνευμα μου καΙ το πνευμα των
αλλων.
,Απ' την αρχη της εκπαίδευσής μου ή ΜΙς Σάλλιβαν εβαλε
σκοπό της να μου μιλάει σπω ς &α μιλοϋσε σ' ενα παιδΙ που ακούει'
ή μόνη διαφορα ηταν, δτι σχημάτιζε τΙς λέξεις στο χέρι μου αντΙ
να τΙς λέει με το στόμα. "Αμα δεν ηξερα τΙς λέξεις 11 τους ίδιω
ματισμους που χρειάζονταν για να εκφράσω τΙς σκέψεις μου, μου
εϋρισκε αυτη την κατάλληλη λέξη, προφασιζόμενη δτι συζητουμε,
ακόμη κι δταν αδυνατουσα να ύποστηρίξω τη &έση μου στη δια
λογικη συζήτηση.
Αυτη ή εξέλιξη συνεχίστηκε για πολλα χρόνια' γιατΙ το κου
φο παιδΙ δε μα&αίνει σ' ενα μηνα, ουτε καν σε δυο καΙ τρία χρό
νια, τους αναρί&μητους ίδιωματισμους καΙ τΙς εκφράσεις, που
χρησιμoπoιoυ\'ΤαL ακόμη καΙ στΙς απλούστερες κα&ημερινες κου
βέντες. ΤΟ παιδί, που εχει την ακοή του, μα&αίνει σλα αυτα. με
τ η διαρκη επανάληψη καΙ μίμηση. <Η συζήτηση, που ακούει σπίτι
του, διεγείρει το πνευμα του και του δημιουΡΥεί προβλήματα και
τού αποσπά την αυ&όρμητη εκφραση των σκέψεών του. Αυτη ή
φυσιολογικη ανταλλαγη ιδεων είναι αγνωστη στο κουφο παιδί. Ή
δασκάλα μου, επε��1 συνειδητοποίησε αυΤ11 τη διαφορά, αποφά38
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·σισε να μοϋ παρέχει ή 'ίδια οσα ερε&ίσματα μοϋ λείπανε. Α{.τΟ το
εκανι; επαναλαμβάνοντάς μου, οσο ηταν δυνατόν, λέξη προς λέξη,
οσα ακουγε καΙ δείχνοντάς μου πώς &α μπορούσα να πάρω μέρος
στη συζήτηση. Άλλα πέρασε πολυς καιρος μέχρι να ριψοκινδυνέ
ψω να πάρω πρωτυβουλία κι άκόμη περισσότερος μέχρι να είμαι
σε &έση να βρώ κάτι κατάλληλο να πώ στην κατάλληλη ευκαιρία.
Ό κουφος καΙ Ο τυφλος βρίσκουν μεγάλη δυσκολία στο να
συλλάβουν την ευχαρίστηση μιας συζήτησης. Φαντάζεστε, πόσο
μεγαλώνει ή δυσκολία, στην περίπτωση αυτών, που είναι συγχρό
νως κουφοΙ καΙ τυφλοί ! ΔΕ μπορού\ να ξεχωρίσουν τον ηχο της
-φωνής, η, χωρΙς βοή&εια, ν' άνεβοκατέβουν την κλίμακα τών τό
νων, που δίνει εμφαση στΙς λέξεις. ΚαΙ δε μπορούν να παρατη
ροϋν την εκφραση στο πρόσωπο τού συνομιλητή τους - ενώ συ
.χνα ενα βλέμμα είναι ή ψυχη αυτών, που λέει κανείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ νιι

ΤΟ επόμενο σημαντικο βημα της μόρφωσή ς μου ηταν νά
·μά&ω να διαβάζω. Μόλις ημουνα σε &έση να μά&ω να σχηματί
ζω λίγες λέξεις, ή δασκάλα μου μουδωσε κομμάτια χαρτονιού, στο
' κα&ένα τών οποίων ηταν τυπωμένη μια λέξη με άνάγλυφα γράμ
ματα. Γρήγορα εμα&α, οτι κά&ε τυπωμένη λέξη άντικα&ιστούσε
ενα άνΤΙΚΕίμενο, μια πράξη 11 μια ποιότητα. Είχα ενα πλαίσιο,
οπου μπορούσα να συντάσσω τΙς λέξεις σε μικρες προτάσεις· άλλα
πρΙν βάλω τΙς λέξεις στο πλαίσιο, τΙς εβαζα πάνω στ' άντικείμενα.
Εϋρισκα, π.χ., κομμάτια τού χαρτιού με τΙς λέξεις «κούκλα» « είναι»
« στο» «κρεββάτι » καΙ εβαζα κά&ε όνομα επάνω στο άντίστοιχο άντι
κείμενο · ϋστερα, εβαζα την κούκλα μου στο κρεββάτι με τΙς λέξεις
« είναι » « στο » «κρεββάτι» δίπλα στην κούκλα, συντάσσοντας ετσι
τΙς λέξεις καΙ συγχρόνως σχηματίζοντας την εννοια της πρότασης
άπ' τα 'ίδια τ'eάντικείμενα.
Μια μέρα, 11 ΜΙς Σάλλιβαν μού είπε καΙ καρφίτσωσα τη
λέξη « κορίτσι» στο φόρεμά μου καΙ στά&ηκα στο χώλλ. Στο ράφι
τοϋ χωλλ εβαλα τΙς λέξεις «είναι" «στο» « χώλλ» . Αυτο το παιDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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χνίδι μουδη·ε την πιο μεγάλη διασκέδαση. Ή δασκάλα μου κι
εγω το παίζαμε πολλες ώρες, μια επο χή . Συχ νά, τα πάντα στο
δωμάτιο γίνονταν πρόταση.
, Απ' το τυπωμένο φύλλο, μόνο ενα βημα με χώριζε μέχρι το
τυπωμένο βιβλίο. Πήρα το « αναγνωστικο γι' αρχαρίους» καΙ κυ
,·ηγουσα τΙς λέξεις που γνώριζα' δταν τΙς εϋρισκα, η χαρά μου
ηταν σαν τη χαρά, που αισttάνεται κανεις με το «κρύψε καΙ βρέ
στο» . "Ετσι αρχισα να διαβάζω. Μ' αυτη την εποχη συνδέnνται
ιστορίες, για τις όποίες &α μιλήσω πιο κάτω.
Για πολυ καιρο δεν εκανα κανονικο μάttημα. Άκόμη κι'
δταν μελετούσα πιο σοβαρά. τοπαιρνα πιο πολυ σαν παιχ νίδι παρα
σαν εργασία. 'Ό,τι μου δίδασκε η ΜΙς Σάλλιβαν το δμόρφαινε με
μια ωραία ιστορία η μ' ενα ποίημα. 'Ό,τι κι' αν με διασκέδαζε
'
η μ ενδιέφερε, το κουβέντιαζε μαζί μου σα ναταν κι η 'ίδια ενα
κοριτσάκι. τα πράγματα, που πολλα παιδια σκέφτονται με τρόμο,
δπως Τι κοπιαστικη μελέτη ηϊς γραμματικης, οι δύσκολες αριttμη
τικες πράξεις καΙ οι ακόμη δυσκολώτεροι όρισμοί, είναι σήμερα
μια απ' τΙς πιο πολύτιμες αναμνήσεις μου.
Δε μπορω να εξηγήσω την ιδιαίτερη συμπάttεια που εδειχ νε
η ΜΙς Σάλλιβαν για δ,τι μ' ευ χ αριστουσε καΙ δ,τι επι&υμουσα .
., Ισως αυτο ηταν αποτέλεσμα της μακρόχρονης συναναστροφης:
της με τους τι'φλούς. Κοντα σ' αυτό, είχιο καΙ μια &αυμάσια ικα
νότητα για περιγραφές. Δεν εδινε σημασία στΙς χωρις ενδιαφέρο\'
λεπτομέρειες, ουτε ποτε με νευρίαζε διαρκως μ' ερωτήσεις, για.
να δεί, αν &υμαμαι το προχ&εσινο μά{tημα. Με εμπαζε στΙς ξερες
τεχ νικες λεπτομέρειες της επιστήμης λίγο - λίγο, ζωντανεύοντας:
ετσι το κά&ε &έμα, που δε γινόταν να μη &υμαμαι δ,τι δίδασκε.
Διαβάζαμε καΙ μελετούσαμε στο ϋπαι.&ρο, προτιμώντας τα
ηλιόλουστα δάση απ' το σπίτι. 'Όλα μου τα πρωτα μα&11ματα
διατηρούν την πνοη των δασ(ον - τη λεπτή, ρετσινάτη μυρουδια.
απ' τΙς πευκoΙ�ελόνες, ανάμεικτη με το αρωμα του αγριοστάφυ
λου . Κα&ισμένη στην ευχ άριστη σκια μιας αγριας μανόλιας, μά
&αινα να σκέφτομαι, δτι δλα εχουν ενα μά&ημα καΙ ενα ύπαι
,'ιγμο να μας κάνουν. «Ή δμορφια των πραγμά.. ων με δίδαξε τη
χ ρησιμότητά τους » Κά&ε πράγμα, που μπορουσε ,ι α βoμI� εί 11 να
τιτιβίζει , νιχ τραγουδάει η ν' αν&ίζει, επαιρνε μέρος στη μόρφωσή
μου - τα βατράχια με το γεμαto &όρυβο λαρύγγι τους, γρύλλοι
40
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καΙ τζιτζίκια , που τα κρατούσα στο χέρι μου ωσπου, ξεχνώντας
τη στενοχώρια τους, τερέτιζαν τις διαπεραστικες νότες τους, μι
κρα ΠΟΙ'πουλένια κοτόπουλα καΙ αγριολούλουδα, τα μπουμπουκά
κια τού σκυλόδεντρου, τα ζουμπουλάκια καΙ τ' αν�ισμένα φρου
τόδεντρα. 'Έπιανα τα ανοιγμένα μπαλλάκια τού βαμπακιου καί
χάιδευα με τα δάχτυλα τΙς απαλες κλωστες καΙ τους χνουδάτους.
σπόρους του. Άπολάμβανα το σιγανο σφύριγμα τού ανέμου μέσα
απ' τΙς καλαμποκές, το μεταξένιο σύρσιμο τών μακρυών φύλλων
και το αγανακτισμένο ρου&ούνισμα του πόνεϋ μ()υ, Όταν το παίρ
ναμε απ' τη βοσκή του καΙ του βάζαμε το χαλινάρι - α ! Πόσο
καλα &υμαμαι την αρωματισμένη μυρωδια τοϋ τριφυλλΙΟύ ση1ν
ανάσα του !
Πότε · πότε ξυπνοϋσα με την αυγη καΙ κατέβαινα σκαστη
στον κήπο, Όταν ακόμη ΤΙ πρωινη δροσια σκέπαζε τη χλόη καΙ
τ' αν�η.
Λίγοι μπορούν να ξέρουν πόσο μεγάλη χαρα είναι, ναχεις ενα
τριαντάφυλλο σφιγμένο στο χέρι απαλα καΙ ν' ακολου&είς με τα
δάχτυλα την σμορφη κίνηση τών κρίνων, κα�ως αργοσαλεύουν
στην πρωινη αυρα. Μερικες φορες επιανα ενα εντομο μέσα στο
λουλούδι που μαδΟύσα κι ενoιω�α το δειλο �όρυβo δυο φτερών,
που τρίβονταν τσνα μ' τ' αλλο απ' τον ξαφνικο τρόμο, Όταν το
μικρο πλασματάκι αντιλαμβανόταν την εξωτερικη πίεση.
Μ' αρεσε ακόμα να συχνάζω στο φρουτόκηπο, Όπου τα
φρούτα ωρίμαζαν στΙς αρχες Ίουλίου. τα μεγάλα, χνουδωτα ρο·
δάκινα εφταναν μόνα τους στα χέρια μου καί, καitως φυσουσε
το ευχάριστο αεράκι πάνω στα δέτρα, πέφτανε τα μήλα στα πό
δια μου . Με πόση ευχαρίστηση μάζευα τα φρουτα στην ποδιά
μου, πίεζα το πρόσωπό μου πάνω στα λεία μάγουλα τών μήλων,
ενώ ηταν ακόμη ζεστα απ' τον ηλιο, καΙ γυριζα πηδώντας στο
σπίτι !
Ό αγαπημένος μας περίπατος ηταν ή , Aπoβά�ρα τών Κέλ
λερ, μια παλιά, μισοπεσμένη σάπια αποβάitρα στον Τέννεση, που
τη χρησιμοποιούσαν τον καιρο του εμφυλίου πολέμου για ν' απο·
βιβάζουν στρατιώτες. 'Εκεί περνούσαμε πολλΕς ευτυχισμένες ώρες
καΙ παίζαμε μα�αίνoντας γεωγραφία. 'Έχτιζα φράγματα με χα
λίκια, εφτιαχνα νησια καί λίμνες κι εσκαβα κοίτες ποταμών, Όλα
για γοϋστο, χωρΙς ποτ ε να υποπτεύομαι, δτι εκανα μά�ημα. ΠράDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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σεχα με &αυμασμό, που ολοένα αυξανόταν, τΙς περιγραφες της
ΜΙς Σάλλιβαν για το μεγάλο, στρογγυλο κόσμο με τα φλεγόμενα
βου\ιά, τίς &αμμένες πολιτείες, τα κινούμενα παγωμένα ποτάμια
καΙ πολλα αλλα, το 'ίδιο παράξενα πράγματα. 'Έφτιαχνε άνά
γ λυφους χάρτες άπο λάσπη, ετσι που να πιάνω τΙς οροσειρες και
τΙς κοιλάδες καΙ ν' άκολου&ώ με τα δάχτυλά μου τη φιδίσια ροη
τών ποταμών. Κι αυτο μ' αρεσε πολύ' άλλα ο χωρισμος της γης
-σε ζώνες καΙ πόλους εφερνε σύγχιση καΙ μπέρδεμα στο νου μου.
τα κορδόνια, που χρησίμευαν για να δείχνουν τΙς ζώνες καΙ το
κοτσάνι του πορτοκαλλιου, που παρίστανε τους πόλους, ηταν τόσο
'ζωντανά, ωστε άκόμη μέχρι σήμερα ή άπλΊϊ μνεία της εϋκρατης
ζώνης ξυπνάει την άνάμνηση σκοινένιων κύκλων.
βαιη, δτι, αν κανεΙς στοιχημάτιζε πάνω

σ'

Κι είμαι βέ

αυτό, &α μπορούσε να

με πείσει, οτι πράγματι λευκες &ΡΚΟύδες σκαρφαλώνουν στο βό
ρειο πόλο.
Μού φαίνεται, δτι το μόνο μά&ημα, που δε μ' αρεσε, ηταν
ή άρι&μητική. 'Απ' την άρχη δεν εδειξα ενδιαφέρον για την επι
στήμη τών άρι&μών. cH ΜΙς Σάλλιβαν προσπά&ησε να με διδάξει
να μετρώ βάζοντας χάντρες στη σειρα καΙ τακτοποιώντας παι
χνιδάκια, άπ' αυτά, που εχουν στο νηπιαγωγείο, εμα&α να προ
σ&έτω καΙ ν' άφαιρώ.

Ποτε δεν είχα ύπομονη να ταξινομήσω

περισσότερες άπο εξη τέτοιες ομάδες σε μια μέρα. 'Όταν τελείωνα
αυτη τη δουλειά, ή συνείδησή μου ηταν άναπαυμένη για την ύπό
λοιπη μέρα, καΙ εβγαινα γρήγορα εξω να βρώ η1ν παρέα μου.
Με τον 'ίδιο άργό, ευχάριστο ρυ&μο εμα&α ζωολογία καΙ φυ
τολογία.
Μια φορα κάποιος, που ξέχασα τ' ονομά του, μοϋστειλε μια
συλλογη ορυκτών - λεπτα οστρακα άπο μαλάκια μ' ομορφα σχή
ματα επάνω, κομμάτια ψαμμόλι&ου με τα σημάδια άπ' τα νύχια
τών πουλιών καΙ μια χαριτωμένη φτέρη άνάγλυφη. Αυτα ηταν
τα κλειδια που ανοιξαν τους &ησαυρους τού προκατοκλυαμιαίου
κόσμου μπρος στα μάτια μου.

Με δάχτυλα πουτρεμαν πρόσεχα

τΙς περιγραφες της Μις Σάλλιβαν για τα τρομερα ζώα, με τα άλ
λόκοτα, δυσκολοπρόφερτα ονόματα, που μια φορα περιπλανιών
ταν μέσα στα πρωτόγονα δάση, ρί.χνοντας κάτω τα κλαδια τών
γιγάντιων δέντρων, για να φάνε, και πέ&αιναν μέσα στα στυγερα
τέλματα μιάς αγνωστης εποχης. Για πολυν καιρο αυτα τα παρά-
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ξενα πλάσματα αναστάτωναν τα ονειρά μου, και αύτη 11 ζοφερη
περίοδος αποτελουσε ενα σκοτεινο ύπόστρωμα για το χαρούμενο
Τώρα, το γεμάτο λιακάδα καί τριαντάφυλλα, που αντηχουσε τον
εύγενικο χτύπο της οπλης του πόνεϋ μου.
Μια αλλη φορα μου δώσανε ενα ωραίο οστρακο και με εκ
πληξη και
χτίζει

εύχαρίστηση παιδιάστικη εμα&α, πώς ενα μαλάκιο

nl στιλπνη σπείρα, που εχει για κατοικία του καί πώς, τΙς

ησυχες νύχτες, σταν 11 αύρα δεν ταράζει τα κύματα, Ο Ν αυτίλος
πλέει στα γαλάζια νερα του 'Ινδικου Ώκεανου στο «μαργαριτα
ρένιο του πλοίο». Άφου εμα&α πολλα ενδιαφέροντα

πράγματα

για τη ζωη καΙ τΙς συνή&ειες τών παιδιών της &άλασσας - πώς,
<Jto' μέσο των ορμητικών κυμάτων, οι μικροΙ πολύποδες χτίζουν
τα ομορφα

κοραλένια "'ησια του Είρηνικου,

η δασκάλα μου

μου διάβασε το βιβλίο «'0 εγκλειστος Ναυτίλος» και μου εδειξε,
δτι

η διαδικασία του χτισίματος του οστρακου απ' τα μαλάκια

<Jυμβολίζει την ανάπτυξη του μυαλου. Άκριβώς σπως ό &αυμα
τουργος μανδύας του Ναυτίλου αλλάζει τα ύλικά, που απορροφά
.απ' το νερό, καΙ τα αφομοιώνει, ετσι καΙ τα κομμάτια της γνώ
<Jης, που συλλέγομε,

ύφίστανται μια παρόμοια επεξεργασία καΙ

μεταβολη καΙ γίνονται μαργαριτάρια της σκέψης.
Ξανά,

ή ανάπτυξη ένος φυτου εδωσε το κείμενο για μά

&ημα. Άγοράσαμε ενα κρίνο καί το βάλαμε σ' εναήλιόλουστο
παρά&υρο. Πολυ γρήγορα τα πράσινα, μυτερα μπουμπούκια δεί
.ξανε σημεία ανοίγματος. τα

tρυφερα φύλλα που μοιάζουν με

δάχτυλα στο εξωτερικο ανοίξανε σιγα - σιγά, μη &έλοντας, νομίζω,
να. αποκαλύψουν την δμορφια που κρύβανε' αλλα μια κι εκαναν
την αρχή, το ανοιγμα συνεχίστηκε γρήγορα, με τάξη δμως καΙ
{Jύστημα' πάντα ύπηρχε ενας κάλυκας μεγαλύτερος καΙ δμορφότε
ρος απ' τους αλλους, που εσπρωχνε το εξωτερικό του περίβλημα
με μεγαλύτερο στόμψο, σα ναξερεη
της μεταξένιο φόρεμα,

δη ήταν

δμορφια μέσα στο

άπαλό

ή βασίλισσα των κρίνων ελέφ

Θεου, ενω οι πιο ντροπαλΕς αδελφές της εβγαζαν τον πράσινο κά
.λυκά τους ντροπαλά, μέχρι που

ολόκληρο το φυτο

γινόταν ενα

κλαδι γεμάτο δμορφια κι ctρωμα.
Μια φορα ύπηρχαν εντεκα γυρίνοι σ' ενα στρογγυλο βάζο,
πάνω σ' ενα παρά&υρο φορτωμένο λουλούδια. Θυμάμαι με πόσην
ανυπομονησία εκανα a.νακαλύψεις σχετικα μ' αύτούς. Διασκέδαζα
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πολυ χώνοντας το χέρι μ()υ μέσα στο βάζο, νοιώ&οντας τους γυ
ρίνους να σκιρτούν γύρω του κι αφινοντάς τους να γλυστρούν
ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Μια μέρα,

ενας πολυ φιλόδοξος φι

λαράκος πήδησε εξω απ' το στόμιο του βάζου κι επεσε στο πά
τωμα, δπου τον βρηκα μισοπε{}·αμένο. ΤΟ μόνο σημείο ζωης ηταν
ενα ελαφρο σκίρτημα τής ουράς του. Άλλα δεν πρόλαβε
ρίσει στο στοιχείο του - καΙ δρμησε στο βά&ος,
χαρούμενα καΙ μ' ενεργητικότητα γύρω - γύρω.

να γυ.

κολυμπώντας
'Έκανε το πή

δημά του, είδε το μεγάλο κόσμο καΙ χαιρόταν που ξαναγύρισε να
μείνει στ' σμορφο γυάλινο σπιτάκι του, κάτω απ' τη μεγάλη φού
ξια, μέχρι που εφτασε στο ύψηλο αξίωμα του βάτραχου.
πήγε να ζήσει στη χορταριασμένη λίμνη

Τότε

στην ακρη του κήπου,

δπου τΙς καλοκαιριάτικες νύχτες παρίστανε το μουσικο τραγου
δώντας το παράξενο ερωτικο τραγούδι του.
'Έτσι αποκτούσα γνώσεις απ' την 'ίδια τη ζωή. Στην &ρχη
ημουνα μονάχα ενας μικρος σωρος δυνατοτήτων. Ή δασκάλα μου
ηταν εκείνη, που τΙς καλλιέργησε καΙ τΙς ανέπτυξε. "Όταν ηρ&ε,
το κά&ε τί γύρω μου πήρε πνοη αγάπης καΙ χαράς καΙ γέμισε
σημασία. ποτε δεν αφησε να περάσει ευκαιρία, χωρίς να κινήσει
την προσοχή μου προς την δμορφια που υπάρχει μέσα σ' δλα τα
πράγματα, ουτε σταμάτησε να προσπα&εί, με τη σκέψη, την πρά
ξη καΙ το παράδειγμα, να κάνει τη ζωή μου γλυκεια και χρήσιμη.
Ή μεγαλοφυια της δασκάλας μου,·η γρήγορη

συμπά&ειά

της, το τακτ το γεμάτο αγάπη που μουδειχνε, εκαναν τα πρώτα
χρόνια της σπουδής μου τόσο Ομvρφα. Βρηκε την κατάλληλη σtι
γμη να μου μεταδώσει τη Γνώση, γι' αυτο μου η)ν εκανε τόσο ευ
χάριστη κι εΙlπρόσδεκτη. Κατάλαβε, δτι το μυαλο ενος παιδιού
μοιάζει μ' ενα ρηχο αυλάκι, που ρέει καΙ χορεύει χαρούμενα πάνω
απ' τη γεμάτη πέτρες κοίτη της μόρφωσ11ς του καΙ κα&ρεφτίζει
εδώ ενα λουδούδι, εκεί ενα &άμνο, πιο πέρα ενα πυκνο σύννεφο.
Προσπά&ησε να βάλει το νου μου στο δρόμο του, γνωρίζοντας
δτι, σαν ενα ρυάκι, πρέπει να δέχεται τροφ1) απ' τα ρέματα του
βουνου καΙ τις κρυμμένες πηγές, μέχρι που να ξεχειλίσει καΙ \,α
γίνει ενα βα&υ ποτάμι, ικανο ν' αντικατοπτρίζει σn)ν ηρεμη επι·
φανειά του κυματιστους λόφους, τΙς φωτεινες σκιες τών δέντρων
και το γαλάζιο ουρανο - κα&ως και το γλυκο προσωπάκι ενος μι
κρού λουλουδιου.
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·Οποιο σδήποτε δάσκαλος μπορεί να δεχτεί ενα παιδΙ στην
τ άξη του, αλλα δε μπορεί ό κα&ένας να το κάνει να μά&ει . ΔΕ &α
εργασ&εί χαρούμενα, αμα δε νοιώ&ει δτι είν' ελεύ&ερο, ε'(τε είναι
απασχολημένο ε'(τε ξεκουράζεται' πρέπει νά αίσ&αν&εί τη λάμψη
της νίκης καΙ την ταπείνωση της απογοήτευσης, πρΙν δεχ&εί με
τη &έλησή του τα κα&ήκοντα, που τοϋ φαίνονται αχαρα, καΙ πρΙν
αποφασίσει να τραβήξει &αρρετα το δρόμο του μέσα στην πληκτικη
ρουτίνα των διδακτικών βιβλίων.
·Η δασκάλα μου - τη νοιώ&ω τόσο κοντά μου, που σπάνια
σκέφτομαι τον εαυτό μου σαν κάτι ξεχωριστο απο κείνη.
ΔΕ μπορώ ποτε να πω, πόσο μέρος της αγάπης μου για τα
ομορφα πράγματα είναι εμι:Ρυτο μέσα μου καΙ πόσο της οφείλω.
Αίσ&άνομαι αχώριστη την ϋπαρξή της απ' τη δική μου, καΙ τα
βήματα της ζωης μου είναι δικά της. ·Ολόκληρο το καλύτερό μου
είναι της ανήκει, δεν ύπάρχει ταλέντο, 11 μια πνοη χαράς μέσα
μου, που να μην ξύπνησε απ' το γεμάτο αγάπη αγγιγμά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ νιιι

τα πρωτα Χριστούγεννα μετα τον ερχομο της ΜΙς Σάλλιβαν
στην Τασκούμπια ηταν μεγάλο γεγονός . Κα&ένας μέσα στην οί
κογένεια μοϋ ετοίμαζε εκπλήξεις, &λλα εκείνο, που μουδινε πιό
τερη χαρά, είναι οη η ΜΙς Σάλλιβαν καΙ γο., ετοιμάζαμε εκπλή
ξεις για Ολους. ΤΟ μυστήριο που περιέβαλε τα δώρα ηταν ή με
γαλύτερή μου χαρα καΙ διασκέδαση. ΟΙ φίλοι μου κάνανε Ο, τι
μποροϋσαν για να εξάψουν την περιέργειά μου, με ύπαινιγμους
καΙ μισοσχημαησμένες προτάσεις, που τΙς εκοβαν στην κρίσιμη
στιγμι1, ·Η Μις Σάλλιβαν καΙ γ(ο παίζαμε ενα παιχνίδι μαντείας,
που μοϋ δίδαξε για τη χρήση των λέξεων πιο πολλα απ' όποιο
δήποτε μά&ημα. Κά&ε βράδυ , κα&ισμένες γύρω σε μια καλοαναμ
μένη φωτια απο χοντρα ξύλα, παίζαμε το παιχνίδι μας, που
αποχτοϋσε πιο μεγάλο ενδιαφέρον δσο τα Χριστούγεννα πλη
σίαζαν.
ΤΊ'-ιν παραμονη των Χριστουγέννων 0'[ μα&ηταΙ της ΤασκούμDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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πια φτιάξανε δέντρο και με κάλεσαν σ τη γιορτή τους. Στο κέν
τρο της τάξης στεκόταν ενα ώραίο δέντρο, που με τα κεράκια
του τρεμόφεγγε στο άπαλο φώς, με τα κλαριά του φορτωμένα
παράξενα, {}αυμάσ ια φρουτα. �Hταν μια στιγμη υπέρτατης ευ
τυχίας. Χόρευα καΙ πηδουσα γύρω του με εκσταση. ' Όταν πλη
ροφορή{}ηκα, στι υπηρχαν δώρα για κά{}ε παιδί, καταχάρηκα, καΙ
οί καλοΙ αν{}ρωποι, που είχαν ετοιμάσει το δέντρο, μουδωσαν την
αδεια να δώσω εγω τα δώρα στα παιδιά. Μέσα στη χαρα της
σημαντικης αυτης πράξης δε σταματουσα να περιμένω τα δικά
μου δώρα' αλλα σταν εφτασε ή ωρα να τα πάρω, ή ανυπoμo�'η
σία μου, πότε {}' αρχιζαν τ ' αλη{}ινα Χρι στούγεννα, εγινε ασυγ
κράτητη. 'Ήξερα , δτι τα δώρα που είχα στα χέρια μου δεν ηταν
εκείνα, για τα όποία οί φίλοι μου είχαν κάνει τόσο σ κανδαλιστι
κους υπαινιγμους καΙ ή δασκάλα μου μου ε!πε, δτι τα δώρα, που
{}απαιρνα, {}α ηταν πολυ πιο ώραία απ' αυτά. Πήρα ως τόσο t11V
απόφαση ν' αρκεσ{}ώ στα δώρα του δέντρου καΙ ν' αφήσω τ ' αλλα
για το πρωί.
T11 νύχτα, αφου κρέμασα τιΙν κάλτσα μου, εμεινα ξύπνια στο
κρεββάτι για ωρα , κάνοντας δτι κοιμάμαι και εχοντας το νου μου
να δώ, τί {}ακανε ό Σάντα Κλάους σταν &α ερχόταν. Τέλος απο
κοιμή{}ηκα με μια καινούρια κούκλα καΙ μια ('ίσπρη αρκούδα στην
αγκαλιά μου . ΤΟ πρωΙ ξεσ11κωσα απ' τον ϋπνο δλη η1ν οικογέ
νεια με το πρώτο μου «Καλα Χριστούγεννα» . Βρηκα εκπλήξεις,
οχι μόνο στην κάλτσα, αλλα καΙ στο τραπέζι, σ' δλες τΙς καρέ
κλες, στην πόρτα, ακόμη καΙ στο περβάζι του παρα-θ'ύρου . Δε μπο
ρουσα σχεδΟν να περπατήσω δίχως να σκοντάψω σ' ενα Χριστου
γεννιάτικο πακέτο τυλιγμένο σ ε μεταξωτο χαρτί . Άλλα δταν η
δασκάλα μου μου παρουσίασε ενα καναρίνι , το ποτήρι ηϊς ευτυ
χίας ξεχείλισε .
Ό μικρο ς Τιμ ηταν τόσο {Ίμερο;, που πήδαγε στο δ(.ίχτυλό
μου καΙ ετρωγε ζαχαρωμένα κεράσια μέσα απ' το χέρι μου. 'Η
ΜΙς Σάλλιβαν μ' εμα&ε να φροντίζω εντελώς μόνη μου την και
νούρια μου αγάπη. Κά&ε πρωι μετα το μπρέκφραστ ετοίμαζα το
μπάνιο του, κα&άριζα καΙ τακtoποιοϋσα το κλουβί του, γέμιζα
τα φλυτζάνια του με φρέσκους σπόρους και νερο (χπ' το πλυσ τα
ριο καΙ κρεμουσα ενα βλαστάρι ϊ.όρτου στΥιν κούνια του.
' Ένα πρωΙ είχ α αφήσει το κλουβΙ στο περβάζι για να φέρω
46

Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

νερο για το μπάνιο του. Στο γυρισμο ενοιωσα μια μεγάλη γάτα.
να μ' άγγίζει, κα&ως ανοιξα την πόρτα. Στην άρχη δεν κατάλα
βα τί είχε συμβεί' άλλα οταν εβαλα το χέρι μου στο κλονβΙ και ή"
άφή μου δεν αγγιξε τα ομορφα φτερα του Τίμ, ουτε τα μικρα
μυτερα νύχια του πιάστηκαν στο δάχτυλό μου, ηξερα στι δεν &<1
ξανάβλεπα ποτε το μικρό, γλυκο τραγουδιστή μου.

ΚΕΦΛΛΛΙΟ

ΙΧ

ΤΟ επόμενο σημαντικο γεγονος της ζωης μου ηταν η επίσκε
ψΙΙ μου στη Βοστώνη, το Μάη του 1 88 8 . Σά χτες &υμαμαι τΙς.
προετοιμασίες, Τ11ν άναχώριση με τη δασκάλα μου καΙ τη μητέρα,
τη διαδρομη καΙ τέλος την αφιξη. Πόσο άλλοιώτικο ηταν το τα
ξίδι απο κείνο, πουκανα πρΙν δυο χρόνια ση) Βαλτιμόρη ! Δεν'
ημουνα πια ενα ανήσυχο, ευερέ&ιστο πλασματάκι, που απαιτου σ α
να με προσέχουν ολοι στο τραίνο καΙ να με δια σκεδάζουν. Κα&ό
μουνα ησυχα δίπλα στη ΜΙς Σάλλιβαν παραΚΩλου&ώντας μ' άνυ
πόμονο ενδιαφέρον δλα δσα μου ελεγε, για κείνα πού εβλεπε απ'
το παρά&υρο του τραίνου : για τον ομορφο Τέννεσση, τΙς μεγά
λες βαμβακοφυτείες, τους λόφους καΙ τα δάση , καΙ το πλη&ος
των γελα στων Νέγρων σ τους στα&μούς, ,του χαιρετουσαν τον κό
σμο στο τραίνο καΙ φέρνανε στο βαγόνι νόστιμα ζαχαρωτα και
πόπκορν. Στο άπέναντί μου κά&ισμα κα&όταν η παλια μεγάλη·
μου κούκλα, ή Νάνσυ, μ' ενα καινούριο βαμβακερο φόρεμα κι
ενα πλατύγυρο καπέλλο, που με κοίταζε με τα χάντρινα μάτια
της. 'Όταν δεν ημουν άπορροφημένη άπ' τΙς περιγραφες της Μις
Σάλλιβαν, &υμόμουνα την ϋπαρξη της Νάνσυ καΙ την επαιρνα
άγκαλιά, άλλ(χ γ ενικα κα&ησύχαζα τη συν ε ίδησή μου κάνοντας τον
εαυτό μου να πι σ τεύει δτι ή κούκλα κοιμόταν.
Έπειδη δε && μου δο{tεί ευκαιρία να άναφέρω ξανα τη Νάν
συ, &έλω να πω εδω τη &λιβερη περιπέτειά της αμέσως μετα τον
ερχομό μας ση) Βο στώνη. �H ταν καταλερωμένη - άποτέλε σμα
των γλυκων άπσ λάσπη που της επέβαλα να φάει, αν καΙ ποτε
δεν τους εδειξε Ιδιαίτερη προτίμηση. 'Η πλύ στα του Ίδρύματος
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Πέρκινς την πηρε κρυφα για να την πλύνει. Αυτο ηταν πολυ για
τη φτωχη Νάνσυ. <Όταν την ξαναειδα ηταν ενας ασχημάτ ιστος
ογκος βαμβακιου, που δε &α τον αναγνώριζα με κανένα τρόπο,
αν δεν υπηρχαν τα χάντρινα μάτια, που με κοίταζαν επιτιμητικά .
'Όταν τέλος το τραίνο μπηκε στο στα&μο της Βοστώνης, ήταν
σα να εγινε πραγματικότης ενα παραμύ&ι. ΤΟ « μια φορα κι εναν
καιρο » ηταν το τώρα. Και το «σε μια μακρινη χώρα» ηταν εδώ .
Μόλις φτάσαμε στο UΙδρυμα Πέρκινς για τυφλούς, άρχισα να πιά
νω φιλίες με τα μικρα τυφλα παιδιά. Μοϋδωσε απέραντη χαρα
ή ανακάλυψη, στι ξέρανε το αλφάβητο τών κουφών. Τί ευχάρι
στο ήταν να μιλώ μ' άλλα παιδια τη γλώσσα μου ! 'Ως τότε ημου
να σαν ξένη, που μιλουσα με διερμηνέα. Στο σχολείο, σπου είχε
σπουδάσει 11 Λώρα Μπρίτζμαν, ενοιω&α σα στο σπίτι μου. Πέ
ρασε αρκετος καιρος μέχρι να διαπιστώσω, στι οι καινούριοι φί
λοι μου ήταν τυφλοί . 'Ήξερα στι δεν εβλεπα' αλλα δε φανταζό
μουνα ποτέ, στι σλα τα χαροι!μενα. ζωηρα παιδιά, που μαζεύον
ταν γύρω μου και παίζανε μ' σλη τους την καρδια μαζί μου, ήταν
κι αυτα τυφλά. Θυμάμαι την εκπληξη και τον πόνο που ενοιωσα,
'ο ταν διαπίστωσα, στι εβαζαν το χέρι τους πάνω στο δικό μου
αμα τους μιλουσα και διάβαζαν με τα χέρια τους. "Αν και μου
τοχαν πεί απο πρίν, μ' σλο που καταλάβαινα τη δική μου στέ
,ρηση, σμως νόμιζα, δτι αφ ου μπορουν να ακουνε &απρεπε να
είχαν ενα είδος δεύτερης σρασης, και δεν ημουνα προετοιμασμένη
να βρώ ενα παιδί, κ ι 6.λλο, κι (�λλo, στερrιμένα το 'ίδιο με μένα
πολύτιμο δώρο. 'Αλλα ηταν τόσο ευτυχισμένα και ηρεμα, που ξέ
χασα τον πόνο μέσα στην ευχαρίστηση της παρέας τους.
Ή πρώτη μέρα, που πέρασε με τα τυφλα παιδιά, μ' εκανε
να αισ&άνομαι εντελώς στο σπίτι μου μέσα στο νέο μου περιβάλ
λον και ανυπόμονα δεχόμουνα Τ1} μια μετ α την αλλη τις ευχάρι
στες εμπειρίες, κα&ως περνουσαν γρήγορα οι μέρες. Δε μπορούσα
να πείσω τον εαυτό μου εντελώς, στι απόμενε πολυς κόσμο; ακό
μη να γνωρίσω, γιατί &εωρουσα t11 Βοστώνη σαν ΤΙ1ν αρχη και
το τέλος τη; δημιουργία;.
Ένώ ε'ίμαστε σnι Βοστώνη επισκε φ&11καμε το Μπάνκερχιλ,
οπου εκανα το πρώτο μά&ημα 'ιστορίας. Ή δ ι ι1 γ ηση για τους γεν
ναίους, που πολέμησαν στο 'ίδιο το σημείο που σΤΕκόμασταν, μ'
α ναστάτ ω σε . Άνέβηκα στο μνημείο μετρ(l>ντας τ α σκαλια και
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αναρωτιόμουνα, κα&ως ανέβαινα ψηλότερα, αν οι στρατιωτες
σκαρφάλωσαν σλη αύτη τη σκάλα καΙ πυροβόλησαν τους εχ&ρούς,
που ηταν κάτω.
την αλλη μέρα πήγαμε στο Πλύμου& με βαπόρι. �Hταν το
πρωτο &αλασσινό μου ταξίδι με ατμόπλοιο. Πόσο ηταν γεμάτο
ζωη καΙ κίνηση ! Άλλα ο &όρυβος της μηχανης μ' εκανε να νο
μίζω στι βροντουσε καΙ αρχισα να κλαίω, γιατΙ φοβόμουνα, στι,
αν εβρεχε, δεν &α μπορούσαμε να φάμε εξω. Νομίζω, ση μου κίνησε
περισσότερο το ενδιαφέρον ο βράχος, σπου αποβιβάστηκαν οι
Πίλγκριμ στο Πλύμου&. Μπορουσα να τον αγγίξω, καΙ αύτο
'ίσως εκανε τον ερχομο των Πίλγκριμ καΙ τους μόχ&ους των καΙ
τα μεγάλα κατορ&ώματά τους να μου φαίνονται πιο αλη&ινά.
Συχνα επαιρνα στα χέρια μου ενα μικρο ομοίωμα του Βράχου
του Πλύμου&, που ενας εύγενικος κύριος μου εδωσε στο Πίλ
γκριμ Χώλ, καΙ αγγιζα με το δάχτυλο τα κοιλώματά του, το χώ
ρισμα στο μέσον, τα ανάγλυφα « 1 620» και ξανάφερνα στο μυαλό
μου δλα δσα ηξερα για τη &αυμαστη ιστορία των Πίλγκριμ.
Πόση εξαψη φλόγιζε την παιδιάστικη φαντασία μου με το
λαμπρό τους κατόρ&ωμα ! τους &εωρου σ α ιδανικούς, τους πιο
γενναίους αν&ρώπους που εχησαν ενα σπίτι σε μια καινούρια,
ξένη χάψα. Πίστευα στι η&ελαν την ελευ&ερία των συναν&ρώπων
τους σπως καΙ τη δική τους. 'Ένοιωσα δυσάρεστη καΙ εντονη
εκπληξη μερικα χρόνια αργότερα καΙ απογοητεύτηκα αφάνταστα,
σαν εμα&α τους διωγμους που προκάλεσαν καΙ που μας κάνουν
να κοκκινίζομε απο ντροπή, ακόμη κι σταν δοξάζομε την ανδρεία
καΙ τη δραστηριότητά τους, που μάς εδωσαν την « 'Ωραία χώ
ρα» μας.
, Ανάμεσα στους πολλους φίλους που απόχτησα στη Βοστώνη,
ηταν Ο κύριος Γουίλλιαμ 'Έντικοττ κ αΙ ή κόρη του. Ή καλω
.σύνη που μουδειξαν τμαν ο σπόρος απ' τον οποίο φύτρωσαν εκ
τοτε πολλες εύχάριστ ες άναμνήσεις. Μια μέρα επισκεφ&ήκαμε τ'
ώραίο σπίτι τους στο Μπέβερλυ Φάρμς. Θυμάμαι μ' εύχαρίστηση
τον περίπατο στον κηπο τίίJν τριαντάφυλλων, πως τα σκυλιά τους,
Ο μεγάλος Λέο και ο μικρός, κατσαρομάλλης ΦρΙτc; με τα μακρυα
αύτιά, ερχονταν κοντά μου καΙ πως Ο Νεμρώδ, το πιο γρήγορο
Cί.λoγo, εβαζε τη μύτη του στο χέρι μου για ενα χάδι καΙ ενα κομ
μάτι ζάχαρη. Θυμάμαι ακόμη ηΙν αμμουδιά, σπου επαιξα γι«(
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πρώτη μου φορα μέσ' την αμμο. �H ταν σκληρή, λεία αμμος, πολυ
αλλοιώηκη απ' την ψιλή, μυτερη αμμο ανακατωμένη με αστρακα
και πέτρες, στο Μπριούστερ. Ό κ . ΟΈντικοττ μού είπε για τα με
γάλα βαπόρια, που περνούσαν ερχόμενα απ' τη Βοστώνη για να
πάνε στην Ευρώπη. Τον είδα πολλες φορες απο τότε καΙ ητα",
πάντα ενας καλός μου φίλος · σκεφτόμουνα αυτόν , σταν ονόμασα
τη Βοστώνη « 'Η πόλη με τΙς καλες καρδιές» .

ΚΕΦΑΛ Α Ι Ο Χ

Λίγο πρΙν το ' Ίδρυμα Πέρκινς κλείσει για το καλοκαίρι, κα
νονίσαμε να περάσομε, ή δασκάλα μου και γώ, μαζι με την καλή
μας φίλη, την κυρία Χόπκινς, τις διακοπές μας στο Μπριούστερ,
στο Κέιπ Κόντ . Χαιρόμουνα πολύ, γιατι το μυαλό μου δημιουρ
γούσε προοπηκες χαρούμενες, γεμάτο κα&ως ηταν άπ' τΙς &α
λάσσινες ιστορίες
Ή πιο ζωηρη άνάμνηση α{'τού τού καλοκαιριού είναι ό
εανός.
Πάντα εζησα μακρυrι άπ' τη &άλασσα, βα&εια στα με
ωκ
σόγεια, και ποτ!: δεν είχα χαρεί τη δροσερη πνοη τού άλμυρου
αέρα· άλλα είχα διαβάσει σ' ενα μεγάλο βιβλίο με τον τίτλο «'Ο
κόσμος μας » , μια περιγραφη τού ω κεανού, ΠCιυ με γέμιζε με
&αυμασμο και με μια εντονη επι&υμία να άγγίξω την παντοδύ
ναμη &άλασσα και να νοιώσω το βρυχη&μό της. "Ετσι, ή μικρη
καρδιά μου σκιρτούσε με άνυπόμονη εξαψη, σταν εμα&α, ση επι
τέλους ή επι&υμία μου &α γινόταν ��ραγμαηκότης.
ΠρΙν καλα - καλα μού φορέσουν το μαγιώ μου, πήδησα πανω
στη ζεστη αμμο και χωρΙς 'ίχνος φόβου επεσα στο δροσερο νερό.
ΑΙσ&άν&ηκα τα μεγάλα κύματα να σαλεύουν και να χαμηλώνουν.
Ή ελαφρη κίνηση τού νερού με γέμιζε με ενα παράξενο ρίγος
χαράς. Ξαφνικα ή εκστασή μου μεταβλή&ηκε σε τρόμο· το πόδι
μου χτύπησε σ ' ενα βράχο και υστερα άπο μι (ι σηγμη ενα όρμη
τικο κύμα νερού ηρ&ε πάνω άπ' το κεφάλι μου. " Απλωσα τα χέ
ρια μου να πιάσω κάποιο στήριγμα, άδραξα το νερο καΙ τα φύ
κια, που τα κύματα εκσφεδονίζανε στο πρόσωπό μου . Άλλα σλες
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οι φρενιασμένες μου προσπά&ειες ήταν μάταιες. τα κύματα παί
ζανε μαζί μου καΙ με ρίχνανε τσνα στ' ΙΙλλο μέσα στο αγριο παι
χνίδι τους. Ί-Ιταν φοβερό . eH καλή, στέρεη γη εφυγε απ' τα πό
δια μου καΙ σλα μοιάζανε σαν κυνηγημένα απ' αύτο το παράξενο
στοιχείο, που τα σκέπαζε - ή ζωή, u αέρας, ή ζεστασια κι 11
αγάπη. Τέλος ή &άλασσα, σα να βαρέ{}'ηκε το καινούιιιο της παι
χνίδι, με πέταξε στην παραλία καΙ βρέ&ηκα στην αγκαλια της
δασκάλας μου. Τί ξεκούραση μουδωσε το σφιχτό, τρυφερο αγκά
λιασμα ! Μόλις συνηλ&α απ' τον πανικό μου αρκετά, ωστε να μι
λήσω, ρώτησα «Ποιός βάζει αλάτι στο νερό ; ,�
,Αφου μου πέρασε ή πρώτη, ασχημη εντύπωση της &άλασ
σας, διασκέδαζα πολύ, κα&ισμένη με το μαγιώ μου σ' ενα μεγάλο
βράχο καΙ νοι ώ&οντας τα κύματα, το ενα ϋστερα απο το αλλο,
να σπάνε στα πόδια του στέλνοντας μια βροχη απο αφρό, που με
σκέπαζε. Αισ{}'αναμουν α το κροτάλισμα τών χαλικιών, σταν τα
κύματα ρίχνανε το βαρυ σγκο τους στην παραλία' όλόκληρη ή
αμμουδια εμοιαζε να βασανίζεται απ' τΊ1ν τρομαχτική τους εφοδο
καΙ ό αέρας παλλόταν με τα χτυπήματά τους. τα >tύματα γύριζαν
όρμητικα πίσω, να πάρουν φόρα για ενα ισχυρότερο πήδημα καΙ
πιανόμουνα σφιχτα στο βράχο γεμάτη ενταση, γοητευμένη, κα&ως
αισ&ανόμοι'να η)ν όρμη και το βρυχη&μο της μανιασμένης &ά
λασσας !
ποτε δε χόρταινα αρκετα η)ν παραλία. eH δριμύτητα του
αμόλυντου, φρέσκου κι ελεύ&ερου &αλασσινου αέρα ήταν σαν
μια δροσερή, ανακουφισΤΙΚ11 σκέψη καΙ τα ίί στρακα κι οι πέτρες
καΙ τα φι/κια, με τ()υς λεπτοΙ:ς ζωvτανoυς δργανισμους κολλη
μένα πάνω τους, δεν εχασαν ΠΩτε τΊ] γοητεία τους για μένα.
Μια μέρα ή Μις Σάλλιβαν τράβηξε Τ1)ν προσοχή μου σ' ενα πα
ρ(.ίξενο αντικείμενο, ποιl είχε πιάσει κα&ως λιαζότανε στα ρηχα
νερά. Ήταν ε,ιας μεγάλος κάβουρα;, ό πρώτος που είδα. Τον
επιασα καΙ μου φαινόταν ΠΩΛU παράξενο, παυ επρεπε να σέρνει το
σπίτι του πάνω του. Ξαφνικα μου κατέβηκε η ιδέα, στι μπορ ου σε
ν' αποτελέσει ενα &αυμάσιο παιχνίδι . 'Έτσι , τΟν επιασα απ' η1ν
ουρα με τα δυο χέρια και τ()ν FιpEQa σπίτι . Αύτο το κατόρ&ωμα
πολ-ι) μ' εύχαρίστησε, κα&(ος ήταν βαρυς καΙ επρεπε να βάλω σλη
μου τη δύναμη για " α τον σέρνω ενα μίλ ι . ΔΕν (jΙPLva ησυχη τι�]
ΜΙς Σάλλιβαν, μέχρι που τον εβαλε σε μια γούρνα κοντα στον
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τοίχο, οπου ημουνα σίγουρη οτι &ατανε ασφαλισμένος. Άλλα το
αλλο πρωι πηγα στη γούρνα και είχε εξαφανισ&εί ! ΚανεΙς δεν
ηξερε που πηγε, ουτε πα)ς τΟσκασε . Ή απογοήτευσή μου ηταν
πικρή, τότε' αλλα λίγο - λίγο κατόρ&ωσα να καταλάβω, δτι δεν
ήταν καλό, ουτε εξυπνο, να πάρω αύτο το δόλιο, αφωνο πλάσμα,
εξω απ' το στοιχείο του, κι ϋστερα απο κάμποσον καιρο χαιρό
μουνα στη σκέψη, δτι ϊσως ξαναγύρισε στη &άλασσα.

ΚΕΦΑ Λ Α Ι Ο

ΧΙ

Το φ&ινόπωρο γύρισα στο σπίτι μου, στο Νότο, με την καρ
δια γεμάτη χαρούμενες αναμνήσεις. 'Όταν ξανα&υμάμαι το ταξίδι
στο Βορρά &αυμάζω την πλούσια και ποικίλη πείρα που από
χτησα. Μου φαίνεται δτι υπηρξε δλων η αρχή. Οί &ησαυροι ενος
καινούριου, ομορφου κόσμου 1i tav απλωμέ\·οι στα πόδια μου και
σε κά&ε στρίψιμο του κεφαλιου μου δεχόμουνα μα&ήματα και
εύχαρίστηση. 'Έβαζα μέσα σ' ολα τον εαυτό μου. Δεν ησύχαζα
στιγμή' Τι ζωή μου ήταν γεμάτη κίνηση, σπως των μικρων εκείνων
εντόμων, που ζουν σλη τους 11Ί ζω)Ί μέσα σε μια μόνο σύντομη
μέρα . Συνάντησα κόσμο, που μιλουσε μαζί μου σχηματίζοντας τις
λέξεις μέσα στΟ χέρι μου καΙ σκέφτονταν με τη ζωηΡ1Ί επι&υμία
να συναντήσουν μιαν αλλη σκέψη και νάι ενα \taijfLCl συντελέστηκε.
Οί αγονες εκτάσεις α\,άμεσα στο νου, το δικό μου καΙ των αλ
λων, αν&ισαν σαν τριαντάφυλλο.
Πέρασα τους φ{)'ινοπωρινους μηνες με την οικογένειά μου
στο εξοχικό μας σπίτι, σε ενα βουνο δεκατέσσερα μίλια απ' η)ν
Τασκούμπια. ΊΌ λέγαμε «το Λατομείο με τις Φτέρες», γιατι κο
ντα στο οπίτι ήταν {[να παλιο λατομείο &σβεστόλι·&ου, απο πολυν
καιρο αχρησιμοποίητο . Τρία παιχνιδιάρικα μικρα ρεματάκια περ
νουσαν, που παίρνανε νερο απ' τΙς πηγες του βου\,ου, που εδω
πηδουσαν και κεί πέφτα\'ε σε γελαστους καταρράχτες, σπου ο
βράχος η&ελε να φράξει το δρόμο τους. ΤΟ ί1νοιγμα του λατο
μείου τοκλειναν ΟΙ φτέρες, που σκέπαζαν εντελως τα κοιτάσματα
του &σβεστόλι&ου και σ' ορισμένα μέρη ΚΡ1ίβανε τα ρεματάκια.
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Το υπόλοιπο βουνο ήταν πυκνο δάσος. Ύπηρχαν μεγάλες βαλα
νιδιές, ωραιότατα αει�αλη με κορμούς, πουμοιαζαν κολόνες σκε
πασμένές με βρύ α καΙ απ' τα κλαδιά τους κρέμονταν γιρλάντες
κισσοϋ καΙ ιξού, καΙ αγραδ αμασκηνιές, που γέμιζαν μ' τ' αρωμά
τους σλες τΙς γωνιες τού δάσους - ενα φευγαλέο, ευωδιαστο « κάτ ι» ,
που εκανε την καρδια χαρούμενη. Σε μερικες μεριες τ ' αγρια μο
σκοστάφυλα καΙ τ' αναρριχητικα αγρια φυτα άπλώνονταν απο δ έν
τρο σ ε δέντρο, σχηματίζοντας αναδενδράδες, γεμάτες πάντα με
πεταλού δες καΙ εντομα που βούιζαν. Μάς εδινε μεγάλη χαρα να
χανόμαστε στΙς πράσινες κοιλότητες τού μεγάλο lJ δάσους αργα τ'
απόγευμα καΙ να μυρίζομε τα δροσερά, ευχάριστα αρώματα που
βγαιναν απ' τη γη , σταν εφευγε ή μέρα.
ΤΟ εξοχικό μας σπίτ ι ήταν ενα ε ίδος κατασκήνωσης, στην
κορφη τού βουνού . ανάμεσα σε βαλανιδιες καΙ πεύκα. τα μΙΥ ρα
δωμάτια βρίσκονταν στΙς δυο πλευρες ενος μεγάλου, ανοιχτοϋ δι
αδρόμου. Γύρω απ' το σπίτι ηταν μια πλατεια βεράντα, σπου
ερχονταν οί πνοες τού βουνίσιου αέρα, αρωματισμένες απ' τα δέν
τρα καΙ τα λουλούδια. Μέναμε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας
στη βεράντα, εκεί εργαζόμασταν, τρώγαμε, παίζαμε. Στην πίσω
πόρτα ηταν μια μεγάλη καρυδια καΙ γύρω της είχαν φτιάξει σκα
λοπάτια. Μπροστά, τα δέντρα ηταν τόσο κο\'τά μας, ωστε μπο
ρούσα να τα πιάνω, να νοιώ{tω τον ανεμο να κουνάει τα κλαδιά
τ ο υ ς καΙ τα φύλλα τους να στριφογυρίζοτν πέφτοντας στη γη,
απ' τΙς ριπες τού φ {t ινοπωριάτικου ανέμου .
Πολλοί επισκέπτες ερχονταν στο Λ ατομείο με τΙς Φτέρες. Τ Ο
βράδυ, κοντα στη φωτιά, οί αντρες παίζανε χαρτια καΙ περνού
σαν τΙς ώρες συζητώ ντας. Λ έγαν ίστορίες για το κυνήγι των που
λιων, των ζώων καΙ το ψάρ ε μα - πόσες αγριόπαπιες επιασαν,
πως τσάκωναν τΙς πανουργότατες αλεποϋδες, πως τΙς εξαπατοϋ
σ ιχν με έ'ξυπνες παγίδες καΙ πως πρόφταιναν τα γρήγορα ελάφια '
στο τέλος εφτανα να πιστεύω, στι το λιοντάρι , ή τίγρις, ή αρ
κού δα καΙ τ' αλλα αγρια {t ηρία δε {t ιX μπορΟ'υσαν να τα βγάλουν
πέρα μ' αυτους τους πανούργους κυνηγούς. «Αυριο για κυνήγι »
ήταν ή « καληνύχτα » τους , οταν η συ ντροφια των ευ{tυμων φίλων
διαλυόταν για τη νύχτα. Οί αντρες κοιμώνταν στο χώλ, απ' εξω,
καΙ μπορούσα να αισ{tάνομαι τη βα{tεια αναπνοη σκύλων καΙ
κυνηγων, που κοιμώνταν στα πρόχ ε ιρα κρεββάτια τους.
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την αυγη με ξυπνούσε Τι μυρωδια τού καφέ, δ &όρυβος τών
τουφεκιών και τα βαρια βήματα τών ανδρών που πηγαινέρχον
ταν, περιμένοντας στι &α ήταν 0'1. πιο τυχεροΙ της εποχης τού κυ
νηγιού. Καταλάβαινα τ' αλογα που κλωτσούσαν, σταν ταφεραν
απ' την πόλη καΙ τα είχαν δεμένα στα δέντρα, σπου στέκονταν
ολη νύχτα χλιμιντρίζοντας δυνατά, ανυπόμονα να φύγουν. Στο
τέλος ()ι ανδρες ίππεύανε καί, σπως λένε τα παλια τραγούδια,
εφευγαν τ' αλογα με τα κουδουνιστα χαλινάρια καΙ με τα μαστί
για που κρατούσαν 0'1. κυνηγοΙ καΙ τα κυνηγετικα σκυλιά, που
τρέχανε μπροστά, κι εφευγαν 0'1. σπΟυδαίοι κυνηγοΙ <<με φωνές,
κραυγες καΙ αγριους αποχαιρετισμούς» .
'Όταν προχωρούσε η μέρα ετοιμάζαμε την ψησταριά. ' Ανά
βαμε φωτια στο βά&ος ενός λάκκου, βάζαμε σταυρωτα μεγάλα
ραβδια στην κορφη καΙ κρεμούσαμε σ' αυτα το κρέας, που το
γυρίζαμε σε σΟύβλες. Γύρω απ' τη φωτια κά&ονταν γονατιστοΙ
νέγροι, που διώχναν με μακρυα κλαδια τΙς μυίγες. 'Η ορεκτικη
μυρωδια τού κρέατος μοϋφερνε πείνα, πολυ πρΙν στρω&ούν τα
τ ραπέζια.
"Οταν Τι φασαρία καΙ Τι εξαψη της προετοιμασίας εφτανε
στο κορύφωμά της, ή συντροφια τών κυνηγών εφτανε μπαίνον
τας δύο - δύο 11 τρείς - τρείς, ΟΙ α'ν τρες ίδρωμένοι καΙ κατακου
ρασμένοι, τ' αλογα γεμάτα αφρούς, τα ξε&εωμένα σκυλια απο
&αρρυμένα καΙ με βαρεια ανάσα - καΙ ουτε ενα κυνήγι ! Ό κά&ε
αντρας δήλωνε, στ ι επι τέλους είδε ενα ελάφι, που ηρ&ε πολυ
κοντά του ' αλλα μ' ολο που τα σκυλια πήρανε στα ζεστα το
παιχνίδι , μ' σλο που τα τουφέκια σημάδεψαν καλά, οταν κρό
τησε η σκανδάλη δε φάνηκε κανένα ελάφι ! Ή ταν το 'ίδιο τυ
χεροΙ με το παιδάκι, που ελεγε, οτι παρ' ολίγο να δεί ενα κου
νέλι - είδε τα χνάρια του. Γρήγορα Τι συντροφια λησμονούσε την
απογοήτευσή της, καΙ κα&όμασταν οχι γύρω στο κυνήγι, αλλα
στο ησυχο φαγοπότι τού μοσχαριού και ψητού χοιρινού.
uEva καλοκαίρι εφερα το πόνεϋ μου στο Λατομείο με τΙς
Φτέρες. Τολεγα «Μαύρη Καλλονή » , γιατΙ μόλις είχα διαβάσει το
βιβλίο καΙ εμοιαζε σ' σλα με το πρότυπό του, απ' το μαύρο του
πετσΙ μέχρι το ασπρο αστρο στο μέτωπο. Πέρασα μερικες απ'
τΙς πιο χαρούμενες ώρες στιΊν πλάτη του.
Πότε - πότε, οταν ήταν ακίνδυνο, 11 δασκάλα μου αφινε ελεύ54
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&ερο το χαλινάρι και το πόνεϋ περιφερόταν 11 σταματουσε, κα τα
τη &έλησή του, για να φ άει χλό η 11 το τρυφερο μέρο ς απ' τα φύλ
λα των δέντρων , που ύψώνονταν δίπλα στο στενο μονοπάτι .
τα πρωινά, που δεν είχα κέφι για ιππασία ξεκινούσαμε, μετ α
το μπρέκφαστ, με τη δασκάλα μου για το δάσος καΙ χανόμασταν
ά\·άμεσα στα δέντρα καΙ τΙς πρασινάδες, εκεί που δεν ε'ίχαμε
αλλο δρόμο απ' τα μονοπάτια, που είχαν χαράξει τα βόδια καΙ
τ' άλογα. Συχνα φτάναμε σε πυκνα σύδεντρα, που μας ανάγκα
ζαν να τα προσπερναμε κάνοντας το γυρο τους. Γυρίζαμε πάντα
'στο σπίτι με αγκαλιες γεματες δάφνες, κίτρινα αστράκια, φτέρες
καΙ πελώρια λουλούδια , που μόνο στα τέλματα τού Νότου φυ
τρώνουν.
Πότε - πότε πήγαινα με τη Μίλντρεντ καΙ tCl ξαδερφάκια
μου να μαζεύομε αγριοδαμάσκηνα. Δεν τατρωγα' αλλα μ' αρεσε
ή εύωδιά τους καΙ μ' αρεσε να ψάχνω να τα βρω ανάμεσα στα
φύλλα καί στη χλόη. Πηγαίναμε καΙ για καρύδια καΙ τους βοη
&ούσα να τ' ανοίγουν 11 εσπαζα τα τσόφλια τους.
Στους πρόποδες τού βουνου περνούσε μια σιδηροδρομΙΚ11
γραμμη καΙ τα παιδια κοίταζαν τα τραίνα που σφυρίζανε. Κα
'μια φορα μας εφερνε στη σκάλα ενα τρομαχτικο σφύριγμα καΙ
ή Μίλντρεντ μοϋλεγε, με μεγάλη εξαψη, πως ενα αλογο 11 μια
άγελάδα ηταν απάνω στη γραμμή. Σε απόσταση ενος μιλίου ηταν
ενα ξύλινο γεφύρι πάνω απο μια βα3-εια χαράδρα. � Hταν πο!.υ
δύσκολο να περάσεις απο κεί, τα σανίδια ηταν πολυ αραια και
τόσο στενά, που είχες την α'ίσ&ηση, στι περπάταγες σε μαχαίρια.
ποτε δεν τδχα διασχίσει, ως τη μέρα που ή Μίλντρεντ, ή ΜΙς
'Σάλλιβαν καΙ γω χα&ήκαμε στο δάσος καΙ ψάχναμε ώρες για μο
'νοπάτι.
Ξάφνου ή Μίλντρεντ εδειξε με το δαχτυλάκι της αναφωνών
τας "Να το γεφύρι » . Θαπρεπε να παίρναμε όποιοδήποτε αλλο
δρόμο, αλλα ηταν αργα καΙ σκοτείνιαζε καΙ το γεφύρι ήταν ενα
σύντομο πέρασμα για το σπίτι. 'Έπρεπε να ψάχνω να βρω τΙς
γραμμες με τα δάχτυλα των ποδιων' αλλα δε φοβόμουνα καΙ τα
πηγαίναμε πολυ καλά, ωσπου ξαφνικα ακούστηκε ενα άδύνατο
« πουφ - πουφ » απο μακριά.
«Βλέπω το τραίνο» , φώναξε rl Μίλντρεντ καΙ σ' ενα λεπτο
· 3-α ηταν απάνω μας, αν δεν αρπαζόμασταν κάτω, απ' τΙς σταυDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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ρωτες δεσιές, ενώ όρμοϋσε πάνω απ' τα κεφάλια μας. "Ενοιω&α
τη ζεστη ανάσα της μηχανης στο πρόσωπο και ό καπνος και οι
στάχτες παρ ' ολίγο να μας πνίξουν. Κα&ως το τραίνο μούγγριζε,
το γεφύρι ετρεμε καΙ κουνιόταν και μ' εκανε να νομίζω, δτι &α
πεταγόμασταν στο χάσμα που ήταν κάτω μας. Με την πιο με
γάλη δυσκολία ανεβήκαμε πάλι στη γραμμή. Άφοϋ είχε πέσει
πια βα&υ σκοτάδι, φτάσαμε σπίτι καΙ το βΡΙ1καμε αδειο· ή οΙκο
γένεια όλόκληρη εψαχνε να μας βρεί .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΙΙ

Μετα την πρώτη μου επίσκεψη στη Βοστώνη, περνοϋσα σχε
δΟν ολους τους χειμώνες στο Βορρα. Μια φορα πηγα σ' ενα χω 
ριο της Νέας Άγγλίας, με τις παγωμένες του λίμνες καΙ του:;
χιονισμένουν αγρούς. Τότε βρηκα ευκαιρίες, παυ δε μοϋ ξαναεί
χαν δο&εί, για να εΙσχωρήσω στους &ησαυρους τοϋ χιονιοϋ.
Θυμαμαι την εκπληξή μου, δταν ανακάλυψα , δη ενα μυ
στηριώδες χέρι είχε γυμνώσει τα δέντρα και τους &άμνους αφί
νοντας μόνο εδώ καΙ κεί ενα ξεραμένο φύλλο. τα πουλια είχαν
φύγει μακρια καΙ οί αδειες φωλιες στα γυμνα δέντρα ήταν γε
ματες χιόνι. Ό χειμώνας είχε απλω&εί σ' δλο το σύμπαν. Ή
γη εμοιαζε σα νεκρωμένη απ' το παγερό του αγγιγμα και τα
πνεύματα τών δέντρων είχαν αποσυρ&εί στΙς ρίζες τους καΙ κεί ,
μαζεμένα στο σκοτάδι, κοιμώνταν βα&ειά. ΚΙ σταν ό ηλιος ελαμ
πε, το φως ήταν
«ι'σχνο καΙ ψυχρό,
Σα ναταν οί φλέβες του αδειες καΙ γέρικες,
ΚαΙ ξυπνοϋσε γερασμένα
Για ενα τελευταίο, &αμπο βλέμμα, σε στερια και &άλασσα» . .
CH μαραμένη χλόη και οί &άμνοι είχαν μεταβλη&εί σε δάσος
απο κρύσταλλα .
ΚαΙ ήρ&ε ή μέρα, που ό παγερος α'Υ ψος εφερε μια χιονο
&ύελλα. Βγήκαμε εξω, για να νοιώσω τι ς πρώτες λεπτες νιφάδες.
56
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που επεφταν. "Ωρες και ωρες οι νιφάδες πέφτανε σιωπηλά,
απαλά, απ' το ουράνιο ϋψος τους σηι γη καΙ το εδαφος γινότανε
συνεχώς πιο επίπεδο. Μια νύχτα ολόκληρη χιόνιζε πάνω στιl γή
καΙ το πρωΙ με κόπο μπορουσες ν' αναγνωρίσεις ενα χαρακτηρι
στικο του γνώριμου τοπίου. 'Όλοι οι δρόμοι ηταν κρυμμένοι, ούτε
ενα κομμάτι γης δε φαινόταν, μονάχα μια χιονισμένη ερημος με
δέντρα που υψώνονταν μέσα απ' αυτήν.
ΤΟ βράδι ενας αέρας απ' τα νοτιοανατολικα φύσηξε καΙ ΟΙ
νιφάδες ορμουσαν απΩ δώ κι απο κεί σε μια ξέφρενη πάλη. Κα
{t όμασταν γύρω απ' τη μεγάλη φωτια καΙ λέγαμε ευχάριστα πα
ραμύ{tια καΙ αστειευόμασταν, ξεχνώντας σχεδΟν δτι βρισκόμαστε
στο μέσον μιας απελπιστικης ερημιας, αποκλεισμένοι απο κά{tε
επικοινωνία με τον εξωτερικο κόσμο Αλλα τη νύχτα Τι μανία του
ανέμου μεγάλωσε τόσο, που μας εφερνε ενά ρίγος ακα{tόριστοu
τρόμου. τα δοκάρια ετριζαν καί στέναζαν καΙ τα κλαδια τών δέν
τρων γύρω απ' το σπίτι χτυπουιταν δαιμονισμένα τα παρά{tυρα,
κα{tως οι ανεμοι αναστάτωναν τη φύση.
την τρίτη μέρα απ' δταν αρχισε 1) καταιγίδα, το χιόνι επαψε.
·0 ηλιος ξεμύτισε απ' τα σύννεφα καί ελαμψε πάνω σε μιαν απέ
ραντη, κυματιστη ασπρη πεδιάδα. Μεγάλα υψώματα, πυραμίδες,
σωροΙ με φανταστικα σχήματα καΙ ογκοι απροσπέλαστοι βρίσκον
ταν σκορπισμένοι σ' δλες τΙς διευ&ύνσεις .
Στενα μονοπάτια είχαν ανοιχτεί με φτυάρια ανάμεσα στους
σωρους το χιόνι. Φόρεσα τη μπέρτα και την κουκούλα μου καΙ
βγηκα. ·0 αέρας εκαιγε τα μάγουλά μου σα φωτιά. "Αλλοτε περ
πατώντας στα μονοπάτια, αλλorε ανοίγοντας δρόμο μέσα απ' τΙς
μικρότερες χιονοστιβάδες, τα καταφέραμε να φτάσομε σ' ενα πευ
κώνα, εξω απο ενα μεγάλο λιβάδι. τα δέντρα στέκονταν ακίνητα
καΙ λευκά, σαν πρόσωπα μαρμάρινης ζωφόρου. Δε νοιώ{tαμε
αρωμα απο πευκοβελόνες. Οι αχτίνες του ηλιου επεφταν στα
δέντρα κι εκαναν τα βλαστάρια να λαμπυρίζουν σα διαμάντια καΙ
να ρίχνουν βροχη απο σταγόνες, δταν τα αγγίζαμε. Τόσο εκ{tαμ
βωτικο ηταν το φώς, που εισχωρουσε ακόμη καΙ στο σκοτάδι τών
ματιών μου.
Κα{tως οι μέρες περνουσαν, οι χιονοστιβάδες ελυωναν σιγά 
σιγά, αλλα πριν χα&ουν τελείως TιQ{tE αλλη καταιγίδα, ετσι που
είναι ζ11τημα αν ενοιωσα το χώμα κάτω απ' τα πόδια μου μια
.

•
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φορα σ' δλη τη διάρκεια τού χειμώνα. Κατα διαστήματα τά δέν
τρα εχαναν το χιονένιο τους κάλυμμα, τα βούρλα καΙ οί {rαμνoι
γυμνώνοντuν' άλλα ή λίμνη εμενε παγωμένη και σκληρη κ άτω απ'
τον ηλιο.
Ή διασκέδαση που προτιμούσαμε αυτο το χειμώνα ηταν το
.Ελκυθ·ρο. Σε μερικες μεριες ή οχ&η της λίμνης ύψώνεται απότομα
-άπ' το νερό . Γλυστρούσαμε σ' αυτες τΙς κρημνώδεις κατηφοριές :
"Ανεβαίναμε στο υ.κυ&ρό μας,ενα παιδΙ μας εσπρωχνε καΙ φεύγαμε !
Περνώντας απο χιονοστιβάδες, πηδώντας σε κοιλώματα, ορμών
τας σττ) λίμνη, διαβαίναμε πάνω απ' τη φωτεινΙ1 της επιφάνεια
ως την άντικρυνη Οχ&η. Τί χαρά ! Τί ευχάριστη τρέλλα ! Για μια
αγρια, ευτυχισμένη στιγμη σπάζαμε τΙς αλυσίδες που μας εδεναν
,με τη γη καΙ χειροπιασμένοι με τους άνέμους νοιώ&αμε σα &εοί !

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΙΙΙ

την ανοιξη τού 1 890 εμα&α να μιλώ. " Η ω&ηση ν α άρ
&ρώσω φ&όγγους πάντα ήταν δυνατή. 'Έκανα &ορύβους, κρατών
τας το ενα μου χέρι στο λάρυγγα ενώ το αλλο επιανε τα χείλη
,μου που κουνιόνταν. Μ' αρεσε το κά{}-ε τΙ που εβγαζε ήχο καΙ
ευχαριστιόμουνα μ ε το νιαούρισμα τiiς γάτας και τού σκύλου το
γαύγισμα. Άκόμη μ' αρεσε ν' άκουμπώ το χέρι μου στο λάρυγγα
κάποιου, που τραγουδΟύσε, η πάνω στο πιάνο, δταν επαιζε κα
νείς. ΠρΙν χάσω την δραση καΙ την άκοή μου, είχα μά&ει να
,μιλώ πολυ νωρίς, άλλα μετα την άρρώστια μου άνακαλύφτηκε,
δυι επαψα να μιλώ γιατΙ δε μπορούσα ν' άκούω. Κα&όμουνα στην
άγκαλια τι1ς μητέρας μου δλη μέρα καί εβαζα τα χέρια μου στο
.πρόσωπό της, γιατΙ διασκέδαζα με την κίνηση τών χειλιών της.
Κουνούσα καΙ γω τα χείλη μου, αν καΙ είχα ξεχάσει τί ηταν ή
ομιλία. Οί φίλοι μου λένε, δη γελούσα κι εκλαιγα φυσιολογικα
καΙ για λίγο εβγαζα πολλους ηχους καΙ συλλαβές, οχι γιατί τα &εω
ρούσα μέσο επικοινωνίας, άλλα επειδη Τι ανάγκη ν' ασκήσω τα
,φ ωνητικά μου οργανα ήταν επιταχτική. Ύπηρχε, πάντως, μια
λέξη, της όποίας τη σημασία &υμόμουνα ακόμη, Τι λέξη «νερό-.
58
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την πρόφερα «νο - νό,. . Άλλα κι αυ η1 ακόμη σιγα - σιγα γινό
ταν λιγότερο νοητή, ως την ημέρα που [Ιρχισε να με διδάσκει 1]
ΜΙς Σάλλιβαν. 'Έπαψα να τ η χρησιμοποιώ, δταν εμα�α να τη
σχηματίζω με τα δάχτυλα.
'Ήξερα απο πολυν καιρό, δτι οι αν�ρωπoι γύρω μου χρη
-σtμoπoιoύσαν μια διαφορετικη απ' τη δική μου μέ&οδο επικοινω
νίας. ΚαΙ πρΙν ακόμη μά�ω, δη ενα κουφο παιδt μπορούσε να.
,μιλήσει, ημουνα ανικανοποίητη απ' τα
μέσα συνεννοήσεως, που
ήδη είχα αποχτήσει . 'Όποιος εξαρταται απόλυτα απ' το αλφά
βητο τών χεριών, εΧΗ πάντοτε μιαν α'ίσ&ηση στενότητας και δέ
σμευσης. Αυτσ το α'ίσ&ημα αρχισε να με ενοχλεί, να με κάνει να
επι&υμώ να συμπληρώσω την ελλειψη που είχα. Ot σκέψεις μου
πολλες φορες αναπηδούσαν καί, σαν πουλια στον ανεμο, χτυπού
σαν τα φτερά τους. Έπέμενα , τότε, να χρησιμοποιώ τα χείλη και
τη φωνή μου. ΟΙ φίλοι πρoσπα�oύσαν να μην εν&αρρύνουν αυτη
την τάση, φοβούμενοι μήπως μ' όδηγήσει σ' απογΟ11τευση. 'Αλλα
εγω επέμενα καΙ ενα γεγονος βoή�ησε στο γκρέμισμα αυτού του
μεγάλου φραγμού - ακουσα την ιστορία της Ραχηλ Καάτα.
ΤΟ 1 890 η κυρία Λάμσον, που ηταν δασκάλα της Λώρας
Μπρίτζμαν και μόλις είχε γυρίσει απ' τη Νορβηγία καΙ Σουη
δία, ήρ&ε να με δεί καΙ μου μίλησε για. τη Ραχηλ Καάτα, ενα
τυφλο καΙ κουφο κορίτσι στη Νορβηγία, που εμα&ε να μιλάει. Δεν
πρόφτασε η κυρία Λάμσον να τελειώσει την κουβέντα της για. την
επιτυχία του κοριτσιου αυτου, και γω αναψα απο ανυπομονησία.
Άποφάσισα οτι καΙ γω επρεπε να μά&ω να μιλώ. ΔΕν ησύχαζα,
ως τη στιγμή, που ή δασκάλα μου με πηρε και πήγαμε να. ζη
τήσει τη συμβουλη καΙ τη βοή&εια της ΜΙς Σάρα Φουλλερ, που
i]tav διευ&ύντρια στη σχολη 'Όρας Μάνν. Αυτη η συμπα&ητική,
γλυκε ι α γυναίκα προσφέρ&ηκε να. με διδάξει η 'ίδια καΙ αρχίσαμε
στΙς 26 Μαρτίου του 1 890.
Ή μέ&οδος της ΜΙς Φουλλερ ηταν η έξης : Περνουσε απαλα.
το χέρι μου πάνω στο πρόσωπό της καΙ μ' αφινε ν' αγγίζω τ η
&έση τ ης γλώσσας καΙ τών χειλιών της, οταν εβγαζε εναν ήχο.
Προσπα&ουσα αμέσως να τη μιμουμαι και σε μιαν ωρα εμα�α
εξη γράμματα : Μ, Π , Α, Σ, Τ, Ι . 'Η ΜΙς Φουλλερ μου εκανε
έ'ντεκα μα{}-ήματα. Δε {}-α ξεχάσω ποτε την εκπληξη καΙ την ευ
χαρίστηση που αισ&άν�ηκα, οταν ξεστόμισα την πρώτη μου πρόDigitized by 10uk1s, Feb. 2010

59

ταση «Κάνει ζέστη» . Στην πραγματικότητα , ήταν άπλώς σπα
σμένες συλλαβές, που τις τραύλιζα. Άλλα ήταν αν&ρώπινος λό
γος. eH ψυχή μου, εχοντας συνείδηση της νέας της δύναμης, ξέ
φυγε απ' τα δεσμα καΙ μέσφ αυτών τ ών σπάσμένων λέξεων εφτασε
τη Γνώση καΙ την Πίστη.
Κανένα κουφό παιδί, που καταπιάστικε στα σοβαρα να μι
λήσει με λέξεις, που ποτε δεν ακουσε - να βγεί απ' τη φυλακη
της σιωπης, οπου ποτε ουτε ενας τόνο; αγάπης , ουτε ενα τραγούδι
πουλιου , ουτε ενας μουσικο; φ&όγγος δεν διαπερνου·.. την ήσυχία,
δε μπορεί να λησμονήσει το ρίγος της εκπληξης, τη χαρα της
ανακάλυψης, που το πλημμύρισαν, δταν πρόφερε την πρώτη λέξη.
Μόνον ενα απ' αυτα τα παιδια μπορεί να καταλάβει τη &έρμη ,
με την όποία μιλουσα στα παιχνίδια μου, στΙς πέτρες, στα δέν
τρα, στα πουλια καΙ στ' αφωνα ζώα, καΙ τη χαρά μου , δταν φώ
ναζα τη Μίλντρεντ κι αυτη ετρεχε κοντά μου , η δταν τα σκυλια
ύπάκουαν στΙς εντολές μου. Είναι ενα ανέκφραστο δώρο για μένα
ή ικανότητα να μιλώ με φτερωτες λέξεις, που δε χρειάζονται δι
ερμηνέα. Κα&ως κουβέντιαζα, ευτυχισμένες σκέψεις ξεπετιουνταν
απ' τις λέξεις, που &α αγωνίζονταν , 'ίσως, αδικα να ξεφύγουν
απ' τα δάχτυλά μου.
Άλλα δεν πρέπει να ύπο&έσετε, δτι εμα&α να μιλάω σε τόσο
σύντομο χρόνο. 'Έμα{}α μόνο τα πρώτα στοιχεία. eH ΜΙς Φουλ
λερ καΙ ή ΜΙς Σάλλιβαν μπορουσαν να με καταλάβουν , αλλα οι
πιο πολλοΙ δεν καταλάβαιναν ουτε μια στις εκατό λέξεις. ουτε
είναι αλή&εια , δτι αφου εμα&α αυτα τα πρώτα στοιχεία , δλα τ'αλ
λα τα κατάφερα μόνη μου. Χωρίς τη Μεγαλοφυια της Μίς Σάλ
λιβαν, την ακούραστη καρτερικότητά της καΙ την αφοσίωσή της ,
ποτε δε &αφτανα εκεί που εφτασα , σε δη αφορά τη ζωντανη όμι
λία. Στο πρώτο στάδιο , μοχ&ουσα νύχτα · μέρα πρΙν κατορ&ώσω
να με καταλαβαίνουν ακόμη κι οι πιο στενοί μου φίλοι . Στο δεύ
τερο στάδιο, χρειαζόμουνα τη διαρκη συμπαράσταση της Μις Σάλ
λιβαν στΙς προσπά&ειές μου ν' αρ&ρώσω κα&αρα κά&ε φ&όγγο
καΙ να συνδυάζω τους φ&όγγους στΙς χιλιάδες λέξεις. Άκόμη καΙ
τώρα, επισύρει την προσοχή μου κα&ημερινα στις λέξεις, που προ
φέρω ασχημα.
"Ολοι οΊ δάσκαλοι τών κουφών καταλαβαίνουν τί σημαίνει
αυτο καΙ μόνο αυτοι μπορουν να εκτιμήσουν απόλυτα τίς ειδικες
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δυσκολίες, με τΙς οποίες επρεπε να πολεμήσω. Διαβάζοντας στα
χείλη της δασκάλας μου εξαρτώμουνα απόλυτα απ' τα δάχτυλά
μου : 'Έπρεπε να χρησιμοποιώ την αφή μου για να συλλάβω τους
παλμους του λάρυγγος, την κίνηση του στόματος καΙ την εκφραση
του προσώπου. ΚαΙ συχνα ή αισ&ησή μου αυτη λά&ευε. Σε τέ
τοιες περιπτι»σεις ημουνα υποχρεωμένη να επαναλαμβάνω τΙς λέ
ξεις καΙ τΙς προτάσεις, ώρες ολόκληρες μερικες φορές, ωσπου να
νοιώσω το σωστο ηχο στη φωνή μου . <Η δουλειά μου ηταν Τι
ασκηση, Τι ασκηση, Τι ασκηση. Άπo�άρρυνση καΙ κάματος με κυ
ρίευαν συχνά' αλλα αμέσως Τι σκέψη, δη σε λίγο �α γύριζα �τo
σπίτι καΙ �αδειχνα στους αγαπημένους μου τί κατόρ�ωσα, με κέν
τριζε καΙ περίμενα ανυπόμονα τη χαρά τους για τη νίκη μου.
,, <Η αδελφούλα μου �α με καταλαβαίνει τώρα» - ηταν Τι
σκέψη Τι πιο ισχυρη απ' δλα τα εμπόδια. Συνή�ιζα να επαναλαμ
βάνω με εκσταση « Τώρα δεν είμαι μουγγή » . Δε μπορουσε ν' α
πελπίζομαι, δταν πρόβλεπα τΥI χαρα που �απαιρνα μιλώντας τη�
μητέρας μου καΙ διαβάζοντας τΙς απαντήσεις πάνω στα χείλη της.
Με κατέπληξε 11 ανακάλυψη, στι είναι τόσο πιο ευκολο να μιλας
παρα να φτιάχνεις λέξεις με τα δάχτυλα καΙ εγκατέλειψα το αλ
φάβητο των χεριων ως μέσο για να συνεννοουμαι με τους αλλους'
αλλα ακόμη καΙ τώρα 11 ΜΙς Σάλλιβαν καΙ λίγοι φίλοι εξακολου
.&ουν να το χρησιμοποιουν μιλώντας μου, γιατΙ είναι πιο βο
λικο καΙ γρήγορο απ' το διάβασμα των χειλιων.
Έδω, 'ίσως, �απρεπε να έρμηνεύσω πως χρησιμοποιουμε το
αλφάβητο των χεριων, που φαίνεται δτι βάζει σε απορία δσους
δε μας ξέρουν. 'Ένας που διαβάζει η μου μιλάει σχηματίζει με
το χέρι του, χρησιμοποιώντας το αλφάβητο του ένος χεριου, που
γενικα μεταχειρίζονται οι κουφοί. Βάζω το χέρι μου πάνω στο
χέρι του ομιλητη πολυ ελαφρά, για να μην εμποδίζω τΙς κινήσεις
του. <Η �έση του χεριου γίνεται αντιληπτη το 'ίδιο εϋκολα με
την αφή, δπως καΙ με την δραση. Δεν παρατηρω περισσότερη
ωρα με το χέρι το κά�ε γράμμα, απ' δση εσείς με τα μάτια,
οταν διαβάζετε. <Η συνεχης ασκηση κά" ει τα δάχτυλα πολυ ευ
λύγιστα καΙ μερικοΙ φίλοι μου σχηματίζουν τΙς λέξεις το 'ίδιο γρή
γορα μ' εναν εξασκημένο που γράφει σε γραφομηχανή. <ο σχη
ματισμος των γραμμάτων γίνεται πια το 'ίδιο ασυνείδητα, δπως
Όταν γράφομε.
Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

61

'Όταν κατέκτησα την ομιλία, δεν κρατιόμουν α μέχρι να γυ
ρίσω σπίτι. Τέλος ή ευτυχέστατη στιγμ11 εφτασε. Στο ταξίδι μέ
χρι το σπίτι μιλουσα ακατάπαυστα στη ΜΙς Σάλλιβαν, οχι γι' αυτη
κα{}.' αύτη την κουβέντα, αλλ' αποφασισμένη να κάνω πρόβες ως
το τελευταίο λεπτό. ΠρΙν το καλοκαταλάβω, το τραίνο σταμάτη
σε στο στα{}ομο της Τασκούμπια καΙ στην . πλατφόρμα στεκότα\'
δλη ή οικογένεια. τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα, κα{), ως {}ουμά
μαι, πώς μ' αγκάλιασε ή μητέρα μου, αφωνη καΙ τρέμοντας απο
χαρά, αρπάζοντας κά{}ο ε μου συλλαβ11 , ε\' ώ ή μικρη Μίλντρεντ
επίασε το ελεύ{}οερο χέρι μου καΙ το φιλουσε καΙ χόρευε καΙ ο πα
τέρας εδειχνε την περηφάνια καΙ τΊ1ν αγάπη του σιωπώντας .
'Ήταν σα να πραγματοποιή{}οηκε ή πραφητεία του <Ησαια για
μένα « τα βουνα κ ι οι λόφοι {)·α εκραγουν μπροστά σου τραγου
δώντας καΙ δλα τα δέντρα του αγρού {}οα χτυπήσουν τα χέρια τους ! »

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο χιν

<ο χειμώνας του 1892 σκοτείνιασε απ' το μόνο σύννεφο στο.
λαμπρο ουρανο της παιδικης μου ηλικίας. <Η χαρα εφυγε καΙ
αφησε ερημη τΊ1ν καρδιά μου καΙ για πολυν καιρο ζούσα μέσα
στην α μφιβολία, την ανησυχία καΙ το φόβο τα βιβλία εχασαν
τη γοητεία τους κι ακόμη καΙ τώρα ή ανάμνηση τών τραγικών
εκείνων ημερών με παγώνει. Μια μικρη ιστορία, « <ο βασιλιάς
τού πάγου» , που εγραψα κ ι εστειλα στον κύριο Άνάγνο, του <Ιδρύ
ματος Πέρκινς, ηταν η ρίζα της αναστάτωσης Για να ξεκα{}οαρίσω
τα πράματα πρέπει να εκ{}οέσω τα γεγονότα που σχετίζονται μ'αυτο
το επεισόδιο, που η δικαιοσύνη απέναντι στη δασκάλα μου καΙ
τον εαυτό μου μ' ύποχρεώνει να αναφέρω.
'Έγραψα την ιστορία αυτη δταν γύρισα στο σπίτι, το φ{)'ινό
πωρο, αφου είχα μά{}οει να μιλώ. Με ί ναμε στο Λατομείο με τΙς
Φτέρες περισσότερο απο Cίλλoτε . 'Όσο ε'ίμαστε κεί, 1) ΜΙς Σάλλι
βαν μου περιέγραφε τΙς δμορφιες τών τελευταίων φυλλωμάτων
καΙ φαίνεται ΟΤΙ οι διηγήσεις της ζωντάνεψαν την ανάμνηση
μιάς ιστορίας, που φαίνεται δτι μου είχαν διαβάσει καΙ πού, ασυ.

.
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νείδητα, την είχα συγκρατήσει. Νόμιζα ση « εφτιαξα μια ίστορία»"
σπως λένε τα παιδιά, καΙ κάs.ησα να τη γράψω πρΙν μου φύγουν
0'1, ιδέες. Οι σκέψεις μου πετουσαν ευκολα' ενοιωs.α χαρα για τη
σύνs.εσή μου. 0'1, λέξεις κι 01. εικόνες ερχονταν μόνες τους στα δά
χτυλά μου καΙ καs.ως σκεφτόμουνα lYι μια πρόταση μετα την αλλη,
τΙς εγραφα με το αλφάβητο Μπράιγ. Τώρα, δταν οι λέξεις καΙ οι
εικόνες μου ερχονται δίχως προσπάs.εια, είναι ενα σίγουρο σημά
δι, δη δεν αποτελουν γέννημα του δικου μου μυαλου, αλλα παι
δια ξένα καΙ αγνωστα, που με λύπη μου αποδιώχνω. Έκείνο τον
καιρο αρπαζα δ, η μου διάβαζαν καΙ το συγκρατουσα , χω ρΙς να
σκέφτομαι την πηγή του' καΙ σήμερα ακόμη δε μπορώ ναμαι σί
γουρη για τη διαχωρισηκη γραμμη ανάμεσα στΙς δικές μου ιδέες
καΙ αυτές, που βρηκα σε βιβλία. Ύ πο&έτω, δτι αυτο οφείλεταL
στο γεγονός, δτι πολλες απ' τΙς εντυπώσεις μου τΙς δέχομαι μέσφ
τών ξένων αυτιών καΙ ματιών.
'Όταν τέλειωσα την ίστορία, τη διάβασα στη δασκάλα μου
καΙ &υμαμαι ζωηρα τη χαρα που δοκίμαζα στα πιο ωραία μέρη
καΙ τη δυσφορία μου, δταν με διέκοπτε για να διορ&ώσει την προ
φορα μιας λέξης. Στο δείπνο τη διάβασα στη συγκεντρωμένη οι
κογένεια, που ταχασε δταν είδε δτι εγραφα τόσο ωραία. Κάποιος
με ρώτησε, αν την είχα διαβάσει σε βιβλίο.
cH ερώτηση με εξέπληξε' γιατί δεν είχα την παραμικρη ανά
μνηση, δη μου την είχαν διαβάσει. Μίλησα καΙ είπα : « 'Όχι, είνα ι
δική μου η ιστορία, την εγραψα για τον κύριο Άνάγνο».
Άντέγραψα το κείμενο καΙ τσστειλα στον κύριο Άνάγνο για
τα γενέ&λιά του. Μου ύπέδειξαν ν' αλλάξω τον τίτλο απο « φ&ι
νοπωριάηκα φύλλα» σε « ·0 βασιλιας του πάγου» καΙ τσκανα. Πη
γα μόνη μου την ιστορία μου στο ταχυδρομείο, σα να περπατουσα
στα σύννεφα. ουτε φανταζόμουνα, πόσο σκληρα &α πλήρωνα γι'
αυτο το δώρο.
·0 κύριος 'Ανάγνος εν&ουσιάστηκε με το «Βασιλια του Πάγου»
καΙ τον τύπωσε σ' ενα περιοδικο του ·Ιδρύματος Πέρκινς.
Αυτο ήταν Ο κολοφων της ευτυχίας μου, απ' τον οποίο γκρεμί
στηκα στη γη, μετα απο λίγο. 'Ήμουνα λίγο καιρο στη Βοστώνη,
οταν ανακαλύφτηκε, οτι μια ιστορία 'ίδια με το Βασιλια μου, «οι
Νεράιδες του Πάγου» της Μάργκαρετ Τ. Κάνμπυ, είχε δημοσι
ευτεί πρΙν γεννη&ώ σ' ενα βιβλίο με τον τίτλο. « cO Μπέρτη καΙ
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οι φίλοι του » . ΟΙ δυο ιστορίες μοιάζανε τόσο στη σκέψη και τη
γλώσσα, που ηταν φανερο δτι ή ιστορία της ΜΙςς Κάνμπυ μου
ήτανε γνωστη καΙ ή δική μου ήταν - λογοκλοπή. ' Ήταν δύσκολο
να μου δώσουν να το καταλάβω' αλλά, δταν το κατάλαβα, ενοιωσα
εκπληξη καΙ &λίψη. ποτε παιδΙ δεν ήπιε τόσο απ' το ποτήρι της
πίκρας, δσο εγώ. Ντρόπιασα τον εαυτό μου' δημιούργησα ύπο
ψίες για κείνους π' αγαπουσα πιότερο απο κά&ε τΙ Και πώς
άραγε είχε συμβεί αυτό j 'Έσπαζα το κεφάλι μου, κατακουραζό
μουνα για νιi μπορέσω να &υμη&ώ δ,τι δήποτε είχα διαβάσει για
ΤΟν πάγο, πρΙν γράψω την ιστορία μου, αλλα δε μπορουσα να &υ
μη&ώ τίποτα, εκτος απ' την κοινοτοπία του " Τζακ του Πάγου»
καΙ ενα ποίημα για παιδια ,,01 παραξενιες του Πάγου» , καΙ ήξερα
δτι δε χρησιμοποίησα τίποτ' απ' αύτα στη σύν&εσή μου.
Στην αρχη ό κύριος Άνάγνος, αν καΙ ανησύχησε πολύ, φά
νηκε δτι με πίστεψε. 'Ήταν ασυνή&ιστα τρυφερος καΙ καλος μαζί
μ ου, καΙ για λίγο ή σκια χά&ηκε. Για να ΤΟν ευχαριστήσω, προ
σπα&ουσα να μην είμαι δυστυχισμένη καΙ να γίνω δσο μπορουσα
πιΟ σμορφη για την επέτειο της γέννησης του OUΆσιγκτων, που
γιορτάστηκε λίγο μετα τα ασχημα νέα.
Θα γινόμουνα Δήμητρα φορώντας μια μάσκα, δώρο των τυ
φλων κοριτσιών. Πόσο καλα &υμάμαι τΙς χαριτωμένες πτυχες που
με τύλιγαν, τα λαμπρα φ&ινοπωρινα φύλλα, που στεφάνωναν το
κεφάλι μου, καΙ τα φρουτα καΙ τα στάχυα στα πόδια καΙ τα χέρια
μου, ενω, κάτω απ ' την 11 ρεμη μάσκα, βασανιζόμουνα απ' το κα
ταπιεστικΟ προαίσ&ημα μιάς αρρώστιας, που εκανε την καρδιά μου
βαρειά.
την παραμονη της τελετης, μια απ' τΙς δασκάλες του 'Ιδρύ
ματος Πέρκινς μουκανε μιαν ερώτηση σχετικη με το Βασιλιά του
Πάγου' της είπα, δτι ή ΜΙς Σάλλιβαν μου μίλησε για το Τζακ
τού Πάγου καΙ τα λαμπρά του κατορ&ώματα. Κάτι απ' τα λόγια
μου την εκανε να νομίσει, πως απέσπασε μέσα σ' αύτα μιαν όμο
λογία, δη &υμόμουνα την ιστορία της ΜΙς Κάνμπυ « Οι νεράιδες
τού Πάγου» καΙ ανέφερε τα συμπεράσματά της σΤΟν κύριο Άνά
γνο, αν καΙ της ετόνισα ξεκά&αρα, δτι εκανε λά&ος.
·0 κύριος Άνάγνος, που μ' αγαπούσε τρυφερά, νομίζοντας
δτι εξαπατή&ηκε, εκλεισε τ' αυτιά του στη συνηγορία της αγάπης
και της α&ωότητας, Πίστευε, .η τουλάχιστον ύποπτευόταν, δτι ή
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ΜΙς Σάλλιβαν καΙ γω κλέψαμε ενσυνείδητα τΙς λαμπρες σκέψεις
iνος αλλου καΙ τΙς ξεφουρνίσαμε, για να κερδίσομε το &αυμασμό
του. Μ' εφεραν σ' ενα ανακριτικο συμβούλιο, που το αποτελού 
σαν οι δάσκαλοι καΙ οΊ αξιωματούχοι τού "Ιδρύματος, καΙ είπαν
της ΜΙς Σάλλιβαν να μ' αφήσει μόνη. Μετ-α αρχισαν να με ρω
τούν καΙ να με ξαναρωΤΟύν, με τρόπο που μ' εκανε να διαβλέπω
στους δικαστές μου την απόφαση, να με κάνουν να όμολογήσω ,
δη &υμόμουνα την ιστορία της ΜΙς Κάνμπυ « οι, νεράιδες τού Πά
γου » , που μού την ε'ίχανε διαβάσει πρΙν γράψω τη δ ική μου ·
'Ένοιω&α σε κά&ε ερώτηση την αμφιβολία καΙ την υποψία που
είχαν στο μυαλό τους κι ενοιω&α, αΚόμη , δη ενας αγαπημένος
φίλος με κοίταζε με καχυποψία, αν καΙ δλα αυτα δε μπορούσα να
τα εκφράσω με λέξεις. ΤΟ αίμα εβραζε μέσα στην ταραγμένη μου
καρδια καΙ μόλις με μονοσύλλαβα μπορούσα ν' απαντώ. Άκόμη
καΙ ή επίγνωση, δτι δλα αυτα ηταν ενα τρομερο λά&ος, δεν αλά
φρωνε την πίκρα μου' καΙ δταν, τέλος, μ' αφησαν να φύγω απ'
το δωμάτιο, ημουνα τόσο συγχισμένη, που οϋτε πρόσεξα τα χάδια
της δασκάλας μου καΙ τα τρυφερα λόγια τών φίλων μου, που μοϋ
λεγαν δτι ημουνα ενα γενναίο κοριτσάκι καΙ ηταν περήφανοι για
μένα.
Σαν επεσα στο κρεββάτι μου εκείνο το βράδι εκλαψα, δπως,
έλπίζω, λίγα παιδια εχουνε κλάψει. 'Ήμουνα παγωμένη. Φαντα
ζόμουνα, δτι &α πέ&αινα πρΙν ξημερώσει καΙ αυτη ή σκέψη με
ανακούφιζε. Νομίζω, δτι αν. αύτη ή &λίψη ερχόταν δταν είχα
μεγαλώσει, &α τσάκιζε το πνεύμα μου χωρΙς γιατρειά. Άλλα ό
αγγελος της λησμονιάς μάζεψε καΙ πηρε μακρυα το πιο μεγάλο
μέρος της &λίψης καΙ δλη την πίκρα αυτών τών λυπημένων
ημερών.
"Η ΜΙς Σάλλιβαν ποτε δεν είχε ακούσει τΙς « Νεράιδες τού
Πάγου» 11 το βιβλίο, στο όποίο είχαν δημοσιευτεί. Με τη βοή
&εια τού 'Αλεξάντερ Γκράχαμ ΜπΕλλ εκαναν προσεχτικες ερευνες
καΙ τέλος ανακαλύψανε, δη ή κυρία Σοφία Χόπκινς είχε ενα αντί 
τυπο τού βιβλίου της ΜΙς Κάνμπυ «"ο Μπέρντι καΙ οι φίλοι του»
το 1 888, τη χρονια που περάσαμε το καλοκαίρι μαζί της στο
Μπριούστερ. "Η κυρία Χόπκινς δεν κατόρ&ωσε να βρη το δικό
της αντίτυπο' αλλα μου είπε, δτι εκείνο τον καιρό, ενώ ή ΜΙς
Σάλλιβαν είχε πάει εκδρομή, προσπα&ούσε να με διασκεδάσει
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διαβάζοντάς μου διάφορα βιβλία. ΚαΙ μ' δλο που δε &υμότανε,
δπως δε &υμόμουνα καΙ γώ, να μου διάβασε τΙς « Νεράιδες του
'
..
"
, ηταν β ε' β αιη, οτι
0" « Μ περντι
και, οι" φι' λ οι του» ηταΊl
'
11 αγου»
ενα απ' αυτα τα βιβλία. Έξήγησε, δτι το βιβλίο χά&ηκε, γιατΙ
πρΙν λίγο καιρο είχε πουλήσει το σπίτι της καΙ. εδωσε μερικα παι·
δικα βιβλία, τα σχολικα καΙ τα παραμύ&ια, καΙ «"Ο Μπέρντι κι
οι φίλοι του » ήταν μεταξυ αυτων.
οι διάφορες ιστορίες δεν είχαν σχεδΟν κανένα νόημα για μένα
τότε. 'Αλλα καΙ μόνο το άκουσμα των παράξενων λέξεων ήταν
αρκετό, για να διασκεδάσει ενα παιδί, που δεν είχε τίποτ' άλλο
σχεδΟν για να περνα την ωρα του. Και' μ' δλο που δε &υμαμαι
ουτε ενα περιστατικο σχετικο με την ανάγνωση αυτων των Ιστο·
ριων, δμως &υμαμαι, δτι εκανα μεγάλη προσπά&εια να συγκρατω
τΙς λέξεις, με την πρό&εση να μου τΙς εξηγήσει ή δασκάλα μου,
δταν &α γύριζε. τουτο είναι βέβαιο : "Η γλωσσα αποτυπωνόταν
ανεξίτηλα στο μυαλό μου, αν και' για πολυν καιρο κανεΙς δεν
τοξερε - καΙ λιγότερο απ' σλους εγώ.
'Όταν γύρισε ή Μις Σάλλιβαν, δεν της μίλησα για τΙς «Νε·
ρ άιδες του Πάγου» , γιατΙ άρχισε αμέσως να μου διαβάζει το
«Μικρο Λόρδο» , που γέμιζε το μυαλό μου αποκλείοντας κά&ε τΙ
άλλο. Άλλα το γεγονός είναι, δτι κάποτε μου διάβασαν την ίσto·
ρία της ΜΙς Κάνμπυ καί, πολυν καιρο αφ' στου την ξέχασα, ξα·
ναγύρισε τόσο φυσιολογικα στη σκέψη μου, ωστε ποτε δεν ύπο·
πτεύτηκα, στι ήταν παιδΙ ένος άλλου μυαλου.
Μέσα στην ταραχή μου ελαβα πολλα μηνύματα αγάπης καΙ
συμπόνιας. "Ολοι 0'1. φίλοι που αγαπουσα περισσότερο, εκτος απο
ενα, εμειναν κοντά μου.
"Η 'ίδια ή ΜΙς Κάνμπυ μουγραψε με καλωσύνη « Κάποια
μέρα &α γράψεις μια ίστορία που {) ο α βγεί απ' το δικό σου μυαλο
καΙ που &α βοη&ήσει καΙ &' ανακουφίσει πολλούς» . Άλλ' αυτη ή
καλη προφητεία δεν επαλη{)οεύτηκε. ποτε δεν ξανάπαιξα με τΙς
λέξεις για την άπλη ευχαρίστηση που δίνει ενα παιχνίδι. Άπο
τότε με τυραννουσε ό φόβος, πως δ,τι εγραφα δεν ητανε δ ικό
μου. Για πολ\ιν καιρό, σταν εγραφα ενα γράμμα, ακόμη καΙ στη
μητέρα μου, με κυρίευε ενα ξαφνικο α'ίσ&ημα τρόμου καΙ πρό·
φερα ξανα καΙ ξανα τΙς προτάσεις, για να βεβαιω{)οω δτι δεν τΙς
διάβασα που&ενά. "Αν δεν ύπηρχε ή επιμονη της ΜΙς Σάλλιβαν.
..
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νομίζω, δτι &αφινα τελείως κά&ε προσπά&εια να γράψω.
Ξαναδιάβασα τις «Νεράιδες του Πάγου» της Μις Κάνμπυ
και τα γράμματα πουγραψα εκείνη η)ν εποχή, μέσα στα όποία
χρησιμοποιουσα δικές της ιδέες. Βρηκα σ' ενα απ' αυτά, ενα
γράμμα στον κύριο Άνάγνο, με ήμερομηνία 29 Σεπτεμβρίου
1891 , λέξεις και αισ&ήματα εντελώς τα 'ίδια με του βιβλίου. Τον
καιρο που εγραψα το Βασιλιά του Πάγου και αυτο το γράμμα,
δπως και αλλα, χρησιμοποιουσα φράσεις που δείχνουν, δτι το
μυαλό μου ήταν εμποτισμένο απ' την ιστορία. Παρουσίαζα τη
δασκάλα μου να μου λέει για τα χρυσα φ&ινοπωρινα φύλλα «Ναί,
είναι αρκετα ομορφα, ωστε να μας παρηγορήσουν για το πέταγμα
του καλοκα ι ριου » - μια ιδέα βγαλμένη κατ' ευ{J'είαν απ' την
ιστορία της ΜΙς Κάνμπυ.
Αυτη ή συνή&εια, να αφο μοιώνω δ,τι μου αρεσε καΙ να το
αποδίδω σα δικό μου, εμφανίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της αλ 
ληλογραφίας μου εκείνου του καιρου καΙ στΙς πρώτες μου προσ
πά&ειες να γράψω. Σε μιαν εκ&εση, πουγραψα για τΙς αρχαίες
πόλεις της <Ελλάδος καΙ της Ίταλίας, δανείστηκα τΙς λαμπρες
περιγραφές μου, με παραλλαγές, απο πηγες που λησμόνησα.
�Hξερα την αγάπη του κυρίου Άνάγνου για την αρχαιότητα καΙ
τον εν&ουσιασμό του για δλα τα ωραία α'ίσ&ήματα, που αφορούν
την <Ελλάδα καΙ την Ίταλία. Γι' αυτο μάζευα απ' δλα τα βιβλία
που διάβαζα κά&ε κομμάτι ποίησης η ιστορίας που νόμιζα, ση &α
τουδινε χαρά. ·0 Κύριος Άνάγνος μιλώντας για την εκ&εσή μου
τη σχεηκη με τΙς αρχαίες πόλεις, είπε : « Αυτες οι ιδέες είναι
ποιητικες στην ουσία τους » . Άλλα δεν καταλαβαίνω, πώς μπο
ρούσε να φαντάζεται, δη ενα τυφλο και κουφο παιδΙ εντεκα χρό
νων μπορουσε να τΙς ι1νακαλύψει μόνο του. ΔΕ νομίζω σμως στι,
επειδη δε μπορουσα να δημιουργήσω ιδέες μόνη μου, η μικρη
εκ&εσή μου δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Φανερώνει, δη μπορού
σα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις ομορφες, ποιητικές
ιδέες, με κα&αρο καΙ ζωντανο τρόπο.
Αυτες οι εκ&έσεις ή ταν πνευματικες ασκήσεις. Μά&αινα,
σπως δλοι οι νέοι καΙ απειροι, με την αφομοίωση και τη μίμηση,
να φτιάχνω τις ιδέες λέξεις. ΤΟ κα&ετί, που εϋρισκα να μ' ευχα
ριστεί στα βιβλία, το συγκρατουσα στη μνήμη μου , συνειδητα η
ασυνείδητα, καΙ το προσάρμοζα στις δικές μου σκέψεις. ·0 νεαρος
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συγγραφέας, σπως είπε ό Στήβενσον , ενστικτωδώς προσπα&εί ν
αντιγράψει σ,τι του φαίνεται αξιο&αύμαστο και μεταλλάσσει το
&αυμασμό του με καταπληκτικη ευστροφία. Μόνο μετα απο μα
κρόχρονη, αυτου του ε'ίδους, πρακτικη εξάσκηση, ακόμη και οί
μεγάλοι συγγραφείς εμα&αν να βάζουν σε σειρα τη λεγεώνα τών
λέξεων, που συνω&ουνται μέσα. στο μυαλό τους.
Φοβαμαι, στι ακόμη δε συμπλήρωσα αυτη την εξελικτικη
πορεία. Είναι βέβαιο, στι δε μπορώ πάντα να ξεχωρίζω τις προ
σωπικές μου σκέψεις απ' αυτες που διάβασα, γιατι σ,τι διαβάζω
γίνεται ή 'ίδια ή ουσία και ή ύφΙ1 του μυαλΟύ μου. Συνεπώς σ,τι
σχεδΟν κι αν γράφω, μοιάζει πόλυ με τα σκεπάσματα απο διά
φορα κουρελόπανα που εφτιαχνα, σταν πρωτόμα&α να ράβω'
εβαζα σ' αυτα σλων των ειδών τ' απομεινάρια και τις τσόντες ομορφα μεταξωτα και βελούδινα κομμάτια' αλλα τα κομμάτια,
που ηταν τραχεια στην αφή και οχι ευχάριστα, πάντα ηταν τα
πιο πολλά.
Και οί συν&έσεις μου αποτελούνται, σαν κι αυτά, απο δικές
μου ιδέες, που βρίσκονται σ' εμβρυακη κατάσταση, συγκερασμέ
νες με τις λαμπρες σκέψεις καΙ τις ωριμες γνώμες τών συγγρα
φέων. που εχω διαβάσει. Μου φαίνεται, στι ή δυσκολία στο γρά
ψιμο εγκειται στο να μπορέσομε να εκφράσομε, με τη γλώσσα
τού καλλιεργημένου μυαλου, τις συγκεχυμένες μας ιδέεες, μισες
α'ίσ&ημα και μισες σκέψη , σταν δεν ε'ίμαστε ακόμη παρα ενα δε
μάτι απο ενστικτώδεις τάσεις. Ή προσπά&εια να 1'ράψομε μοιά
ζει πολυ με την προσπά&εια να συναρμολογήσομε μια κινέζικη
σπαζοκεφαλιά. 'Έχομε στο νου μας ενα σχέδιο και &έλομε να το
επεξεργασ&ουμε με λέξεις. 'Αλλα οί λέξεις δεν ταιριάζουν στους
χώρους η, κι αν ταιριάζουν, δε &α συμφωνουν με το δείγμα.
<Όμως εξακολου&ούμε την προσπά&εια, γιατι ξέρομε, στι αλλοΙ
τα κατάφεραν, και δε &έλομε να παραδεχτούμε την ήττα.
«Δεν ύπάρχει τρόπος να γίνεις πρωτότυπος, παρα μόνο αν
εχεις γεννη&εί τέτοιος» , λέει ο Στήβενσον, και μ' σλο που δε
μπορώ να γίνω πρωτότυπη, Ελπίζω κάποτε να ξεπεράσω τον πα
παγαλισμο σε στι γράφω. Τότε, 'ίσως, και οί προσωπικές μου σκέ
ψεις και εμπειρίες &αρ&ουν στην επιφάνεια. Έν τφ μεταξύ, πι
στεύω και ελπίζω και καρτερώ, και προσπα&ώ να μην αφήσω
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την πικρη ανάμνηση τού «Βασιλιά του Πάγου» να στα&εί εμπό
διο στΙς προσπά& ειές μου.
'Έτσι, αυτη ή -&λιβερη πείρα μπορεί να μουκανε καλο και
νά μ ' ανάγκασε να σκεφτώ μερικα προβλήματα, που παρουσιάζει
το γράψιμο. Λυπάμαι μονάχα, γιατΙ είχε σαν &.ποτέλεσμα την
απώλεια ενος απ' τους πιο αγαπημένους μου φίλους - του κυρίου
Άνάγνου.
'Όταν δημοσιεύτηκε ή « 'Ιστορία της Ζωης μου» στο περιο
δικο « ΤΟ σπίτι της γυναίκας» , ό κύριος Άνάγνος εξήγησε σ' ενα
γράμμα του στον κύριο Μέισυ, ση τον και ρο της ύπό-&εσης τού
«Βασιλιά τού Πάγου» πίστευε, πως ημουν α-&ώα. Λέει, στι το
ανακριτικο συμβούλιο, στο όποίο όδηγή-&ηκα, το αποτελουσαν
δκτω μέλη, απ' τα όποία οι τέσσερες ήταν τυφλοί, που τέσσερες
απ' αυτούς, λέει, είχαν τη γνώμη, στι ηξερα πως κάποτε μου
είχαν διαβάσει την ιστορία της ΜΙς Κάνμπυ, καΙ οι αλλοι ύπο
στήριζαν την αντί-&ετη αποψη. Ό κύριος Άνάγνος βεβαιώνει, Ότι
ή ψηφος του ήταν μεταξυ εκείνων που μ' ευνοούσαν.
Άλλά, σπως κι αν είχαν τα πράγματα, με σποια πλευρα κι
αν ψήφισε, Όταν μΠ1ϊκα στο δωμάτιο, Όπου τόσο συχνα δ κύριος
Άνάγνος μ' είχε κρατήσει στα γόνατά του καΙ ξεχνώντας τΙς τό
σες φροντίδες του επαιζε μαζί μου, κι Όταν βρηκα εκεί μέσα
αν-&ρώπους, που φαίνονταν στι αμφιβάλανε για μένα, ενοιωσα
κάτι εχ-&ρικσ κι απειλητικσ στην ατμόσφαιρα καΙ τα γεγονότα,
που ακολού-&ησαν, απέδειξαν, στι ήταν σωστη αυτη ή εντύπωση .
Για δυο χρόνια, φαίνεται, ό κύριος Άνάγνος πίστευε δτι ε'ί μαστε
α-&ώες, ή ΜΙς Σάλλιβαν καΙ γώ. 'Ύστερα, προφανώς, αλλαξε την
ευνο"ίκή του κρίση, δεν ξέρω γιατί. Οϋτε εμα-&α ποτε τΙς λεπτο
μέρειες της ανάκρισης. ποτε δεν εμα-&α ουτε τα ονόματα τών
μελών του συμβουλίου, που εξ αλλου δε μου μίλησαν. "Ήμουνα
πολυ ταραγμένη για να μπορέσω να παρατηρήσω γύρω μου,
πολυ τρομαγμένη για να κάνω ερωτήσεις. Με κόπο μπορουσα
να σκέφτομαι, τί ελεγα Τι τί μου λέγανε .
, Αφηγή-&ηκα την ύπό{tεση του Βασιλιά του Πάγου, γιατΙ
ύπηρξε σημαντικη για τη ζωη καΙ τη μόρφωσή μου - καί, για
να μη δημιουργη-&ούν παρεξηγήσεις, εχω εκ&έσει σλα τα γεγονότα
σπως νομίζω στι είναι, χωρΙς Ο'υτε καν τη σκέψη να ύπερασπίσω
τον εαυτό μου 11 να αποδώσω σ' οποιονδήποτε μομφή.
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Τ Ο καλοκαίρι καΙ το χειμώνα, μετα το επεισόδιο του Βασι
λιά του Πάγου, τα πέρασα με την οΙκογενειά μου στην 'Αλαμ
πάμα. Θυμάμαι με ευχαρίστηση αυτη τη διαμονή μου στο σπίτι.
τα πάντα μπουμπούκιαζαν κι άν&ιζαν. Ό «Βασιλιάς του Πάγου »
ξεχάστηκε.
'Όταν το εδαφος σκεπάστηκε με τα κοκκινόχρυσα φύλλα του
φ&ινόπωρου καΙ τα μοσκοστάφυλα που σκέπαζαν το κιόσκι, στην
άκρη του κήπου, φαίνονταν χρυσοκάστανα στη λιακάδα, άρχισα
να γράφω την ίστορία της ζωης μου, ενα χρόνο μετα το «Βασι
λιά τυυ Πάγου».
'Ήμουν ακόμη ύπερβολικα διστακτικη σ' δ,τι εγραφα. Ή
σκέψη, ση οί Ιδέες μου &α μπορουσε να μην ηταν απόλυτα δικές
μου, με αναστάτωνε. Μόνο Τι δασκάλα μου ηξερε τους φόβους
μου. Μια παράξενη ευαισ&ησία με εμπόδιζε ν 'αναφέρομαι στο «Βα
σιλιά του Πάγου" · καΙ συχνά, δταν μια ιδέα άστραφτε στο νου
μου στη διάρκεια μιας συζήτησης, σχημάτιζα μαλακα στο χέρι της
δασκάλας μου «Δεν είμαι σίγουρη δη εΙναι δική μου » . "Άλλοτε,
στα μισα μιας παραγράφου, ελεγα στον εαυτό μου «Σκέψου, δτι
&α μπορουσε ν' ανακαλυφ&εί, πως αυτο τσγραψε κάποιος άλλος,
καιρο πρίν» 'Ένας διαβολεμένος τρόμος κυρίευε το μυαλό μου καΙ
δε μπορουσα να συνεχίσω το γράψιμο. 'Ακόμη καΙ τώρα αΙσ&ά
νομαι πότε - πότε αυτη την ανησυχία καΙ την αβεβαιότητα. 'Η
ΜΙς Σάλλιβαν με παρηγορουσε καΙ με βοη&ουσε με χίλιους τρό
πους· αλλα ή φοβερη δοκιμασία, που πέρασα, άφησε μιαν ανεξί
τηλη εντύπωση στο πνευμα μου, της οποίας μόλις τώρα αρχίζω
να αντιλαμβάνομαι τη σημασία. Με την ελπίδα, στι &' αποκατα
στήσει τΊ1ν εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, με κατάφερε ή δασκάλα
μου να γράψω για το «σύντροφο της Νεολαίας» μια σύντομη βιο
γραφία μου. "Ήμουνα τότε δώδεκα χρόνων. Κα&ως ανα&υμιέμαι
τ ον αγώνα μου για να γράψω τη μικρή μου ίστορία, νομίζω ΟΤ Ι
πρέπει να είχα ενα προφητικο σραμα για το καλό, που &α εφερνε
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αυτο το εγχείρημα, αλλοιώς &α είχα ασφαλώς αποτύχει .
'Έγραφα ντροπαλά, φοβισμένα αλλα στα&ερά, όδηγημένη
απ' την αποφασιστικότητα της δασκάλας μου, που ηξερε, οτι αν
επέμενα, &α ξανάβρισκα την πνευματική μου ισορροπία καΙ &'απο
χτουσα ενα στήριγμα για την ανάπτυξη τών Ι.κανοτήτων μου. Μέ
χρι τότε, που εγινε το επεισόδιο του Βασιλιά του Πάγου, ζουσα
τη χωρΙς επίγνωση ζωη ενος μικρου παιδιου. Τώρα οι σκέψεις
μου είχαν αποχτήσει εσωτερικότητα καΙ εβλεπα αόρατα πράγματα.
Σ ιγα - σιγά, αναδύ&ηκα απ' το μισόφωτο αυτης της εμπειρίας με
το μυαλό μου πιο κα&αρό, ϋστερα απ' τη δοκιμασία, καΙ με μια
πιο κα&αρη γνώση της ζωης.
τα σημαντικότερα γεγονότα του 1893 ηταν το ταξίδι μου
στην ΟΜσιγκτων, δταν εγινε ή εγκα&ίδρυση του προέδρου Κλή
βελαντ, καΙ οι. εκδρομές στο Νιαγάρα καΙ στη Διε&νη εκ%εση.
Με αυτα τα γεγονότα διέκοπτα διαρκώς τις σπουδές μου και συ
χνα τις αφινα για πολλες βδομάδες καί , γι' αυτό, είναι αδύνατο
να τις εκ&έσω με λεπτομέρειες.
Πήγαμε το Μάρτιο του 1 893 στο Νιαγάρα. Δυσκολεύομαι
να περιγράψω τη συγκίνησή μου, δταν στά&ηκα στο σημείο που
είναι πάνω απ' τους Αμερικανικους Καταρράχτες κι ενοιωσα τον
αέρα να πάλλεται και τη γη να τρέμει.
ΙΙολλοΙ. παραξενεύονται, που μοϋκαναν τόσην εντύπωση τα
%αύματα και οι δμορφιες του Νιαγάρα. Ρωτουν πάντοτε : «Τί
,μπορείς να καταλάβεις απ' την δμορφια αυτης της μουσικης j Δε
μπορείς να δείς τα κύματα να εξουσιάζουν την ακτη η ν ' ακού
σεις το βρυχη&μό τους. Τί σημασία εχουν για σένα ϊ " Κυριολε
κτικα εχουν μεγάλη σημασία. Δε μπορώ να προσμετρήσω η να προσ
δ ιορίσω το νόημά τους, περισσότερο απ' δσο μπορώ να προσμε
τρήσω 11 να προσδιορίσω την αγάπη, τη &ρησκεία η την καλωσύνη.
ΤΟ καλοκαίρι του 1893 επισκεφ&ήκαμε, μαζι με τον Άλε
ξάντερ Γκράχαμ Μπέλλ, τη «Διε&νη εκ&εση» . Άνα&υμιέμαι με
μεγάλη ευχαρίστηση εκείνες τΙς μέρες, στις όποίες χίλια παιδικα
ονειρα πραγματοποιή&ηκαν. Κά&ε μέρα, με τη φαντασία μου,
εκανα το γυρο του κόσμου κι εβλεπα πολλα &αυμάσια πράγματα
στΙς πιο απομακρυσμένες γωνιες της γης - &αύματα ανακαλύψεων ,
βιομηχανικους &ησαυρούς, πρακτικες εφευρέσεις και δλες τις εκδη
λώσεις της αν&ρώπινης ζωης να περνούν κάτω απ' το χέρι μου.
•
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"Έμοιαζα σα να ζοϋσα τΙς «Χίλιες καΙ μια νύχτες» , ήταν σλα
καινούρια καΙ ενδιαφέροντα πράγματα. Έδω ήταν οί "Ινδίες των
βιβλίων μου, με τους Σίβα καΙ τους ίερους ελέφαντες ' εκεί ήτα\"
ή χώρα των Πυραμίδων συγκεντρωμένη ολόκληρη σε μιαν ανα
παράσταση με το Κάιρο καΙ τα τζαμιά του καΙ τΙς μεγάλες σειρες
απο καμηλες' πάρα πέρα τα κανάλια της Βενετίας, σπου πηγαί
ναμε βαρκάδα τα βράδυα, σταν ή πόλη καΙ οί πίδακες ήταν φω
ταγωγημένα. Άνέβηκα καΙ σ" ενα καράβι των Βίκινγκς, που βρι
σκόταν ανάμεσα στο μικρο στόλο. Είχα ξαναπάει σε πολεμικο πλο'ίο
στη Βοστώνη καΙ μοϋ κινοϋσε τώρα το ενδιαφέρον το πλοίο τα)\"
Βίκινγκς, γιατΙ εβλεπα πάνω σ" αυτό, πως "ο &αλασσινος ήταν,
κάποτε, ίκανος για δλα - πως ταξίδευε με τα ίστιοφόρα, πως
εβλεπε, με ατρόμητη καρδιά, την ηρεμία καΙ τη &αλασσοταραχη,
καΙ καταδίωκε οποιονδήποτε απαντοϋσε στην κραυγή του «Ε'ίμα
στε της &άλασσας» , πολεμώντας με το μυαλο καΙ τα νευρα, μ"εμ
πιστοσύνη στόν εαυτό του καΙ αυτάρκεια, αντΙ να παραμερίζεται
σε δεύτερο πλάνο απ" τΙς αλογες μηχανές, σπως σήμερα κατάντησε
ό ναύτης. "Έτσι είναι πάντοτε - «ο αν&ρωπος μόνο ενδιαφέρει
τον αν&ρωπο» .
Σε μικρη απόσταση απ" αυτο τ ο καράβι ήταν ενα ομοίωμα.
της Σάντα Μαρία, που κι αυτο το περιεργάστηκα. Ό καπετάνιος
μοϋδειξε την καμπίνα του Κολόμβου καΙ το γραφείο του, με μια
κλεψύδρα επάνω. Αυτο το μικρο αντικείμενο μοϋκανε την πιο με
γάλη εντύπωση, γιατΙ σκέφτηκα πόσα κουρασμένος κι ανήσυχος
&α ήταν ο ήρωικος &αλασσοπόρος βλέποντας την αμμο να πέφτει
σπειρΙ - σπειρί, ενω οί απελπισμένοι ναυτες συνομοτούσαν να το'\'
δολοφονήσουν.
'0 κύριος Χίγκινμπο&αμ, ο πρόεδρος της εκ&εσης του Κό
σμου, μου εδωσε ευγενικα την αδεια ν' αγγίξω τα εκ&έματα καΙ
με την 'ίδια ακόρεστη περιέργεια, με την οποία ο Πιζάρο επιανε
τους &ησαυρους του Περού, είσχωρουσα στΙς δόξες της "Εκ&εσης
με τα δάχτυλά μου. �Hταν ενα είδος δπτικου καλειδοσκόπιου,
αυτη ή ασπρη πόλη της Δύσης. 'Όλα με καταπλήσσανε, ιδιαίτερα.
τα μπρούντζινα γλυπτα των Γάλλων. �Hταν τόσο σμοια με ζων
τανά, που νόμιζα ση ο καλλιτέχνης επιασε αγγελικα οράματα.
και' τους εδωσε γήινες μορφές.
Στο περίπτερο του "Ακρωτηρίου της Καλης Έλπίδος εμα&α.
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πολλα για την επεξεργασία τών διαμαντιών. 'Όπου η ταν δυνατό,
αγγιζα τα μηχανήματα οταν δούλευαν, για να αντιληφ&ώ πιο
κα&αρα πώς ζυγίζονταν οί πέτρες, κόβονταν καΙ γιαλίζονταν.
'Έψαξα μέσα στο νερό, Όπου κα&άριζαν τα διαμάντια, ναβρω ενα
καΙ το βρηκα - το μόνο πραγματικο διαμάντι, μού ε'ί πανε, που
βρέ&ηκε στΙς Ήνωμένες πολιτείες.
'0 δόκτωρ ΜπΕλλ ερχόταν παντού μαζί μας καΙ με το δικό
του εύχάριστο τρόπο μο'ί περιέγραφε τα πιο ενδιαφέροντα αντικεί
μενα. Στο κτήριο τού ηλεκτρισμού εξετάσαμε τα τηλέφωνα, τα.
αύτόφωνα, τα γραμμόφωνα καΙ αλλες ανακαλύψεις καΙ μουδωσε
να καταλάβω, πώς στέλνομε τηλεγραφικα μηνύματα, πράγμα που
εξουδετερώνει τΙς αποστάσεις καΙ κάνει το χρόνο να ελαττώνεται,
καί, σαν τον Προμη&έα, πώς παίρνομε τη φωτια απ' τον ούρανό.
Πήγαμε καΙ στο αν&ρωπολογικο τμημα καΙ εδειξα μεγάλο ενδια
φέρον για τα λείψανα τού αρχαίου ΜεξικΟύ , για τα λί&ινα εργα
λεία απο ακατέργαστη πέτρα, που τόσο συχνα είναι τα μόνα αρ
χεία μιας ολόκληρης εποχης - τα άπλα μνημεία τών αγράμμα
των παιδιών της φύσης (ετσι σκεφτόμουνα κα-&ως ταπιανα) που
φαίνεται οτι είναι προορισμένα να μη χα-&Ούν, ενώ τα μνημεία
τών βασιλέων καΙ τών μεγάλων σοφών γίνονται σκόνη - καΙ για
τΙς αιγυπτιακες μούμιες, τΙς οποίες δίσταζα να αγγίξω . Άπ' αύτα
τα λείψανα εμα-&α περισσότερα για την αν-&ρώπινη εξέλιξη απ' Ό,τι
μ' Όσα διάβασα η ακουσα μετά.
"Ολα αύτα τα καινούρια πράματα πλούτισαν με πολλους
νέους δρους το λεξιλόγιό μου καΙ στΙς τρείς εβδομάδες, που εμεινα
στην 'Έκ-& εση, εκανα ενα μεγάλο αλμα, απ' το ενδιαφέρον το παι
διάστικο για τα παραμύ&ια με τΙς νεράιδες καΙ τα παιχνίδια προς
την εκτίμηση της πραγματικότητας καΙ της σοβαρότητας της κα
-&ημερινης εργασίας τού Κόσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΥΙ

ΠρΙν απ' τον Όκτώβριο τού 1893 είχα μελετήσει μόνη μου
ποικίλα &έματα, με λίγο - πολυ ασυνάρτητο τρόπο. Διάβασα την
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'ιστορία της Έλλάδας, της Ρώμης καί τών <Ηνωμένων πολιτειών.
Είχα μια γαλλΙΚΙ1 γραμματικη μ' ανάγλυφα γράμματα καί, κα-&ως
ηξερα ηδη λίγα γαλλικά, διασκέδαζα κάνοντας με το μυαλό μου
μικρες ασκήσεις, χρησιμοποιώντας τΙς καινούριες λέξεις που εύ
ρισκα, οπως μου ερχονταν, χωρΙς να δίνω σημασία στους κανόνες
καΙ τΙς άλλες λεπτομέρειες. Προσπα&ουσα ακόμη, μόνη μου, να
αποχτήσω τη γαλλικη προφορά, σύμφωνα με τον τρόπο που ύπο
δείκνυε το βιβλίο. Βέβαια, α'υτο έπιστράτευε ισχνες δυνάμεις για
μεγάλους σκοπούς' αλλα ηταν μια απασχόληση για μένα τα βρο
χερα απογεύματα καΙ εμα&α ετσι αρκετα γαλλικά, ωστε να μπορώ
να διαβάζω μ' ευκολία κι ευχαρίστηση τους « Μύ&ους» του Λα
. φονταίν, το « Γιατρος χω ρις να -&έλει» και αποσπάσματα απ' την
« 'Α&αλία» .
Πολυ χρόνο μοϋπαιρνε ή έξάσκησή μου σΤΊΊν προφορικη ομι
λία. Διάβαζα δυνατα στη ΜΙς Σάλλιβαν καΙ Ελεγα ποιήματα τών
αγαπημένων μου ποιητών, που είχα αποστη&ίσει, καΙ διόρ&ωνε
την προφορά μου καΙ με βοη&ουσε να έκφράζομαι καλα καΙ να
αλλάζω τόνο στη φωνή μου. 'Όμως, μόλις τον Όκτώβριο του
1 893, που συνηλ&α απ' την κούραση καΙ την εξαψη του ταξιδιου
στη Διε&νη 'Έκ&εση, άρχισα να κάνω μά&ημα ορισμένες ώρες.
Ή ΜΙς Σάλλιβαν καΙ γω ε'ίμαστε τότε στο Χουλτον της Πεν
.συλβανίας, στην οικογένεια του ουίλλιαμ Γουέιντ. <ο κ. 'Άιρονς,
ενας γείτονάς τους, ηξερε καλα λατινικά' κανονίσαμε να μου κά 
νει μά&ημα. Θυμάμαι, πως είχε σπάνια καλωσύνη καΙ πραότητα
καΙ μεγάλη πείρα. Μοϋμα&ε προ πάντων λατινικη γραμματική'
άλλα με βοη&ουσε καΙ στην αρι&μητική, ή όποία μου φαινόταν
έντελώς βαρετη καΙ πολυ δύσκολη. ΜαζΙ με τον κύριο 'Άιρονς
διάβασα καΙ το «Εις μνήμην» του Τέννυσον. Είχα διαβάσει πολλα
βιβλία, αλλα ποτε με κριτικο πνευμα. Για πρώτη φορα εμα&α να
γνωρίζω ενα συγγραφέα καΙ να αναγνωρίζω το ύφος του, οπως
αναγνώριζα το σφίξιμο ενος φιλικου χεριου.
Στην αρχή, μάλλον δεν είχα διά&εση να μά&ω λατινικη γραμ
ματική. Μου φαινόταν ανόητο να χάνω καιρο αναλύοντας κά&ε
λέξη που συναντουσα - σνομα, γενικη ενικου, γένους &ηλυκου 
αφου ή σημασία του ήταν ολοφάνερη . Νόμιζα οτι ηταν το 'ίδιο πε
ρ ιττο σα νά&ελα, κατα τον ϊδιο τρόπο, να περιγράφω καΙ το γατί
μου : Σπονδυλωτόν. <Υπαδιαίρεσις : Τετράποδον. Συνομοταξία :
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Μαστοφόρον. Γένος : Αιλουροειδές. Είδος : Γαλη. 'Άτομον : Τά 
μπυ. 'Αλλά, κα&ως εισχωρουσα βα&ύτερα στο &έμα, ευρισκα με
γαλύτερο ενδιαφέρον καΙ 11 δμορφια τΥις γλώσσας μ' εν&ουσίαζε ·
Συχνα διασκέδαζα διαβάζοντας λατινικα περικοπές, βρίσκοντας τΙς
λέξεις που γνώριζα και προσπα&ώντ.ας απ' αυτες να βγάλω νόημα.
ποτε δεν επαψα να ευχαριστιέμαι μ' αυτη τη διασκέδαση.
Νομίζω δτι δί"ουν πολυ μεγάλη χαρα οί φευγαλέες, ακα&ό
ριστες εικόνες καΙ τα συναισ&ήματα, που παρουσιάζονται με μια
γλώσσα με την οποία μόλις αρχισε ο αναγνώστης να εξοικειώνε 
ται, Ιδέες που πετουν στον ουρανο της σκέψης, που παίρνουν
,σχημα και χροια απ' τη διά&εση της φαντασίας του. Ή ΜΙς Σάλ
λιβαν κα&όταν πλάι μου δσο κρατουσε το μά&ημα, σχηματίζον
τας στο χέρι μου δ, τι ελεγε ο κύριος 'Άιρονς καΙ ψάχνοντας να
μου βρεί τις αγνωστες λέξεις. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω τους
« Γαλατικους πολέμους» του Καίσαρα, δταν γυρίσαμε πίσω στην
'Αλαμπάμα.

ΚΕΦΑΛ Α Ι Ο

χνιι

Τό καλοκαίρι του 1894 παρακολού&ησα τη συνέλευση της
-,Αμερικανικης ·Εταιρείας για την ανάπτυξη της διδασκαλίας της
ομιλίας στους κουφούς. Έκεί αποφασίστηκε να γραφτώ στη σχολη
κουφών Ράιτ Χούμαζον στη Νέα ·Υόρκη. ιιηγα εκεί το'ν Ό
κτώβριο του 1894 μαζΙ με τη Μις Σάλλιβαν. ΤΟ σχολείο είχε επι
λεγεί επίτηδες, με το σκοπο ν' αποχτήσω περισσότερη ίκανότητα
να μιλώ και να διαβάζω στα χείλη τών αλλων. Έκτός απ' την ερ
γασία γι' αυτο το σκοπό, εκανα, τα δυο χρόνια που εμεινα εκεί,
αρι&μητική, γεωφυσική, γαλλικα και γερμανικά.
·Η Μις Ρέμυ, ή δασκάλα τών γερμανικών, χρησιμοποιουσε
το αλφάβητο τών χεριών καί, μόλις εμα&α αρκετες λέξεις, μιλού
σαμε γερμανικα δταν ε'ίχαμε ευκαιρία, ετσι που σε λίγους μηνες
μπορουσα να καταλαβαίνω σχεδΟν δ,τι μου ελεγε. ΠρΙν περάσει
ο πρώτος χρόνος διάβαζα με μεγάλη ευχαρίστηση τό Γουλιέλμο
Τέλλο. Νομίζω πως .περισσότερο απ' δλα τ· αλλα μα&ήματα προDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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όδευα στα γερμανικά. τα γαλλικα ταβρισκα δυσκολώτερα. Είχα
δασκάλα μου των Γαλλικων τη" Μανταμ Όλιβιέ, μια Γαλλίδα
που δεν ηξερε το αλφάβητο των χεριων καΙ που αναγκαστικα μου
εκανε μά&ημα προφορικά. Δε μπορουσα ευκολα να διαβάζω τα
χείλη' γι' αυτο προχωρουσα πολυ πιο αργα απ' δτι στα Γερμα
νικά. τα κατάφερα, ως τόσο, να διαβάσω ξανα το « Γιατρο χωρΙς
να &έλει» . 'Ήταν πολυ διασκεδαστικό, αλλα δε μ' αρεσε δσο ό
Γουλιέλμος Τέλλος.
Δεν εκανα τΙς προόδους που περιμέναμε, οι κα&ηγητές μου
καΙ γώ, στην προφορικη ομιλία καΙ την ανάγνωση των χειλιων.
Είχα τη φιλοδοξία να μιλω δπως οι αλλοι αν&ρωποι καΙ οι κα&ηγητές
μου πίστευαν, δτι &α εκπληρωνόταν τ' σνειρό μου. Άλλα παρ'
δλο που εργαζόμαστε σκληρα καΙ με πίστη, δεν φτάσαμε τον επι
&υμητο σκοπό. 'Υπο&έτω δτι κοιτάζαμε πολυ ψηλα καΙ ή απο
γοήτευση ηταν, εξ αιτίας αυτου, αναπόφευκτη. Άκόμη, &εωρουσα
την αρι&μητικη σαν ενα λαβύριν&ο. Κρεμιόμουνα πάνω στο επι
κίνδυνο σύνορο του « μάντεψε» , αποφεύγοντας με απειρη ανησυχία,
γ ια τους αλλους καΙ για μένα , την ευρύχωρη πεδιάδα της λογικης.
'Όταν δεν εμάντευα, πηδουσα σε συμπεράσματα καΙ αυτο το ελάτ
τωμα, προστι&έμενο στην κουταμάρα μου, εκανε τΙς δυσκολίες
μου πιο βαρειες απ' δτι ηταν σωστο 11 απαραίτητο.
Άλλα μ' δλο που αυτες οι απογοητεύσεις μου προξενουσαν
μεγάλη κατάπτωση μερικες φορές, συνέχιζα τα ύπόλοιπα ' μα&ή
ματα με αδιάπτωτο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τη γεωφυσΙΚ11. Χαιρό
μουνα να μα&αίνω τα μυστικα της φύση : πως (σύμφωνα με τη
γραφικη γλώσσα της Παλαιας Δια&ήκης) οι ανεμοι φυσούν απ'
τΙς τέσσερες γωνιες των ουρανων, πως οι ατμοΙ ύψώνονται απ'
τα πέρατα της γης, πως σχηματίστηκαν τα ποτάμια ανάμεσα στους
βραχους καΙ τα βουνα ανετράπησαν απ' τΙς ρίζες τους καΙ με
ποιους τρόπους Ο αν&ρωπος μπορεί να δαμάσει πολλες δυνάμεις
ισχυρότερες απ' αυτόν. τα δυο χρόνια στη Νέα Ύόρκη ηταν ευτυ
χισμένα καΙ ξαναγυρίζω σ' αυτα με πραγματικη ευχαρίστηση.
Θυμαμαι τους κα&ημερινους περιπάτους που κάναμε δλοι
μαζΙ στο Σέντραλ Πάρκ, το μόνο μέρος της πόλης που μου αρεσε
πραγματικά. ποτε δεν εχασα ουτε ενα μόριο απ' το ενδιαφέρον
μου για το μεγάλο πάρκο. 'Ή&ελα να μου το περιγράφουν κά{}'ε
φορα που πήγαινα , γιατΙ ηταν σμορφο σ' δλες του τΙς σψεις καΙ
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οί όψεις t'Oυ ήταν τόσες, ωστε ήταν όμορφο διαφορετικα την κά&ε
φορά, σ' α-υτους τους EvvF.a μηνες που εμεινα στη Νέα ·Υόρκη .
την ανοιξη κάναμε εκδρομες σε πολλους ενδιαφέροντες τό
πους. Πήγαμε με βαπόρι στο Χούντσον και τριγυρίζαμε στΙς πρά
σινες Όχ&ες του , τΙς όποίες τραγούδησε ό Μπράιαν. Μ' αρεσε το
άπλό, αγριο μεγαλείο που είχαν οί ξύλινοι φράχτες. Πιϊγα καΙ
στο Γουεστ Πόιντ καΙ στο Τάρρυτάουν, στην πατρίδα τού ου
άσιγκτων 'Ίρβινγκ, δπου περπάτησα μέσα στην «Κοιμισμένη
κοιλάδα»
Οί κα&ηγητες της Σχολης σκέπτονταν πάντοτε, πως &α μπο
ρούσαν να δώσουν στα παιδια δλα τα προνόμια που απολομβά
νουν δσοι ακούνε, πως &α μπορούσαν, ακόμη καΙ τα πιο μικρά,
να εχουν περισσότερες ωφέλειες απ' τΙς λίγες ροπες καΙ τΙς φευ
γαλέες αναμνήσεις, καΙ πως &α τα όδηγήσουν εξω απ' τΙς κατα
π ιεστικες συν&ηκες, στΙς όποίες ήταν προσκολλημένη ή ζωή τους.
ΠρΙν φύγω απ' τη Νέα ·Υόρκη , σκοτείνιασαν οί λαμπρες
μέρες που πέρασα εκεί απ' τη μεγαλύτερη &λίψη που δοκίμασα
ποτέ, εκτος απ' το &άνατο τού πατέρα μου. ·0 κύριος Τζων Σπό
ουλτιν, απ' τη Βοστόνη, πέ&ανε το Φεβρουάριο τού 1896. Μόνο
αυτοί, που τον ηξεραν καΙ τον αγαπούσαν πολύ, μπορούσαν να
καταλάβουν τί σήμαινε ή φιλία του για μένα. Αυτός, που εκανε
τον κα&ένα ευτυχισμένο μ' ενα τρόπο Όμορφο, χωρις να γίνεται
οχληρός, ήταν πολυ καλος με ηΊ ΜΙς Σάλλιβαν καΙ μένα. "Όσο
νοιώ&αμε τη γεμάτη αγάπη παρουσία του καΙ ξέραμε δτι πρόσεχε
με αλη&ινο ενδιαφέρον την εργασία μας, που τη βαραίνανε τόσες
δυσκολίες, δε μπορούσε να χάνο με το κουράγιο μας. ·0 &άνατός
του αφησε ενα κενο στη ζωή μας, που δε γέμισε ποτέ .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο χvιιι

Τον Όκτώβριο τού 1 896 μπηκα στη σχολη &ηλέων τού Καί
μπριτζ, να ετοιμαστω για το Ράντκλιφφ.
"Οταν ημουνα κοριτσάκι, πηγα στο Γουέλλσλεϋ και κατέ
πληξα τους φίλους με τη δήλωση «Κάποια μέρα &α πάω στο ΠαDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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νεπιστήμιο, αλλα &α πάω στο Χάρβαρντ ! » '-'Οταν με ρώτησαν,
γιατί δε &ε πήγαινα στο Γουέλλσλεϋ, απάντησα, δτι εκεί πήγαιναν
μόνο κορίτσια. Ή σκέψη να πάω στο πανεπιστήμιο ριζώ&ηκε
μέσα μου καΙ εγινε μια σοβαρη επι&υμία, που με ω&ούσε να δια
γωνισ&ώ με κορίτσια, που εβλεπαν καΙ άκουγαν, παρα την εντονη
αντί&εση πολλών εΙλικρινών καΙ μυαλωμένων φίλων. '-'Οταν εφυγα
απ" τη Νέα cyόρκη, ή Ιδέα είχε γίνει όριστικη πρό&εση' καΙ απο
φασίστηκε, δτι &α πήγαινα στο Καίμπριτζ. Αυτο ήταν ό πρώτος
στα{}'μος για να μπώ στο Χάρβαρντ καΙ να εκπληρώσω την παι
δική μου δήλωση.
ΤΟ σχέδιό μας ήταν, να παρακολου&εί και' ή ΜΙς Sάλλιβαν
τα μα&ήματα της Σχολης στο Καίμπριτζ μαζί μου και' να μού με
ταδίδει τη διδασκαλία.
Φυσικα οι κα&ηγητές μου δεν είχαν αποκτήσει πείρα παρα
μόνο στη διδασκαλία όμαλών μα&ητcον, καΙ το μόνο μέσο επικοι
νωνίας μαζί τους ήταν ή ανάγνωση τών χειλιών τους. τα μα&ή
ματα τού πρώτου ετους ήταν αγγλικη ιστορία καΙ λογοτεχνία, γερ
μανικά, λατινικά, αρι&μητικη και άλλα δευτερεύοντα &έματα.
Μέχρι τότε, ποτε δεν είχα παρακολου&ήσει μια σειρα μα&η
μάτων με την πρό&εση να προετοιμαστώ για το πανεπιστήμιο.
"Αλλα είχα ασκη&εί καλα στα αγγλικα με τη ΜΙς Σάλλιβαν καΙ γρή
γορα κατάλαβαν οι κα&ηγητές μου, δτι δε χρειαζόμουνα άλλη
προετοιμασία καΙ κα&οδήγηση γι" αυτά, εκτος απο μια κριτικη
μελέτη τών βιβλίων, που κα&όριζε το πανεπιστΎιμιο. Έκτος αυ
τού είχα καλες βάσεις για τα γαλλικα καΙ είχα διδαχ&εί εξη μηνες
λατινικά' αλλα τα γερμανικα ήταν το μά&ημα, στο όποίο είχα πιο
πολλες γνώσεις.
'-'Ομως, κοντα σ" αυτα τα πλεονεκτήματα, είχα σοβαρες ελ
λείψεις ν" αντιμετωπίσω για να προοδεύσω. CH ΜΙς Σάλλιβαν δε
μπορούσε να σχηματίζει μέσα στο χέρι μου δλα, δσα απαιτούσαν
τα βιβλία καΙ ήταν πολυ δύσκολο να τυπω&ούν μ" ανάγλυφα γράμ
ματα τα κείμενα εγκαίρως, δσο κι αν οι φίλοι μου στο Λονδίνο
καΙ στη Φιλαδέλφεια η&ελαν να επισπεύσουν την εκτύπωση. Για
λΙγο καιρο επρεπε ν" αντιγράφω τα λατινικα κείμενα σε Μπράιγ,
ωστε να μπορώ να παρακολου&ώ το μά&ημα με τις άλλες μα&ή
τριες. οι κα&ηγητές μου γρήγορα εξοικειώ&ηκαν αρκετα με τον
ατελη τρόπο όμιλίας μου, ωστε ν" απαντούν στΙς ερωτήσεις μου
78
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πρό&υμα καΙ να διορ&ώνουν τα λά&η μου. ΔΕ μπορουσα να κρατώ
σημειώσεις στο μά&ημα η να γράφω ασκήσεις' αλλα εγραφα ολα
μου τα &έματα καΙ τΙς μεταφράσεις στο σπίτι με τη γραφομη
χανή μου.
Κά&ε μέρα ή ΜΙς Σάλλιβαν ερχόταν μαζί μου στο μά&ημα
καΙ στο χέρι μου μετέδιδε, μ' ατέλειωτη υπομονή, ο,τι ελεγαν οί
κα&ηγητές. ΣτΙς ώρες τις μελέτης επρεπε να ψάχνει μαζί μου για
τΙς άγνωστες λέξεις καΙ να διαβάζει και να ξαναδιαβάζει σημειώ
σεις καΙ βιβλία, που δεν τα είχα σε ανάγλυφη γραφή. Είναι δύσ
κολο ν' αντιληφ&εί κανεΙς πόσο άχαρη είναι αυτη ή δουλειά. 'Η
κυρία Γκρότε, ή δασκάλα τών Γερμανικών, καΙ δ κύριος Γκίλμαν,
ό διευ&υντής, ήταν οί μόνοι κα&ηγητες στη σχολη που μά.fj'ανε τα
αλφάβητο τών χεριών για να με διδάσκουν. ΚανεΙς δεν ηξερε κα
λύτερα απ' την αγαπητή μου φράου Γκρότε πόσο αργος καΙ ανε
παρκης ήταν ό τρόπος που σχημάτιζε τα γράμματα. 'Όμως, με
μεγάλη καλωσύνη καΙ φιλοπονία, με δίδασκε κατ' αυτο τον τρόπο
σε ίδιαίτερα μα&ήματα, δυο φορες την εβδομάδα, για �,α ξεκου
ράσει τη ΜΙς Σάλλιβαν. Άλλα αν καΙ ολοι ήταν καλοΙ καΙ πρό
&υμοι να με βοη&ήσουν, μόνο ενα χέρι υπηρχε, που μπορουσε να
μετατρέψει την αγγαρεία σ' ευχαρίστηση.
τη χρονια αυτη τελείωσα με την αρι&μητική, εκανα επανά
ληψη στη λατινικη γραμματικη και διάβασα τρία κεφάλαια τών
Γαλατικών πολέμων. Στα Γερμανικα διάβασα, τα μισα με τα δά
χτυλά μου καΙ τ' άλλα μισα με τη βοήitεια της Μις Σάλλιβαν,
« το τραγούδι της καμπάνας» του Σίλλερ καΙ το « βουτηχτή» του,
«το ταξίδι στο χαρτς » του Χάινε « το κράτος του Μεγάλου Φρειδε
ρίκου » του Φράιταγκ, «το πέρασμα της ομορφιας» του ρηλ τη «Μίνα
φον Μπάρνχελμ» του Λέσσινγκ καΙ το «'Απ'τη ζωή μου» του Γκαίτε .
Ευχαριστή&ηκα πολυ απ' την ανάγνωση αυτών τών βιβλίων, ίδι
αίτερα μ' άρεσαν τα εξοχα λυρικα εργα του Σίλλερ, ή εξιστόρηση
τών &αυμαστών κατορ&ωμάτων του Φρειδερίκου του μεγάλου καΙ
ή αυτοβιογραφία του Γκαίτε. ΛυΠ11&ηκα, οταν τελείωσα το «τα
ξίδι στο Χάρτς» , που ήταν γεματο ευ&υμία καΙ χαριτωμένες πε
ριγραφες τών αμπελοσκέπαστων λόφων, τών ρυακιών που κελα
ρύζουν τρέχοντας στη λιακάδα καΙ τών αγριων περιοχών, που εί
ναι αφιερωμένες στους &ρύλους καΙ τΙς παραδόσεις, τις γκρίζες
αδελφες μιας εποχης φανταστικης, χαμένης απο καιρό, περιγραDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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ψες τέτοιες, που μόνο εκείνοι, για τους οποίους ή φύση είναι κάτι
περισσότερο άπο «ενα α'ίσ-&ημα : Μια αγάπη καΙ ενα πά&ος" ,
μπορουν ν α κάνουν.
"Ο κύριος Γκίλμαν με δίδαξε αγγλικη λογοτεχνία για λίγο και
ρό. Διαβάσαμε μαζΙ το «'Όπως σας αρέσει» , το « Λόγος επι τής
συμφιλιώσεως με την Άμερικην» του Μπέρκ, και' του Μακώλεϋ
τη «2ωη του Σάμουελ Τζόνσον» . Οι πλατειες απόψεις του κ. Γκίλ
μαν σχετικα με την ιστορία καΙ τη λογοτεχνία καΙ ο ευστοχος τρό
πος, με τον οποίο ερμήνευε τα γεγονότα, εκαναν την εργασία μου
πιο ευκολη καΙ ευχάριστη, απ' δσο &α ήταν, αν διάβαζα μόνη μου
σημειώσεις εντελώς μηχανικά, με τΙς αναγκαστικα σύντομες ερ
'μηνείες, που γίνονται στην τάξη.
"Ο λόγος του Μπερκ ήταν πιο διδακτικος απ' οποιοδήποτε
αλλο βιβλίο με πολιτικο &έμα, που εχω διαβάσει. ΤΟ μυαλό μου
ταραζόταν με τους ταραγμένους καιρους καΙ οι χαρακτήρες, γύρω
στους οποίους ήταν συγκεντρωμένα τα δύο αντίπαλα ε&νη, φαί
νον.ταν να παίρνουν κίνηση μπροστά μου. Άπορουσα δλο καΙ πιο
πολύ. κα&ως ό λόγος του Μπερκ Ελισσόταν ανοδικα με δυνατα
κύματα ευγλωττίας, πώς γινόταν, ο Βασιληας Γεώργιος καΙ οι
ύπουργοί του να βουλώσουν τ' αυτια στην προειδοποιητική του
προφητεία για τη νίκη μας καΙ την ταπείνωσή τους. Μετα εφτασα
στΙς μελαγχολικες λεπτομέρειες των σχέσεων, που είχε ο μεγάλος
πολιτικος με το κόμμα του καΙ με τους αντιπροσώπους του λαου.
Σκεφτόμουνα πόσο παράξενο ήταν , τέτοιοι πολύτιμοι σπόροι αλή
&ειας καΙ σοφίας να πέφτουν μέσα στα ζιζάνια της αγνοιας καΙ
της διαφ&ορας.
,,"Η ζωη του Σάμουελ Τζόνσον » του Μακώλεϋ παρουσίαζε
καΙ αυτη ενδιαφέρον - διαφορετικο απ' το προηγούμενο. "Η
καρδιά μου πονουσε για το μοναι:ικο αν&ρωπο, που ετρωγε το
ψωμΙ της &λίψης στη Γκραμπ Στρητ κι δμως, μέσα στο μόχ-&ο
καΙ τους μεγάλους πόνους του σώματος καΙ της ψυχης, πάντοτε
είχε ενα καλο λόγο να πεί καΙ απλωνε το χέρι για να βοη&ήσει
το ψτωχο καΙ τον καταφρονεμένο. Χαιρόμουνα μ' δλες τΙς επιτυ
χίες του, εκλεινα τά μάτια στα ελαττώματά του καΙ απορουσα,
οχι γιατΙ είχε ελαττώματα, &λλα που δεν είχαν τσακίσει ουτε είχαν
δαμάσει την ψυχή του. Άλλά, πέρα απ' τη λαμπρότητα του Μα
κώλεϋ και' τη'ν καταπληκτικl) ικανότητά του να δίνει στΙς κοινο80
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τοπίες φρεσκάδα καΙ γραφικότητα, η &ετικότητά του μ' ενοχλού
σε πολλες φορες καΙ η τάση του να &υσιάζει, συχνά, την αλή&εια
στην εντύπωση μ' εκαναν να κρατώ επιφυλακτικη στάση απέ
ναντί του, πολυ αλλοιώηκη απ' το σεβασμό, με τον όποίο είχα
συνη&ίσει να διαβάζω το Δημοσ&ένη της Μεγάλης Βρεττανίας.
Στο Καίμπριτζ, για πρώτη μου φορά, χάρηκα τή φ ιλία κο
ριτσιών της ηλικίας μου, που βλέπανε καΙ ακούγανε. Ζούσα, με
πολλες αλλες, σ' ενα απ' τα σμορφα σπίτια που συνδέονταν με
τη Σχολή, το σπίτι δπου ζούσε ό κύριος Χάουελλ, καΙ δλες ε'ίχαμε
το προνόμιο της οικογενειακης ζωης. 'Έπαιζα πολλες φορες μαζί
τους, ακόμη καΙ τυφλόμυιγα καΙ χιονοπόλεμο' πηγαίναμε περί
πατο μαζί, συζητούσαμε για τα μα&ήματά μας και διαβάζαμε δυ
νατα τα πράγματα, που μας αρεσαν. Μερικα κορίτσια εμα&αν να
μού μιλούν κι ετσι δε χρειαζόταν να μου επαναλαμβάνε ι η ΜΙς
Σάλλιβαν τΙς κουβέντες τους.
τα Χριστούγεννα, η μητέρα κι ή μικρη αδελφή μου · πέρα
σαν μαζί μου τΙς διακοπές, καΙ δ κύριος Γκίλμαν πρότεινε να
μείνει ή Μίλντρεντ στο σχολείο μας. 'Έτσι Τι Μίλντρεντ εμεινε
μαζί μου καΙ για εξη μηνες είμασταν ευτυχισμένες, γιατι δε χωρί
ζαμε σχεδΟν ποτέ. Θυμαμαι με μεγάλη χαρα τΙς ώρες που περ
νούσαμε βοη&ώντας Τι μια την αλλη στα μα&ήματα καΙ κουβεντιά
ζοντας Τι παίζοντας στα διαλείμματα.
Οι προκαταρκτικες εξετάσεις για το Ράντκλιφφ κράτησαν απ'
τΙς 29 Ίουνίου ως τΙς 3 'Ιουλίου 1897 . τα μα&11ματα που ε�ωσα
η ταν στοιχεία γερμανικών καΙ ανώτερα γερμανικά, ανώτερα γαλλικά,
λατινικά, αγγλικα και έλληνικη καΙ ρωμα"ίκη ιστορία, που εκάλυ
πταν εννέα ώρες δλα μαζί . Πέρασα σ' δλα καΙ πηρα επαινο στα
γερμανικα καΙ τ' αγγλικά.
'Ίσως δε &α ήταν περιττο να εξηγήσω τη μέ&οδο, με την
όποία γίνονταν Οι εξετάσεις. <ο σπουδαση)ς επρεπε να εξετασ&εί
σε δεκαέξη «ώρες» - δώδεκα ώρες που τΙς Ελεγαν στοιχειώδεις
καΙ τέσσερες προχωρημένες. 'Έπρεπε να περάσει πένtε ώρες σε
μια περίοδο για να υπολογίζονtαι τα &έμαtα τών διαγωνισμών
μεtαφέρονταν στΙς εννέα Τι ωρα απ' το Χάρβαρντ με ειδικο απε
σταλμένο στο Ράντκλιφφ. Κά&ε υποψήφιος ηταν γνωστος σχι με
τ' σνομά του, μα μ' εναν αρι&μό. 'Ήμουνα το νούμερο 233,

Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

81

αλλά, επειδη χρησιμοποιοϋσα γραφομηχανή, ή ταυτότητά μου δ ε
μπορουσε ν α κρυφτεί.
Νόμισαν σκόπιμο να γράφω σε χωριστη α'ί{tουσα, για να μην
ενοχλεί ό {tόρυβος της μηχανης μου τ' άλλα κορίτσια. Ό κύριος
Γκίλμαν μοϋ διάβαζε τα {tέματα με το αλφάβητο τών χεριών.
Κάποιος στεκόταν φύλακας εξω απ' την πόρτα, για να μη μας
διακόπτουν.
την πρώτη μέρα εδωσα γερμανικά. '0 κύριος Γκίλμαν κά
{tησε δίπλα μου καΙ διάβασε μια φορα όλόκληρο το &έμα, ϋστερα
μία - μία πρόταση, ενώ εγω επαναλάμβανα δυνατα τΙς λέξεις, για
να βεβαιω{tεί , ση ΤOν ιtαταλάβαινα απόλυτα. τα {tέματα ήταν
δύσκολα καΙ ενοιω{tα μεγάλη ανησυχία, κα{tως εγραφα τΙς απαντή
σεις μου στη γραφομηχανή . '0 κύριος Γκίλμαν μοϋ ελεγε στο
χέρι τί είχα γράψει, εκανα δ, η διορ{tώσεις η{tελα καΙ τΙς πρόσ
{tEtE ό ίδιος.
Πρέπει να πώ εδώ, οτι δεν είχα ποτε εκτοτε τΙς 'ίδιες διευ
κολύνσεις στΙς εξετάσεις μου. Στο Ράντκλιφφ κανεΙς δε μοϋ ξα
ναδιαβάζει τα {tέματα, αφου τα γραψω, καΙ δε μου δίνεται ή εύ
καιρία να διορ{tώσω τα λά{tη μου, παρα μόνο αν τελεώσω πρΙν
περάσει ό κα&ορισμένος χρόνος. Σ' αύτη την περΙπτωση διορ&ώνω
μόνο τα λά{tη, που {tυμαμαι, στα λίγα λεπτα που μοϋ μένουν,
καΙ σημειώνω τΙς διορ{tώσεις μου στο τέλος της κόλλας μου. ''Αν
είχα μεγαλύτερους βα&μους στΙς προκαταρκηκες απ' δ, τι στΙς τε
λικες εξετάσεις, δύο ήταν οι αΙτίες : ΣτΙς τελικες κανεΙς δε μοϋ
διάβαζε Ο, τι εγραφα καΙ στΙς προκαταρκτικες εΙχα να κάνω με
{tέματα, με μερικα απ' τα όποία είχα κατα κάποιο τρόπο εξοι
κειω&εί πρΙν πάω στο Καίμπριτζ : Στη ν αρχη του χρόνου εδωσα
εξετάσεις στ' αγγλικά, ιστορία, γαλλικα καΙ γερμανικά, που ό κύ
ριος Γκίλμαν μοϋ υπαγόρευε απο παλιότερα {tέματα του Χάρ
βαρντ.
''0 κύριος Γκίλμαν εστειλε τα γραπτά μου στους ε ξεταστες
με μια βεβαίωση, δη τα γραπτα ήταν δικά μου - του αρι{tμοϋ
233.

'Όλες οι άλλες προκαταρκτικες εξετάσεις εγιναν με τον 'ίδιο
τρόπο. Καμια δεν ήταν δσο ή πρώτη δύσκολη. Θυμαμαι, οη, την
ήμέρα που μας εδωσαν το λαηνικο {tέμα, ό κα{tηγητης Σίλλινγκ
η ρ{tε κ:χΙ μου είπε, οη στα γερμανικα πέρασα με ικανοποιηηκο
82
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βα&μό. Αυτο μοϋδωσε μεγάλο κουράγιο καΙ εφτασα στο τέρμα
της δοκιμασίας με Ελαφρια καρδια καΙ στα&ερο χέρι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΧ

'Όταν αρχισα να φοιτώ στο δεύτερο ετος της Σχολης Γκίλ
μαν; ημουνα γεμάτη ελπίδες καΙ άπόφαση να πετύχω. Άλλα
στΙς πρώτες εβδομάδες είχα ν" άντιμετωπίσω άπρόοπτες δυσκο
λίες. Ό κ. Γκίλμαν άποφάσισε να άσχολη&ώ κυρίως με τα μα&ή
ματικά. τα μα&ήματα ήταν φυσικά, αλγεβρα, γεωμετρία, κοσμο
γραφία, έλληνικα καΙ λατινικά . Δυστυχώς, πολλα άπ" τα βιβλία
που χρειαζόμουνα δεν τυπώ&ηκαν μ" άνάγλυφη γραφη εγκαίρως,
ωστε ν" άρχίσω τη μελέτη μου συγχρόνως με τα παιδια της τάξης
μου καΙ μοϋ Ελειπαν στοιχειώδη οργανα για τΙς σπουδές μου. τα
τμήματα, στα οποία άνηκα, είχαν πολλα παιδια καΙ γι" αυτο ήταν
άδύνατο να μοϋ δίνουν ιδιαίτερες οδηγίες οί κα&ηγητές. 'Η Μις
Σάλλιβαν ήταν άναγκασμένη να μοϋ διαβάζει δλα τα βιβλία καΙ
να κάνει το διερμηνέα στους κα&ηγητάς, καί για πρώτη φορα
μέσα σ" εντεκα χρόνια, το χέρι της φαινόταν δτι δε &α μποροϋσε
v' άνταποκρι&εί σ" αυτο το εργο.
'Έπρεπε να γράφω αλγεβρα καΙ γεωμετρία στην τάξη καΙ να
λύνω άσκήσεις τών φυσικών, καΙ αυτο δε μποροϋσα να το κάνω
μέχρι που άγάρασα μια γραφομηχανη μπράιγ, με την όποία εγραφα
τΙς πράξεις. Δε μποροϋσα να παρακολου&ώ με τα μάτια μου τα
γεωμετρικα σχήματα στον πίνακα καΙ ό μόνος τρόπος να πάρω
μια σαφη ιδέα τους, ήταν να τα σχηματίζω σ" ενα μαξιλάρι, με
'ίσια καΙ καμπύλα σύρματα, που ήταν στΙς ακρες λυγισμένα η μη
τερά. 'Έπρεπε να κρατάω στο μυαλό μου τα γράμματα τών σχη
μάτων, την υπό&εση καΙ το συμπέρασμα, την κατασκευη καΙ τα
επαγωγικα στάδια της άπόδειξης. Με μια λέξη, δλα τα μα&ήματα
είχαν τα δικά τους εμπόδια. Μερικες φορες εχανα το &άρρος μου
καΙ πρόδιδα τα αισ&ήματά μου μ' ενα τρόπο, που μοϋ προξενεί
ντροπη να τον &υμαμαι, ιδιαίτερα, επειδη οί εκδηλώσεις τών άνη
συχιών μου χρησιμοποιή{}-ηκαν άργότερα εναντίον της ΜΙς ΣάλλιDigitized by 10uk1s, Feb. 2010

βαν, του μόνου αν&ρώπου απ" δλους τους καλους φίλους μου μέσα
στη Σχολή, που μπορού σε να Ισιώσει το στραβο και να κάνει τα
σκληρα μέρη απαλά.
'Όμως, σιγα - σιγά, οι δυσκολίες μου αρχισαν να εξαφανί
ζονται. τα ανάγλυφα βιβλία και τ' αλλα οργανα ή ρ&αν και ρί
χτηκα στη δουλεια με καινούρια εμπιστοσύνη . Ή "Άλγεβρα και ή
Γεωμετρία ήταν τα μόνα μα&ήματα που έξακολου&ουσαν να αντι
στέκονται στις προσπά&ειές μου να τα καταλάβω. 'Όπως είπα
και πρίν, δεν είχα επιτηδειότητα σ' αυτά. τα γεωμετρικα σχήματα
με ταλαιπωρούσαν περισσότερο, γιατι δε μπορούσα να δω τη σχέση
των διαφόρων μερων μεταξύ τους , ουτε και πάνω στο μαξιλάρι.
Μόνο σταν μουκανε μά&ημα δ κύριος Κέι& , απόχτησιι μια σαφη
Ιδέα για τα μα&ηματικά.
"Άρχιζα να υπερπηδω αυτες τις δυσκολίες , σταν εγινε κάτι,
που τ" αλλαξε σλα .
Πριν ναρ&ουν τα βιβλία μου, δ κ. Γκίλμαν είχε αρχίσει να
συζητεί εντονα με τη Μις Σάλλιβαν , στι εργαζόμουνα πολυ σκληρα
καί, παρα τΙς σοβαρές μου διαμαρτυρίες, ελάττωσε τα μα&ήματά
μου. Στη αρχη ε'ίχαμε συμφωνήσει στι &α επρεπε, αν κρινόταν
αναγκαίο, να προετοιμαστω επι πέντε χρόνια για το πανεπιστή
μιο, αλλα στο τέλος τού πρώτου ετους η επιτυχία στΙς εξετάσεις
εδειξε στη ΜΙς Σάλλιβαν, τη ΜΙς Χάρμπωου (την υποδιευ&ύντρια
τού κ. Γκίλμαν) καΙ σ' εναν αλλο, στι &α μπορουσα, χωρΙς υπερ
βολικη ποοσπά&εια, να συμπληρώσω την προπαρασκ:>υή μου μόνο
σε δυο ακόμη χρόνια. <ο κ. Γκίλμαν αρχικα συμφώνησε' αλλά,
Όταν τα μα&11ματα αρχισαν να γίνονται πιο δύσκολα, επέμενε στι
είχα παραφορτω&εί καΙ στι επρε πε να μείνω στη Σχολη αλλα
τρία χρόνια. Δε μ' αρεσε το σχέδιό του , γιατι 11&ελα να μπω στο
πανεπιστήμιο με τ' αλλα παιδια της τάξης μου.
ΣτΙς 17 Νοεμβρίου δεν ημουνα πολυ καλα καΙ δεν π ηγα σχο
λείο. "Αν καΙ η Μις Σάλλιβαν ηξερε, ση η αδια&εσία μου δεν
ηταν σοβαρή, σμως ό κ. Γκίλμαν ακούγοντάς το δήλωσε, στι επα&α
υπερκόπωση καΙ εκανε μεταβολες στα μα&ήματά μου , έτσι , που
ηταν αδύνατο να δώσω τΙς τελικες εξετάσεις μαζΙ με την ύπόλοιπη
τάξη μου. Στο τέλος , η διαφορα ανάμεσα στη γνώμη της Μις
Σάλλιβαν καΙ του κυρίου Γκίλμαν είχε σαν αποτέλεσμα ν" αποσύ-

Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

ρει ή μητέρα μου την αδελφή μου καΙ μένα απ' τη Σχολη τού
Καίμπριτζ.
'Ύστερα απο μια κα&υστέρηση, κανονίστηκε να συνεχίσω τΙς
σπουδές μου μ' ενα παίδαγωγό, τον κύριο Μέρτον Κέι&, απ' το
πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ. cH ΜΙς Σάλλιβαν καΙ γω περάσαμε
τον ύπόλοιπο χειμωνα με τους φίλους μας τους Τσάμπερλεν στο
Ρέν&αμ, 25 μίλια απ' τη Βοστώνη.
Άπ' το Φεβρουάριο ως τον Ίούλιο τού 1898 Ο κ. Κέι& ερ
χόταν στο Ρέν&αμ δυο φορες την έβδομάδα καΙ με δίδασκε αλ
γεβρα, γεωμετρία, έλληνικα καΙ λατινικά. Ή ΜΙς Σάλλιβαν μού
μετέδιδε τΙς οδηγίες του.
Τον Όκτώβριο τού 1898 ξαναγυρίσαμε στη Βοστώνη. ΈπΙ
δκτω μην ες Ο κ. Κέι& μουκανε μά&ημα πέντε φορές την έβδο
μάδα, μια ωρα περίπου . Κά&ε φορα μου εξηγούσε ο,τι δεν εϊχα
καταλάβει απ' το προηγούμενο μά&ημα, μουβαζε καινούριο, κι
επαιρνε μαζί του στο σπίτι τα ελληνικα S'έματα, που είχα γράψει
στη γραφομηχανή μου κατα τη διάρκεια ολης της βδομάδας, τα
διόρ&ων-: καΙ μού τα ξανάφερνε.
Μ' αυτο τον τρόπο συνεχιζόταν, χωρΙς διακοπή, ή προπαρα
σκευή μου για το πανεπιστήμιο. Τοβρικα πιο ευχάριστο καΙ πιο
ευκολο να κάνω μά&ημα μόνη μου παρα μ' αλλους στην τάξη.
Δε βιαζόμουνα, ουτε πά&αινα σύγχιση. Ό παιδαγωγός μου είχε
αρκετο καιρό, για να μού εξηγεί ο, τι δεν καταλάβαινα κι ετσι προ
χωρούσα γρηγορώτερα καΙ καλύτερα απ' ο,τι στο σχολείο. Άκόμη
ε'ίίρισκα μεγαλύτερη δυσκολία απ' τα αλλα μα&ήματα στη λύση
των προβλημάτων των μα&ηματικών . Ευχόμουνα να είχαν, ή αλ
γεβρα κι ή γεωμετρία, τη μιση ευκολία των γλωσσικων καΙ λογο
τεχνικων μα&ημάτων. ' Αλλα ο κ. Κέι& εκανε καΙ τα μα&ηματικα
α::6μη ευχάριστα. Μοϋ εδινε άπλα προβλήματα, ετσι, που να
μπαίνουν στο μυαλό μου. Κρατοϋσε τη σκέψη μου ξύπνια καΙ την
οδηγοϋσε να κρίνει με κα&αρότητα καΙ να βγάζει συμ,."ράσματα
ηρεμα καΙ λογικά, αντΙ να πηδάει ανώμαλα στο διάστημα, χωρΙς
να φτάνει που&ενά. �Hταν πάντα ευγενικος κι ανεκτικός, οσο κ ι
αν ημουνα ανόητη καί, πιστέψτε με, 11 κουταμάρα μου &α μπο
ρούσε να εξαντλήσει καΙ την ύπομον11 του Ίώβ.
ΣτΙς 29 καΙ 30 'Ιουνίου 1899 πέρασα τΙς τελικές μου εξετά
σεις για να μπω στο Ράντκλιφφ. την πρώτη μέρα εδωσα στοιDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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χεία ελληνικης καΙ ανώτερα λατινικά, η) δεύτερη γεωμετρία, άλ
γεβρα καΙ ανώτερα ελληνικά.
οι αρχες του πανεπιστημίου δεν επέτρεψαν στη ΜΙς ' Σάλ
λιβαν να μού διαβάσει τα &έματα τών εξετάσεων , γι" αύτο ανέ
-&εσαν στον κ. Ευγένιο Βίνινγκ, εκπαιδευτη τού "Ιδρύματος Πέρ
κινς, ν" αντιγράψει τα {j'έματα σε μπράιγ αμερικάνικο. Ό κ . Βί
νιγκ μού ητανε ξένος καΙ δε μπορού σε να επικοινωνήσει μαζί μου,
παρα μόνο με γραφη μπράιγ. Ό επιτηρητης ηταν το 'ίδιο ξένος
καΙ δεν προσπά&ησε να επικοινωνήσει μαζί μου με κανένα τρόπο.
ΤΟ μπράιγ τα πήγαινε αρκετα καλα στΙς γλώσσες, άλλα οταν
εφτασα στην άλγεβρα καΙ τη γεωμετρία παρουσιάστηκαν δυσκο
λίες. 'Ήμουνα τρομερα αμήχανη καΙ ενοιω-&α απο-&αρρυμένη χά
νοντας πολύτιμο χρόνο, ιδιαίτερα στην άλγεβρα. Είναι αλή&εια,
οτι είχα εξοικειω&εί με δλα τα φιλολογικα συστήματα τού μπράιγ
που χρησιμοποιούνται σε τούτη τη χώρα - αγγλικό, αμερικανικο
καΙ νεοϋορκέζικο σύστημα. "Αλλα τα διάφορα σημεία καΙ σύμβολα
της γεωμετρίας καΙ της άλγεβρας στα τρία συστήματα είναι πολυ
διαφορετικά, καΙ χρησιμοποιούσα μόνο το αγγλικο μπράιγ στα
μα&ήματα που εκανα.
Δύο μέρες πρΙν τΙς εξετάσεις, ό κύριος Βίνινγκ μού εστειλε
ενα αΗίγραφο σε μπράιγ ενος απ' τα παλια &έματα της "Αλγε
βρας τού Χάρβαρντ. Προς μεγάλη μου απελπισία είδα, οτι ηταν
σε αμερικανικο μπράιγ. Κά&ησα αμέσως καΙ εγραψα στον κύριο
Βίνινγκ να μού εξηγήσει τα σημεία. Μουστειλε ενα άλλο &έμα
καΙ ενα πίνακα τών σημείων με το επόμενο τυχυδρομείο, καΙ
επεσα στη δουλεια για. να μά&ω τΙς σημειώσεις. "Αλλα τη νύχτα
πρΙν απ' τΙς εξετάσεις, εν(ο πάλευα με κάτι μπερδεμένα παρα
δείγματα, δε μπορού σα να καταλάβω απόλυτα τΙς συν&έσεις τών
αγκυλών, των παρεν&έσεων καΙ των ριζων. ΚαΙ ό κ. Κέι& καΙ γω
ε'ίμασταν απελπισμένοι καΙ γεμάτοι κακα προαισ&ήματα γι' αυ
ριο, αλλα. πήγαμε στο κολλέγιο λίγο πρΙν αρχίσει ή εξέταση καΙ
ό κύριος Βίνινγκ μού εξήγησε πληρέστερα τα σύμβολα.
Στη γεωμετρία ή κυριώτερη δυσκολία μου ηταν, δτι είχα συ
νη&ίσει πάντοτε να. διαβάζω τΙς ασκήσεις σε τυπωμένες γραμμες
11 να. μού τΙς λένε με το χέρι' καΙ κατα κάποιον τρόπο, αν καΙ οί
ασκήσεις Ίιταν όλοκά&αρα γραμμένες μπροστά μου, το μπράιγ με
μ πέρδευε καΙ δε μπορού σα να κατανοήσω καλά, τί διάβαζα. "Οταν
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Επιασα την αλγεβρα, τα βρηκα πιο δύσκολα. τα σημεία, που τα
μα{tα τόσο αργα καΙ που νόμιζα οτι τα ηξερα, μουφερναν σύγ
χιση. Κι ουτε μπορουσα να δω τί εγραφα στη γραφομηχανή
μου. Πάντα εργαζόμουνα με μπράιγ η με το νού μου. "Ο κ. Κέι-&
εΙχε μεγάλη σιγουρια στην ίκανότητά μου να λύνω τα προβλή
ματα με το μυαλό μου καΙ δέ μ' είχε εξασκήσει να γράφω {tέ
ματα εξετάσεων. Γι' αυτο ή εργασία μου προχωρουσε απελπιστικα
αργα κι επρεπε να διαβάσω καΙ να ξαναδιαβάσω τα παραδείγματα,
πρΙν μπορέσω να σχηματίσω μιαν ιδέα γι' αυτο που μου ζητούσε
το πρόβλημα. Δεν εΤμαι βέβαιη, τώρα, οτι διάβασα δλα τα ση
μεία σωστά. Μου ήταν πολυ δύσκολο να συγκεντρώσω το μυαλό μου.
<Όμως δε μέμφομαι κανένα. "Η διοικούσα επιτροπη τού
Ράντκλιφφ δεν αντιλαμβανόταν, πόσο δυσκόλευε τΙς εξετάσεις μου ,
ουτε
" καταλαβαιναν τις
" ι δ ιοτυπες
'
δ υσκολ'ιες που ε ιχα να υπερνικήσω. Άλλα <Χν εβαλαν, χωρΙς να τοχουν βέβαια πρό{}-εση, εμπό
δια στο δρόμο μου, εχω την παρηγοριά, οτι ξέρω πως τα ύπερπή
,δησα Ολα.
'

,

�

'

"

ΚΕΦΑ Λ Α Ι Ο χΧ

"Η μάχη για την ε'ίσοδό μου στο πανεπιστήμιο τελείωσε, καΙ
τώρα μποροϋσα να μπω στο Ράντκλιφφ οποτε η-&ελα. 'Αλλα
ολοι νόμισαν, δτι -&α ήταν καλύτερα να κάνω αλλον ενα χρόνο
μά-&ημα με τον κ. Κέι{t . Κι ετσι το ονειρό μου, να πάω στο πα
νεπιστήμιο, πραγματοποιή-&ηκε μόλις το 1900.
Θυμάμαι την πρώτη μέρα στο Ράντκλιφφ. �Hταν γεμάτη
ενδιαφέρον. την περίμενα χρόνια. Μια ισχυρη δύναμη μέσα μου,
πιο ισχυρη απ' την πειστικότητα των φίλων καΙ απ· την αντί
δραση της 'ίδιας μου της καρδιάς, με ω{tοϋσε ν' αναμετρήσω τη
δύναμή μου με τα μέτρα αυτων που βλέπουν καΙ ακουνε. "Ήξερα
δη ύπηρχαν εμπόδια στο δρόμο ' αλλα πο{Τουσα να τα ύπερπηδή
σω. ΕΤχα βάλει στην καρδιά μου τα λόγια του σοφου Ρωμαίου,
που εΤπε «το να σ' εξορίσουν απ' τη Ρώμη, σημαίνει απλως να
ζείς εξω απ' τη Ρώμη » . Άποκλεισμένη απ' τΙς μεγάλες λεωφόDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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ρους της γνώσης, ημουνα αναγκασμένη να κάνω το ταξίδι μέσα
απ' τα χωράφια, σε δρόμους ασύχναστους - αυτο ήταν δλο καΙ ηξερα, δτι στο κολλέγιο υπηρχαν πολλα μονοπάτια, δπου &α
μπορουσα να πιάνω τα χέρια των αλλων κοριτσιων που σκέφτον
ταν, αγαπουσαν καΙ μάχονταν δμοια με μένα.
'Άρχισα με ζέση τΙς σπουδές μου. Μπροστά μου εβλεπα ενα
καινούριο κόσμο ν' ανοίγεται στο φως καΙ την ομορφιά, κι ενοιω
il-a μέσα μου την ικανότηνα να μά&ω τα πάντα. Στη χώρα των
&αυμάτων του Νου &α ημουνα ελεύ&ερη σαν δλους. Οι αν&ρω
ποι, η σκηνογραφία, οι χαρακτηρες, ο'1 χαρες καΙ 0'1 τραγωδίες
αυτης της χώρας του νου &α ήταν οι ζωντανοί, χειρόπιαστοι διερ
μηνείς του πραγματικου κόσμου. τα αμφι&έατρα μου φαίνονταν
γεμάτα με το πνευμα του μεγάλου καΙ του αλη&ινου καΙ νόμιζα
δτι οι κα&ηγητες ήταν η ενσάρκωση της σοφίας. ..,Αν απο τότε
εμα&α αλλοιώτικα πράγματα, δε &α τα πω σε κανένα . .
,Αλλα γρήγορα ανακάλυψα, δτι το πανεπιστήμιο δεν ήταν
απόλυτα το ρομαντικο λύκειο που φανταζόμουνα. Πολλα απ' τα
ονειρα, που εδιναν χαρα στη νεανική μου απειρία, ελαττώ&ηκαν
καΙ « μαρά&ηκαν στο φ:JJ ς της κοινης μέρας » . Σιγα - σιγα αρχισα
να βρίσκω, δτι υπηρχαν πολλα μειονεκτήματα στΙς πανεπιστημια
κες σπουδές.
ΤΟ ενα, που ήταν καΙ είναι το πιο σημαντικό, είναι η Ελλει
ψη χρόνου. πρωτα , είχα καιρο να σκέφτομαι, να συζητω με τον
εαυτό μου. Κα&όμασταν, εγω καΙ το μυαλό μου, τα βράδυα καΙ
ακούγαμε τΙς εσωτερικες μελωδίες του πνεύματος, που τΙς ακούει
καν εΙς σε στιγμες απραξίας, δταν τα λόγια ένος αγαπημένου ποιη
του αγγίζουν μια γλυκειά, βα&ειa χορδη στην ψυχή, που ώς τότε
σιωπουσε. 'Αλλα στο πανεπιστήμιο δεν υπηρχε χρόν,ας για να επι
κοινωνεί κανεΙς με τΙς σκέψεις του. Στο πανεπιστ�μ ιo πηγαίνεις,
δπως φαίνεται, για να μά&εις, οχι για να σκέφτεσαι. 'Όταν
μπαίνει κανεις στην εξώπορτα της γνώσης, αφίνει απ' εξω τις
πιο ομορφες απολαύσεις, τη μοναξιά, τα βιβλία, τη φαντασία, ανά
μεσα στα πευκα που ψι&υρίζουν. <Υ πο&έτω, στι &απρεπε να βρί
σκω κάποιαν ανακούφιση στη σκέψη, δτι απο&ηκεύω &ησαυρους
για μελλοντικη απόλαυση, αλλα δεν είμαι τόσο προνοηΤΙΚ11 , κι ετσι
προτιμω t11 χαρα του παρόντος απ' τη συσσώρευση αγα&ων για τΙς
μέρες της βροχης . . .
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τα μα-!tήματα στο πρώτο ετος ήταν γαλλικά, γερμανικά,
Ιστορία, αγγλικη σύν-&εση καΙ λογοτεχνία.

Στα γαλλικα διάβασα

μερικα απ' τα εργα του Κορνέιγ, του Μολιέρου, του Ρακίνα, του
Άλφρεντ ντε Μυσσε καΙ του Σαίντ . Μπέβ, καΙ στα γερμανικα
του Γκαίτε καΙ του Σίλλερ. 'Έκανα μια γρήγορη επανάληψη δλης
της Ιστορικής περιόδου απ' την πτώση τής ρωμαϊκής αυτοκρατο
ρίας ως το ΙΗ' αιώνα, καΙ στι)ν αγγλικη λογοτεχνία εκανα κριτικη
μελέτη στα ποιήματα του Μίλτον καΙ στ'

Αρεοπαγιτικά».

«.

Συχνα με ρωτουν, πώς αντιμετωπίζω τΙς ιδιαίτερες συν-&ή
κες, κάτω απ' τΙς όποίες γίνονται οι σπουδές μου στο πανεπιστή
μιο. Μέσα στην τάξη, βέβαια, είμαι ουσιαστικα μόνη. Ό κα-&ηγη
της είναι απομακρυσμένος, σα να μιλάει απο τηλέφωνο. Οι πα
ραδόσεις μου μεταδίδονται στο χέρι δσο γίνεται γρήγορα καΙ με
γάλο μέρος απ' την ατομικότητα του κα-&ηγητη χάνεται για μένα.
μέσα στην προσπά&
- ειά μου να παρακολου&ώ τη σειρα του λό
γου. τα λόγια όρμουν μέσα στο μυαλό μου σαν κυνηγετικα σκυ
λιά, που καταδιώκουν ενα λαγο κι αυτος συχνα τους ξεφεύγει_
,Αλλα απ' αυτη την αποψη δε νομίζω, δτι βρίσκομαι σε χειρότε
- έση απ' εκείνους, που κρατουν σημειώσεις. "Αμα το μυαλο
ρη &
είναι απασχολημένο με τη μηχανικη προσοχη στην εξέλιξη του
λόγου ακούγοντας καΙ γράφοντας τΙς λέξεις στο χαρτί, με μια τα
χύτητα, που τα μπερδεύει δλα, δε νομίζω δη μπορεί κανεΙς να
προσέξει ιδιαίτερα στο εξεταζόμενο -&έμα

η στον τρόπο, με τον

οποίο παρουσιάζεται. Δε μποΡώ να κρατώ σημειώσεις στην πα
ράδοση, γιατΙ τα χέρια μου είναι απασχολημένα ν' ακουνε. Συχνα

σημειώνω, δτι μπορώ να -&υμη-&ώ, δταν γυρίζω σπίτι. Γράφω
τΙς ασκήσεις, τα -&έματα τής ήμέρας, τΙς κρίσεις, τΙς εξετάσεις
του έξαμήνου καΙ τΙς τελικες του ετους atij γραφομηχανή μου,.
κι ετσι οι κα&ηγητες δε δυσκολεύονται ν' ανακαλύψουν πόσο λί
γες γνώσεις εχω. "Οταν αρχισα να μελετώ τη λατινικη προσωδία,.
επινόησα καΙ εξήγησα στον κα&ηγητή μου ενα σύστημα σημείων,
που εδειχναν τα διάφορα μέτρα καΙ ταυς χρόνους τών συλλαβών.
Χρησιμοποιώ τη γραφομηχανη Χάμμοντ. Δοκίμασα πολλές,
καΙ βρηκα δτι ή Χάμμοντ είναι ή πιο κατάλληλη για τΙς ιδιαίτε
ρες συν-&ηκες της εργασίας μου. Σ' αυτη τη μηχανη μπορουν να

- ουν κινητα κ λ α β ι έ, καΙ μπορεί να εχει καν εΙς
χρησιμοποιη&
πολλα κ λ α β ι έ, με διαφορετικους χαρακηϊρες - έλληνικούς,
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-γαλλικους 11 μα{tηματικούς, σύμφωνα με ο, τι {tέλει να γράψει
στη μηχανή. ΧωρΙς αυτή, αμφιβάλλω αν {}α μπορουσα να πάω
στο πανεπιστήμιο.
Πολυ λίγα απ' τα απαραίτητα για τα μα&ήματα βιβλία ε{ναι
τυπωμένα για τυφλούς, καΙ πρέπει να μου τα διαβάζουν στο χέρι.
Συνεπώς χρειάζομαι περισσότερο καιρο για τη μελέτη τών μα&η
·μάτων μου απ' τΟ'υς άλλους. ·Η μελέτη με το χέρι παίρνει χρόνο,
καΙ εχω δυσκολίες που δεν τΙς αντιμετωπιζουν οί άλλοι. 'Έρχον
ται μέρες, που ή εντεταμένη προσοχή, την οποία πρέπει να δίνω
στΙς λεπτομέρειες, αναστατώνει το μυαλό μου καΙ ή σκέψη, οτι
πρέπει να περνώ ολόκληρες ώρες για να διαβάσω λίγα κεφάλαια,
ενώ εξω οί κοπέλλες γελάνε καΙ τραγουδουν καΙ χορεύουν, με
κάνει κι επαναστατώ· αλλα γρήγορα συνέρχομαι απ' την εξαψή
μου καΙ γελώ με τη δυσαρέσκεια της καρδιάς μου. Γιατί, στο
κάτω - κάτω, σποιος {}έλει να κερδίσει την αλη&ινη γνώση, πρέ
πει να σκαρφαλώσει μόνος του στο βουνο της Δυσκολίας, καΙ εφ'
,οσον δεν ύπάρχει βασιλικη οδΟς για την κορφή, πρέπει κ' ανέβω
τΙς κορδέλλες με τα δικά μου μέσα. Πολλες φορες γλυστρώ, πέ
φτω, σηκώνομαι πάλι, τρέχω ως την άκρη τών κρυμμένων εμπο
δίων, χάνω το κέφι μου καΙ το ξαναβρίσκω καΙ πάω καλύτερα,
μοχ&ώ ανεβαίνοντας, κερδίζω λίγο δ ρόμο, νοιώ&ω να παίρνω
κουράγιο, αποχτώ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, σκαρφαλώνω
ψηλότερα καΙ αρχίζω να βλέπω τον ανοιχτο ορίζοντα. Κά&ε
μάχη είναι μια νίκη . 'Άλλη μια προσπά&εια καΙ τοφτασα το φω
τ εινο σύννεφο, τη γαλάζια απεραντωσύνη του ουρανου, τΙς ψηλες
κορφες της επι&υμίας μου. Δεν είμαι, σμως, πάντα μόνη στον
αγώνα. ·0 κύριος ουίλλιαμς Γουέντ καΙ ο κύριος "Αλλεν, διευ
{}υντης του ·Ιδρύματος για την εκπαίδευση τών τυφλών της Πεν
συλβανίας, μου στέλνουν πολλα απ' τα βιβλία, που χρειάζομαι,
τυπωμένα ανάγλυφα. ·Η φροντίδα τους η ταν για μένα μια τέτοια
β οή&εια κι εν&άρρυνση, που δε μπορουν οϊ '(διοι να φανταστουν
ποτε .
Πέρσι, το δεύτερο ετος στο Ράντκλιφφ, εκανα αγγλικη σύν
{}εση, τη Βίβλο καΙ αγγλικη λογοτεχνία, τα πολιτεύματα της
Αμερικης καΙ της Ευρώπης, τΙς Ώδες του ·Ορατίου καΙ λατινικη
κωμωδία. ΤΟ πιο ευχάριστο μά&ημα ηταν ή σύν&εση. Είχε πολ
λη ζωντάνια. Οϊ παραδόσεις είχαν πάντα ενδιαφέρον καΙ πνευμα·
,

•
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γιατΙ Ο κα&ηγητής, Ο κύριος Τσάρλς Τάουνσεντ Κόπλαντ, περισ
σότερο απο κά&ε αλλον κα&ηγητη ως τώρα, φέρνει μπροστά σου
τη λογοτεχνία μ' σλη την ιδιόρρυ&μη φρεσκάδα καΙ δύναμή της.
Για μια σύντομη ωρα εχεις την αδεια να πιείς απ' την αιώνια
δμορφια τών παλιών δασκάλων, χωρΙς αχρηστες ερμηνείες καΙ
αναλύσεις. Άπολαμβάνεις τΙς ομορφες ιδέες τους, χαίρεσαι μ' σλη
σου την ψυχη το γλυκο κεραυνο της Παλαιάς Δια&ήκης, ξεχνών
τας την ϋπαρξη του ΈλοΙμ. ΚαΙ γυρίζεις στο σπίτι σου με την
α'ίσ&ηση, στι « ερριξες ενα βλέμμα σ' αυτη την τελειότητα, μέσα
στην οποία το πνευμα καΙ ή μορφη συναγωνίζονται για μιαν
ατέλειωτη αρμονία' ή αλή&εια κι Τι δμορφια φέρνουν καινούρια
βλάστηση στό αρχαίο κλωνάρι του χρόνου» .
ΤΟ φετεινο ετος είναι το πιο ευχάριστο, γιατΙ σπουδάζω
%έματα που μ' ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, οικονομικες επιστημες,
λ ογοτεχνία της ελισαβετιανης εποχης, Σαίξπηρ με τον κα&ηγητη
Τζωρτζ Κίττρετζ καΙ ιστορία της φιλοσοφίας με τον κα&ηγητη
Ίωσία Ρόις. Με τη βοή&εια της φιλοσοφίας εισάγεται κανείς, με
συμπά&εια καΙ κατανόηση, στΙς παραδόσεις απομακρυσμένων επο
χών καΙ σ' αλλους τρόπους σκέψης, που διαφορετικα φαίνονται
ξένα καΙ χωρΙς λογική.
Άλλα το πανεπιστήμιο δεν είναι ή παγκόσμια Ά&ήνα, σπως
νόμιζα. Έδώ δε συναντά κανεΙς το μεγαλείό καΙ τη σοφία πρό
σωπο με πρόσωπο' ακόμη - ακόμη, δεν αισ&άνεται ουτε το ζων
τανό τους αγγιγμα. Βρίσκονται εδώ, βέβαια' αλλα μοιάζουν σα
μούμιες. Πρέπει να τΙς βγάλομε απ' το στενο ανοιγμα τού τοίχου
της γνώσης καΙ να τΙς αναλύσομε πρΙν βεβαιω�'oύμε, στι εχομε
μπροστά μας ενα Μίλτον Τι ενα Ήσαια, καΙ οχι απλώς μια εξυ
πνη απομίμηση , ΠολλοΙ σοφοΙ ξεχνούν, νομίζω, στι ή απόλαυση
που παίρνομε απ ' τα μεγάλα λογοτεχνικα εργα εξαρτάται περισ
σότερο απ' το βά&ος Τι τη συμπά&ειά μας παρ α απο τη γνώση
μας. Το κακο είναι, στι λίγες περισπούδαστες ερμηνείες τους μέ
νουν στη μνήμη. ΤΟ μυαλο τΙς πετάει, σπως ενα κλαδΙ ρίχνει τα
φρουτα του, σταν ωριμάσουν πολύ. Μπορεί να ξέρεις ενα λου
λούδι, τη ρίζα καΙ το μίσχο του, καΙ σλα τα στάδια της βλάστη
σης, καΙ να μη σ' αρέσει το ζω νταν ο λουλούδι, λουσμένο στη
δροσια του ουρανού. Ξανα καΙ ξανα ρωτώ : «Γιατί να βασανίζο
μαι μ' αυτες τΙς ερμηνείες καΙ τΙς υπο&έσεις ; Πετούν εδώ καΙ
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κεί στη σκέψη μου, σαν τυφλα πουλιά, που χτυπούν τον αέρα με
τα φτερά τους, δίχως αποτέλεσμα» . Δεν αντιτείνω με κανένα
τρόπο στη βα&εια γνώση τών εργων, που διαβάζομε. Ά ντιτείνω
μόνο στα ατέλειωτα σχόλια καΙ τΙς κριτικές, που φέρνουν σύγ
χιση καΙ διδάσκουν ενα μόνο πράγμα : 'Ότι υπάρχουν τόσες γνώ
μες , δσοι αν&ρωποι. Άλλα δταν ενας μεγάλος σοφός, σαν τον
κα&ηγητη Κίτρετζ, μας μεταδίδει τί εννοούσε ο Δάσκαλος, είναι
«σαν να δό&ηκε φώς στον τυφλό» . Φέρνει πίσω στη ζωη το
Σαίξπηρ, τον ποιητή.
Είναι φορές, που &έλω να διώξω απ' το νού μου τα μισα
απο κείνα, που είμαι υποχρεωμένη να μά&ω · γιατΙ το παραφορ 
τωμένο μυαλο δε μπορεί να χαρεί το &ησαυρό, που εχει αποτα
μιεύσει με τόσα εξοδα. Ε ϊναι αδύνατο, νομίζω, να διαβάσεις σε
μια μέρα τέσσερα η πέντε βιβλία σε διαφορετικες γλώσσες καΙ να
διαπραγματευτείς εντελώς ασχετα μεταξύ τους &έματα, χωρΙς να
χάσεις απ' τα μάτια σου τον κύριο σκοπό, για τον οποίο γίνεται
ή μελέτη. 'Άμα διαβάζει κανεις βιαστικα καΙ νευρικά, με τη σκέ
ψη του στΙς ασκήσεις καΙ στίς εξετάσεις, φορτώνεται το μυαλο με
ενα σωρο διαλεχτα αντικείμενα τέχνης, τα οποία δμως δε μπορεί
να χρησιμοποιη&ούν δλα. Προς το παρόν, το μυαλό μου είναι
τόσο γεματο με έτερογενες υλικό , που σχεδΟν απελπίζομαι, δη
&α μπορέσω κάποτε να το βάλω σε μια τάξη. 'Όποτε μπαίνω
στην περιοχή, που ηταν το βασίλειο της σκέψης μου, νοιώ&ω σαν
τον ταύρο πού, σπως λέει Ο μύ&ος, μπηκε στο γ'υαλοπωλείο. Χι
λιάδες κομματάκια καΙ ακρες απο σκέψεις πέφτουνε στο κεφάλι
μου, σα χαλάζι , καί, δταν προσπα&ώ να ξεφύγω, φαντάσματα
&εμάτων καΙ κά&ε ε'ίδους νεράιδες τού πανεπιστημίου με κατα 
διώκουν, μέχρι που ε υχομαι - ας συγχωρε&ώ για τη βέβηλη
ευχη - να μπορούσα να συντρίψω τα ε'ίδωλα, που ηρ&α να
λατρέψω.
,Αλλα οι εξετάσεις είναι το φοβερώτερο σκιάχτρο της πανε
πιστημιακης μου ζωης. "Αν καΙ τΙς αντιμετώπισα πολλες φορες
καΙ τΙς ερριξα κάτω καΙ τΙς εκανα να δαγκώσουν το χώμα, σμως
δρ&ώνονται ξανα καΙ με απειλούν, με χλωμα τα πρόσωπά τους,
μέχρι που αισ&άνομαι το &άρρος μου να φεύγει απ' τα ακροδά 
χτυλά μου. Τις μέρες, πρΙν απ ' αυτες τις δοκιμασίες, τΙς περνας
γεμίζοντας το μυαλό μου με μυστηριώδεις τύπους καΙ δύσπεπτες
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χρονολογίες - ανοστα διαιτολόγια, μέχρι που ευχεσαι να πας,
μαζΙ με τα βιβλία καΙ την επιστήμη, να πνιγείς οτα βά&η της
&άλασσας.
Στο τέλος ή τρομερη ωρα φτάνει, καΙ είσαι αλη&ινα προνο
μιουχο ον, αν αΙσ&άνεσαι ετοιμος καΙ ίκανος να επικαλεσ&είς
έγκαίρως τΙς στα&ερες γνώσεις σου, που &α σε βοη&ήσουν σ'
αυη1 την υπέρτατη προσπά&εια. Συχνα δμως συμβαίνει, να μέ
νουν αναπάντητα τα καλέσματα της σάλπιγγάς σου. Είναι αφάν
ταστη ή αμηχανία κι ή απελπισία σου, δταν, ακριβως τη στιγμη
πουχεις απόλυτη ανάγκη της μνήμης σου καΙ της ευ&υκρισίας,
αυτες 0'1, ιδιότητες βάζουν φτερα καΙ πετανε μακρυά. τα γεγονότα,
που απο&ήκευσες με τόσο ατέλειωτη ανησυχία, σου ξεφεύγουν σε
μια στιγμούλα.
«Δώσατε μίαν σύντομον εΙκόνα του χους καΙ του εργου
του » . Χούς ; Ποιός ήταν καΙ τί εκανε αύτός ; Το ονομα φαίνεται
παράξενα οικείο. Ψαχουλεύεις μέσα στο σακκΙ των Ιστορικων γε
γονότων, δπως &αψαχνες για ενα κομμάτι μεταξωτο σ' ενα μπόγο
με κουρέλια. Είσαι βέβαιη, δτι είναι κάπου μέσα στο νου σου,
απάνω - απάνω - τον είδες εκεί χ&ές, δταν επαναλάμβανες τΙς
αρχες της Μεταρρύ&μισης. 'Αλλα πού είναι τώρα ; Ψαρεύεις
δλων των ειδων τΙς γνώσεις σου - επαναστάσεις, σχίσματα, σφα
γές, κυβερνητικα συστήματα' αλλα ό χους - που είν' ό Χούς ;
Μένεις κατάπληκτη για δλα τα πράματα που ξέρεις - καΙ που
�εν είναι μέσα στα &έματα. Στι1ν απελπισία σου, άρπάζεις το
{Jακκί σου καΙ τα πετάς δλα εξω - καΙ κεί, σε μια γωνιά, να ό
αν&ρωπος που ζητάς, αφοσιωμένος με μακαριότητα στΙς δικές του
εγνοιες, χωρΙς ναχει συναίσ&ηση της καταστροφης, που σου προ
ξένησε .
Άκριβως αύτη τη στιγμη Ο επιτηρητης σε πληροφορεί, δτι
ή ωρα πέρασε. Μ' ενυ α'ίσ&ημα αμέτρητης αηδίας δίνεις μια
'Κλωτσια σ' δλα τα σκουπίδια του μυαλου σου καΙ φεύγεις, εχον
τας το κεφάλι γεμάτο επαναστατικα σχέδια, να καταργήσεις το
&είο δικαίωμα των κα&ηγητων να υποβάλουν ερωτήματα, χωρΙς
τη συγκατά&εση των ερωτωμένων.
Μού φαίνεται, 3τι, στΙς δυό - τρείς τελευταίες σελίδες αύτου
του κεφαλαίου, χρησιμοποίησα εικόνες, με τΙς οποίες &α προκα
λέσω τα γέλια, "Α, νά τες, 0'1, μπερδεμένες μεταφορές, που με
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κοροϊδεύουν χορεύοντας μπροστά μου καΙ δείχνουν τον ταυρο στο
γυαλοπωλείο να τον χτυπάει το χαλάζι, καΙ τα σκιάχτρα με τα
χλωμα πρόσωπα, ενα γένος που δεν αναλύεται εύκολα. "Ας κορο'ί 
δεύουν. ΟΙ λέξεις εκφράζουν με τόσην ακρίβεια την ατμόσφαιρα
των ίδεων, που συνω&ουνται καΙ σκοντάφτουν ή μια πάνω στην
άλλη, ωστε &α κλείσω για μια φορα τα μάτια καΙ &α πάρω απο
φασιστικο ύφος για να πω, δτι οΙ ίδέες μου για το πανεπιστήμιο
άλλαξαν.
'Όταν ή ζωη στο Ράντκλιφ φ ηταν κάτι μελλοντικό, περι
βαλλόταν με ενα ρομαντικο φωτοστέφανο, που τσχασε' αλλα
κατα τη μετάβαση απ' το ρομαντικο στο τωρινο εμα&α πολλα
πράγματα, που δε &α ταχα μά&ει αν δεν είχα αποχτήσει πείρα.
'Ένα απ' αυτα είναι ή πολύτιμη επιστήμη της ύπομονης, που
μας διδάσκει, δτι πρέπει να καταπιαστουμε με τη μόρφωσή μας
σα ν&ταν ενας περίπατος στην εξοχή, χωρΙς βιάση, με το μυαλό
μας φιλόξενα ανοιγμένο στΙς κά{}'ε ε'ίδους εντυπώσεις. Μια τέτοια
γνώση πλημμυρίζει αόρατα την ψυχη μ' ενα α&όρυβο κυμα βα
&ειας σκέψης. ,, 'Η γνώση είναι δύναμη» , λένε. Άλλα ή γνώση
είναι καΙ ευτυχία, γιατί, αμα αποχτας τη γνώση - την πλατειά,
βα&εια γνώση - ξεχωρίζεις τα αλη&ινα ίδανικα απ' τα ψεύτικα
καΙ τα μεγαλόπρεπα απ' τα χαμηλά. ΤΟ να γνωρίζεις τΙς σκέψεις
καΙ τΙς πράξεις, που σημάδεψαν την πρόοδο του αν&ρώπου, είναι
σα να αίσ&άνεσαι τους παλμους της μεγάλης καρδιας της αν&ρω
πότητας στο πέρασμα των αίώνων' κι αμα καν εΙς δε νοιώ&ει σ'
αυτους τους παλμους μια πάλη για την κατάκτηση των ουρανων,
είναι στ' αλή&εια κουφος στΙς αρμονίες της ζωης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΧΙ

''Ως τώρα σκιαγράφησα τα κυριώτερα συμβάντα της ζωης
μου, αλλα δεν εδειξα πόσο εξαρτωμαι απ' τα βιβλία, σχι μόνο εξ
αίτίας της ευχαρίστησης καΙ Τ1ϊ ς σοφίας που δίνουν σ' δλους, δσοι
αγαπουν το διάβασμα, αλλα καΙ εξ αιτίας των γνώσεων, που οι
άλλοι αποχτουν με τα μάτια καΙ τ' αυτιά. τα βιβλία επαιξαν
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-rόσο μεγάλο ρόλο στη μόρφωσή μου - πολυ μεγαλύτερο απ' Οσο·
στους άλλους - ωστε &α ξαναγυρίσω στα χρόνια, που πρωτάρχι
σα να διαβάζω,
Διάβασα το πρώτο μου βιβλίο το Μάη του 1887, σταν
ημουνα επτα χρόνων, Κι απο τότε ώς -rώρα καταβρόχ&ισα την
κά&ε τυπωμένη σελίδα που επεσε στΙς άκρες τών πεινασμένων
δαχτύλων μου. 'Όπως ηδη εγραψα, δεν εκανα μά&ημα κανονικο
στα πρώτα χρόνια της μόρφωσής μου' ουτε διάβαζα με σύστημα,
Σ-rην αρχη είχα μόνο λίγα βιβλία μ' ανάγλυφη γραφη 
αναγνωστικα γι· αρχαρίους, μια συλλογη παιδικών διηγημάτων
και ενα βιβλίο με &έμα τη γη καΙ τίτλο « 'Ο κόσμος μας» . Αυτά,
νομίζω, ήταν σλα' αλλα τα διάβαζα ξανα καΙ ξανά, μέχρι που οι
λέξεις τρίφτηκαν καΙ εγιναν τόσο επίπεδες, ωστε με κόπο τΙς διά
βαζα. Πότε - πότε μου διάβαζε η ΜΙς Σάλλιβαν, μέσα στΟ χέρι
μου, μικρες ίστορίες καΙ ποιήματα, που ηξερε στι &α καταλάβαι
να. Άλλα μ= άρεσε καλύτερα να διαβάζω μόνη μου, για να μπο
ρώ να διαβάζω πολλες φορες τΙς σελίδες, που μ' αρέσανε.
'Όταν πηγα στη Βοστώνη για πρώτη φορά, άρχισα να δια
βάζω με αλη&ινη ζέση. Μουδωσαν την άδεια ν" περνώ ενα μέ
ρος της ημέρας στη βιβλιο&ήκη του 'Ιδρύματος, να πηγαίνω απο
τονα ράφι στο άλλο καΙ να κατεβάζω σποιο βιβλίο επιανα. ΚαΙ
διάβαζα πολύ, εστω κι αν καταλάβαινα μια λέξη στΙς δέκα Τι δυο
λέξεις σε μια ολόκληρη σελίδα. Οί λέξεις, αυτες κα&" αύτές, με
μάγευαν' αλλα δεν είχα σαφη επίγνωση αυτών, που διάβαζα.
Φαίνεται, σμως, στι το μυαλό μου ήταν πολυ δεκτικο εντυπώσεων
αυτη την εποχή, γιατΙ συγκρατουσε πολλες λέξεις καΙ προτάσεις.
ολάκερες, χωρΙς τίποτα να με οδηγεί στη σημασία τους' καΙ κα
τόπιν, σαν άρχισα να μιλώ καΙ να γράφω, αυτες οι λέξεις καΙ οι
προτάσεις εβγαιναν εντελώς φυσικά, ετσι, που οι φίλοι μου απο
ρουσαν με τον πλουτο του λεξιλογίου μου. Πρέπει ναχα διαβάσει
περικοπες πολλών β ιβλίων (νομίζω, στι, τον πρώτο καιρό, ποτε
δεν είχα τελειώσει ενα βιβλίο) καΙ πολλα ποιήματα, χωρΙς να τ α
καταλαβαίνω, μέχρι που ανακάλυψα το «Μικρο Λόρδο » , το πρώτο
βιβλίο, που διάβασα με συνοχη καΙ καταλαβαίνοντάς το.
Μια μέρα, η δασκάλα μου με βρηκε, σε μια γωνια της βι
βλιο&ήκης, αφοσιωμένη στΙς σελίδες απ" το «άλικο γράμμα :t ,
'Ήμουνα σχεδΟν δκτω χρόνων. Θυμάμαι, δτι με ρώτησε, α ν μ '
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αρεσε ή μικρη Πέρλ, καΙ μου εξήγησε μερικες λέξεις, που με δυ�
σκόλευαν. 'Ύστερα μου είπε, δη είχε μιαν σμορφη ιστορία, για
ενα αγόρι, που ήταν βέβαιη δτι &α μ' αρεσε περισσότερο απ' το
«άλικο γράμμα» . Τ' σνομα του βιβλίου ήταν ,,<ο Μ ικρος Λόρδος
Φοντλερόυ» , καΙ μου ύποσχέ&ηκε, δτι &α μου το διάβαζε το ερχό
μενο καλοκαίρι. Άλλα το διάβασμα αρχισε τον Αϋγουστο' οι
πρωτες εβδομάδες της παραμονης μου στην παραλία ήταν τόσο
γεμάτες ανακαλύψεις καΙ εξαψη, που ξέχασα ακόμη καΙ τΊ1ν ϋπαρξη
των βιβλίων. "Υστερα, ή δασκάλα μου πηγε σε κάτι φίλους της
,στη Βοστώνη καΙ εμεινα μόνη για λίγο.
"Οταν γύρισε, το πρωτο σχεδΟν που εκανε ήταν ν' αρχίσει
να μου διαβάζει το «Μικρο Λόρδο » . Θυμάμαι με μεγάλη ακρί
βεια το χρόνο καΙ τον τόπο, δπου διαβάζαμε τα πρωτα κεφάλαια
,αυτου του συναρπαστικου βιβλίου . 'Ήταν ενα &ερμο αυγoυστιά�
τικο απόγευμα. Κα&όμασταν σε μια κούνια, που ήταν κρεμασμένη
απο δυο γερα πευκα, κοντα στο σπίτι. Βιαστικα πλύναμε τα
πιάτα μετα το φαγητό, για ναχομε μπροστά μας δσες περισσότε
ρες ώρες μπορούσαμε. Κα&ως περπατούσαμε βιαστικα πάνω στην
ψηλη χλόη προς την κούνια, οι ακρίδες βομβουσαν γύρω μας καΙ
κολλουσαν στα ρουχα μας, καΙ &υμάμαι, δη ή δασκάλα μου επέ
μενε να τΙς βγάλει δλες, πρΙν κα&ήσομε, πράγμα, που μου φαι
νόταν περιττο χάσιμο χρόνου. <Η κούνια ήταν σκεπασμένη με
πευκοβελόνες, γιατΙ καν εΙς δεν κά&ησε σ' αυτή, τον καιρο που
Ελειπε ή δασκάλα μου. <ο ζεστος ηλιος ελαμπε πάνω στα πευκα
καΙ ή &ερμότητά του εκανε το αρωμά τους να πετά στην ατμό
σφαιρα. <ο αέρας ήταν κα&αρός, με τη μοσχοβολια της &άλασ
σας μέσα του. ΠρΙν αρχίσομε το διάβασμα, ή ΜΙς Σάλλιβαν μου
εξήγησε δ,τι ηξερε, πως δε &α μπορουσα να καταλάβω καί, ενω
δ ιαβάζαμε, μου εξηγουσε τΙς αγνωστες λέξεις. Στην αρχη ήταν
πολλές, καΙ διαρκως διακοπτόταν ή ανάγνωση' αλλά μόλις κατά
λαβα την ύπό&εση, αφοσιώ&ηκα στην εξέλιξ11 της καΙ δεν πρό
σεχα τΙς λέξεΙς" φοβάμαι, δτι με ανυπομονησία ακουγα τΙς εξη
γήσεις, που ή ΜΙς Σάλλιβαν εκρινε απαραίτητες. 'Όταν τα δά
χτυλά της κουράστηκαν να μου διαβάζουν, για πρώτη φορα αισ&άν
&ηκα εντονα τΙ είχα στερη&εί. 'Έπαιρνα το βιβλίο στα χέρια μου
καΙ προσπα&ουσα να διαβάσω με τα δάχτυλα τα γράμματα, με
μια τέτοια εντονη λαχτάρα, που δΕ &α λησμονήσω ποτέ.
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Κατόπιν, αφου το ζητουσα επίμονα, ο κύριος Άνάγνος τύ
πωσε ανάγλυφα το μυ&ιστόρημα καΙ το διάβασα πολλες φορές,
το εμα&α σχεδΟν απ" εξω' καΙ σ" δλα τα παιδικά μου χρόνια Ο
Μικρος Λόρδος ήταν Ο γλυκος κι ευγενικός μου σύντροφος. "Έδωσα
αυτες τΙς λεπτομέρειες, μ" δλο 't'ον χίνδυνο να γίνω ανιαρή, γιατΙ
είναι ή εντονη αντί&εση με τΙς αόριστες, αστατες καΙ συγκεχυμέ
νες αναμνήσεις των πρώτων μου αναγνωσμάτων.
Άπ" το Μικρο Λόρδο ξεκινάει το αλη&ινό μου ενδιαφέρον
για τα βιβλία. τα επόμενα δυο χρόνια διάβασα πολλα βιβλία, στο
σπίτι μου η στη Βοστώνη. Δεν τα &υμάμαι δλα, ουτε με τΙ σειρα
τα διάβασα' αλλα ανάμεσά τους ήταν «0'1. <Έλληνες "Ηρωες» , 0'1.
cΜυ&οι» του Λαφανταίν, το «βιβλίο των &αυμάτων» του Χόου
&ωρυ, 0'1. ,,<Ιστορίες απ" τη Βίβλο» , τα «διηγήματα απ" το Σαί
ζπηρ .. του Λάμπ, ή « <Ιστορία της Άγγλίας για παιδια» του Ντί
κενς, 0'1. «Χίλιες και μια νύ'χ τες» , «<Η ελβετικη οικογένεια των
Ροβινσόνων» , «<Η πορεία των Προσκυνητων » , δ « Ροβινσων κρου
σος» , 0'1. «Μικρες γυναίκες» και ή «Χ έιντι» , μια ομορφη ιστορι
ούλα, που τη διάβασα μετα γερμανικά. τα διάβασα δλα, στα
δ ιαλείμματα ανάμεσα στη μελέτη και τα παιχνίδια, με μια δλο και
πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν προσπα&ουσα να εμβα&ύνω ουτε τ "
ανέλυα - δεν ηξερα αν ήταν καλογραμμένα η οχι' ποτε δε σκέ
φτηκα το υφος και το συγγραφέα. 'Άφιναν τους &ησαυρούς τους
στα πόδια μου και τους δεχόμουνα, δπως δ εχόμαστε τη λιακάδα
και την αγάπη των φίλων μας. Μ" αρεσαν οι Μικρες Γυναίκες,
γιατι μου δημιουργουσαν ενα α'ίσ&ημα συγγένειας με τ" αλλα αγό
ρια και κορίτσια, που βλέπανε κι ακούγανε. <Η ζωή μου ήταν
κατα πολλους τρόπους περιορισμένη κι επρεπε να ψάχνω μέσα
απ" τα εξώφυλλα των βιβλίων, για μά&ω τα νέα του κόσμου, που
ήταν εξω απ" το δικό μου.
Δε μ' εν&ουσίαζαν 0'1. Μυ&οι του Λαφονταιν» και ή « Πορεία
των Προσκυνητών» που δεν την τελείωσα. Διάβασα πρώτα σ" αγγλι
κη μετάφραση τους « μύ&ους» και τους ευχαριστή&ηκα με μιση καρ
δια. Άργότερα, διάβασα γαλλικα το βιβλίο, αλλά, παρ" δλη τη
ζωντάνια τών εικόνων καΙ τη &αυμάσια τεχνικη της γλώσσας,
δε μ' αρεσε περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί, αλλα οι ιστορίες στίς
οποίες τα ζώα μιλάνε καΙ δρουν σαν αν&ρωποι, ποτε δε με συγ
κίνησαν πολύ. cH γελοιοποίηση τών ζώων μ' απασχολεί πιο πολυ
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απ' το ή&ικο συμπέρασμα. "Εξ αλλου, ό ΛαφονταΙν σπάνια, για να
μην πώ ποτέ, απευ&ύνεται στο ύψηλο ή&ικο συναί&ημα. ΟΙ χορ
δες που δονεί, είναι χορδΕς της λογικης καΙ τού εγωισμού Aπ�
ολους τους μύ&ους του βγαίνει το συμπέρασμα, οτι Τι αν&ρώπινη
η&ικη προέρχεται εξ όλοκλήρου απ' τον εγωισμο καΙ οτι, αμα δ
εγωισμος κατευ&ύνεται καΙ χαλιναγωγείται απ' τη λογική, ερχε
ται, σαν αποτέλεσμα, Τι ευτυχία. Τώρα, οσο μπορώ να κρίνω, δ
εγωισμος είναι Τι ρίζα κά&ε κακού ' αλλά, φυσικά, μπορεί να κάνω
λά&ος, γιατΙ ό ΛαφονταΙν είχε πολυ μεγαλύτερες ευκαιρίες να πα
ρατηρεί τους αν&ρώπους απ' οσο υπάρχει πι&ανότης να εχω ποτε
εγώ. Δεν τα βάζω τόσο με τους κυνικους καΙ σατιρικους μύ&ους,
οσο με κείνους, οπου σπουδαίες αλή&ειες διδάσκονται απ' τΙς μα'ί 
μΟύδες καΙ τΙς αλεπούδες.
Άλλα μ' αρέσει «ΤΟ βιβλίο της Ζούγκλας» καΙ « τα αγρια
ζώα που γνώρισα» . Αισ&άνομαι μέσα σ' αυτα μεγάλο ενδιαφέρον
για τα 'ίδια τα ζώα, γιατΙ είναι αλη&ινα ζώα κι σχι γελοιογραφίες
αν&ρώπων. Συμπάσχει κανεΙς μαζί τους, νοιώ&ει μαζί τους τΙς
αγάπες καΙ τΙς εχ&ρες τους, γελάει με τΙς κωμωδίες καΙ αναστε
νάζει με τΙς τραγωδίες τους. Κι αν στο βά&ος εχουν κάποιο η&ικο
δίδαγμα, είναι τόσο λεπτό, που σχεδΟν δεν το αvτιλαμβάνεσαι.
ΤΟ μυαλό μου ανοίχτηκε, φυσικα καΙ χαρούμενα, για να δε
χτεί την αρχαιότητα. "Η "Ελλάδα, Τι αρχαία "Ελλάδα, εξασκούσε
μια μυστηριώδη γοητεία επάνω μου. Στη φαντασία μου, οι αρ
χαίοι &εοΙ καΙ &εες περπατούσαν ακόμη πάνω στη γη καΙ μιλου
σαν με τους αν&ρώπους, καί, μέσα στην καρδιά μου, κρυφά,
εχτιζα ιερα για οσους αγαπουσα περισσότερο. Γνώριζα κι αγα
πουσα ολη τη φυλη τών νυμφών καΙ τών ηρώων καΙ τών ημι
&έων - σχι, σχι ολους, γιατΙ η σκληρότητα καΙ η απληστία της
Μήδειας καΙ του 'Ιάσονα ηταν πολυ τερατώδεις για να συγχωρη
&ουν καΙ απορουσα, γιατΙ οι &εοΙ τους επέτρεψαν να κάνουν κακο
καΙ ϋστερα τους τιμώρησαν για την κακοή&ειά τους. ΚαΙ το μυ
στήριο ακόμη δε λύ&ηκε. Συχνα απορώ γιατΙ
.

•

Ό Θεος μπορεί να μένει βουβος

οσο Τι Αμαρτία σέρνεται μορφάζοντας μέσα στο Παλάτι
τού Χρόνου.
•

"Η 'Ιλιάδα εκανε την Έλλάδα παράδεισο για μένα. Είχα
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εξοικειω&εί με την ίστορία της Τροίας πρΙν τη διαβάσω στο πρω
τότυπο καΙ συνάντησα, ετσι, μικρες μόνο δυσκολίες, για να βάλω
τΙς έλληνικες λέξεις να πλαισιώσουν ΤΩυς &ησαυρούς τους, αφού
πέρασα τα εμπόδια της γραμματικης. "Η ύψηλη ποίηση, γραμ
μένη έλληνικα 11 αγγλικά, δε χρειάζεται άλλο διερμηνέα απο μια
καρδια ετοιμη να δεχτεί την προσφορά. Μακάρι να μπορούσε το
πλη&ος εκείνων, που κάνουν αηδιαστικα τα μεγάλα π ο ιητικα εργα
με τΙς αναλύσεις τους, τΙς ακριβολογίες καΙ τα περισπούδαστα
σχόλιά τους, να καταλάβει αυτη την άπλη αλή&εια Ι Δεν εΙν' απα
ραίτητο να πρέπει κανεΙς να προσδιορίζει κά&ε λέξη, να δίνει το
&έμα καΙ την κατάληξη καΙ τη συντακτική της &έση στην πρό
ταση, για να καταλαβαίνει καΙ να εκτιμά ενα ποίημα. Ξέρω, ση
οί διαβασμένοι κα&ηγητές μου βρηκαν περισσότερα πλούτη στην
'Ιλιάδα απ' σσα &άβρω εγώ, αλλα δεν είμαι φιλάργυρη. Χαίρο
μαι, που μπορεί άλλοι ν&ναι σοφώτεροι απο μένα. Αλλά, μ' σλη
την πλατεια και ερμηνευτική τους γνώση, δε μπορούν να προσμε
τρήσουν την απόλαυση, που νοιώ&ουν απ' αυτο το λαμπρο επος,
σπως δε μπορώ καΙ γώ. 'Όταν διαβάζω τα πιο ομορφα μέρη της
Ίλιάδος, νοιώ&ω στι μια εκτη α'ίσ&ηση πνευματικη με όδηγεί
πάνω απ' τα στενά. περιοριστικα πλαίσια της ζωης. τα φυσικά
μου σρια ξεχνιουνται-ό κόσμος μου είναι ψηλά, το μηκος καΙ
το πλάτος και' το βά&ος τ' ουρανου είναι δικά μου !
"Ο &αυμασμός μου για την Αινειάδα δεν είναι τόσος, αλλ'
είναι το 'ίδιο αλη&ινός. τη διαβάζω, σσο μπορώ, δίχως τη βοή
&εια σημειώσεων καΙ λεξικών καΙ &έλω πάντα να μεταφράζω τα
μέρη, που πιο πολυ μ' αρέσουν. Οί εικόνες τού Βιργιλίου είναι
&αυμάσιες μερικες φορές· αλλα οΊ &εοΙ καΙ οι αν&ρωποί του κι
νούνται στΙς σκηνες τού πά&ους και' της μάχης, της &λίψης και'
του ερωτα σαν τΙς χαριτωμένες φιγουρες στΙς μάσκες της ελισα
βετιανης εποχης, ενώ στην 'Ιλιάδα πηδούν στΙς τρείς καΙ φεύγουν
τραγουδώντας. "Ο Βιργίλιος είναι ΊΙρεμος και' χαριτωμένος, σαν
ενας μαρμάρινος Άπόλλων στο φεγγαρόφωτο · ό 'Όμηρος είναι
η ομορφη, ζωνταν11 νιότη με τα μαλλια στον αέρα, μέσα στο λα
μπρσ φιος του ηλιου.
Πόσο εϋκολα πετάει κανεΙς με χάρτινα φτερά ! Απ' την
εποχη τών « "Ελλήνων ηρώων » ως την « 'Ιλιάδα» δεν πέρασε μόνο
μια μέρα, οϋτε ήταν πάντα ευχάριστη αυτη η απόσταση. Θα μπο•

•
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ρουσε κανεΙς να κάνει πολλες φορες το γύρο του κόσμου, σσο εγω
βασανιζόμουνα προχωρώντας μέσα στο λαβύριν&ο των γραμμα
τικων καΙ των λεξικων 11 επεφτα στΙς τρομερες παγίδες που ονο
μάζονται διαγωνισμοΙ καΙ που στή&ηκαν, απ' τα σχολεία καΙ τα
πανεπιστήμια, για να φέρνουν σύγχιση σ' σσους κυνηγουν τη γνώση.
Ύπο&έτω, στι Τι δική μου "Τι πορεία των προσκυνητων» δ ικαιώ
&ηκε άπ' το τέλος της, άλλα μου φάνηκε ατέλειωτη, παρα τΙς ευ
χάριστες εκπλήξεις που συναντουσα πού καΙ πού σε μια στροφη
του δρόμου.
"Άρχισα να διαβάζω τη Βίβλο πολ\! πριν ν&μαι σε &έση να
την καταλάβω. Τώρα, μου φαίνεται παράξενο, στι κάποτε το
πνεύμα μου εμενε ασυγκίνητο απ' τΙς &αυμάσιες αρμονίες της
Αλλα &υμάμαι καλα ένα βροχερο κυριακάτικο πρωινό, σταν, επειδη
δεν είχα τί αλλο να κάνω, παρακάλεσα την εξαδέλφη μου να μου
δ ιαβάσει μιαν ιστορία απ' τη Βίβλο. "Αν καΙ ήταν σίγουρη, στι
δε &α καταλάβαινα, αρχισε να μου διαβάζει στο χέρι μου την ιστορία
τού Ίωσηφ καΙ των αδελφων του. Δεν ενοιωσα κανένα ενδιαφέ
ρον. <Η ασυνή&ιστη γλ(υσσα και οι διαρκείς επαναλήψεις εκαναν
την ιστορία πολυ φανταστικη και απομακρυσμένη βα&ειά, στη χώρα
της Χαναάν, κι ετσι αποκοιμή&ηκα καΙ ταξίδεψα στη χώρα των
ονείρων, προτου τα κακα αδέλφια ερ&ουν με το χρωματιστο χι
τωνα στη σκηνη του Ίακώβ, για να πουν το πρόστυχο ψέμμα
τους. Δε μπορω να καταλάβω γιατΙ οι ιστορίες των Έλλήνων με
γοήτευαν τόσο, ενω οι ιστορίες της Βίβλου δε μ' ενδιέφεραν κα
&όλου. ΥΙσως ή αιτία ήταν, στι είχα γνωρίσει πολλΟ'υς 'Έλληνες στη
Βοστώνη καΙ μου μεταδώσανε τον εν&ουσιασμό τους για τις ιστο
ρίες της πατρίδας τους, ενω δε συνάντησα ποτ ε κανένα <Εβραίο
11 Αιγύπτιο, καΙ γι' αύτο εβγαλα το συμπέρασμα, στι ήταν βάρ
βαροι καΙ οι ιστορίες τους ήταν 'ίσως πλαστές, πράγμα που εξη
γουσε τΙς συχνες επαναλήψεις καΙ τα παράξενα ονόματα. ΤΟ πε
ρίεργΟ' είναι, στι δε μού συνέβη ποτε να πω παράξενα τα <Ελ
ληνικα επώνυμα.
Άλλα πως να εκφράσω την ομορφιά, που αργότερα βρηκα
σηΙ Βίβλο ; Για χρόνια όλόκληρα τη διάβαζα με μια εύχαρίστηση ,
που σλο καΙ μεγάλωνε. Μ' ενέπνεε καΙ την αγαπω σσο κανένα
αλλΟ' βιβλίο. Ακόμη υπάρχΟ'υν πΟ'λλα πράγματα στη ΒίβλΟ', που
αναστατώνουν σλα μΟ'υ τα ενστικτα, καΙ καταριέμαι την ανάγκη,
.
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που μ' εκανε να τη διαβάσω απ' τη μια ακρη ως την αλλη. Δε
νομίζω, δτι οι γνώσεις, που απόχτησα μα&αίνοντας την ιστορία
της Βίβλου καΙ τΙς πηγές της, με ανταμείβουν για τΙς δυσάρεστες
λεπτομέρειες που επέβαλε στην προσοχή μου. Θα ευχόμουνα, μαζΙ
με τον κ. Χάουελλς, να κα&αριστει ή λογοτεχνία του παρελ&όντος
απο κά&ε ασχημο καΙ βάρβαρο, μ' δλο που &' αντιδρουσα, σαν
κά&ε αλλο, γιατΙ &α χάνανε τη δύναμή τους η &α νο&εύονταν τα
μεγάλα εργα.
cy πάρχει κάτι εντυπωσιακο καΙ τρομερο μέσα στην απλότη
τα του βιβλίου της Έσ&ήρ. Μπορεί να βρεί κανεΙς κάτι πιο δρα
ματικο απ' τη σκηνή, δπου ή Έσ&ηρ στέκεται μπροστα στο &η
ρ ιώδη αφέντη της ; Ξέρει, δτι ή ζωή της είναι στα χέρια του.
Κανένας δεν την προστατεύει απ' την οργή του. Άλλά, δαμάζον
τας το γυναικείο φόβο της, τον πλησιάζει εμψυχωμένη απ' την
ευγενικη φιλοπατρία της, με μια μόνο σκέψη : « "Αν πε&άνω,
πέ&ανα· αλλ' αν ζήσω, &α ζήσει κι δ λαός μου » .
ΚαΙ ή ιστορία της ρου& - πόσο είναι γεμάτη Άνατολή !
ΚαΙ πόσο αλλοιώτικη είν' ή ζωη αυτών τών απλών αγροτών απ'
τη ζωη της περσικης πρωτεύουσας ! CH ρου& είναι πολυ πιστή,
πολυ ευγενικιά, δε μπορει κανεΙς να μην την αγαπα, κα&ως στέ
κεται με τους αλλους &εριστες ανάμεσα στα κυματιστα στάχυα.
Τ' ομορφο, αλτρου"ίστικό της πνευμα φωτίζει σα λαμπρο αστέρι
τη νύχτα μιας σκοτεινης, σκληρης εποχης. Μια αγάπη σαν της
Ρού&, μια αγάπη, που μπορει να ύψώνεται πάνω απ' τΙς &ρη
σκευτικες συγκρούσεις καΙ τΙς βα&ειες φυλετικες προλήψεις, είναι
δύσκολο να βρε&εί σ' δλο τον κόσμο.
CH Βίβλος μου δίνει ενα βα&ύ, ανακουφιστικο συναίσ&ημα,
δτι «τα δρατα είναι πρόσκαιρα καΙ τ' αόρατα αιώνια» .
Δ ε &υμαμαι καμια εποχή, απο τότε που αρχισα να διαβάζω καΙ
ν' αγαπώ τα βιβλία, που να μη μ' αρεσε δ Σαίξπηρ. Δε μπορώ να
προσδιορίσω την εποχή, που διάβασα τα «διηγήματα απ' το Σαίξ
πηρ" του Λάμπ. Άλλα &υμαμαι δτι τα διάβασα, απ' την πρώτη φο
ρά, με παιδιάστικο εν&ουσιασμο καΙ κατανόηση . Φαίνεται, δτι δ
Μάκβε& μουκανε την πιο μεγάλη εντύπωση " Μια ανάγνωση εφτασε,
για ν' αποτυπώσει κά&ε λεπτομέρεια για πάντα στην μνήμη μου. Για
πολυν καιρο τα φαντάσματα κι οι μάγισσες με καταδίωκαν ακόμη
καΙ στα ονειρά μου. 'Έβλεπα, κυριολεκτικα εβλεπα, το μαχαίρι
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καΙ το μικρο ασπρο χέρι τ ης λαίδης Μάκβε& - ή τρομερη κηλίδα
ηταν το 'ίδιο πραγματικη σε μένα, δπως και στι]ν" βασανισμένη
βασίλισσα.
Διάβασα το «βασιλέα Ληρ» αμέσως μ ετα το « Μάκβε&» και
ποτε δε &α λησμονήσω το α'ίσ&ημα της φρίκης, δταν εφτασα στη
σκηνη που βγάλανε τα μάτια του Γκλώστερ. Με κυρίεψε οργή, τα
δ άχτυλά μου αρνιόνταν να κουνη&ουν, κα&όμουνα ακίνητη για
πολλην ωρα, με το αίμα να χτυπά μέσα στις φλέβες μου. 'Όλο
το μίσος, που μπορεί να νοιώσει ενα παιδί, συγκεντρώ&ηκε στην
κορδιά μου.
Πρέπει να γνώρισα το Σάυλωκ και το Σατανά την ϊδια επο
χή, γιατι τα δυο πρόσωπα ήταν για καιρο συνδεδεμένα στο μυαλό
μου. Θυμάμαι δτι τους λυπόμουνα. 'Ένοιω&α, ακα&όριστα, δτι
καΙ να το&ελαν δε &α μπορουσαν να είναι καλοί, γιατΙ κανένας
δε φαινόταν να &έλει να τους βοη&'ήσει καΙ να τους δώσει την
ευκαιρία να διορ&ω&ουν. Άκόμη και τώρα δε μπορώ να βάλω
την καρδιά μου να τους καταδικάσει απόλυτα. Είναι στιγμες που
νομίζω, δτι οι Σάυλωκ, οι Ίουδες, ακόμη καΙ δ Διάβολο;, είναι
σπασμένες ακτίνες της μεγάλης ρόδας του Καλου, που -θ,α ξανα
μπουν στη &έση τους, δταν ερ&ει το πλήρωμα του χρόνου.
Είναι παράξενο, που Τι πρώτη μου γνωριμία με το Σαίξπηρ
μου αφησε τόσο δυσάρεστες αναμνήσεις. τα λαμπρά, ευγενικά, γε
μάτα φαντασία εργα, που τώρα τ' αγαπώ τόσο, δε μοϋκαναν εν
τύπωση στην αρχή, 'ίσως γιατΙ φανέρωναν τη συνη&ισμένη χαρά,
τη λουσμένη φώς, της ζωης ενος παιδιου. 'Αλλα ή μνήμη ενος
παιδιου είναι το πιο παράξενο πράγμα. ΚανεΙς δεν ξέρει τΙ &α
συγκρατήσει καΙ τί &α πετάξει.
,Απο τότε διάβασα τα εργα του Σαίξπηρ πολλες φορες και
ξέρω κομμάτια απ' εξω, μα δε μπορώ να πώ, ποιό προτιμώ. Οι
χαρες που μου δίνουν εξαρτώνται απ' τη διά&εσή μου. τα μικρα
τραγούδια καΙ τα σοννέτα μου φαίνονται το 'ίδιο &αυμάσια με τα
δράματα. Άλλά, μ' δλη μου την αγάπη για το Σαίξπηρ, είναι
βαρεια αγγαρεία να διαβάζω, ανάμεσα στους στίχους του, δλες τΙς
ερμηνείες, που δίνουν οι κριτικοι κι οι σχολιαστές. lΙροσπά&ησα
να &υμάμαι τις παρατηρήσεις τους, αλλα μ' απο&άρρυναν και με
κούρασαν' κι ετσι εκανα μια συμφωνία με τον εαυτό μου : Να
μην προσπα&ήσω πιά . Αυτη τη συμφωνία Τ1]ν επάτησα μόλις
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φέτος, στη μελέτη του Σαίξπηρ με τον κα-&ηγητη Κί ττρετζ. Ξέρω
δτι υπάρχουν πολλα πράγματα, στο Σαίξπηρ καΙ στον κόσμο, που
δεν καταλαβαίνω' καΙ χαίρομάΙ, σταν βλέπω τον ενα πέπλο μετα
το άλλο να πέφτουνε, αποκαλύπτοντας καινούριους κόσμους σκέ
ψης καΙ δμορφιας.
Μετα την ποίηση αγαπω την ιστορία. Διάβασα κά-&ε βιβλίο
ίστορικο που μπόρεσα να πιάσω στα χέρια μου, απο μια ξερη
παρά-&εση γεγονότων καΙ χρονολογιων, μέΑΡΙ τη γραφικη καΙ
�ντικειμενικη ,, <Ιστορία του αγγλικου λαoυ� του Γκρήν. Άπ' την
« ευρωπα·ίκη ιστορία» του Φρήμαν μέχρι τους « Μεσαιωνικους
χρόνους» του 'Έμερτον. ΤΟ πρωτο βιβλίο, που μου εδωσε μιαν
άλη-&ινη α'ίσ-&ηση της αξίας της ιστορίας, ηταν η « Παγκόσμιος
Ίστορία» του Σουιντον, που μου το χάρισαν δταν εγινα δεκα
τριων χρόνων. "Αν ΜΙ ξέρω δτι δε -&εωρείται πια σπουδαίο εργο,
το διατηρώ ακόμη σάν ενα απ' τους -&ησαυρούς μου. Άπ' αυτο
εμα-&α πως οι αν-&ρώπινες φυλΕς ξαπλώ{}ηκαν απο χώρα σε χώρα
"ΚαΙ χτίσανε μεγάλες πόλεις, πως μερικοΙ μεγάλοι αρχηγοί, επίγειοι
'τιτανες , κυριάρχησαν παντου καΙ με μιαν αποφασιστική τους
λέξη ανοιξαν τΙς πύλες της ευτυχίας σε εκατομμύρια αν-&ρώπων
'καΙ τΙς εκλεισαν σε άλλα τόσα εκατομμύρια' πως διάφορα ε-&νη
Ύίνανε πρωτοπόρα στην τέχνη καΙ τη γνώση καΙ ετοίμασαν το
:εδαφος για πλουσιώτερη βλάστηση στΙς μελλοντικες εποχές. πως
-Ο πολιτισμος χά-&ηκε εντελώς σε μια περίοδο ξεπεσμου καΙ υψώ-&ηκε ξανά, σαν το Φοίνικα, ανάμεσα στα ευγενικα παιδια του
Βορρά. ΚαΙ πως με την ελευ-&ερία, τη μόρφωση καΙ την ανεκτι
'κότητα, οι μεγάλοι σοφοΙ ανοιξαν το δρόμο για τη σωτηρία του
Κόσμου.
Στο πανεπιστήμιο εξοικειώ-&ηκα με τη γαλλικη καΙ γερμανι
κη λογοοεχνία. Ό γερμανος βάζει οη δύναμη πάνω απ' την δμορ
φιά, την αλή-&εια πάνω απ' οη συμβατικότητα, τόσο στη ζωη οσο
καΙ στη λογοτεχνία. Ύ πάρχει μια βίαιη, σιδερένια δύναμη σε δ, τι
κάνει. "Οταν μ ιλάει, δεν το κάνει τόσο για να εντυπωσιάσει τους
αλλους, δσο γιατΙ η καρδιά του -&α εσπαζε, αν δεν εϋρισκε μια
διέξοδο για τΙς σκέψεις, που καίνε την ψυχή του.
Ή γερμανικη λογοτεχνία εχει μια περίσκεψη, που μ' αρέσει·
αλλα η μεγαλύοερη δόξα, που της βρίσκω, είναι, δτι αναγνωρίζει
ο;ην απολυτρωτικη δύναμη της χωρΙς ιδιοτέλεια γυγαικείας αγάDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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πης. Αυτη ή σκέψη κυριαρχεί σ' όλόκληρη τη γερμανικη λογο
τεχνία κι εκφράζεται με μυστικισμο στο Φάουστ του Γκαίτε.
,Απ' σλους τους γάλλους συγγραφείς που διάβασα, περισσό
τερο μ' αρέσει ό Μολιέρος κι ό Ρακίνας. ΚαΙ στα εργα του Μπαλ
ζακ βρίσκεις σ μ ορφα πράγματα, καΙ μερικα κομμάτια του Μεριμε
ξεπηδουν σα φύσημα &αλασσινου αγέρα. <ο Άλφρεντ ντε Μυσσε
είναι απί&ανος ! Θαυμάζω το Βίκτωρα ουγκώ - εκτιμώ το πνευ
μα, τη λαμπρότητα, το ρομαντισμό του, αν καΙ δεν είναι απ' τα
μεγάλα λογοτεχνικά μου πά&η. Άλλα ό ουγκω καΙ ό Γκαίτε καΙ δ
Σίλλερ καΙ σλοι οι μεγάλοι ποιητες σλων τών μεγάλων ε&νών ερ
μηνεύουν τις αιώνιες αξίες και το πνευμα μου τους ακολου&εί με
σεβασμο στΙς περιοχές, σπαυ ή Όμορφια καΙ ή ,Αλή&εια κι ή
Καλωσύνη γίνονται ενα.
Φοβαμαι στι εγραψα πολλα για τους φίλους μου τα βιβλία,
καΙ μονάχα μίλησα για τους συγγραφείς που αγαπώ περισσότερο.
ΚαΙ απ' αυτο μπορεί κανεΙς να βγάλει το συμπέρασμα, δτι ό,
κύκλος τών φίλων μου ητανε πολυ περιορισμένος καΙ σχι δημο
κρατικός, κι αυτο &αναι λα&εμένο συμπέρασμα. Μ' αρέσουν
πολλοΙ συγγραφείς για πολλους λόγους - ό Καρλαυλ με την ευ&ύ
τητά του καΙ το μίσος του στο ψέμμα, ό Γουόρντσγουρ&, που
διδάσκει την ενότητα του αν&ρώπου καΙ της φύσης. Βρίσκω ξε
χωριστη ευχαρίστηση στΙς ιδιορρυ&μίες του Χούντ, που μας επι
φυλάσσει πάντοτε εκπλήξει<:, στους παράξενους στίχους του Χέρρικ,
τους μυρωμένους με κρίνους καΙ τριαντάφυλλα. Μ ' αρέσει δ
Χουίττιερ για τον εν&ουσιασμό του καΙ την η&ική του ευ&ύτητα .
Τον γνώρισα, καΙ ή ευγενικη ανάμνηση της φιλίας μας μεγαλώνει
την ευχαρίστηση που μου δίνουν οι στίχοι του. Άγαπώ το Μαρκ
ΤουαΙν - ποιός δεν τον αγαπα ; Κι οι &εοί, ακόμη, τον αγάπη
σαν καΙ βάλανε μέσα του κά&ε σοφία' μετά, απο φόβο μήπως
γίνει πεσσιμιστής, περιβάλανε το μυαλό του μ' ενα φωτοστέφανο
αγάπης καΙ πίστης. Μ' αρέσει ό Σκωττ για τη φρεσκάδα, την
όρμη καΙ τη μεγάλη του εντιμότητα. Άγαπώ δλους τους συγγρα
φείς που η σκέψη τους, σαν του Λόουελλ, φτερουγίζει στο φως
της αισιοδοξίας - πηγες χαρας καΙ καλης &έλησης, με ξεσπάσμα
τα δργης πότε - πότε καί, που καΙ που, με μιαν ανακουφισΤΙΚ11
ακτινα συμπά&ειας καΙ επιείκειας.
Με μια λέξη, η λογοτεχνία είναι 11 ουτοπία μου ! Έδώ, δεν
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είμαι στερημένη απ' τα δικαιώματά μου. Κανένας φραγμος τών
αισ&ησεων δεν μ' αποκλείει απ' τη γλυκειά, σμορφη συντροφια.
τών φίλων μου τών βιβλίων. Μου μιλουν δίχως αμηχανία η αδε
ξιότητα. 'Όσα εμα&α κι δσα διδάχτηκα φαίνονται πολυ ασήμαν
τα, σε σύγκριση με την πλατεια αγάπη καΙ την ουράνια φιλαν
&ρωπία τους.

Κ ΕΦ Α Λ Α Ι Ο

ΧΧΙΙ

�Eλπίζω να μη συμπέραναν οι αναγνωστες μου, απ� το τε
λευταίο κεφάλαιο, το αφιερωμένο στα βιβλία, δη ή ανάγνωση
είναι ή μόνη μου διασκέδαση ' τα πράγματα, που με διασκεδά
ζουν, είναι πολλα καΙ ποικίλα.
Πολλες φορες εχω αναφέρει, σε προηγούμενα κεφάλαια, την
αγάπη μου για την έξοχη καΙ τα ύπαί&ρια σπόρο cιOταν ημουνα
πολυ μικρη εμα&α να τραβάω κουπΙ καΙ να κολυμπώ καΙ το κα
λοκαίρι, δταν πηγαίνω στο Ρ έν&αμ, σχεδΟν ζώ μέσα στη βάρκα.
",ΕΙ μεγαλύτερή μου ευχαρίστηση είναι να παίρνω τους φίλους
μου καΙ να πηγαίνομε βαρκάδα, δταν ερχονται να με δουν. Δε
μπορώ, βέβαια, να όδηγήσω τη βάρκα τελείως καλά. Συνή&ως.
κάποιος άλλος κά&εται στο τιμόνι, δσο έγω τραβάω κουπί. 'Όμως,
μερικες φορές, τραβάω κουπΙ χωρΙς να χρησιμοποιώ τιμόνι.
Προσπα&ώ να όδηγη&ώ απ' το αρωμα τών αγριων κρCνων, τών
νερόχορτων καΙ τών &άμνων, που φυτρώνουν στΙς οχ&ες, κ ι αυτο,
με διασκεδάζει πολύ. Χρησιμοποιώ κουπια με δερμάτινα λουριά ,
"
που τα συγκρατουν στερεα στους αρμούς, καΙ καταλαβαίνω απ
την αντίσταση του νερου πότε τα κουπια βρίσκονται σε ισορρο
πία. Κατα ΤΟν 'ίδιο τρόπο μπορώ ν' ανηληφ&ώ, πότε πηγαίνω
κόντρα στο ρευμα. Μ' αρέσει να παλεύω με τα κύματα καΙ τον
άνεμο. "Υπάρχει τίποτα πιο συναρπασηκο απ' το να ύποτάσσεις τη
δυνατή, μικρι1 βάρκα, στο χέρι καΙ στη &έλησή σου, να την κάνεις
να γλυστράει έλαφρα πάνω στΙς φωτεινες πλαγιες τών κυμάτων
καΙ να νοιώ&εις το στα&ερό, δυνατο κυμαησμο της &άλασσας ;
"Υ πο&έτω, δτι &α σάς φανεί αστείο, δταν διαβάσετε, δη μ'
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αρέσει ή βαρκάδα τΙς νύχτες, με το φώς του φεγγαριου. Δε μπο
ρώ, βέβαια, να δώ το φεγγάρι ν' ανεβαίνει στον ουρανό, πίσω απ'
τα πευκα, καΙ ν' απομακρύνεται σιγανα διαβαίνονως στα ουράνια,
ουτε το φωτεινο μονοπάτι, που σχηματίζει πάνω στο νερο για να
το ακολου&ήσουμε' αλλα ξέρω δτι βρίσκεται ψηλα καΙ ξαπλωμέ
νη πίσω στα μαξιλάρια με το χέρι μέσα στο νερό, νομίζω δτι
νοιώ&ω το τρεμοσβήσιμο του μανδύα του, κα&ως περνά. Πότε
πότε, ενα τολμηρο ψαράκι γλυστράει ανάμεσα στα δάχτυλά μου
καΙ συχνα ενα νούφαρο αγγίζει δειλα το χέρι μου. Καμια φορα
μου συμβαίνει, βγαίνοντας απο κάποιον απάνεμο δρμο η απο ενα
στενο πέρασμα, να αποχτώ ξαφνικα συνείδηση της απεραντωσύ
νης, που απλώνεται επάνω μου, να αΙσ&άνομαι μια φωτεινη ζε, "
" βγαι'
-στασια να με κυκλωνει. Δ"ε μπορεσα ποτε ν ανακαλυψω,
αν
'
νει απ' τα δέντρα που μάζεψαν τη &ερμότητα του ηλιου η απ'
το νερό. 'Έχω την ίδια α'(σ&ηση ακόμη καΙ στην καρδια της πό
λης. 'Έχω νοιώσει δμοια στΙς ψυχρες μέρες με τΙς καταιγίδες καΙ
τη νύχτα. Είναι σαν ενα &ερμο φιλΙ στο πρόσωπό μου.
eH διασκέδαση που προτιμώ είναι ή ΙστιοπλοΙα. ΤΟ καλοκαίρι
του 1 901 πηγα στη Νέα Σκωτία καΙ περισσότερο απο κά&ε αλλη
φορα γνώρισα τον ωκεανό. Άφοίί μείναμε λίγες μέρες στη χώρα
της Ευαγγελίνας, που το ποίημα του Λονγκφέλλου εχει τυλίξει με
γοητεία, πήγαμε, με τη ΜΙς Σάλλιβαν, στο Χάλιφαξ, δπου μεί
ναμε όλόκληρο σχεδΟν το καλοκαίρι. ΤΟ λιμάνι ηταν ή χαρα κι ό
παράδεισός μας. ΤΙ όμορφες εκδρομες με πανια κάναμε στο
Μπέντφορντ Μπέισιν, στη Μακ Νάμπ'ς 'Άιλαντ, στο Γιορκ Ρεν
τάου κιιΙ στο Νόρ&γουεστ "Αρμ Ι ΚαΙ τη νύχτα τί ηρεμες, ευχά
{>ιστες ώρες περάσαμε στη σκια τών μεγάλων, σιωπηλών πολεμι
κών Ι �Hταν δλα τόσο όμορφα, με τέτοιο ενδιαφέρον ! eH ανά
μνηση αυτών τών ήμερών είναι μια παντοτεινη χαρά.
Μια μέρα δ οκιμάσαμε μεγάλες συγκινήσεις. Γίνονταν λεμβο
,δρομίες στο Νόρ&γουεστ 'Άρμ, στΙς όποίες λάβαιναν μέρος οι
βάρκες τών διαφόρων πολεμικών. Μπήκαμε σε μια βάρκα με
πανί, μαζΙ με πολλους Cίλλoυς, για να παρακολου&ήσομε το δρόμο .
<Εκατοντάδες μικρες βάρκες πήγαιναν πέρα δώ&ε, ή μια κοντα
-στην αλλη, καΙ ή &άλασσα ήταν ΎΙσυχη. 'Όταν οι λεμβοδρομίες
τέλειωσαν καΙ στρέψαμε πλώρη για τη στεριά, κάποιος απ' τη
-συντροφια παρατήρησε ενα μαυρο σύννεφο να σηκώνεται απ' τη
'
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{}άλασσα, που μεγάλωσε κι άπλώ&ηκε, μέχρι που σκέπασε τον
ουρανό. Σηκώ&ηκε αέρας, καΙ τα κύματα αρχισαν να χτυπούν
κάποιο αόρατο εμπόδιο. ·Η μικρή μας βάρκα αντιμετώπιζε αφοβα
τον ανεμο ' με απλωμένα τα πανια καΙ τα σκοινια τεντωμένα,
εμοιαζε σα να στεκόταν στον αέρα. τη μια κατέβαινε, σε μια
δ ίνη, στα βά&η της &άλασσας, την αλλη βρισκόταν στην κορφη
απο ενα γιγάντιο κύμα, για να ξαναπέσει με &υμωμένα βογγητα
καΙ σφυρίγματα. ΤΟ μεγάλο πανΙ επεσε ξαφνικά. Δένοντας σκοινια
καΙ τρέχοντας εδώ καΙ κεί, παλεύαμε με τον αντί&ετο ανεμο, που
μας πετούσε απο δω κι απο κεί με αφάνταστη μανία. Οι καρδιές
μας χτυπούσαν γρήγορα καΙ τα χέρια μας τρέμανε απο συγκί
νηση, σχι απο φόβο, γιατΙ εϊχαμε καρδιες των Βίκιγκς καΙ ξέραμε
ότι ό καπετάνιος ή ιαν ό κύριος της καταστάσεως. Είχε κρατήσει
το τιμόνι σε πολλες καταιγίδες, μα στα&ερο χέρι καΙ μάτι εμπει
ρου &αλασσινου. Κα&ως μας προσπερνούσαν τα μεγάλα κα"ίκια
καί τα πολεμικα στο λιμάνι μας χαιρετούσαν και οι ναύτες ζητω
κραύγαζαν ΤΟν καπετάνιο της μόνης βάρκας με πανί, που ρΙψΟ
κινδύνευε στην τρικυμία. Τέλος, παγωμένοι, πεινασμένοι καΙ κα
τατσακισμένοι απ ' την κούραση φτάσαμε στην αποβά&ρα.
ΤΟ περσινο καλοκαίρι το πέρασα σε μια απ' τΙς πιο σμορφες
γωνιες ενος χαριτωμένου χωριού της Νέας 'Αγγλίας. ΤΟ Ρέν&αμ
είναι δεμένο μ' δλες σχεδΟν τίς χαρες καΙ τΙς λύπες μου. Για
πολλα χρόνια ή ρεντ Φάρμ, κοντα στο Κίνγκ Φίλιπς Πόντ, το
σπίτι τού κ. Τζ. Ε. Τσάμπερλεν καΙ της οικογενείας του, ήταν το
σπίτι μου. Θυμαμαι με βα&ειαν ευγνωμοσύνη την καλωσύνη των
τόσο αγαπημένων φίλων και' τις σμορφες μέρες που πέρασα κοντά
τους. Ή συντροφια των παιδιων τους ή ταν πολύτιμη για μένα.
Πήγαινα μαζί τους σ' δλα τα σπόρ, τις περιπλανήσεις στο δάσος
)ιαΙ τα παιχνίδια στο νερό. Οι μωρουδίστικες κουβέντες τών πιο
μικρων καΙ ή χαρα που δοκίμαζαν με τα παραμύ&ια που τους
ελεγα, για τους δαίμονες καΙ τους καλους νάνους καΙ για τον
ηρωα που πάλεψε με ,ην αγρια αρκούδα, είναι ευχάριστες ανα
μνήσεις. ·0 κ. Τσάμπερλεν με μύησε στα μυστήρια των δέντρων
καΙ των αγριολούλουδων, μέχρι που ακουγα, με το μικρο αυτι
της αγάπης, το χυμο να τρέχει μέσα στον κορμο της Βαλανιδιας
κι εβλεπα τον ηλιο να παιχνιδίζει στα φύλλα. 'Έτσι
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Σαν τις ρΕζες, που κρυμμένες στα σκοτεινα βάθη τής γής
παΕρνουν μέρος στη χαρα τής κορφής το ύ δέντρου και δέχονταΙ
απ' αυτην τη λιακάδα και τον καθάριο αέρα και τα φτερωτα οντα,
απα συμπάθεια Τής φύσης, Ιτσι ,
αντιλαμβάνομαι Όσο δ ε βλέπω .

Νομίζω, στι μέσα στον κα&ένα μας ύπάρχει μια ικανότητα ν' αν
τιλαμβανόμαστε τΙς εντυπώσεις και τις συγκινήσεις, που τΙς εχει
νοιώσει η αν&ρωπότητα απ' την αρχη της δημιουργίας της. Κά&ε
ατομο εχει μιαν ύποσυνείδητη ανάμνηση της πράσινης γης και
των νερων που κελαρύζουν, ετσι που η κώφωση και η τύφλωση
δε μπορουν να του στερήσουν αυτο το δωρο των περασμένων
γενεων. Αυτη η κληρονομικη ικανότητα είναι ενα είδος εκτης
α'ίσ&ησης - μια ψυχικη α'ίσ&ηση, που βλέπει, ακούει, νοιώ&ει,
σλα μαζί.
'Έχω πολλα δέντρα για φίλους στο Ρέν&αμ. 'Ένα απ' αυτά,
μια ωραιότατη βαλανιδιά, είναι η πιο μεγάλη περηφάνια μου.
'Όλους τους φίλους μου τους πηγαίνω να δουν αυτο το δέντρο
βασιλιά. Στέκεται σ' ενα ϋψωμα πάνω απ' το Κίνγκ Φίλιπς
ΙΙόντ, κι αυτοι που ξέρουν απο δέντρα λένε, ση μπορεί να στέ
κεται εκεί οχτακόσια 11 χίλια χρόνια. Μια παράδοση λέει, στι δ
Βασιλιάς Φίλιππος, δ ηρωϊκος αρχηγος των Ίνδιάνων, είδε για
τελευταία φορα τ,η γη και τον ουρανο κάτω απ' αυτο το δέντρο.
ΕΙχα αλλο ενα δέντρο φίλο, ευγενικο και πι() προσιτο απ' τη
μεγάλη βαλανιδιά, μια λευκα που ήταν φυτρωμένη στον κηπο
της ρεντ Φάρμ. 'Ένα απόγευμα, σε μια μεγάλη καταιγίδα, ενοιω
σα ενα τρομερο τράνταγμα στον τοίχο του σπιτιου καΙ κατάλαβα,
ακόμη καΙ πρίν μου το πουν, ση η λευκα επεσε. Βγήκαμε να
δουμε τον ηρωα, που αντεξε σε τόσες &ύελλες, και η καρδιά μου
πόνεσε σταν είδα πεσμένο το δέντρο, που ηρωικα πάλεψε και
ηρωικα νική&ηκε.
Άλλα ξέχασα, οτι ξεκίνησα να γράψω για το περσινο καλο
καίρι. Μόλις τέλειωσα τις εξετάσεις, πήγαμε με την ΜΙς Σάλλι
βαν σ' αυτη την πράσινη γωνιά, σπου ε'ίχαμε ενα μικρο εξοχικο
σπίτι, κοντα σε μια απ' τις τρείς λίμνες, που κάνουν περίφημο το
Ρέν&αμ . Έδω ήταν δικές μου 0'1 μεγάλες, ηλιόλουστες μέρες κι
σλες οι σκέψεις για μελέτη και Πανεπιστήμιο και Τι πολυ&όρυβη
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πόλη είχαν ξεχαστεί. Στο Ρέν&αμ, μόνον
στόν κόσμο εφτανε - πόλεμος,

η ήχω δσων γίνονταν

συμμαχία, κοινωνικες συγκρού

σεις. Μα&αίναμε για τη σκληρή, περιττη πάλη στο μακρινο Ειρη
νικό, μα&αίναμε για τους μεγάλους αγώνες του κεφαλαίου και της
εργασίας, που συνεχίζονταν.

Ξέραμε,

δτι, πέρα απ' τα σύνορα

της Έδέμ μας, οι αν&ρωποι δημιουργουσαν την ιστορία με τον
ιδρώτα του προσώπου τους, ενώ &α μπορουσαν να διασκεδάζουν.
"Αλλα δε δίναμε μεγάλη σημασία σ' αύτα τα πράγματα: Θα περ
νουσαν. Έδώ ηταν οι λίμνες και τα δάση και τα μεγάλα χωράφια
τα σπαρμένα μαργαρίτες καΙ τα λιβάδια με τα γλυκα αρώματα,
και αύτα &α μείνουν ετσι για πάντα.
'Όσοι νομίζουν, δτι οι αισ&ήσεις μας ξυπνοίίν μόνο με το
μάτι καΙ το αύτί, δείχνου ν εκπληξη δταν λέω, δτι βρίσκω διαφορά,
εκτος απ' την ελλειψη της ασφάλτου, στο περπάτημα στην πόλη
καΙ στην εξοχή, στΙς λεωφόρους και στους χωματόδρομους. Ξεχ
νουν, δτι δλο το σώμα μου ζεί τις γύρω μου συν&ηκες. ·0 συνε
χης &όρυβος της πόλης ερε&ίζει τα νευρα του προσώπου μου,
νοιώ&ω το ασταμάτητο βουητο ένος πλή&ους που δε βλέπω και ή
παράφωνη δχλαγωγία ενοχλεί το μυαλό μου. ΤΟ σύρσιμο τών με
γάλων τροχοφόρω ν στην ασφαλτο καΙ το μονότονο σφύριγμα τών
μηχανών τυραννουν αφάνταστα τα νευρα, δταν ή προσοχη δε ν
ποικίλεται απ' το &έαμα, που πάντα παρουσιάζουν οι πολυ&όρυ
βοι δρόμοι σε δσους βλέπουν.
Στη ν εξοχιΊ βρίσκεται κανεις μέσα στα ομορφα εργα της Φύ
σης μονάχα και ή ψυχη δε &λίβεται απ' τη σκληρη πάλη για την
επιβίωση, που συνεχίζεται διαρκώς στις μεγάλες πόλεις.

Πολλες

φορες πηγα στους στενούς, βρώμικους δρόμους τών φτωχικών
συνοικιών, και κοκκινίζω απο ντροπη και &λίψη στη σκέψη, δτι
τόσοι καλοΙ αν&ρωποι χαίρονται, επειδη ζουν σ' ανετα σπίτια και
γίνονται ομορφοι και δυνατοι ενώ αλλοι είναι καταδικασμένοι να
ζουν σε βρώμικες, ανήλιαγες τρώγλες και να γίνονται ασχημοι, να
μαραίνονται καΙ να σέρνονται.
τα παιδιά, που γεμίζουν αύτα τα &λιβερα σοκάκια, μισό
γυμνα και υποσιτισμένα, φεύγουν αμα δουν ενα απλωμένο χέρι,
γιατι φοβουνται πως απλώ&ηκε για να τα χτυπήσει. Φτωχα παι
δάκια ! ταχω μέσα στην καρδιά μου και με βασανίζουν μ' ενα
συνεχη πόνο.

Είναι και αντρες, καί γυναίκες, ολοι καμπουρια-
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σμένοι καΙ σκυφτοί, εχοντας χάσει το αν&ρώπινο σχημα. 'Άγγιξα
τα σκληρά, ροζιασμένα τους χέρια καΙ κατάλαβα τί ατέλειωτη πάλη
είν ' ή ζωή τους - μια σειρα απο σκληρούς, ταπεινωτικους αγώνες
καΙ προσπ-i&ειες αποτυχημένες για να γίνουν κάτι. ΟΗ ζωή τους
μοιάζει σα μια απέραντη ανισότητα της προσπά&ειας καί της τύ
χης. Λέμε, στι ό ηλιος κι ό αέρας είναι δώρα, δοσμένα απ' το
Θεο σ' σλους. Άλλα είναι αλή&εια j Στα σκοτεινα δρομάκια της
πόλης ό ηλιος δε λάμπει, κι ό αέρας πνίγεται. 'Άν&ρωπε, πώς
μπορείς να ξεχνάς καΙ να σβήνεις το συνάν&ρωπό σου, τον αδερ
φό σου , καΙ να λες «Τον αρτον ήμών τον επιούσιον δΟς ήμίν σή
μερον " , σταν αυτος το στερείται το ψωμί j Μακάρι ν' αφιναν οι
αν&ρωποι την πόλη, τη λαμπρότητα καΙ το &όρυβο καΙ το χρυ
σάφι τους, καΙ να ξαναγύριζαν στα δάση καΙ τα χωράφια καΙ στην
απλη, τίμια ζωή Ι Τότε τα παιδιά τους &α μεγάλωναν σαν τα ευ
γενικα δέντρα, καΙ οι σκέψεις τους &α μένανε αγνες καΙ κα&α
ρες σαν τ' αγριολούλουδα. Μου είν' αδύ\' ατο να μην τα σκέφτο
μαι σλα αυτά, σταν, υστερα απο ενα χρόνο στην πόλη, ξαναγυ
ρίζω στην εξοχή.
Πόση χαρα νοιώ&ω, σταν αισ&άνομαι ξανα το μαλακο χώμα
κάτω απ' τα πόδια μου, δταν παίρνω τα χλοερα δρομάκια που
με φέρνουν στα ρυάκια τα σκεπασμένα με τΙς φτέρες καΙ βρέχω
τα χέρια μου σ' ενα μικροσκοπικο καταρράχτη, που χύνει τΙς κε
λαρυστες νότες του, η δταν σκαρφαλώνω πάνω σ' ενα τοίχο απο
πέτρες, μέσα στα πράσινα χωράφια, που πέφτει καΙ κουνιέται, καΙ
χαίρομαι με το σκαρφάλωμα Ι
Μ' αρέσει ακόμη να τρέχω με το ποδήλατό μου. Είναι &αυμα
να αισ&άνεσαι τον αέρα κατα πρόσωπο και t11 γρήγορη κίνηση
του σιδερένιου αλόγου. ΟΗ ταχύτητα, με την όποία σκίζω τον
αέρα, μου δίνει μιαν ευχάριστη α'ίσ&ηση δύναμης καΙ ζωντάνιας
καΙ ή ασκηση κάνει γρήγορους τους χτύπους της καρδιάς καΙ το
μυαλο γεμάτο τραγούδια .
' Όποτε μπορώ, παίρνω το σκύλο μου στον περίπατο, η με
το ποδήλατο, η με τη βάρκα. Είχα πολλους φίλους σκυλιά, πε
λώρια μαντρόσκυλα, κυνηγόσκυλα με απαλο βλέμμα, σέττερ που
ξέρανε τα δάση καΙ τίμια, σπιτίσια σκυλάκια. 00 τωρινός μου
σκύλος είναι ενα τέτοιο σκυλί, σπιτίσιο απο καλη ράτσα, με γυ
ριστη ουρα καΙ το πιο αστείο μουσούδι, που μπορεί καν εΙς να
1 10
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βρεί σε σκύλο. τα σκυλιά, φαίνεται, καταλαβαίνουν τί στερουμαι
καΙ πάντα στέκονται δίπλα μου, σαν εΙμαι μόνη. Μ' αρέσουν οι
-&ερμές τους εκδηλώσεις καΙ το εύγλωττο κούνημα της ούρας τους.
'Όταν μένω μέσα, τΙς βροχερες μέρες, διασκεδάζω σαν δλα,
τα κορίτσια. Μ' αρέσει να πλέκω με βελόνες η με βελονάκι' δια
βάζω με τον ακατάστατο τρόπο που μ' αρέσει, μια σειρα απο δώ,
μια απο κεί. Παίζω μια η δυο παρτίδες σκάκι, αμα εχω παρέα.
·Έχω μια ειδικη σκακιέρα γι' αντό: τα τετράγωνα είναι βα&ουλά,
για να στέκονται τα πιόνια στα&ερά. τα μαύρα πιόνια είναι πλα
τεια στην κορφή, τ' ασπρα στρογγυλεμένα. Κά&ε πιόνι εχει μια
τρύπα στη μέση, για να εφαρμόζεται ενα μετάλλινο κουμπί,

που

ξεχωρίζει το βασιλια απ' τα κοινα πιόνια. Τά πιόνια εχουν δύο
μεγέ&η, τα ασπρα είναι πιο μεγάλα απ' τά μαυρα κι ετσι δε δυ
σκολεύομαι να βρίσκω τΙς κινήσεις του αντιπάλου μου: 'Ακκου
μπώ απαλα τα χέρια μου πάνω στη σκακιέρα, μετα απο κά&ε κί
νηση. eH δόνηση απ' την κίνηση του πιονιού στη σκακιέρα μου
δείχνει, πότε ερχεται ή σειρά μου να παίξω.
"Αμα τύχει να είμαι μόνη καΙ με τεμπέλικη διά&εση, ρίχνω
πασσέντσες, που μ' αρέσουν. Χρησιμοποιώ μια τράπουλα, που
στη δεξια ακρη το κά&ε χαρτΙ εχει σημεία μπράιγ για να δείχνει
τί είναι. "Αμα γύρω μου είναι παιδιά, μ' αρέσει να παίζω μαζί
τους. Χαίρομαι τη συντροφια καΙ του πιο μικρου παιδιου καΙ τα
παιδια συνή&ως μ' αγαπουν. Με παίρνουν και μου δείχνουν τα
πράγματα που τους αρέσουν. Βέβαια, τα πιο μικρα δε μπορουν
να μιλQυν με τα δάχτυλα' &λλα τα καταφέρνω να διαβάζω τα
χείλη τους. "Αμα δε μπορώ,

καταφεύγουν σε βουβες κινήσεις.

Πότε - πότε κάνω λά&ος' τότε, ενα ξέσπασμα παιδιάστικου γέ
λιου υποδέχεται το σφάλμα μου, κι ή παντομίμα ζαναρχίζει. Συχνα
τους διηγουμαι ιστορίες η τους μα&αίνω παιχνίδια καΙ οι φτερω
τες ώρες περνουν και μας αφίνουν χαρούμενους.
τα μουσεία καΙ τα καταστήματα, που πουλουν εργα τέχνης,
είναι κι αύτα πηγες εύχαρίστησης καΙ εμπνευσης. 'Ασφαλώς &α
φανεί παράξενο σε πολλούς, δτι το χέρι,

χωρΙς τη βοή&εια της

δρασης, μπορεί να νοιώ&ει την κίνηση, το α'ίσ&ημα καΙ την δμορ
φια πάνω στο ψυχρο μάρμαρο κι δμως είναι αλή&εια, δτι παίρνω
αμέτρητη χαρα απ' το αγγιγμα των μεγάλων εργων τέχνης. Κα
&ως τα ακροδάχτυλά μου πιάνουν τΙς γραμμες καΙ χα'ίδεύουν τΙς
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'Κοιλότητες, ανακαλύπτουν τη σκέψη καΙ τη συγκίνηση, που &έ
λησε ν' αποδώσει ό καλλιτέχνης. Μπορω να νοιώσω στα πρό-'
σωπα των &εων καΙ των ηρώων το μίσος, το &άρρος καΙ την
αγάπη, το 'ίδιο κα&αρά, δπως στα πρόσωπα των ζωντανων αν
&ρώπων, που μπορω ν' αγγίζω. Αισ&άνομαι στη στάση της 'Άρ
τεμης τη χάρη καΙ την ελευ&ερία του δάσους καΙ το πνευμα, που
η μερώνει το λιοντάρι του βουνου και ύποτάσσει τα πιο αγρια
πά&η. ·Η ψυχή μου χαίρεται τη νωχέλεια καΙ τΙς χαριτωμένες Κα
μπύλες της Άφροδίτης. ΚαΙ στους μπρούντζους του Μπαρρε τα
μυστικα της ζούγκλας μου αποκαλύπτονται.
'Έχω στην κάμαρά μου , κρεμασμένο στον τοίχο, ενα μετάλ
λιο με το πρόσωπο του ·Ομήρου, αρκετα χαμηλά, για να μπορω
να το φτάνω καΙ να πιάνω το ομορφο, λυπημένο πρόσωπο με
σεβασμο γεματο αγάπη. Πόσο καλα γνωρίζω την κά&ε γραμμη σ'
αυτο το μεγαλόπρεπο μέτωπο - σημάδια μιας ζωης γεμάτης πι
κρες στιγμες πάλης καΙ &λίψης' τα μάτια τα χωρΙς φως ψάχνουν
να βρουν, ακόμη καΙ σΤΟν ψυχρο γυψο, το φως και το γαλάζιο
ουρανο τη αγαπημένης ·Ελλάδας, αλλα ψάχνουν μάταια' το ομορφο
στόμα είναι στα&ερο κι ειλικρινες καΙ τρυφερό. Είναι το πρό
σωπο ένας ποιητη κι ένας αν&ρώπου, που γνώρισε τη &λίψη. ·Ά !
Πόσο καλα καταλαβαίνω αυτο που του ελειπε - την ατέλέιωτη
,
νυχτα, που" τον περιε'β αλ ε.
Σκοτάδι, σκοτάδι μέσα στον ηλιο το ύ μεσημεριού,
ατέλειωτο σκοτάδι, άλικη εκλιψη
χωρις καμιαν έλπίδα για μιαν αχτίνα φως !

Με τη φαντασία μου μπορω ν' ακούσω το τραγούδι του
·Ομήρου, κα&ως πήγαινε απ' το ενα στρατόπεδο στα αλλλο με
αστα&η, αβέβαια βήματα, να τραγουδάει για τη ζωη καΙ τον
ερωτα, για ταν πόλεμο, για τα μεγάλα κατορ&ώματα μιας ευγε
νΙΚ11ς φυλης. � Hταν ενα &αυμάσιο, ενδοξο τραγούδι καΙ χάρισε
στον τυφλο ποιηΤ11 ενα α&άνατο στέμμα, το &αυμασμο δλων των
εποχων.
Μερικες φορες αναρωτιέμαι, μήπως το χέρι είναι πιΟ ευαι
·σ&ητο στΙς δμορφιες της γλυπτικης παρα το μάτι. Νομίζω, δτι
δ &αυμάσιος, ρυ&μικος παλμος των ευ&ειων καΙ των καμπύλων
μπορεί να είναι πιο πολυ αισ&ητος στην αφή, παρα στην δραση,
1 12
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Άλλα σπως κι (lv είναι, νoιώ�ω "(ην καρδια "(ων αρχαίων "Ελλή
νων να χτυπα μέσα σt'ους μαρμάρινους �εoύς "(ων .
.,Αλλη μια εύχαρίσt'ηση είναι το �έαt'ρο. Χαίρομαι σων μου
δ ιηγουνt'αι ενα εργο, τη στιγμη που παίζεται στη σκηνή, πολυ
περισσότερο απ' στι σταν το διαβάζω, γιατΙ εχω την εντύπωση,
στι ζω στο μέσο "(ων διαδραματιζομένων γεγονότων. Είχα το προ
νόμιο να γνωρίσω μερικους ή�oπoιoύς, άντρες καΙ γυναίκες, που
εχουν τη δύναμη να σε μαγεύουν εt'σι, που ξεχνας τόπο καΙ χρόνο
καΙ ξαναζείς το ρομαντικο παρελ�όν. Μ' άφησαν ν' αγγίξω t'o
πρόσωπο καΙ t'o κοστουμι "(Ύ)ς "Ελεν Τέρρυ, ενω ενσάρκωνε τον
ιδανικο τύπο μιας βασίλισσας. ΚαΙ γύρω της πεt'ουσε εκείνη ή
αόρατη μεγαλοπρέπεια, που περιβάλλει τη δυστυχία. Κοντά της
σt'εκόt'αν δ Σερ Χένρυ ''Ιρβινγκ, κρατώντας τα βασιλικα σύμβολα'
καΙ στην κά�ε "(ου κίνηση καΙ στάση υπηρχε μεγαλοπρέπεια καΙ
πνευματικόt'ητα καΙ ή βασιλικη αξιοπρέπεια, που υποβάλλει το
σεβασμο καΙ προέρχεται απο την κά�ε γραμμη του εκφρασt'ικου
προσώπου του. Στο πρόσωπο "(ου βασιλιά, που t'o φορουσε σα
μάσκα, κυριαρχουσε μια �λίψη απλησίασt'η, που δε �α ξεχάσω
ποτέ.
Γνωρίζω καΙ "(ον κ. Τζέφφερσον, κι είμαι περήφανη που
είναι φίλος μου. Πηγαίνω καΙ τον βλέπω στο �έατρo, σταν είμαι
εύκαιρη. cH πρώτη φορά, που τον είδα στη σκηνή, ήταν τον
καιρο που πήγαινα ακόμη σχολείο στη Νέα ΟΥ όρκη. 'Έπαιζε το
.,ΡΙπ φον Βίνκλε » . Εϊχα διαβάσει πολλες φορες την υπό�εση,
αλλα ποτε δεν είχα νοιώσει τον ηρεμο, σλο κατανόηση, καλο χα
ρακτηρα του Ρίπ, σπως στο . &έατρο. ΤΟ γεματο πά&ος, ώραίο
παίξιμο του κ. Τζέφφερσον με γέμισε μ' εν&ουσιασμό. 'Έχω δια
τηρήσει στα δάχτυλά μου την εικόνα του γερο - Ρίπ, που δε �α
τη χάσω ποτέ. Μετα το εργο, ή ΜΙς Σάλλιβαν με πηγε να τον δω
στα παρασκήνια κι επιασα το παράξενο κοστούμι του καΙ τα κυ
ματιστα μαλλια καΙ τα γένια του. cO κ. Τζέφφερσον μ' αφησε να
αγγίξω το πρόσωπό του κι ετσι μπόρεσα να φανταστω πως φαι
νόταν ξυπνώντας απ' τον υπνο των εΊκοσι χρόνων καΙ μου εδειξε
πόσο δύσκολο ήταν να ξαναστα�εί Oρ�ιoς.
Τον ξαναείδα στους « 'Αντιπάλους» . Μια φορά, που τον είδα
στη Βοστώνη, επαιξε για χάρι μου τΙς πιο σημαντικες σκηνες του
εΡΥου. cH α'ί&ουσα υποδοχης ήταν ή σκηνή . Αυτος και δ Υιός του
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κά&ονταν στο μεγάλο τραπέζι καΙ Ο Μπομπ Aκρ�ς εγραφε την
πρόσκλησή του σε μονομαχία. Παρακολου&ουσα σλες τΙς κινήσεις
του με τα χέρια μου καΙ καταλάβαινα τΙς αστείες του, αδέξιες κι
νήσεις σπως ποτε δε &α τΙς καταλάβαινα, αν μου τΙς ελεγαν στα
δάχτυλα. Μετα σηκώ&ηκαν για τη μονομαχία και ακολου&ουσα
το γρήγορο χτύπημα των ξιφων καΙ την απελπισία του φτωχου
Μπόμπ, κα&ως το &άρροι;: εφευγε απ' τα χέρια του. Ξαφνικά, ό
μεγάλος η&οποιος εδωσε μια στα ρουχα του καΙ αλλαξε εκφραση,
καΙ σε μια στιγμη βρέ&ηκα στο χωριο «Φόλλιν Γουωτερ» καΙ ενοιωσα
τα μαλλια του Σνάιντερ στα γόνατά μου. Ό κ. Τζέφφερσον αρ
χισε ν' απαγγέλει τους πιο σμορφους διαλόγους του Ριπ φον Βίν
κλε, δπου το δάκρυ ερχεται μαζΙ με το χαμόγελο. Μου ζήτησε να
του δείξω, σπως μπορουσα, τΙς Κ ινήσεις καΙ τΙς χειρονομίες, που
ταίριαζαν με τα λόγια. Βέβαια, δεν εχω ίδέα απο δραματικη τέ
χνη, καΙ μονάχα αποτολμουσα δειλα να μαντέψω μερικες κινήσεις .
Αλλά, με μεγάλη τέχνη, εκείνος ταίριαζε τις κινήσεις στα λόγια.
Ό στεναγμος του Ρίπ, κα&ως ψι{)'υρίζει «Τόσο γρήγορα ξεχνιέται
κανείς, σταν φεύγει ; " Τι απελπισία, με την οποία γυρεύει το
σκυλΙ καΙ το τουφέκι του υστερα απο ε'ίκοσι χρόνια καΙ Τι κωμικη
αναποφασιστικότητά του τη στιγμή, πόυ υπογράφει το συμβόλαιο
με το Ντέρρικ - ολα μοιάζουν σα να βγηκαν απ ,; την ιδια τη
, αυτη
� ' ειναι
'3'
' οπου οΙ:' λ α συμβ αινουν
,
η �ι δ ανικη' ζωη,
οπως νοζ ωη·
μίζομε οτι &απρεπε να γίνουν.
Θυμάμαι καλα την πρώτη φορά, που πηγα στο &έατρο, πρΙν12 χρόνια. cH 'Έλση Λέσλη, Τι μικρη η&οποιός, ηταν στη Βο
στώνη καΙ Τι ΜΙς Σάλλιβαν με πηγε να τη δω στον « ΙΙρίγκηπα
καΙ το Φτωχό » . ποτε δε &α ξεχάσω τΙς εναλλαγες της μεγάλης
χαράς καΙ της πικρης &λίψης, που μουδωσε αυτο το μικρο εργο,
ουτε το εξαιρετικο κορίτσι, που επαιξε. Μετα το εργο μου επέ
τρεψαν να πάω να τη συναντήσω με το βασιλικό της κοστούμι.
Δύσκολα &α μπορ )υσε να βρε&ει πιο χαριτωμένο καΙ αξιαγάπητο
παιδΙ απ' την 'Έλση, κα&ως στεκόταν, μ' ενα σύννεφο χρυσαφέ
νιων μαλλιων να κυματίζει πάνω στους ωμους της, μ' ενα φω
τεινο χαμόγελο, χωρΙς σημάδια δειλίας 11 κούρασης, αν καΙ είχε
παίξει μπροστα σε μεγάλα κοινό. Μόλις είχα αρχίσει να μα&αίνω
να μιλω, καΙ είχα επαναλάβει πολλες φορες πρΙν τ' σνομά της,
για να το πω σωστά. Φανταστείτε τη χαρά μου, δταν κατάλαβε
οι

•
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τΙς λέξεις που της είπα καΙ χωρΙς δισταγμο μουδωσε το χέρι της.
Δεν είν' αλή{f εια , λοιπόν , δτι, μ' δλες τΙς φυσικες ελλείψεις
μου , ή ζωή μου αγγίζει, σε πολλα σημεία , τη ζωή τού ομορφου
κόσμου ; ΤΟ κά{f ε τί εχει τα δικά του {fαύματα , ακόμη καΙ το σκο
τάδι καΙ ή σιωπή , καΙ μα{fαίνω , δποια κ ι αν είναι ή κατάστασή
μου , να είμαι μέσα σ' αύτην εύχαριστημένη.
Μερ ι κες φορές , εΙν' αλή{f εια , ενα α'ίσ{fημα απομόνωσης μ ε
τυλίγει, σαν ψυχρι'] πάχνη, κα{fως κά{f ομαι μόνη καΙ περιμένω
μπροστα στην κλειστη πόρτα της ζωης. Πέρα απ' αύτην είναι το
φώς κι ή μουσικη καΙ ή γλυκεια συντροφικότητα' αλλα δε μπορώ
να μπώ . Ή μοίρα , σιωπηλη κι αδυσώπητη , μου φράζει το δρόμο ·
Πρό{fυμα {fιX τη ρωτούσα να μού πεί την αιτία της αύταρχικης
της απόφασης , γιατΙ ή καρδιά μου είναι ακόμα ανυπόταχτη καΙ
δλο πά{fος ' αλλα η γλώσσα μου δε {f έλει να προφέρει τα πικρά,
μάταια λόγ ι α , που μουρχονται στα χείλη καΙ πέφτουν πίσω στην
καρδιά μου , σα δάκρυα πνιγμένα. ° Η σιωπη κά{f εται πελώρια
πάνω στην ψυχή μου. ' Ύστερα , ερχεται χαμογελαστη ή ελπίδα
καΙ ψι{f υρίζει « Ο Υπάρχει χαρα ακόμη καΙ στο να ξεχνας τον εαυτό
σου » . 'Έτσι , προσπα{fώ να φτιάξω ηλιο μου το φώς , που βλέ
πουν τών αλλων τα μάτια , συμφωνία μου , τη μουσικη που ακούν
τών αλλων τ' αύτια και' εύτυχία το χαμόγελο στών αλλων τα
χείλη.

ΚΕΦΑΛ Α Ι Ο

ΧΧΙ Ι Ι

Θα{f ελα να πλουτίσω αύτο τ ο βιβλίο μ ε τ α ονόματα εκείνων ,
που συντελέσανε στην εύτυχία μου. ΜερικοΙ απ' αύτους είναι
γραμμένοι στην ίστορία της λογοτεχνίας μας καΙ εΙν' αγαπητοΙ σε
πολλούς , ενώ αλλοι είναι εντελώς αγνωστοι στους περισσότερους
αναγνώστες μου. Ά λλα ή επίδρασή τους , αν καί δεν εχουν φήμη ,
{fιX μείνει α{fάνατη γιά κείνους , που τους γλύκανε τη ζωη καΙ τη
γέμισε εύγένεια. Ο Υ πάρχουν στη ζωή μας αξιομνημόνευτες μέρες ,
αύτές , που συνανταμε αν&ρώπους , οί οποίοι μας συναρπάζουν
σαν ενα ωραίο ποίημα , αν{j' ρωποι , που το σφίξιμο τού χεριού τους
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μεταγγίζει μιαν ανέκφραστη συμπά&εια καΙ ή γλυκειά, πλούσια
φύση τους απλώνει στο ανήσυχο πνεύμα μας μια &αυμάσια ανα
κούφιση σα &ε'ίκο δώρο. τα συμπλέγματα, οι ερε&ισμοί, 0'1. εγνοιες
που μας απορροφούσαν, περνούν σαν ασχημα σνειρα και ξυπναμε
με καινούρια μάτια κι αυτιά, για να δούμε και ν' ακούσομε την
δμορφια καΙ την αρμονία τού αλη&ινού κόσμου τού Θεού. τα
ασήμαντα, που γεμίζουν την κα&ημερινή μας ζωή, αν&ίζουν ξαφ
νικα καΙ γίνονται λαμπρες δυνατότητες. Μ ε μια λέξη, οταν εχομε
τέτοιους φίλους κοντά μας, νοιώ&ομε πως είναι σλα καλά. ·Ίσως
δεν τους ξέραμε πρίν, 'ίσως δεν τούς ξανασυναντήσομε στο δρόμο
μας' αλλα ή επίδραση της ηρεμης καΙ ωριμης φύσης τους είναι
σαν ενα φάρμακο για τη δυστυχία μας καΙ νοιώ&ομε το &εραπευ
τικό της αγγιγμα, σπως νοιώ&ει δ ωκεανος το βουνίσιο νερο να
δροσίζει την αλμύρα του .
Συχνα με ρωτούν. «Δε σ' ενοχλούν 0'1. αν&ρωποι j » . Δεν κα
ταλαβαίνω απόλυτα τί σημαίνει αυτό. Νομίζω ση οι επισκέψεις
τών ανόητων καΙ τών περίεργων , ιδιαίτερα τών ανταποκριτών τών
εφημερίδων, είναι πάντα ακαιρες. Δε μ' αρέσουν, ακόμη, οι αν
&ρωποι, που προσπα&ούν να μιλούν ετσι, ωστε να τους καταλα
βαίνω. Μοιάζουν με κείνους, που περπατούν δίπλα σου καΙ μι
κραίνουν το βημα τους, για να το ταιριάσουν με το δικό σου. ΚαΙ
στΙς δυο περιπτώσεις , ή υποκρισία εΙναt το 'ίδιο απελπιστική.
τα χέρια σσων συναντώ εχουν μιαν αφωνη ευγλωττία για
μένα. ΤΟ αγγιγμα μερικών είναι μια αναίδεια. Συνάντησα αν&ρώ
πους τόσο αδειους απο χαρά, που σταν εσφιγγα τα δάχτυλά τους
τα παγωμένα ενοιω&α σα νασφιγγα το χέρι τού βόρειου πόλου.
'Άλλοι εχουν ηλιαχτίδες μέσα στα χέρια και το σφίξιμό τους σού
ζεσταίνει την καρδιά. ΙΙολλες φορες αυτη τη ζεστασια τη δίνει το
αγγιγμα ενος παιδικού χεριού' εχει μέσα του τόσο φώς για μένα,
οσο τα μάτια ένος αγαπημέ,'ου για τους αλλους, Μια εγκάρδια
χειραψία Τι ενα φιλικο γράμμα μού φέρνει απέραντη χαρά.
'Έχω πολλους μακρινους φίλους , που ποτε δεν είδα. Είναι
τόσοι, που συχνα δεν τα καταφέρνω ν' απαντήσω στα γράμματά
τους' αλλα &έλω να εκφράσω εδώ την ευγνωμοσύνη μου για τα
καλά τους λόγια, σσο κι αν δεν τη δείχνω πάντα σπως πρέπει.
Θεωρώ σαν ενα απ' τα μεγαλύτερα προνόμια της ζωης μου,
το ση γνώρισα καΙ κουβέντιασα με πολλους πνευματικους αν&ρώ116
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πους. Μόνο οσοι γνώρισαν τον επισκοπο Μπρούκς, μπορουν να
εκτιμήσουν πόση χαρα μοί)δωσε ή φιλία του. Σαν ημουνα παιδι
μ' αρεσε να κά&ομαι στα γόνατά του και να πιάνω το μεγάλο
χέρι του με το δικό μου, ενώ ή ΜΙς �άλλιβαν Ελεγε στο αλλο χέρι
τα όμορφα λόγια του για το Θεο και' τον πνευματικο κόσμο. Τον
ακουγα με παιδιάστικο &αυμασμο κι ευχαρίστηση. Δε μπορουσε το
πνευμα μου να φτάσει το δικό του, αλλα μουδινε μια πραγματικη
αΊσ&ηση της χαρας της ζωης καΙ ποτε δεν εφευγα απο κοντά του,
δίχως να πάρω μαζί μου μιαν ωραία σκέψη, που ή δμορφια και'
το βά&ος της μεγάλωναν, δσο περνουσαν τα χρόνια. Μια φορά,
δταν βασανιζόμουνα να καταλάβω, γιατΙ ύπάρχουν τόσες &ρη
σκείες, είπε : « · Υπάρχει μία παγκόσμια &ρησκεία, ·Έλεν, η &ρη
σκεία της αγάπης. Άγάπησε τον ουράνιο Πατέρα μ' δλη την καρ
δια και' την ψυχή σου, αγάπησε κά&ε παιδΙ του Θεου δσο μπο
ρείς, να &υμασαι, δτι οί δυνάμεις του καλου είναι μεγαλύτερες απ'
τΙς δυνάμεις του κακου' και &αχεις τότε το κλειδι τών ουρανών» .
Και' ή ζωή του ολόκληρη υπηρξε ή εφαρμογη αυτης της μεγάλης
αλή&ειας. Στην ευγενικη ψυχή του ή αγάπη κι ή πλατεια γνώση
συγχωνεύονταν με την πίστη, που είχε μεταμορφω&εί σε επί
γνωση. 'Έβλεπε
Τό Θεό μέσα σ' δλα, δσα ελευθερώνουν και όδηγούν ψηλά,
Σ' δλα τα ταπεινά, που γλυκαΕνουν και παρηγορούν.

·0 επίσκοπος Μπρουκς δε με δίδαξε κανένα ιδιαίτερο δόγμα'
αλλα εβαλε στο μυαλό μου δυο μεγάλες ιδέες - την πατρότητα
του Θεου και' την αδελφικότητα τών αν{)'ρώπων. Και μ' εκανε
να καταλάβω, δτι αυτες οί αλή&ειες είναι οί βάσεις της κά&ε πί
στης και της κά&ε μορφης λατρείας. · 0 Θεος είναι αγάπη. · 0
Θεος είναι ο Πατέρας μας, ε'{μαστε τα παιδιά του. Γι' αυτό, δλα
τα σύννεφα &α φύγουν. 'Έστω καΙ αν το δίκαιο καμια φορα πα
ραμερίζεται, το κακο δε &α νικήσει στο τέλος.
Είμαι πολυ ευχαριστημένη σε τουτο τον κόσμο για να πολυ
σκέφτομαι το υπερπέραν, αλλα μ' αρέσει να πιστεύω, δτι εχω
φίλους αγαπημένους, που με περιμένουν στο μυστηριώδη τόπο ,
δπου κατοικεί ο Θεός. Μ' δλο που τα χρόνια κυλουν, μου φαί
νεται, δτι βρίσκονται τόσο κοντά μου, ωστε δε &α παραξενευόDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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μουνα, αν σε κάποια στιγμη μοϋσφιγγαν το χέρι καΙ μού μιλού 
σαν με αγάπη, σπως πρΙν πε&άνουν.
Άπο τότε πιιυ πέ&ανε Ο επίσκοπος Μπρουκς διάβασα ολό
κληρη τη Βίβλο, κα&ως καΙ μερικα φιλοσοφικα εργα για τη &ρη
σκεία, ανάμεσά τους το «ουρανος και κόλαση » του Σβέντενμποργκ
καΙ την «'Άνοδο του Άν&ρώπου» του Ντράμμοντ, καΙ δε βρηκα
κανένα « πιστεύω. καΙ κανένα σύστημα πιο ίκανοποιητικο για την
ψυχή, απ' το «πιστεύω» της αγάπης του επισκόπου Μπρούκς.
Γνώρισα το Χένρυ Ντράμμοντ καί ή ανάμνηση το'υ δυνατού, &ερ
μού χεριού του είναι ευλογία. Ήταν ο πιο συμπα&ητικος φίλος.
'Ήξερε τόσα καΙ ήταν τόσο πνευματώδης, που ήταν αδύνατο να
πλήξεις κοντά του.
Θυμάμαι την πρώτη φορά, που συνάντησα τον "Όλιβερ
Γουέντελλ Χόλμς. Κάλεσε τη ΜΙς Σαλλιβαν καΙ μένα να τον επι
σκεφ&ουμε ενα κυριακάτικο απόγευμα. �Hταν στην αρχη της
ανοιξης, μόλις είχα μά&ει να μιλώ. Πήγαμε αμέσως στην βιβλιο
&ήκη του, σπου τον βρήκαμε κα&ισμένο σε μια μεγάλη πολυ&ρό
να κοντα στην αναμμένη φωτιά, που ελαμπε καΙ τριζοβ()λουσε
στο τζάκι, να σκέφτεται, ελεγε, τον παληο καιρό.
« ΚαΙ να ακουτε τον ψί&υρο του ποταμού Τσάρλς» , συμπλή
ρωσα. «ΝαΙ. απάντησε, «ο Τσαρλς μου φέρνει ωραίες ιδέες» .
ΤΟ δωμάτιο είχε μια μυρωδια τυπωμένου χαρτιού καΙ δέρματος
καΙ κατάλαβα, στι ήταν γεματο βιβλία· απλωσα ενστικτωδώς το
χέρι" για να τα πιάσω. τα δάχτυλά μου αγγιξαν ενα ομορφο
τόμο με τα ποιήματα τού Τέννυσον καΙ σταν ή ΜΙς Σάλλιβαν μου
είπε τί ηταν, αρχισα ν' απαγγέλω :
Χτύπα, χτύπα, χτύπα
Τις ψυχρες γκρΕζες σου πέτρες, θάλασσα !

Άλλα ξάφνου σταμάτησα. 'Ένοιωσα δάκρυα πάνω στο χέρι μου.
'Έκανα τον αγαπημένο μου ποιητη να κλάψει, καΙ ημουνα απελ
πισμένη. Μ' εβαλε να κα&ήσω στην πολυ&ρόνα του καΙ μουφερε
διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα να δώ. 'Όταν μου το ζήτησε,
απάγγειλα το Φυλακισμένο Ναυτίλο, που ήταv, εκείνο τον και
ρό, το αγαπημένο μου ποίημα; Άργότερα είδα πολλες φορες τον
"Όλιβερ Γουέντελλ Χόλμς καΙ εμα&α ν' αγαπώ τον αν&ρωπο (ίσο
αγαπουσα τον ποιητή .
118
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Μια ομορφη καλοκαιρινη μέQα, λίγο υστερα απ' την επίσκε
ψή μας στο Χόλμς, πήγαμε με τη ΜΙς Σάλλιβαν να δούμε τον
Χουίττιερ στο ησυχο σπίτι του, στο Μέρριμακ. cH ευχάριστη φι
λοφροσύνη του καΙ ό παράξενος τρόπος, που μιλΟύσε, με τράβη
ξαν κοντά του. Είχε ενα τόμο ποιημάτων του σ' ανάγλυφη γραφη
καΙ διάβασα το ποίημα. «'Απ' τον καιρο τού σχολείου» . Έν&ου
σιάστηκε, που πρόφερα τόσο καλα τΙς λέξεις καΙ είπε, στι δε δυ
σκολευόταν κα&όλου να με καταλαβαίνει. 'Ύστερα εκανα πολλες
ερωτήσεις σχετικες με το ποίημα καΙ διάβαζα τΙς απαντήσεις του
αγγίζοντας το χέρι μου στα χείλη. Είπε, στι αυτος ήταν το μικρο
παιδΙ στο ποίημα καΙ τ' ονομα τού κοριτσιού ήταν Σάλλυ, καΙ
πολλα ακόμη, που τα ξέχασα. Άπάγγειλα καΙ το «Λάους Ντέο " .
( ,, "Υ μνος στο Θεο » ) καΙ κα&ως ελεγα τ α τελευταία λόγια, εβαλε
στα χέρια μου το αγαλματάκι ενος σκλάβου. Άπ' το ζαρωμένο
του κορμΙ πέφτανε τα δεσμά, σπως επεσαν απ' τα μέλη του Πέ
τρου, σταν ό αγγελος τον εβγαλε απ' τη φυλακή. Μετά, πήγαμε
στο σπουδαστήριό του καΙ εγραψε αυτο το αυτογραφο για τη ΜΙς
Σάλλιβαν : «Με μεγάλο &αυμασμο για το ευγενικο εργο που εφε
ρες σε πέρας ελευ&ερώνοντας το πνεύμα της αγαπημένης μα&η
τρίας σου, είμαι ειλικρινης φίλος σου.
Τζων Γκ. Χοvtττιερ)) .

ΚαΙ προφορικα εδειξε το &αυμασμό του λέγoντι;tς μου. «Είναι
Τι πνευματική σου ελευ&ερώτρια» . Μετα μας πηγε ως τη πόρτα
καΙ με φίλησε τρυφερα στο μέτωπο. Τού ύποσχέ&ηκα, στι &α ξα
ναπήγαινα να τον δώ το αλλο καλοκαίρι· αλλα πέ&ανε πρΙν να
εκπληρω&εί αυτη Τι ύπόσχεση .
Ό δόκτωρ 'Έντουαρντ 'Έβερεττ Χέιλ είν' ενας απ' τους πα
ληότερους φίλους μου. Τον ξέρω απο τότε που ημουνα δκτω χρό
νων, καΙ Τι αγάπη μου γι' αυτον μεγάλωσε με τα χρόνια. Ή σοφή,
τρυφερη συμπά&ειά του ήταν το στήριγμά μας τΟν καιρο της δο
κιμασίας καΙ της &λίψης, καΙ το δυνατό του χέρι μας βοή&ησε να
τα βγάλομε πέρα σε πολλες σκληρες ώρες. Κι αυτό, που εκανε
για μας, τοκανε για χιλιάδες αν&ρώπους, που περνούσαν δύσκο
λες στιγμές. Γέμισε τα παληα ασκια του δόγματος με το καινού
ριο κρασΙ της αγάπης κι εδειχνε στους αν&ρώπους τί σημασί 1 εχει
Τι πίστη, ,η ζω11 καΙ Τι ελευ&ερία. Αυτα που δίδασκε, τα ε'ίδαμε
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εφαρμοσμένα με τον ομορφότερο τρόπο στη ζωή του : την αγάπη
στην πατρίδα, την καλωσύνη προς ταυς πιο αδικημένους αδελ
φούς του, καΙ μια εΊλικρινη επι&υμία να ζήσει προχωρώντας δλο
προς τα εμπρός, κοιτάζοντας πάντα ψηλά. Προφήτης καΙ εμψυ
χωτης τών αν&ρώπων, ηταν πιστος τηρητης τών Γραφών, φίλος
ολόκληρης της αν&ρωπότητας
Ο Θεος ας τον ευλογεί Ι
'Έγραψα ηδη για την πρώτη μου συνάντηση με τον Αλε
ξάντερ Γκράχαμ Μπέλλ. Απο τότε πέρασα κοντά του πολλΕς ευ
τυχισμένες ώρες στην ουάσιγκτων και στ' ώραίο σπίτι του, στο
νησι του κα Μπρετόν, κοντα στο Μπαντέκ, το χωριο που εγινε
πασίγνωστο απ' το βιβλίο του Τσαρλς Ντάντλεϋ Γουώρνερ. Έδώ,
στο εργαστήριο του Γκράχαμ Μπέλλ, 11 στα χωράφια της ακτης
του μεγάλου Μπρα ντ' 'Όρ, πέρασα πολλες ευχάριστες μέρες
ακούγοντας τΙς διηγήσεις του για τα πράγματα που ηξερε καΙ βοη
&ώντας τον να πετάει χαρταετούς, για να μπορέσει ν' ανακαλύ
ψει τους νόμους της κίνησης του μελλοντικου αερόπλοιου. Ό δό
κτωρ Μπελλ εχει πλατεια επιστημονικη κατάρτιση καΙ ξέρει την
τέχνη να δίνει στο κά&ε &έμα του ενδιαφέρον, ακόμη καΙ στΙς
πιο αφηρημένες &εωρίες. Σε κάνει να νοιώ&εις, δτι, αν είχες λίγο
περισσότερο καιρο στη διά&εσή σου, &α γινόσουνα καΙ συ εφευ
ρέτης. "Εχει ακόμη μια χιουμοριστικη καΙ ποιητικη διά&εση. ΤΟ
μεγαλύτερο πά&ος του είναι η αγάπη του για τα παιδιά. ποτε
δεν είναι τόσο ευτυχισμένος, δσο δταν κρατάει στην αγκαλιά του'
ενα κουφο παιδί. ΟΙ εργασίες του για τους κουφους &α μείνουν
α&άνατες κα! &α βοη&ήσουν ναβρουν κάποια γλύκα στη ζωη και
νούριες γενιες παιδιών, που στερουνται την ακοή τους' τον αγαπώ
καΙ για δσα μόνος του κατόρ&ωσε και για δ,τι ξύπνησε μέσα στους
αλλους.
τα δυο χρόνια που πέρασα στη Νέα <Υόρκη είχα πολλες ευ
καιρίες να συναντήσω διακεκριμένους αν&ρώπους, που τα ονόματά
τους είχα ακούσει συχνά, αλλα ποτε δεν ελπιζα να γνωρίσω. τους
πιο πολλους τους συνάντησα πρώτη φορα στο σπίτι του καλου
φίλου μου, του κ. Λώρενς Χάττον. Το &εωρουσα μεγάλο προνό
μιο να τους επισκέπτομαι, αυτον και τη γυναίκα του, στο ομορφο
σπίτι τους, να βλέπω τη βιβλιο&ήκη τους καΙ να διαβάζω τα
ώραία αΊσ&ήματα καΙ τΙς λαμπρες σκέψεις, που οι προικισμένοι
φίλοι τους τους γράφανε. Είναι αλή&εια αυτο που εχει λεχ&εί,
-
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οτι ό κ. Χαττον εχει την ίκανότητα να βοη&άει τον κα&ένα να
φανερώνει τΙς καλύτερες σκέψεις καΙ τα ομορφότερα συναισ&ή
ματά του. Δε χρειάζεται να διαβάσει κανεΙς «το αγόρι που γνώ
ρισα» για να τον καταλάβει, εΙναι ό πιΟ γενναιόδωρος, ό πιο μα
λακος αντρας που γνώρισα, ενας καλος φίλος σ' ολους τους καιρούς.
Ή κ. Χάττον εΤναι αλη&ινη καΙ δοκιμασμένη φίλη καΙ της
οφείλω πολλα απ' τα πιο σμορφα και πολύτιμα, που εχω μέσα
μου. Συχνα μουδωσε τΙς συμβουλες καΙ τη βοη&ειά της στα χρό
νια των σπουδων μου. 'Όταν βρίσκω τη δουλειά μου ιδιαίτερα
δύσκολη κι απο&αρρυντική, τα γράμματα, που μοϋ γράφει, με
κάνουν ευτυχισμένη καΙ &αρραλέα, γιατΙ ανήκει σε κείνη την κα
τηγορία των αν&ρώπων, απ' τους όποίους μα&αίνομε, οτι ενα
βαρυ κα&ηκον, που εκπληρώνεται, κάνει το επόμενο ευκολώτερο
καΙ πιο απλό.
'0 κ. Χάττον με σύστησε σε πολλους φίλους του λογοτέχνες,
που οί μεγαλύτεροί τους ηταν ό κ. Γουίλλιαμ Ντην Χάουελλς καΙ
ό Μαρκ Τουαίν. Συνάντησα εκεί καΙ τον κ. Ρίτσαρντ Γουάτσον
καΙ τον κ. 'Έντμοντ Κλάρενς Στέντμαν. Γνώρισα επίσης τον
Τσάρλς Ντάντλεϋ Γουωρνερ, ΤΟν περιφημότερο παραμυ&α καΙ
τον πιο αγαπημένο φίλο, που ή συμπά&ειά tou προς ολους ηταν
τόσο πλατειά, ωστε μπορεί κανεΙς να πεί κυριολεκτικα γι' αυτόν,
πως αγαποϋσε ολα τα ζωντανα πλάσματα καΙ τον πλησίον του «ως
εαυτόν» . Μια φορά, ό κ. Γουωρνερ μοϋ γνώρισε τον αγαπητο
ποιψη των δασων, τον κ. Τζων Μπάρρους. "Ηταν ολοι ευγενικοΙ
και συμπα&ητικοΙ καΙ χαιρόμουνα τη χαριτωμένη συμπεριφορά
τους, οπως χαιρόμουνα τη λαμπρότητα των δοκιμίων καΙ ποιημά
των τους. Δε μπορουσα να παρακολου&ήσω τη συζήτηση αυτων
των λογοτεχνων, κα&ως γρήγορα εξέταζαν ενα &έμα καΙ πηδοϋ
σάν στο αλλο , 11 ύπεράσπιζαν με &έρμη τΙς ιδέες του ό κα&ένας
βάζοντας μέσα στην κουβέντα τους επιγράμματα και ευφυολογή
ματα. 'Έμοιαζα με το μικρο Άσκάνιο, που με μικρά, ανισα βή_
ματα ακολου&ουσε τον Αινεία, κα&ως προχωροϋσε πηδώντας προς
τα μεγάλα πεπρωμένα Αλλα μου λέγανε και μένα σμορφα λό
για. '0 κ. Γκίλντερ μοϋ μιλοϋσε για τα ταξίδια του κάτω απ' το
φεγγάρι, στη μεγάλη ερημο, προς τΙ:; πυραμίδες καΙ σ' ενα γράμ
μα, που μοϋγραψε , εκανε τη μονογραφή του κάτω απ' το σνομά
του βα{}Ηα στο χαρτί, για να μπορέσω να τη διαβάσω με τα δά.
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χτυλα. Αυτο μου &υμίζει, στι ο δόκτωρ Χέιλ, για να βάλει στα
γράμματα, που μουστελνε, κάποια φιλικη &έρμη, εφτιαχνε την
υπογραφή του με μπράιγ. Διάβασα στα χείλη του Μαρκ ΤουαΙν
μια - δυο απ' τΙς ιστορίες του. 'Έχει το δικό του τρόπο σκέψης,
ομιλίας καΙ πράξης. Αισ&άνομαι το πειραχτικο κλείσιμο του μα
τιου του μέσα στο χεροσφίξιμό του. 'Ακόμη κι στον χρησιμοποιεί
το κυνικο πνευμα του με εναν απερίγραπτα αστείο τρόπο, σε κά
νει να νοιώ&εις, ση ή καρδιά του είναι γεμάτη τρυφερη αν&ρωπιά.
cyπάρχουν ακόμη πλη&ος ενδιαφέροντες αν&ρωποι, που γνώ
ρισα στη Ν. cyόρκη. CH Μαίρη Μέιπς Ντόντζ, ή τόσο αγαπη
μένη εκδότις του « ΟΑγίου Νικολάου» καΙ ή κ. ΡΙγκς (Κέιτ Ντά
γκλας Γουίγκεν), ή ευγενικη συγγραφευς της " Πάτσυ" μου εχουν
κάνει δώρα διαλεγμένα απ' την καρδιά τους, βιβλία με τΙς σκέ
ψεις τους, γράμματα, που φ ανερώνουν την ψυΧ11 αυτών που τα
γραψαν καΙ φωτογραφίες, που μ' αρέσει να μου περιγράφουν ξανα
καΙ ξανά. Άλλα δεν εχω χώρο, για ν' αναφέρω σλους μουτους φί
λους, κι εξ άλλου ξέρω γι' αυτους πράγματα πολυ λεπτά, πολυ ιε
ρά, που δεν μπορουν να εκφρασ&ουν με το ψυχρο γράψιμ ο του τύ
που. Με δισταγμο μίλησα ακόμη καΙ για την κ. Λώρενς Χαττον.
Θ' αναφέρω μονάχα δυο ακόμη φίλους. cH μία είναι ή κυ
ρία Γουιλλιαμ Θόου απ' το Πίτσμπουργκ, που συχνα. με καλεί
στο σπίτι της, στο Λάυντ χαρστ. Πάντα κάτι προσπα&εί να. κάνει
για να δώσει χαρα σε κάποιον' ή γενναιοδωρία της καΙ οι σοφες
συμβουλές της δεν ελειψαν ποτε απ' τη δασκάλα μου καΙ μένα,
οσα χρόνια την ξέρομε.
Νοιώ&ω βα&εια ευγνωμοσύνη για τον αλλο μου φίλο. Είναι
πολυ γνωστος απ' το δυνατο χέρι του, με το οποίο διευ&ύνει μεγά
λες επιχειρήσεις , καΙ οι καταπληκτικές του ικανότητες εχουν κερδίσει
το σεβασμο σλων. Καλος σ' σλο τον κόσμο, ζεί κάνοντας ευεργεσίες
σιωπηλα κι α&έατα. Ξανά, σμως, μπαίνω στον κύκλο ηον τιμημέ
νων όνομάτων, που δε μου επιτρέπεται ν' αναφέρω' αλλα &έλησα
να μιλήσω για τη γενναιοδωρία του, τη συμπά&εια καΙ το ενδιαφέ
ρον του, που μου δώσανε τη δυνατότητα να πάω στο πανεπιστήμιο.
'Έτσι, οι φίλοι μου φτιάξανε την «ιστορία της ζωης μου » .
Με χίλιους τρόπους μεταβάλανε τΙς φυσικές μου ατέλειες σ ε προ
νόμια καΙ με κάνανε ίκανη να περπατώ 11ρεμη κι ευτυχισμένη
στη σκιά, που ρίχνει ή ατυχία μου.
1 22
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τα Υράμμιχτιχ τ-ης; υ Ελεν Κέλλερ είνιχι σrιμιxντικά, Όχι μονά
ΧΙΧ σα μια συμπλrιpωμιxτικη εστορΙιχ τ-ης ζωΥίς τrις, &λλα κιχΙ ΥΙΙΧΤΙ
φιχνερώνουν την εξέλιξη τ'Yjς σκέΨrις κιχΙ τ-ης εκφριxσrις, την εξέ
λιξη ΙΧύτ-ή , πού την εκχνε διάσημη.
'Όμως, ιχύτα τα Υράμμιχτιχ δεν είν' απλώς άξιοσημεΙωτιχ σαν
προιόντιχ ένος κουφου κΙΧί τυφλου πιχι?ιου, ώστε να μας Ικιχνο
ποιουν, κιχθως τα διαΟάζομε, την περιέΡΥειιχ κιχΙ να μας προκιχ
λουν το θιχυμιχσμό. Σχεδον &π' την άρχη εχομε να κάνομε με πριχ
Υμιχτικα καλα Υράμμιχτα, άνεξάρτrιτα άν είναι Υραμμένα άπο &νά
πη ρο fι ιιytες πχιδΙ
τα πιο Όμορφα μέρη είναι οσα μιλουν Υια τον κόσμο τ'Yjς
'Έλεν Κέλλερ καΙ Υια την ί δια, Υια τον τρόπο, πού άποχτουσε
σΙΥα - σΙΥα τη yνώσrι του έξωτερικου κόσμου. 'Ασφαλώς εχουν εν
διιχφέρον οε άπόΨεις τrις Υια τα μαθ-ήματά της, άλλα περισσότερο
ένδιιχφέρον παρουσιάζουν οε περικοπες εκεινες, πού μας δείχνουν
πόσο μεΥάλη σημασΙα εί χε ΥΙ' αύτην 1ι δμιλ!ΙΧ, πως ενοιωθε με την
&φη την ό μορφι α τών &Υαλμάτων, πώς &ΥΥιζε τα σκυλι& καί πώς
στεκόταν στη μέση του Ά ΥΙου ΒαρθολομαΙου κι αΙ σθανόταν τη δό
νrιση του ΌΡΥάνου. θα θέλαμε περισσότερες περικοπες αυτου του
είδους, άλλα είναι σχετικα λ[Υες, ΥιατΙ 1ι 'Έλεν Κέλλερ προσπα
θουσε, σ' δλη τrις τη ζω-ή, να ζεΤ καΙ ν& εκφράζεται σ&ν τούς άλ
λους άνθρώπους κι ετσι, πολύ συχνά, πεΡΙΥράφει τα πράΥμιχτα οχι
δπως παρουσιάζονται στην ί δια, άλλα σπως; τα αΙσθάνονται σσοι
εχουν μάτια κι αυτιά.
Κάτι, πού μας προκαλεί το θαυμασμο ΥΙ& την &λλrιλoypιx
φΙα τrις, είναι δ μεΥάλος &ριθμος tGJν επιστολών τrις. Ήταν, ΥΙ &
την 'Έλεν, οε &σκ-ήσεις, πού την εμαθαν να γράφει. Εμενε, εξ
άλλου, κατα περιόδους σε δι αφορετικα σrιμεΤα t'Yj, χώρας καί βρι 
σκόταν γι& καφο μακρυα &πο φιλους καΙ συΥΥενεΙς. Τότε, επικοιΥ

125
Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

νωνουσε με τ�ν &λλΥ)λΟΥραφία μαζί τους. ΠολλοΙ &π' τους φ(λους
της ήταν διάσημοι καΙ σ' αότούς, χωρΙς να θυσιάζει τον αυθορμη
τισμό της (εκτος &πο σπάνιες περιπτώσεις), ενοιωθε τ�ν &νάΥκη
να γράφει l5μορφα. Σ' αυτους καΙ σε λίΥους φ(λους, με τους δποίους
τ� συνδέει μεΥάλη συμπάθεια, Υράφει με οlκει6τητα καΙ ε1λικρί
νεια Ο, τι κι αν σκέπτεται. Ή &φελ�ς επανάληψη μιας παιδΙΚής
Ιστορίας, οπως «δ μικρος Τζάκυ», που τον επαναλαμβάνει στα
Υράμματά της στον κ. Χόλμς καΙ τον επίσκοπο Μπρούκς, εΙναι..
χαριτωμένη. Κι ή σοβαρη παράφραση που κάνει στο καθημερινο
μάθημα τής ΥεωΥραφίας καΙ τής φυτολΟΥίας, ή παπαΥαλίστικη
επανάληκη οσων ιΧκουΥε, ή ενσυνείδητη επίδειξη των καινούριων
λέξεων, είναι ευχάριστες καΙ διδαχτικές. ΓιατΙ δε μας δείχνουν
μονάχα τΙς καινούριες Υνώσεις, π� υ &ποχτουσε ή 'Έλεν &λλα πως,
με την επανάληψή τους μέσα στα Υράμματά της, εκανε τΙς και
νούριες Υνώσεις καΙ λέξεις κτήμα της.
Γι' αυτό, ή εκλΟΥη &π' την &λληλΟΥραφία τής 'Έλεν Κέλ
λερ των δημοσιευομένων Υραμμάτων εΥινε με το σκοπο να δεΙξει
την εξέλιξή της &φ' ένος κι αφ' έτέρου να διατηρήσει τιi πιο ση
μαντικιi &νάμεσα σ' έκατοντάδες Υράμματα. Πoλλιi &π' αυτά,
γραμμένα πρΙν το 1892, δημοσιεΙJτηκαν στΙς εκθέσεις του 'Ιδρύ
ματος Πέρκινς. Tιi Υράμματα, ώς αυτη την χρονολΟΥία, δημο
σιεύονται δλόκληρα, ΥιατΙ είναι καλο νά βλέπει κανεΙς τον τρόπο
τής εκφρασYJ ς του παιδιου, &κόμη καΙ τ� στίξη. 'Απ' το 1892 καΙ
πέρα εχουν επιλεΥεΤ καΙ δημοσιευτετ τά πιό l5μορφα fι πιο ενδια
φέροντα κομμάτια, που διαφωτίζουν τ� βΙΟΥραφία fι φανερώνοuν τό
προσωπικο ύφος. Ή στίξη εχει διατηρηθεΤ δμοια με το πρωτότυπο.
Ή δημοσίεuση των Υραμμάτων σταματα στιi 190 1 . ΤΟ 1900
ή υΕλεν Κέλλερ μΠήκε στο πανεπιστήμιο. 'Απο δω καΙ πέρα αρ
χίζουν τά Υράμματα τής ώρψότητας καΙ αυτιi πρέΠΕΙ νά κριθοσν
σάν προ'ίόντα ενος μορφωμένου &νθρώπου καΙ νά δημοσιευτοσν,
&φοσ ή συΥΥραφευς θάναι διάσημη καΙ πέρα &π' το ΥεΥονός, δτι
ε!ναι δ μόνος μορφωμένος κουφος καΙ τυφλός άνθρωπος στον κόσμο.
l'Α Λ Φ Μ ΠΑΡΤΟΝ Π Ε ΡΡΥ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

( 1887 - 1 90 1 )

'Η ΜΙς Σάλλιβαν αρχισε να διδάσκει τη μικρη 'Έλεν στΙς 3
Μαρτίου 1887 . Μετα απο τρισήμισυ μηνες εγραψε με μολύβι το
παρακάτω γράμμα στην ξαδέλφη της 'Άννα Τάρνερ.

Τασκούμπια, 'Αλαμπάμα, 1 7 'Ιουνίου 1887

έλέν γράφω αννα γιώργος &α δώσει ελεν μηλο σίμψον &α
σκοτώσει πουλΙ τζακ &α δώσει ελεν ζαχαρωτο γιατρος &α δώσει
μίλντρεντ γιατρικο μητέρα &α φτιάξει μίλντρεντ καινούργιο φό
ρεμα.
Τ ο Σεπτέμβριο ή 'Έλεν παρουσιάζει εξέλιξη καΙ στην εκφραση
καΙ στη σκέψη :

Στα τυφλα κορίτσια του 'Ιδρύματος Πέρκις
Στη Βοστώνη (ν6τιο) .
Τασκούμπια, Σεπτέμβριος 1887.

"Ελεν &α γράψει ενα γράμμα στα τυφλα κοριτσάκια - 'Έλεν
καΙ δασκάλα &α πανε να δοϋν τυφλα κοριτσάκια 'Έλεν καΙ δα
σκάλα &α πανε με τραίνο στη Βοστώνη "Ελεν καΙ: τυφλα κορί
τσια {J-ιI παίζουν τυφλα κορίτσια μιλοϋν με δάχτυλα 'Έλεν &α δεί
κύριο Άνάγνο κύριος Ά"άγνος &α αγαπάει καΙ &α φιλήσει 'Έλεν
'Έλεν &α πάει σχολείο με τυφλα κορίτσια 'Έλεν μπορεί να δια
βάζει να μετράει καΙ να γράφει Μίλντρεντ δε &α πάει Βοστώνη
Μίλτρεντ κλαίει πρΙνς καΙ τζάμπο &α πανε Βοστώνη πατέρας σκο127
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τώνει πάπιες με σπλο καΙ πάπιες πέφτουν σε νερο καΙ τζάμπο
καΙ μάμι κολυμπούν σε νερο καΙ φέρνουν πάπιες εξω με στόμα
στον μπαμπα. 'Έλεν παίζει με σκύλους 'Έλεν τρέχει πά-\-ω σε
άλογο με δασκάλα 'Έλεν δίνει χλόη στο Χάντη με χέρι της δα
σ κάλα χτυπάει Χάντη να τρέχει 'Έλεν είναι τυφλη 'Έλεν &α βά
λει γράμμα σε φάκελλο για τυφλα κορίτσια
γεια χαρα
'ΈλΒν Κέλλερ

Δυο μήνες αργότερα ή εξέλιξή της είναι μεγαλύτερη, (Χν καΙ
συνεχίζει να κόβει τα άρ&ρα καΙ να χρησιμοποιεί τύπους παιδιά
στικους :

Στόν κύριο Μιχαηλ Άνάγνο, διευθυντη τού Ίδρύματος Πέρκινς
Τασκούμπια, Νοέμβριος 1887

αγαπηtε κύριε 'Ανάγνο &α σας γράψω ενα γράμμα. Έγω
καΙ δασκάλα βγάλαμε φωτογραφίες. Δασκάλα &α σας στείλει φω
τογράφος βγάζει φωτογραφίες , χτίστης χτίζει καινούργια σπίτια.
κηπουρος σκάβει καΙ κα&αρίζει χώμα και φυτεύει λαχαηκά, κού
κλα μου νάνσυ κοιμαται, είναι άρρωστη, μίλντρεντ είναι καλα
-Β'είος φρανκ κυνηγάει ελάφια, &α εχομε κυνήγι στο τραπέζι σταν
γυρίσει πήγα βόλτα με αμαξάκι καΙ δασκάλα το κυλούσε σίμψον
μού εδωσε πόπκορν καΙ καρύδια. ξαδέλφη ρόζα πήγε να δεί μη
τέρα της, κόσμος πηγαίνει εκκλησία κυριακη διάβασα στο βιβλίο
μου για κουτι καΙ αλεπού, αλεπού κά&εται στο κουτί, μ' αρέσει
να διαβάζω βιβλίο μου, με αγαπατε, σας αγαπώ.
χαίρετε
"Ελεν Κέλλερ

Στις &ρχες του 1888, το υφος της γίνεται πιο στα&ερό. Έμ
-φανίζονται περισσότερα επί&ετα, ακόμη κι επί{}'ετα, που φανε128
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ρώνουν χρώματα. "Αν και δεν εχει επίγνωση των χρωμάτων, σμως
χρησιμοποιεί λέξεις που αναφέρονται σ' αυτά, σπως ολοι μας,
συχνά, μεταχειριζόμαστε τις λέξεις χωρις να σκεφτόμαστε την εν
τύπωση, αλλα αναφερόμενοι μόνο στο αντικείμενο που προσδιο
ρίζουν. ΤΟ παρακάτω γράμμα απευ&ύνεται σε μια φίλη της του
Ίδρύματος Πέρκινς.

Τασκούμπια, "Αλαμπ. 2 Ί ανουαρίου 1888

Άγαπητη Σάρα,
Με μεγάλη ευχαρίστηση σου γράφω 'άυτο το πρωί. 'Ελπίζω
δτι δ κ. Άνάγνος &ιXQ{j'EL να με δεί σύντομα. Θα πάω στη Βο
στώνη τον Ίούνιο και &α ψωνίσω γάντια του πατέρα, του Τζέϊμς
ωραίο κολλάρο και μανικέτια του Σίμψον. Είδα τη μΙς Μπέττυ
καΙ τους μά&ητές της. Είχαν ενα ωραίο Χριστουγεννιάτικο δέν
τρο καΙ ήταν πολλα Όμορφα δώρα σ' αυτο για τα μικρα παιδιά.
Πήρα ενα κύπελλο, ενα πουλι και ζαχαρωτά. Μου χάρισαν πολλα
ωραία πράγματα τα Χριστούγεννα. eH &εία μουδωσε ενα μπαουλο
για t11 Ν άνσυ και φορέματα. Πήγα σε πάρτυ με τη μητέρα καΙ
τη δασκάλα μου. Χορέψαμε καΙ παίξαμε καΙ φάγαμε μύγδαλα,
γλυκα καΙ κεικ και πορτοκάλλια και διασκέδασα με μικρα αγόρια
καΙ κορίτσια. eH κυρία Χόπκινς μου εστειλε ωραίο δαχτυλίδι, την
αγαπώ, κα&ως καΙ τα μικρα τυφλα κοριτσάκια.
'Άνδρες καΙ αγόρια φτιάχνουν χαλια σε εργοστάσια. ΜαλλΙ
βγάζουν τα πρόβατα. 'Άνδρες κόβουν με μεγάλα ψαλλίδια το
μαλλΙ και το στέλνουν στο εργοστάσιο. 'Άνδρες καΙ γυναίκες
φτιάχνουν μάλλινα ύ φάσματα στα εργοστάσια.
ΤΟ βαμπάκι φυτρώνει σε μεγάλα κλωνια στα χωράφια. "Αν
δρες, αγόρια γυναίκες και κορίτσια μαζεύουν το βαμπάκι. ΤΟ βα
μπάκι εχει ωραία ασπρα και κόκκινα λουλούδια. e H δασκάλα μου
εσκισε το φόρεμά της. e H Μίλντρεντ κλαίει. Θα φροντίζω τη
Νάνσυ. eH μητέρα &α μου πάρει ωραίες καινούριες ποδιες και
φόρεμα να φέρω στη Βοστώνη . Πήγα στη Νόξβιλ με ΤΟν πατέρα
καί τη &εία. cH Μπέσση είναι αδύναμη και μικρή. τα κοτόπουλα
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της κ. Θόμψον σκότφσαν τα κοτόπουλα της Λέιλα. Ή Εύα κοι
μαται στο κρεββάτι μου. Άγαπω τα καλα κορίτσια.
Χαίρετ ε
"Ελεν Κέλερ

Στο ακόλου&ο γράμμα, οπου ή <Έλεν Κέλλερ περιγράφει
ενα πίκνικ, μας δίνεται ή ευκαιρία να ρίξομε μια ματια στη μέ
&οδο της ΜΙς Σάλλιβαν να διδάσκει τη μα&ήτριά της καΙ την
ωρα της διασκέδασης. Αυτη τη μέρα, το λεξιλόγιο της 'Έλεν
Κέλλερ πλουτίστηκε με νέες λέξεις.
Στόν κύριο Μιχαηλ Ανάγνο
>

Τασκούμπα, 'Άλμπ. 3 Matov 1888

Άγαπητε κύριε Άνάγνο
Με χαρα σας γράφω σήμερα, γιατΙ σας αγαπω πολύ. ΤΟ
ομορφο βιβλίο, τα νόστιμα γλυκα καΙ τα δύο σας γράμματα μ"
ευχαρίστησαν πολύ. Θαρ&ω να σας δω γρήγορα και &α σας κάνω
πολλες ερωτήσεις για τΙς αλλες χώρες καΙ &α αγαπατε το καλο
παιδί.
eH μητέρα μου φτιάχνει ομορφα καινούρια φορέματα να φορώ
στη Βοστώνη καί &α είμαι ομορφη για να με δουν τα αγοράκια,
τα κοριτσακια καΙ σείς. την Παρασκευι} πηγα με τη δασκάλα μου
σ' ενα πίκνικ με μικρα παιδιά. Παίξαμε καΙ φάγαμε κάτω απ' τα
δέντρα καΙ βρήκαμε φτέρες κι αγριολούλουδα. Περπάτησα στο.
δάσος κι εμα&α ονόματα πολλών δέντρων. Ύπάρχουν λευκες καΙ
κέδQΟΙ καΙ πευκα καΙ βελανιδιες καΙ μελίες καΙ πλατάνια. Κάνουν
ευχάριστη σκια καΙ τα πουλάκια χαίρονται πετώντας πέρα - δώ&ε
καΙ κελαηδουν γλυκα πάνω στα δέντρα. τα κουνέλια πηδουν καΙ
οι σκίουροι τρέχουν καΙ τ' ασκημα φίδια σέρνονται στα δάση. τα
γεράνια, τα τραντάφυλλα, τα γιασεμια είναι λουλούδια που καλ
λιεργουνται σε κήπους. Βοη&ώ τη μητέρα καΙ τΊΙ δασκάλα να τα
ποτίζουν κά&ε βράδυ, πριν απ" το φαγητό.
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"ο ξάδελφος Αρ&ουρ μουφτιαξε μια κούνια στη μελία. "Η
&εία 'Έβ. πηγε στη Μέμφις. "ο &είος Φράνκ είναι δώ. Μαζεύει
φράουλες για το δείπνο. "Η Νάνσυ είναι πάλι αρρωστη, γιατΙ
βγάζει δόντια. "Η ΆντελΙν είναι καλα καΙ &αρ&ει στο Σινσιν
νάτι τη Δευτέρα μαζί μου. eH &εία 'Έβ. &α μου στείλει ενα κού
κλο, Ο Χάρρυ &α είναι αδελφος της Νάνσυ καΙ της Άντελίν.
Κουράστηκα τώρα καΙ &έλω να κατέβω στο ισόγειο. Στέλνω
πολλα φιλια με γράμμα.
,ι

ΤΟ αγαπημένο σας παιδΙ
"Ελεν Κέλλερ

Προς το τέλος Μαιου Τι κυρία Κέλλερ, ή 'Έλεν καΙ ή μΙς
Σάλλιβαν ξεκίνησαν για τη Βοστώνη. 'Έμειναν λίγες μέρες στην
ουάσιγκων, οπου ε'ίδανε τον Άλεξάντερ Γκράχαμ ΜπΕλλ καΙ επι
σκέφ&ηκαν ΤΟν πρόεδρο Κλήβελαντ. ΣτΙς 26 Μαιου φτάσανε στο
'Ίδρυμα Πέρκινς της Βοστώνης. Έκεί ή 'Έλεν βρηκε τα τυφλα
κοριτσάκια, με τα οποία αλληλογραφούσε τον περασμένο χρό"ο.
ΣτΙς αρχες 'Ιουλίου πηγαν στο Μπριούστερ της Μασσαχου
σέττης, οπου πέρασαν το καλοκαίρι. Έκεί πρωτογνώρισε ή 'Έλεν
τη &άλασσα.

Στη Μις Μαίρη Μουρ
Βοστώνη, Σεπτέμβριος 1888

Άγαπητή μου ΜΙς ΜΟ'υρ
Το ομορφο γράμμα, που σάς στέλνει ή μικρή σας φίλη , σάς
δίνει χαρά ; Σάς αγαπώ πολύ, γιατΙ είστε φίλη μου. eH γλυκειά
μου αδελφούλα είναι εντελώς καλα τώρα. της αρέσει να κά&εται
στην κουνιστή μου πολυ&ρόνα καΙ να κοιμίζει τη γάτα της. Θα
&έλατε να δείτε τη μικρη Μίλντρε'ντ ; ΕΙ-ναι πολυ ομορφο μωρό.
τα μάτια της είναι πολυ μεγάλα, γαλανα καΙ τα μάγουλά της
είναι άπαλα καΙ στρογγυλα καΙ ρόδινα καΙ τα μαλλιά της χρυσα
φένια . Είναι πολυ καλη καΙ γλυκειά, ο ταν δεν κλαίει. ΤΟ καλοDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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καίρι του χρόνου ή Μίλντρεντ &α βγαίνει στον κήπο μαζί μου καΙ
&α κόβει μεγάλες φράουλες καί τότε &α είναι πολυ χαρούμενη .
Έλπίζω, δτι δε &α τρώει πολλα απ' αυτα τα νόστιμα φρουτα,
γιατί &' αρρωστήσει.
Θαρ&ετε καμια φορα στην Άλαμπάμα να με δείτε i <ο &είος
Τζέψς &α μου αγοράσει ενα ωραίο, ησυχο πόνεϋ καΙ ενα σμορφο
αμαξάκι καΙ &α μου δίνει μεγάλη χαρα να σάς πηγαίνω περίπατο
με το Χάρρυ. Έλπίζω ό Χάρρυ να μη φοβάται το πόνεϋ μου.
Νομίζω, δη ό πατέρας &α μου αγοράσει ενα ωραίο αδελφούλη
αιηες τΙς μέρες. Θα είμαι πολυ ευγενικη κι υπομονηηκη με το
καινούριο αδελφάκι μου. <JΟταν ταξιδεύω σε ξένες χώρες ή Μίλν
τρεντ καΙ ό αδελφός μου &α μένουν με τη γιαγιά, γιατί &α είναι
πολυ μικρα για να βλέπουν πολλους μεγάλους κι ϋστερα, νομίζω
δτι &α κλαίνε πολυ πάνω στο μεγάλο, αγριο ωκεανό.
'Όταν γίνει καλα ό καπετάνιος Μπέ"ίκερ &α με πάρει μαζί
του στην Άφρική , με το μεγάλο καράβι του. Θα δώ λιοντάρια,
τίγρεις καΙ μαψουδες. Θα πάρω ενα λιονταράκι καΙ ενα ασπρο
πί&ηκο καΙ μια ημερη αρκούδα για το σπίτι. Πέρασα πολυ ωραία
στο Μπριουστερ. Πήγαινα για μπάνιο σχεδΟν κά&ε μέρα καΙ δια
σκεδάζαμε με τον Κάρρι, το Φράνκ καΙ τη μικρη 'Έλεν. Πηδού
σαμε καΙ βουτούσαμε καΙ κολυμπούσαμε στο βα&υ νερό. Τώρα
δε φοβάμαι το κολύμπι. Ξέρει ό Χάρρυ κολύμπι i 'Ήρf)'αμε στη
Βοστώνη την Πέμπτη καΙ ό κύριος Άνάγνος χάρηκε που μ' είδε,
μ' αγκάλιασε καΙ με φίλησε. τα κορίτσια &α γυρίσουν στο σχο
λείο την Τετά(?τη.
Θα πείτε στο Χάρρυ, παρακαλώ, να μου γράψει ενα μεγάλο
γράμμα γρήγορα i 'Όταν &αρ&ετε στην Τασκούμπια, ελπίζω να
χει ό πατέρας πολλα γλυκα μηλα καΙ ροδάκινα καΙ αχλάδια νό
στιμα καΙ γλυκα σταφύλια καΙ μεγάλα καρπούζια. Έλπίζω δη με
σκέφτεστε καΙ μ' αγαπάτε, γιατΙ είμαι καλο παιδί.

Με πολλη αγάπη καΙ δυο φιλια
απ' τη μικρη φίλη σας
"Ελεν Κέλλερ
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Τον Ίούλιο πηγε ή "Ελεν στο Πλύμου&. Αυτο το γράμμα
το εγραψε μετα τρείς μηνες καΙ δείχνει, πόσο καλα &υμότανε το
πρωτο της μά&ημα ιστορίας. '0 κύριος Μόρρισον Χέντυ, που τον
αποκαλεί «&είο Μόρρι» εχασε την οραση καΙ την ακοή του οταν
ηταν μικρός. "Έγραψε αρκετα καλους στίχους.

Βοστώνη , 'Οκτώβριος 1888

Άγαπητε &είε Μόρρι
Νομίζω, στι &α ευχαριστη&είτε παίρνοντας το γράμμα της
μικρης σας φίλης 'Έλεν. Είμαι πολυ ευτυχισμένη που σάς γράφω,
γιατΙ σάς σκέφτομαι καΙ σάς αγαπω. Διάβασα σμορφες ιστορίες
στο βιβλίο που μου στείλατε, για τον Τσάρλς καΙ το καράβι του,
για τον " Αρ&ουρο καΙ τ' σνειρό του, για τη Ρόζα καΙ το αρνάκι.
Μπηκα σε μια μεγάλη βάρκα. 'Έμοιαζε σαν καράβι. Ή μη
τέρα, ή δασκάλα μου, ή κυρία Χόπκινς, Ο κ. Άνάγνος, Ο κ. Ρο
δοκανάκης καΙ πολλοΙ αλλοι φίλοι πηγαν στο Πλύμου& για να
δουν πράγματα του παλιου καιρου. Θα σάς διηγη&ω μιαν ιστο
ρία για το Πλύμου&.
ΠρΙν πολλα χρόνια, ζουσαν στην Άγγλία καλοι αν{j·ρωποι,
αλλα ο βασιλιάς κι οι φίλοι του δεν ήταν καλοl καΙ ευγενικοl απέ
ναντι σ' αυτους τους αν&ρώπους, γιατΙ Ο βασιλιάς δεν η&ελε να
μην είναι ολοι υπάκουοι σ' αυτόν. Ό κόσμος δεν η&ελε να πη
γαίνει στην εκκλησία με το βασιλιά' &έλανε να χτίσουνε δικές
τους, μικρες εκκλησίες.
Ό βασιλιάς &ύμωσε πολυ μαζί τους καΙ αυτοι λυπή&ηκαν
καΙ είπαν, &α πάμε σε ξένη χώρα να ζήσουμε καΙ &α εγκαταλεί
ψομε την αγαπημένη πατρίδα, τους φίλους μας καΙ τον κακο βα
σιλιά. 'Έτσι, βάλανε δλα τ� πράγματά τους σε μεγάλα κουτια
καΙ είπαν αντίο. τους λυπάμαι, γιατΙ κλάψανε πολύ. 'Όταν πή
γανε στην Όλλανδία δε γνώριζαν κανένα καΙ δεν καταλάβαιναν
τί λέγανε οι αν{j·ρωποι, γιατι δεν ηξεραν τη γλωσσα τους. Άλλα
γρήγορα μά&ανε μερικες λέξεις, αλλα τους cΙρεσε ή γλωσσα τους
καΙ δε &έλανε τ' αγόρια καΙ τα κορίτσια τους να την ξεχάσουν κα 1.
να μά&ουν τα αστεία ολλανδικά. Τότε εΙπαν, πρέπει '\ο α πάμε σε
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μια καινούρια, πολυ μακρινη χώρα και να χτίσομε σχολεία και εκ
κλησίες και σπίτια και να φτιάξομε καινούριες πόλεις. 'Έι-σ ι, βά
λανε δλα τα πράγματά τους σε κουτια και ε'ίπανε Άντίο στους
καινούριους φίλους και μπήκανε σ' ε,ια μεγάλο καράβι για να
βροϋν καινούρια χώρα. ΟΙ φτωχοΙ ανftρωποι δεν ήταν ευτυχισμέ
νοι, γιατΙ είχαν γεμάτη ftλιβερες σκέψεις την ψυχή τους γιατΙ δεν
ξέρανε πολλα για την Άμερική. Νομίζω δτι τα παιδάκια ft ιX φο
βήftηκαν στον ωκεανό, γιατΙ είναι πολυ δυνατος και κουνάει τα
μεγάλα βαπόρια καΙ τα παιδια πέφτουν και' χτυποϋν τα κεφάλια
τους. Άφοϋ μείνανε πολλες βδομάδες πάνω στο βαftυ ωκεανο
δπου δεν εβλεπαν δέντρα καΙ λουλούδια καΙ χλόη, αλλα μόνο νερο
καΙ ουρανό, γιατΙ τα καράβια δεν πήγαιναν γρήγορα τότε, γιατι
δεν ξέρανε ακόμη τον ατμο καΙ τΙς μηχανές· μια μέρα γεννήftηκε
ενα αγοράκι, το ονομά του ήταν Πέρεγκριν Χουά"ίτ. Λυπαμαι που
τώρα είναι πεftαμένος ό Πέρεγκριν. Κά&ε μέρα ανέβαιναν στο κα
τάστρωμα μήπως δοϋν γη . Μια μέρα ακούστηκε μια δυνατη φωνη
στο καράβι γιατΙ είδαν τη γΙ1 καΙ γέμισαν χαρα που φτάσανε γε
ροΙ σε μια καινούρια χώρα. τα παιδια πηδοϋσαν καΙ χτυπούσαν
τα χέρια τους. ' Όλοι ήταν ευτυχισμένοι δταν σταμάτησαν σ' ενα
πελώριο βράχο. Είδα το βράχο στο Πλύμουft κι ενα μικρο βα
πόρι σαν το Μαίηφλάουερ καΙ την κούνια που κοιμόταν ό Πέρεγ
κριν καΙ πολλα παλια πράγματα που εφερε το Μαίηφλάουερ. Θα
σας αρεσε να ρftείτε στο Πλύμουft να δείτε δλα αυτά.
Τώρα κουι,ιάστηκα πολυ καΙ ft' αναπαυftώ.
Με πολλ η αγάπη και' πολλα φιλια
απ' τη μικρη φίλη σας
"Ελεν Κέλλερ

Τις ξένες λέξεις στο επόμενο γράμμα, που γράφτηκε δταν
πηγε σ' ενα νηπιαγωγείο τυφλών. τΙς εμαftε πρΙν πολλους μηνες
καΙ τΙς κράτησε στη μνήμη της. Χρησιμοποιούσε τΙς λέξεις αλλοτε
με εξυπνο τρόπο, αλλοτε σαν παπαγάλος. 'Ακόμη καΙ δταν δεν
καταλάβαινε λέξεις καΙ εννοιες, τΙς εγραφε σα να τΙς ηξερε. "Έτσι
εμαftε να χρησιμοποιεί λέξεις ηχων και χρωμάτων, που δε μπο
ρούσε να τΙς συλλάβει με την εμπειρία της.
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Στόν κ. 'Ανάγνο
Ρόξμπαρυ, 1 7 ΌκτωβρΙου 1888

Άγαπητέ μου κ. Άνάγνο

1

Κά{}ομαι στο παρά&υρο καΙ ό σμορφος ηλιος με φωτίζει.
'Ήρ{}αμε με τη δασκάλα μου στο νηπιαγωγείο χ{}ές. 'Εδώ είναι
27 παιδιά, δλα τυφλά. Λυπάμαι που δε βλέπουν. Θα εχουν ποτε
γερα μάτια ; <Η καημένη Τι 'Έντι{} είναι τυφλή, κουφη καΙ δε
μιλάει. Λυπάστε την 'Έντι{} καΙ μένα ; Γρήγορα {}α γυρίσω σπίτι
να δώ την μητέρα, τον πατέρα καΙ την καλή μου αδελφούλα.
�Eλπίζω δτι {}αρ{}ετε γρήγορα στην Άλαμπάμα να με δείτε καΙ
%α σάς πάω περίπατο με το άμαξάκι μου καΙ νομίζω δτι %α σάς
«ρέσει να με βλέπετε πάνω στο μικρό μου πόνεϋ . Θα φορώ το
καινούριο μου καπέλλο καΙ το κοστούμι μου της ιππασίας. 'Άμα
εχει λιακάδα {}α σάς πάω να δείτε τη Λέιλα καΙ την Ευα καΙ τη
Μπέσση. 'Άμα γίνω 13 χρόνων {}α πάω σε πολλες ξένες, σμορ
φες χώρες. Θ' ανέβω στα ψηλα βουνα της Νορβηγίας καΙ {}α δώ
πολυ πάγο καΙ χιόνι. 'Ελπίζω να μην πέσω καΙ σπάσω το κεφάλι
μ ου. Θα πάω στο μικρο λόρδο Φόντλερόϋ στην <Αγγλία καΙ με
χαρα {}α μου δείξει το μεγάλο πύργο του. ΚαΙ {}α τρέχομε με τα
ελάφια, {}α ταιζομε τα κουνέλια καΙ {}α πιάνο με σκίουρους. Δε
%α φοβάμαι το Ντάγκλας, το μεγάλο σκύλο του Φόντλερόυ . 'Ελ
πίζω να με πάει να δώ μια καλη βασίλισσα. 'Όταν πάω στη Γαλ
λία {Μ μιλώ γαλλικά. 'Ένας μικρος Γάλλος {}α με ρωτήσει « Μι
λάτε γαλλικά» ' καΙ {}α πώ «ναί, κύριε, εχετε ενα ωραίο καπέλλο·
δώστε μου ενα φιλί » ' .
'Ελπίζω δτι {} α πάτε μαζί μου στην Ά{}ήνα ν α rδείτε την
κόρη τών Ά{}ηνών. 'Ήταν πολυ σμορφη καΙ {}α της μιλώ ελλη
νικά. Θα της πώ «σε αγαπώ» 2 καΙ « πώς εχετε ; » 2 καΙ νομίζω,
{}α μου πεί «καλώς» 2 καΙ {}α της πώ « χαίρε 2 ». Θ ά ρ{}είτε να
με δείτε καΙ να πάμε στο {}έατρο ; "Οταν ερ{}ετε {}α πώ «καλη

1 . Γραμμένα γαλλικα στο κ·είμενο
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η μέρα» 2 καΙ σταν φεύγετε &α πώ «καλη νύκτα» 2. Τώρα δε μπορ{ο
να σας γράψω αλλα. «Σας αγαπώ. Όρεβουάρ" 1 .
' Η μικρή σας φίλη
'Έλεν Κέλλερ.

' Όλο το χειμώνα ή ' Έλεν καΙ ή μΙς Σάλλιβαν εργάστηκαν
πολυ και αποτελεσματικα στην Τασκούμπια. Τώρα πια το {!φυς
της είναι πολυ στρωτο καΙ χωρΙς λά&η Μεταχειρίζεται με ακρί
βεια τΙς λέξεις κι.ιΙ οι προτάσεις είναι ομορφες καΙ ρέουσες.

Στον κύριο ' Ανάγνο
Τασκούμπια, 18 Μαιου 1889

Άγαπητέ μου κ. Άνάγνο
Δε φαντάζεστε πόσο χάρηκα που πηρα το γράμμα σας χ&ες
το βράδυ. Λυπαμαι, που &α πατε τόσο μακρυά. Θα μας λείψε'tΕ
πολυ - πολύ. Θα μ' αρεσε να επισκεφ&ώ μαζί σας πολλες ωραίες
πόλεις. 'Όταν η μουνα στη Χάντσβιλ είδα τον κύριο Μπράιζον
καΙ μου είπε, δτι πηγε στη Ρώμη, την Ά&ήνα, το Παρίσι καΙ
το Λονδίνο. Άνέβηκε στα ψηλα βουνα της Έλβετίας καΙ πηγε σ'
ωραίες εκκλησίες στη Γαλλία καΙ 'Ιταλία, κι είδε πολλους πα
λιους πύργους. 'Όταν πατε στην Όλλανδία μεταδώστε την αγάπη
μου στην καλη πριγκίπισσα Βιλελμίνη. Είναι καλο κοριτσάκι καΙ
σταν μεγαλώσει &α γίνει βασίλισσα της Όλλανδίας. "Αν πατε a'ti)
Ρουμανία ρωτείστε τη βασίλισσα Έλισάβετ για τον ανάπηρο
αδελφό της καΙ πέστε '(ης πως λυπαμαι που πέ&ανε η κορούλα
της. Θα&ελα να στείλω ενα φιλΙ στο Βιττόριο, το μικρο πρίγκηπα
της Νεάπολης, &λλα η δασκάλα μου λέει, δτι δε &α &υμη&είτε τό 
σες παραγγελίες. 'Όταν γίνω δεκατριών ετών &α τους επισκεφ&ώ
11 'ίδια.
1. Γραμ μένα γαλλικά στο κείμενο.
2 . Γραμμένα, με λατινικούς χαρακτη ρ ε ς , έλληνικά στο κείμενο.
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Σας ευχαριστώ πολυ για τΎιν σμορφη ιστορία τού λόρδου
Φοντλερόυ, το 'ίδιο κι ή δασκάλα μου.
Χαίρομαι που &αρ&ει ή Εϋα το καλοκαίρι εδώ. Θα περά
σομε καλα μαζί. Δώστε την αγάπη μου στο Χόουαρντ καΙ πέστε
του ν' απαντήσει στο γράμμα μου. την Πέμπτη πήγαμε σε πίκ
νικ. �Hταν πολυ σμορφα εξω, στα σκιερα δάση, καΙ ευχαριστη
&ήκαμε πολύ.

<Η Μίλντρεντ είναι εξω στον κήπο καΙ παίζει καΙ ή μητέρα
μ αζεύει φράουλες. <ο πατέρας κι ό &είος φρανκ είναι στην πόλη.

·0 Σίμψον γρήγορα γυρίζει σπίτι. <Η Μίλντρεντ κι εγω βγάλαμε
φωτογραφίες στη Χάντσβιλ. Θα σας στείλω μία.
τα τριαντάφυλλα ηταν σμορφα. <Η μητέρα εχει πολλα σμορφα
τριαντάφυλλα. τα φρανς καΙ τα Λαμαρκ είναι τα πιο εύωδιαστά'
αλλα τα «στρατάρχης Νέιλ» τα «Σολφατερ" τα

«Ιακεμινο» τα

,,"Αστρα τής Λυων» καΙ αλλα, είναι &αυμάσια τριαντάφυλλα.
Μεταδώστε, παρακαλώ, την αγάπη μου σ' ολα τα παιδιά.
τα σκέφτομαι κά&ε μέρα καΙ τ' αγαπώ μ' ολη μου την καρδιά.
'Όταν γυρίσετε απ' την Ευρώπη ελπίζω οτι &ασαστε ολοι καλα
καΙ χαρούμενοι που &α γυρίσετε σπίτι. Μην ξεχάσετε να πείτε
χαιρετισμους στη δεσποινίδα Καλλιόπη Κεχαγια καΙ τον κύριο
Δημήτριο Καλαπο&άκη.
Μ' αγάπη, ή μικρη φίλη σας
"Ελεν Κέλλερ

ΤΟ καλοκαίρι αυτο ή ΜΙς Σάλλιβαν εφυγε για τρισήμιση
μήνες καΙ ηταν ό πρώτος χωρισμός της απ' την 'Έλεν. ΚατόΠΙΥ
μόνο μια φορα ξαναχωρίστηκαν μέσα σε δεκαπέντε χρόνια.

Στη Μις ''Ανν Μάνσφηλντ Σάλλιβαν
Τασκούμπια, 7 Αύγούστου 1889

Πολυαγαπημένη μου δασκάλα
Είμαι ευτυχισμένη που σήμερα σας γράφω, γιατΙ ολη τη
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'μέρα σας σκέφτομαι πολύ. Κά&ομαι στην αυλη καΙ το περιστε
ράκι μου το άσπρο κά&εται στη ράχη της καρέκλας μου και με
κοιτάζει να γράφω. Ό μικρός του καστανος σύντροφος πεταξε με
τ' άλλα πουλιά' αλλα η 'Άννυ δε λυπαται, γιατΙ της αρέσει να
κά{tεται μαζί μου. Ό Φόντλερόυ κοιμαται επάνω καΙ ή Νάνσυ
βάζει για ϋπνο τη Λούση. 'Ίσως τΙς νανουρίζουν τα πουλιά.
'Όλα τα ομορφα λουλούδια είναι αν&ισμένα. ·0 αέρας ευωδιά
ζει απ' το άρωμα τών γιασεμιών, τών ηλιοτροπίων καΙ τών τριαν 
τάφυλλων. 'Άρχισε ζέστη εδώ τώρα, ετσι δ πατέρας &α μας πάει
στο «Λατομείο» στΙς 20 Αυγούστου. Νομίζω δη &α περναμε ευχά
ρ ιστα εξω, στο δροσερο δάσος. Θα σας γράφω καΙ &α λέω δλα
τα ευχάριστα πράγματα που κάνομε. Είμαι πολυ ευχαριστημένη,
που δ Λέστερ καΙ δ Χένρυ είναι καλα παιδιά. Δώστε τους πολλα
γλυκα φιλια εκ μέρους μου. ΠίiΊς λέγαμε το αγόρι, που ερωτεύ
τψιε το ομορφο αστέρι j ·Η Εύα μου είπε μια Ιστορία, για ενα
χαριτωμένο κοριτσάκι, τη Χέινη. Θα μου στείλετε το βιβλίο, πα
ρακαλώ j Θα η&ελα πολυ να είχα γραφομηχανή.
·0 μικρος "Αρ&ουρ μεγαλώνει πολ υ γρήγορα. Φοράει κοντα
φουστανάκια τώρα. ·Η ξαδέλφη Λέλα πιστεύει, δτι γρήγορα &α
περπατήσει. Τότε, &α παίρνω το μαλακο παχουλο χεράκι του στο
δικό μου και &α βγαίνω μαζί του στη λιακάδα. Θα κόβει τα πιο
μεγάλα τριαντάφυλλα καΙ &α κυνηγάει τΙς πιο ομορφες πεταλου
δες. Θα τον προσέχω πολυ καΙ δε &α τον αφίνω να πέφτει καΙ
να χτυπάει. ·0 πατέρας σκότωσε τριανταοκτω πουλιά. Φάγαμε
μερικα στο δείπνο, ηταν πολυ ωραία. την περασμένη Δευτέρα ό
Σίμψον σκότ.ωσε εναν ωραίο γερανό. ·0 γερανος είναι μεγάλο
'και δ υνατο πουλί. τα φτερά του είναι μεγάλα σαν τα χέρια μου
καΙ το ράμφος του οσο το πόδι μου. Τρώει ψαράκια κι άλλα μι
κρα ζώα. ·0 πατέρας λέει, δη μπορεί να πετάει σχεδΟν δλη τη
μέρα χω ρΙς να σταματάει.
·Η Μίλντρεντ είναι το πιο συμπα&ηηκο καΙ γλυκο κορίτσι
του κόσμου. Είναι καΙ πολυ πονηρή. Καμια φορά, δταν η μη
τέρα δεν τη βλέπει, πηγαίνει στην κληματαρια καΙ γεμίζει την πο
διά της με γλυκα σταφύλια . Νομίζω, δη &α η&ελε να τυλίξει τα
μαλακα χέρια της γύρω απ' το λαιμό σας καΙ να σας αγκαλιάσει.
την Κυριακη πηγα στην εκκλησΙα. Μ' αρέσει η εκκλησία,
γιατΙ μ' αρέσει να βλέπω εκεί του; φίλους μου.
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'Ένας κύριος μοϋδωσε μια ωραία ζωγραφιά. �Hταν ή εικόνα
�νoς μύλου δίπλα σ" ενα ποταμάκι. Μια μικρη βάρκα πλέει στο
νερο καΙ γύρω αν&ίζουν νούφαρα. Κοντα στο μυλο είναι ενα πα
ληο σπίτι, με πολλα δέντρα που το σκεπάζουν. Είναι δκτω περι
στέρια στη σκεπη του σπιτιου κι ενας σκύλος στο κατώφλι.
Ή περλ είναι περήφανη μητέρα τώρα. "Έχει δκτω κουτα
βάκια καΙ νομίζει, δτι τέτοια κουταβάκια δεν ξανάγιναν ποτέ.
Διαβάζω τα βιβλία μου κά&ε μέρα. τα αγαπώ πολυ - πολύ.
Θέλω ναρ&ετε κοντά μου πάλι γρήγορα. Μου λείπετε τόσο, τόσο
πολύ ! Δε μπορώ να μά&ω καΙ να καταλάβω τίποτα, δταν ή αγα
πημένη μου δασκάλα δεν είν" εδώ. Σάς στέλνω πέντε χιλιάδες
φ ιλια καΙ τόση αγάπη, που δε μπορώ να την εκφράσω. Στέλνω
στην κ. Χ. πολλην αγάπη κι ενα φιλί.
"Απ" τcην αφοσιωμένη μικρή σας μα&ήτρια
"Ελεν Κέλλερ

Στόν Τζων Γκρήνληφ Χοvtττιερ
'Ίδρυμα Τυφλών, Βοστώνη, 27.11 .1889

Άγαπητε ποιητη
Νομίζω, δτι &α σάς φανεί παράξενο να πάρετε ενα γράμμα
απο ενα κορίτσι, που δε γνωρίζετε, αλλα σκέφτηκα, δτι &α σάς
ευχαριστουσε να μά&ετε, δτι τα ωραία σας ποιήματα, με κάνουν
χαρούμε'νη . Χ τες διάβασα το «στΙς μέρες του σχολείου» καΙ το
« Σύντροφος στα παιχνίδια» καΙ μου αρεσαν πολύ. Λυπάμαι πολύ,
που το κοριτσάκι με τα καατανα μάτια καΙ τΙς ανακατωμένες,
χρυσες μπουκλες πέ&ανε. Είναι πολυ ευχάριστο να ζεί κανεΙ; εδώ,
στον ωραίο μας κόσμο. Δε μπορώ να δώ με τα μάτια μου τα
ομορφα πράγματα, αλλα τα βλέπω δλα με το νου μου κι ετσι
είμαι χαρούμενη δλη την η μέρα.
'Όταν περπατώ στον κήπο μου δε μπορώ να δώ τα ομορφα
λουλούδια, αλλα ξέρω δτι ύπάρχουν γύρω μου' δεν είναι δ αέρας
πλημμυρισμένος με τ' αρωμά τους i Ξέρω, ακόμη, δτι τα λεπτα
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κρινάκια ψι&υρίζουν σμορφα μυστικα στους συντρόφους τους, αλ
λοιώτικα δε &α φαίνονταν τόσο ευτυχισμένα. Σας αγαπώ πολύ,
γιατΙ με διδάξατε τόσο σμορφα πράγματα για τα λουλούδια, τα
πουλια καΙ τους αν&ρώπους. Τώρα πρέπει να σας π(ο αντίο. Έλ
πίζω δτι &α διασκεδάσετε πολυ στη γιορτη τών Ευχαριστιών.
,Απ' τη μικρή σας φίλη που σας αγαπα
'Έλεν Α. Κέλλερ

Στον 'Όλιβερ Γουέντελλ Χ6λμς
Βοστώνη 1 Μαρτίου 1890

Άγαπητέ μου, καλε ποιητη
Σας σκέφτομαι πολλες φορές, απ' την ηλιόλουστη εκείνη
Κυριακη που σας είπα αντίο' καΙ σας γράφω αυτο το γράμμα,
γιατΙ σας αγαπώ. Λυπαμαι, που δεν εχετε παιδια για να παίζετε
μαζί τους, αλλα σκέφτομ:Η, δτι ε'ίσαστε πολυ ευτυχισμένος με τα
βιβλία καΙ τους πολλούς σας φίλους. την ημέρα τών γενε,3-λίων
του OUΆσιγκτων ηρ&αν πολυς κόσμος εδώ, να δουν τα τυφλα
παιδιά. ΚαΙ τους διάβασα ποιήματά σας καΙ τους εδειξα μερικα
σμορφα σστρακα που μουστειλαν απο ενα μικρο νησΙ κοντα στην
Πάλο.
Διαβάζω μια πολυ &λιβερη ιστορία, «το Μικρο Τζάκυ» . Ό
Τζάκυ ηταν το πιο γλυκο παιδί, αλλα ητανε φτωχο καΙ τυφλό.
Σκεπτόμουνα - δταν ημουνα μικρή, πρΙν μά&ω να διαβάζω,
δτι δλοι ηταν ευτυχισμένοι, και στην αρχη μου εδωσε μεγάλη πί
κρα η ιδέα του πόνου καΙ της μεγάλης λύπης' αλλα τώρα ξέρω,
δη δε &α μπορούσαμε ποτε να μά&ομε να ε'ίμαστε γενναίοι καΙ
υπομονητικοί, αν υπηρχε μόνο χαρα στον κόσμο.
Μα&αίνω για τα εντομα στη ζωολογία καΙ εμα&α πολλα για
τΙς πεταλουδες. Δε μας δίνουν μέλι, σαν τΙς μέλισσες, αλλα πολ
λες είναι σμορφες σαν τα λουλούδια, που πάνω τους στέκονται,
καΙ πάντα δίνουν χαρα στα μικρα παιδιά. Ζουν μια χαρούμενη
ζωή, πετώντας απο λουλούδι σε λουλούδι, πίνοντας τΙς σταγόνες
1 40
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της γύρης, χωρΙς να σκέφτονται το αυριο. ΕΙναι σαν τ' αγόρια
καΙ τα κορίτσια, σταν ξεχνουν βιβλία καΙ μα-&ήματα καΙ τρέχουν
στα δάση καί τους αγρούς, για να μαζέψουν αγριολούλουδα -li πα
τουν μέσα στα νερα της λίμνης για να κόψουν νούφαρα, ευτυχι
σμέ να κάτω απ' το λαμπρο ήλιο.
"Αν ερ-&ει στη Βοστώνη τον Ίούνιο ή αδελφούλα μου, -&α
μ' αφήσετε να σας τη φέρω j Είναι χαριτωμένο μωρο καΙ είμαι
βέβαιη, στι &α την αγαπάτε.
Τώρα πρέπει να πω στον ευγενικό μου ποιητη αντίο, γιατΙ
πρέπει να γράψω στο σπίτι πριν κοιμη&ω.
,Απ' τη μικρή σας φίλη, που σας αγαπά
'Έλεν Α. Κέλλερ.

'Όταν το 'Ίδρυμα l1έρκινς εκλεισε για το καλοκαίρι, ή 'Έλεν
γύρισε στιιν Τασκούμπια. �Hταν η πρώτη φορά, που γύριζε στο
σπίτι της, αφ' στου εμα-&ε « να μιλάει με το στόμα» .

Στον αιδεσιμώτατο ΦΕλιπς Μπρούκς
Τασκούμπια, 14 ' Ιουλίου 1890

Άγαπητέ μου κύριε Μπρούκς
Χαίρομαι που σας γράφω αυτη τΎlν δμορφη μέρα, γιατι' εί
στε δ καλός μου φίλος καΙ σας αγαπώ και γιατι εχω πολλα πρά
γματα να σας πω . Είμαι στο σπίτι τρείς ε β δομά δ ες, καί , 6; Ι πό
σο ε ίμαι ευτυχισμένη με τιιν αγαπημένη μητέρα και τον πατέρα
μου και την αγαπημένη μου αδελφούλα ! Ή ταν πολυ μεγάλη λύ
πη δ χωρισμος απ' τους καλούς μου φίλους της Βοστώνης, αλλα
ημουνα τόσο ανυπόμονη να δω την αδελφούλα μου, που με κόπο
περίμενα το τραίνο για το σπίτι. Άλλα προσπα&ουσα να κάνω
υπομονη για χάρη της δασκάλας μου. 'Η Μίλντρεντ ψ1lλωσε πολυ
και πάχυνε απο τότε, πουφυγα για τη Βοστώνη καΙ είναι. το πιο
γλυκο κι αξιαγάπητο παιδι' του κόσμου. ()ί γονείς μου καταχάρηDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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καν που με ακουσαν να μιλώ καΙ ξεχείλισα άπο ε υτυχία για την
ευχάριστη εκπληξη, που τους προξένησα. Νομίζω, δτι είναι πολυ
εύχάριστο να κάνεις τους αλλους ε υτυχισμένους. ΓιατΙ ό άγαπη
μένος μας ούράνιος πατέρας νομίζει, πως είναι καλο για μας να.
δοκιμάζομε, κάποτε, μεγάλες ,θλίψεις ; Είμαι πάντα ευτυχισμένη,
δπως ηταν ό μικρος λόρδος Φοντλερόυ, άλλα ή ζωη του μικρου
Τζάκυ ήταν γεμάτη λύπη. 'ο Θεος δεν εβαλε φώς στα μάτια του
Tζιiκυ καΙ ήταν τυφλος καΙ ό πατέρας του δεν ήταν ευγενικος καΙ
τρυφερός. Νομίζετε, δτι ό Τζάκυ άγαποϋσε περισσότερο τον ου 
ράνιο Πατέρα, επειδη ό αλλος του πατέρας δεν ήταν καλος μα
ζί του ; Πώς εΙπε ό Θεος στους άν&ρώπους, δτι 11 κατοικία του
είναι στον ουρανό ; 'Όταν οι αν&ρωποι κάνουν κακο καΙ βλά
πτουν τα ζώα καΙ φέρονται ασχημα στα παιδιά, ό Θεος λυπαται,.
άλλα τί &α τους κάνει, για να τους διδάξει να είναι ευσπλαχνικοΙ
καΙ να δείχνουν άγάπη ; Νομίζω, στι &α τους πεί πόσο τους άγα
πάει καΙ δτι &έλει να είναι καλοΙ κι ευτυχισμένοι καΙ δε &α &έλουν
να λυποϋν τον πατέρα τους, που τους άγαπα τόσο, καΙ &α &έλουν
να τον ευ,<αριστοϋν με δ,τι κάνουν κι ετσι &. άγαποUν ό ενας τον
αλλο καΙ &α κάνουν το χαλο καΙ &α φέρονται καλα στα ζώα.
Σας παρακαλώ πέστε μου σ,τι ξέρετε για το Θεό. Μ' ευχα
ριστεί να μα&αίνω για τον Πατέρα που μας άγαπα, που είναι
καλος καΙ σοφός. Έλπίζω, στι &α γράφετε στη μικρη φίλη σας,
οταν &αχετε καιρό. Θα&ελα πολυ να σας εβλεπα σήμερα. Είναι
πολυ ζεστος ό ηλιος στη Βοστώνη ; "Αν το άπόγευμα εχει δροσιά,
&α πάω με τη Μίλντρεντ βόλτα με το γαϊδουράκι μου. Ό κ.
Γουέιντ μου εστειλε το Νήντυ καΙ είναι το δμορφότερο γα"ίδου
ράκι που φαντάζεστε. Ό μεγάλος μου σκύλος ό Λέων ερχεται μα
ζί μας, σταν πηγαίνομε βόλτα, για να μας προστατε1!ΕΙ. Ό Σίμ
ψον, ό άδελφός μου, μουφερε μερικα σμορφα νούφαρα χτές. Εί,ιαι
&λη&ινος &δελφος για μένα.
Ή δασκάλα μου σας στέλνει τα σέβη της καΙ 0'1. γονείς μου
τους χαιρετισμούς των.
Άπ' τη μι.κρη φίλη σας, που σας αγαπα
'Έλεν Α Κέλλ ρ
ε .
.
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Ό Τόμμυ Στρίνγκερ, για τον οποίο μιλάει Τι ' Έλεν στο γράμ
μq. της, εχασε την ακοη καΙ την Όρασή του στα τέσσερα χρόνια
του. Ή μητέρα του πέ&ανε κι Ο πατέρας του ήταν πολυ φτωχός,
για να τον φροντίσει. Θα τον εστελναν σε πτωχοκομείο, Όταν ή
'Έλεν εμα&ε γι' αύτον κι αποφάσισε να τον φέρει στη Βοστώνη.
"
" Οταν της είπαν, δτι χρειάζονται χρήματα γι' αύτό, απάντησε
« Θα βρουμε» ' κι αρχισε να κάνει ερανο ανάμεσα στους φίλους καΙ
να μαζεύει το χαρτζιλίκι της" παρακάλεσε, ακό""η, Όσους εστελναν
χρήματα για να της αγοράσουν ενα σκυλί, οταν σκότωσε κάποιος.
το δικό της, να στέλνουν τα λεπτα για τη μόρφωση τοϊ: Τόμμυ.
"'Ετσι, Ο Τόμμυ μπηκε στο νηπιαγωγείο του 'Ιδρύματος Πέρκινς_

Στον κύριο Τζων "Εβερεττ Μιλαι
Βοστώνη, 30 'ΑπριλΕου 1891

Άγαπητέ μου κύριε ΜιλλαΙ
eH μΙΚΡΙ1 αμερικανίδα αδελφή σας &α σάς γράψει, για να σάς
πεί, πόσο χάρηκε, που ενδιαφερ{J' ήκατε για το φτωχό, μικρό μας.
Τόμμυ καΙ στείλατε χρήματα, για να βοη&ήσετε στη μόρφωσή
του. Είναι ομορφη Τι σκεψη, Ότι οι αν{j'ρωποι, μακρυα στην Άγ
γλία, νοιώ&ουν &λίψη γ ια ενα μικρο ανάπηρο αμερικανό. Σκε
πτόμουνα, δταν διάβαζα για τη μεγάλη σας πόλη, δη δταν &α
την επισκεπτόμουνα, &ανοιω&α ξένη, αλλα τώρα αισ&άνομαι αλ
λοιώηκα : Μου φαίνεται, δη δλοι οι αν&ρωποι, που εχουν καρ
διες γεμάτες αγάπη καΙ συμπόνια, δεν είναι ξένοι δ ενας για τον
αλλο.
Θα σάς ευχαριστήσει δταν μά{j'ετε, δτι Ο Τόμμυ εχει μια.
αξιαγάπητη δασκάλα και δη είναι χαριτωμένος καΙ ζωντανος πι
τσιρίκος. Του αρέσει περισσότερο να πηδάει παρα να μα&αίνει
λέξεις, αλλα αύτο συμβαίνει, γιατΙ ακόμη δεν ξέρει, τί ;}' αυμάσιο
πράγμα εΙν' Τι γλωσσα . Δε μπορεί να φανταστεί πόσο πολυ εύ
τυχισμένος &α είναι, δταν &α είναι σε &έση να μάς λέει τΙς σκέ
ψεις του καΙ &α μπορουμε να του που με πόσο τον αγαπάμε.
Αυριο ό Άπρίλης {}α κρύψει τα δάκρυα τα ντροπαλά του
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�άτω απ' τα λουλούδια του χαριτωμένου Μάη. Δεν ξέρω, ί'iν οι
μαγιάτικες μέρες είναι στην Άγγλίο τόσο ωρuίες, οσο καΙ δώ.
Τώρα πρέπει να σας χαιρετήσω. !Σας παρακαλώ να με σκέ
φτεστε πάντοτε σα μια μικρη αδελφή, που σας αγαπα,
'Έλεν Κέλλερ.

ΤΟ Μάιο του 1 892 η 'Έλεν εδωσε ενα τσάι για να βοηitήσει
το νηπιαγωγείο τυφλών. 'Ήταν δική της ιδέα καΙ εφερε πάνω
απο δυο χιλιάδες δολλάρια στο νηπιαγωγείο.
Στη Μις Κάρολαϊν Ντέρμπυ
Βοστιύνη, 9 Matov 1892

Άγαπημένη μου Κάρρη
Χάρηκα οταν Π11 ρα το ομορφο γράμμα σου. Δε χρειάζεται
να σου γράψω, στι εννοιωσα κάτι περισσότερο απο χαρά, σταν
διάβασα, οτι βρηκες ενδιαφέρον το τσάι μου. ΓρήγΩρα itCt πάω
μακρυά, στο αγαπημένο μου σπίτι, στον ηλιόλουστο Νότο, καΙ
itCt με κάνει πάντα ευτυχισμένη η itύμιση, στι Τι τελευταία χαρά,
που μουδωσαν οι φίλοι μου σnι Βοστώνη, ήταν να με βοη&ήσουν
να δώσω χαρα και καλωσύνη στη ζω11 πολλών παιδιων χωρΙς μά
τια. Ξέρω, στι οι καλοΙ αν&ρωποι δεν παύουν να νοιώ&ουν τρυ
φερΥI συμπόνια για τα παιδιά, που δε μπορουν να δουν το λαμ
προ φως και τ' αλλα itαυμάσια πράγματα' καΙ νομίζω, στι Τι συμ
πόνια πρέπει να εκφράζεται με πράξεις καλωσύνης. Κι σταν οι
φίλοι των μικρων, δυστυχισμένων τυφλών καταλάβουν, οτι itέλο
με να τα κάνομε ευτυχισμένα, &αρitουν καΙ itCt κάνουν το « τσάι;)
μας να πετύχει και &αμαι το πιο ευτυχισμένο κορίτσι του κόσμου.
πες τα σχέδιά μας στον κ. Μπρούκς, για ναρ{j'ει και κείνος. Χαί
ρομαι, που ενδιαφέρ&ηκε η Μις Έλεωνώρα. Δωσ' της χαιρετι
σμούς. Θα σε δω αυριο και itCt τα πσυμε. Στη &εία σου δώσε τΥlν
αγάπη nΙς δασκάλας μου και τη δΙΚ11 μου και πές της, στι πολυ
ευχαριστη&ήκα με, σταν τη ν επισκ ε φ&11καμε.
ΙΥΙ' αγάπη
"Ελεν Κέλλερ

1 44

Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

Στην κvρlα Κέιτ 'Άνταμς Κέλλερ
Βοστώνη, 13 > ΑπριλΙου 1893
.. :0 κ. Γουέστερβελτ μας εκανε δεξίωση. Είχε πολυ κόσμο .
ΜερικοΙ με ρωτούσαν βλακείες. Μια κυρΙα εμεινε κατάπληκτη
σαν εμα&ε στι αγαπουσα τα λουλούδια, ενώ δεν εβλεπα τα χρώ
ματά τους. Σαν τη διαβεβαίωσα στι τ ' αγαπώ πολύ, λέει : «'Α
σφαλώς, αισ&άνεστε το χρώμα με τα δάκτυλά σας " . Άλλά, βέ
βαια, δεν αγαποΙ:με τα λουλούδια για το χρώμα τους μονάχα . . .
'Ένας κύριος μ ε ρώτησε τ ί σήμαινε ή « δμορφια,. γ ια μένα. Στην
αρχη μπερδεύτηκα. Άλλα μετα απάντησα, στι ή δμορφια είναι
μια μορφη της καλωσύνης, καΙ εφυγε.
Μετα τη δεξίωση πήγαμε στο ξενοδοχείο καΙ ενώ ή δασκάλα
μου κοιμόταν, σχεδιάσαμε με τον ' Αλεξ. Γκράχαμ Μπελλ να παμε
στο Νιαγάρα.
ΤΟ ξενοδοχείΟ ηταν τόσο κοντα στο ποτάμι, που ενοιω&α το
πέρασμα του χείμαρρου ακουμπώντας το χέρι μου στο παρά&υρο .
ΤΟ πρωΙ ό ηλιος βγηκε λα μπρος καΙ ζεστός. Σηκω&ήκαμε γρή
γορα, γιατΙ ή καρδιά μας ηταν γεμάτη προκαταβολικη ευχαρί
στηση.
Δε μπορείς να νοιώσεις τα αισ&ήματά μας, πρΙν τα δοκιμάσεις
ή 'ίδια. Δε μπορουσα να πιστέψω, στι αυτο που αισ&ανόμουνα να
όρμάει καΙ να χύνεται κάτω απ' τα πόδια μου ητανε νερό, που
πεφτε σε καταρράχτη, με μεγαλόπρεπη μανία. 'Έμοιαζε σαν κάτι
ζωντανό, που όρμούσε προς κάποιο τρομερο πεπρωμένο. Θα&ελα
να περιγράψω σπως είναι τον καταρράχτη, την δμορ φ ια καΙ το
τρομερο μεγαλείο του καΙ την ακράτητη, φοβερη πτώση τών νε
ρών του πάνω απ' την ακρη του γκρεμνου. Αισ&άνεσαι πολυ μι
κρος καΙ αδύναμος μπροστα σ' αυτη την πελώρια δύναμη. Κάτι
τέτοιο ενοιωσα σταν πρωτοστά&ηκα απέναντι στο μεγάλο ώκεανό,
σταν ενοιω&α τα κύματα να χτυπουν την ακτή. <Υ πο&έτω, στι
&α δοκιμάζετε το 'ίδιο συναίσ&ημα σταν αντικρύζετε ψηλα τ αστέ
ρια, μέσα στην ησυχη νύχτα, δεν είν' ετσι j Κατεβήκαμε μ' ενα
άνελκυστηρα κάτω, 120 πόδια, για να δούμε τους στρόβιλους καΙ
τΙς δίνες, που σχηματίζονται μέσα στΟ βα&υ φαράγγι , κάτω απ'
τους καταρράχτες. Δυο μίλια άπο κεί είναι μια &αυμάσια κρεμαDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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στη γέφυρα, που ενώνει τις δυο σχ&ες του φαραγγιο υ, δ ιακόσια
πενηνταοχτω πόδια πάνω απ' το νερό, και στηρίζεται, στην κά&ε
σχ&η, με δύο πύργους απο μονοκόμματο βράχο , δκτακόσια πόδια
μακρυα τον ενα απ' τον αλλο. 'Όταν περάσαμε στην καναδικη
πλευρά, φώναξα : «<ο Θεος σώζοι την βασίλισσαν" . <Η δασκάλα
μου μου είπε, δη αυτο ήταν προδοσία, αλλα δε νομίζω. "Έκανα
δ, τ ι κάνουν οί Καναδοί, μια κι ήμουν στη χώρα τους, κι εξ αλλου
τιμώ την καλη βασίλισσα της Άγγλίας.

Στη Μίς Καρολάιν Ντέρμπυ
Σχολη Ράιτ Χάμαζον
Νέα Ύ6ρκη, 15 Μαρτίου 1895

. . . Νομίζω, δτι προχώρησα λιγάκι στην ανάγνωση τ(ον χει
λιών, αν και βρίσκω ακόμη άρκετες δυσκολίες στην παρακολού
&ηση μιας γρήγορης ομιλίας' άλλα είμαι βέβαιη, οη μια μέρα &α
πετύχω, αμα επιμένω. < ο κ. Χάμαζον πάντα προσπα&εί να βελ
τιώνω την ομιλία μου. 7Ω, Κάρρι, πόσο &α&ελα να μιλώ σαν τον
αλλο κόσμο ! Θα μπορουσα να δουλεύω γι' αυτο μέρα και νύχτα,
αν ηξερα δη &α το κατόρ&ωνα. Σκέψου τί χαρα &ατανε για δλους
μου Τσ'υς φίλους, αν μ' ακουγαν να μιλώ φυσιολογικά . . .
. . . Ξέρεις, οί καλοί μας παιδαγωγοΙ μας πηγαίνουν ν α δουμε
δ,τι νομίζουν δη &αχει για μας ενδιαφέρον και μα&αίνομε πολλα
πράγματα με πολυ ευχάριστο τρόπο. Στα γενέ&λια του Τζωρτζ
OVΆσιγκτων πήγαμε ολοι σε μια εκ&εση σκύλων χαΙ μ' δλο που
είχε πολυν κόσμο στον κηπο της Μάντισον Σκουαίηρ καΙ παρα
το δαιμονισμένο &όρυβο της ποικιλίας τών ηχων, πουβγαζε Τι δρ
χήστρα τών σκύλων, ο οποίος ηταν πολυ ενοχλητικος για κείνους
που μπορουσαν να τον ακουνε, το χαρήκαμε πολυ αυτο το από
γευμα. Άνάμεσα στους σκύλους, που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη
προσοχή , ηταν τα μπουλλντώγκς. "Έπαιρναν εκπληκτικ'Ο &άρρος
με δσους τα χάιδευαν , πηδουσαν στην αγκαλιά σου, χωρις καμμια
διαδικασία, καΙ επαιρναν φιλιά, άπόλυτα αδιάφορα για την ανάρ
μοστη συμπεριφορά τους. Θεέ μου, τί ασχημα, μικρα κτήνη που
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εΙναι Ι 'Όμως, εχουν τόσο καλο χαρακτηρα, σου δείχνουν τόσο
μεγάλη φιλία, που δεν μπορείς να μην τ' αγαπας.
Ό κ. Χάμαζον, Τι δασκάλα μου και γω αφήσαμε τους αλλους
στην εκ&εση σκύλων και πήγαμε σε μια δεξίωση που δό&ηκε απ'
το «Μετροπόλιταν Κλάμπ» . ΠολλΕς φορες το λένε «η Λέσχη των
<Εκατομμυριούχων» . ΤΟ κτήριο είναι &αυμάσιο, χτισμένο μ' ασ
προ μάρμαρο' τα δωμάτια είναι μεγάλα καΙ ώραιότατα επιπλω
μένα' αλλα πρέπει να όμολογήσω, δτι τόση λαμπρότητα μου είναι
καταπιεστική' καΙ δε ζηλεύω τους εκατομμυριούχους κα&όλου για
τη μεγάλη εύτυχία. που υποτί&εται, δτι ό πλουτος τους φέρνει . . .

Στην κυρlα Τζωρτζ Μπράντφορντ
Νέα Ύ6ρκη, 4 Φεβρουαρlου 1896

Τί μπορω να πω, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο Τι
δασκάλα μου καΙ γω εκτιμουμε την καλωσύνη σας, που σας
ω&ησε να μας στείλετε τα μικρα αναμνηστικα απ' το δωμάτιο,
δπου πρωtoσυναντι1σαμε τον πιο καλό μας φίλο ; Πραγματικά,
μας δώσατε μεγάλη παρηγοριά. Βάλαμε τη φωτογραφία στο τζάκι
-του δωματίου μας, για να τη βλέπομε κά&ε μέρα καΙ συχνα την
αγγίζω, γιατΙ ετσι νοιώ&ω, δτι ό αγαπημένος νεκρος είναι
κοντά μας.
Μου ήταν δύσκολο να ξα'\απιάσω τη σχολική μου εργασία,
σα να μην είχε συμβεί τίποτα. Άλλα είμαι βέβαιη, δτι μας κάνει
καλο που πρέπει ν' ανταποκρινόμαστε σ' όρισμένες κα&ημερινες
υποχρεώσεις, γιατΙ ετσι το μυαλο αποσπαται για λίγο απ' τίς &λι
βερες σκέψεις μας.
ΤΟ παραπάνω γράμμα γράφτηκε μόλις πέ&ανε ό Τζων Σπό
,ουλντινγκ.
Στον κύριο Τζων Χιτς
Ρένθαμ, 9 'Ιουλίου 1897

. . . ·Η δασκάλα μου καΙ γω &α περάσομε το καλοκαίρι στο
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Ρέν&αμ με τους φίλους μας, τους Τσάμπερλενς. Νομίζω, δη &υ 
μαστε τον κ. Τσάμπερλεν, τον « ακροατη » στο « αντίγραφο της
Βοστώνης» . Είναι αξιαγάπητοι, καλοΙ &ν&ρωποι.
Άλλα ξέρω δη &έλετε ,ια μά&ετε για τις εξετάσεις μοι'.
Ξέρω, δη &α χαρείτε δταν ακούσετε, στι τΙς τελείωσα μ' επιτυ
χία. τα &έματα πουδωσα ήταν στοιχεία γερμανικών καΙ ανώτερα
γερμανικά, γαλλικά, λατινικά, αγγλικά, έλληνικη καΙ λατινικη ίστο
ρία . Δεν είναι πoΛV ωραίο, για ναναι αλη&ινό j 'Όλο τον καιρο
έτοιμαζόμουνα για τη μεγάλη ωρα, δε μπορούσα να πιέσω ενα
εσωτερικο φόβο καΙ τον τρόμο μήπως αποτύχω καΙ τώρα είναι
μια ανέκφραστη ανακούφιση ή σκεψη, δτι πέρασα με επαινο
τΙς εξετάσεις μου. Άλλα κείνο που λογαριάζω σαν το επιστέγα
σμα τής ευτυχίας μου είναι ή χαρά, πουφερε ή νίκη μου στην
αγαπημένη μου δασκάλα. Στ' αλή&εια νοιώ&ω, στι ή επιτυχία
είναι πιότερο δική της παρα δική μου. Γιατι είναι ή διαρκης εμ
πνευσή μου . . .
Στο τέλος Σεπτεμβρίου η ΜΙς Σάλλιβαν και ή ''Ελεν Κέλ
λερ γύρισαν στη σχολη τού Καίμπριτζ, σπου εμειναν ως τΙς σρ
χες Δεκεμβρίου. ΥΕπειτα, ή παρέμβαση του κ. Γκίλμαν είχε σαν
αποτέλεσμα ν' αποσυρει 11 κυρία Κέλλερ την 'Έλεν καΙ την αδελφή
της απ' τη σχολή. cH Μις Σάλλιβαν κι ή μα&11τριά της πηγαν
στο Ρέν&αμ, δπαυ εργάστηκαν με την κα&οδήγηση του κυρίου
Μέρτον Κέι&, ένος εν&ουσιασηκου καΙ δραστήριου παιδαγωγου ..

Στην κυρία Λωρενς Χαττον
Ρένθαμ, 20 Φεβρουαρίου 1898

Ξανάρχισα τΙς σπουδές μου αμέσως μετα την αναχώρησή σας,
και σε πολυ σύντομο χρονικο διάστημα εργαζόμασταν τόσο χαρού
μενα, σαν να ηταν ενα ασκημο σνειρο ή φοβερη κατάσταση , που
υπιΙ ρχε πρΙν ενα μήνα. Δε μπορώ να σας πώ, πόσο χαίρομαι t11
φιίση. Είναι τόσο δροσερή, ειρηνικη κι ελεύ&ερη ! ΔΕ νομίζω,
δη {j'a κουραζόμουνα αν δούλευα όλόκληρη τη μέρα, αν μ' αφι
ναν. 'Έχει κανεΙς τόσο (ίΊραία πράματα να κάνει - αν κι σχι
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πάντα εϋκολα. cH εργασία μου της άλγεβρας καΙ της γεωμετρίας
είναι πολλΕς φορες σκληρή. Άλλα μ' αρέσει Τι μελέτη, ιδιαίτερα
τα . ελληνικά. Σκέψου, γρήγορα &α τελειώσω τη γραμματική Ι
'Ύστερα αρχίζει Τι Ίλιάδα. Τί ανέκφραστη χαρα &α είναι, να δια
βάζει κανείς για τον Άχιλλέα και τον Όδυσσέα, την Άνδρομάχη
καΙ την Ά&ηνά καΙ για τους άλλους παλιούς μου φίλους στην
'ίδια τη δική τους, ενδοξη γλώσσα ! Νομίζω, δτι τα έλληνικα είνα
Τι πιο ομορφη γλώσσα που ξέρω. "'Αν εΙν' αλή&εια, δτι το βιολΙ
ΕΙναι το πιο μουσικο απ' σλα τα οργανα, τότε τα ελληνικα εΙναι
το βιολΙ της αν&ρώπινης σκέψης.
Κάναμε &αυμάσιο ελκυ&ρο τούτο το μηνα . Κά&ε πρωί, πρΙν
το μά&ημα, πηγαίνουμε στο λόφο, στη βόρεια οχ&η της λίμνης
κοντα στο σπίτι, καΙ κάνομε ελκυ&ρο για μια - δυο ώρες. Κά
ποιος σπρώχνει το ελκυ&ρο στην κορφη του λόφου, μπαίνομε
μέσα καΙ σταν ετοιμαζόμαστε, ορμάμε κάτω, στην πλευρα του
λόφου, πηδάμε, εισχωρουμε σε ενα σωρο χιονιου καΙ πλέομε προς
την άλλη οχ&η με μια τρομαχτικη ταχύτητα Ι . . .

Στην Μις Καρολάιν Ντέρμπυ
Ρένθαμ, 11 Σεπτεμβρ ίου 1898

Βρίσκομαι σλη τη μέρα στο ϋπαι&ρο, τραβώντας κουπί , κο
λυμπώντας, κάνοντας ίππασία καΙ ενα πλη&ος άλλα ώραία πράγ
ματα. Το πρωΙ σήμερα πηγα περίπου δώδεκα μίλια με το ποδή
λατό μου Ι πηγα πάνω σ' ενα ανώμαλο δρόμο κι επεσα αρκετες
φορες καΙ τώρα είμαι τρομαχτικα σακατεμένη. Άλλα ο καιρος
καΙ Τι φύση ήταν τόσο ώραία, ήταν τόσο διασκεδαστικο να τρέχω
σα να πετώ πάνω στα πιο μαλακα μέρη του δρόμου, που δε δίνω
καμια σημασία στα ατυχή ματα.
'Έμα&α πραγματικα να κολυμπώ καί να κάνω βουτιές,
υστερα απο κάμποσο καιρό. Άκόμη, μπορώ να κολυμπώ λιγάκι
κάτω απ' το νερο καΙ να κάνω σ,τι μ' αρέσει, χωρΙς να φοβάμαι
μήπως πνιγώ. Δεν εί\ιαι &αυμα ; Τραβάω κουπί γύρω στη λίμνη,
σχεδΟν χωρίς προσπά&εια, σ{Το βαρυ καΙ ναναι το φορτίο. 'Έτσι,
�: -τoρείς να φανταστείς, πόσο δυνατη καΙ μαύρη είμαι . . .
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Στην κυρΙα Λώρενς Χαττον
Βοστώνη, 23 ΌκτωβρΙου 1898

Είναι ή πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται να σας γράψω,
αφ' στου ηρ&αμε δώ, την περασμένη Δευτέρα. Ε'{χαμε τέτοια ανα
στάτωση, απ' τη στιγμη που αποφασίσαμε ναρ{tομε στη Βο
στώνη ! Μας φαινόταν, στι δε &α ταχτοποιη&ουμε ποτέ. < Η φτωχη
ή δασκάλα μου στεκόταν φορτωμένη η πήγαινε πίσω απ' τους
αχ&οφόρους, τους ελεγκτες κι ενα σωρο αλλους. Θα&ελα να λεί
πανε αυτες οί φασαρίες, που τόσο συχνα τΙς περναμε . . .
< ο κύριος Κέι& ερχεται στΙς τρείς καΙ μιση κά&ε μέρα, εκ
τος απ' το Σάββατο. Λέει, στι προτιμάει ναρχεται δώ προς το
παρόν. Διαβάζω Ίλιάδα, Αινειάδα καΙ Κικέρωνα, ενώ συγχρόνως
μα&αίνω αλγεβρα καΙ γεωμετρία. < Η Ίλιάδα είν' σμορφη, μ'
σλη την αλή&εια, τη χάρη καί την απλότητα ενος &αυμασΤΟύ
λαΟύ , που μοιάζει σαν παιδί, ενώ Τι Αινειάδα είναι πιο στατικη
καΙ δισταχτική. Μοιάζει με μια κόρη, που ζεί σ' ενα παλάτι ονει
ρεμένο, τριγυρισμένη απο μια μεγαλόπρεπη αυλή. <Η Ίλιάδα είναι
μια λαμπρη νεότητα, ποϋχει για γήπεδό της ολάκερη τη γη.
< ο καιρος ήταν σλη τη βδομάδα ελεεινός· αλλα σήμερα ε'ίν'
ώραίος καΙ το πάτωμα τού δωματίου μας είναι πλημμυρισμένο
με λιακάδα. Σε λίγο &α παμε περίπατο στο δημόσιο κηπο. Θα
&ελα να βρίσκονταν στη γωνία τα δάση τού Ρέν&αμ. 'Αλλα δεν
είναι, δυστυχώς, καΙ &α πρέπει να ικανοποιη&ώ μ' ενα περίπατο
στον κηπο. Κατα κάποιον τρόπο, ό κηπος μού φαίνεται κουτσου
ρεμένος καΙ συμβατικός, ϋστερα απ' τα μεγάλα χωράφια, τα λι
βάδια και τα πεύκα της εξοχης. 'Ακόμα καΙ τα δέντρα μοιάζουν
σαν αστοΙ εγωκεντρικοί. Άμφιβάλλω αν εχουν σχέσεις με τα
ξαδέλφια τους στην εξοχή ! Ξέρετε, στι δε μπορ(ο να μη νοιώ{}ω
λύπη γι' αιη α τα δέντρα, μ' σλο το μοντέρνο υφος, που εχουνε ;
Είναι σαν τους αν{}ρώπους , που βλέπεις κά&ε μέρα, που προτι
μούν την κοσμοπλημμυρισμένη, &ορυβώδη πόλη απ' την ησυχία
και την Ελευ{}ερία της εξοχης. Δεν ύποπτεύονται, καν, πόσο πε
ριορισμένη είν' η ζωή τους. Κοιτάζουν με οίκτο τους αν{tρώπους
της εξοχης, που δεν είχαν ποτε την ευκαιρία «να δοϋν το μεγάλο
κόσμο» . Θεέ μου ! "Αν απλώς αντιλαμβάνονταν τα περιορισμέ"α
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τους σρια, &απαιρναν τα μάτια τους να φύγουν στα δάση καΙ
ταυς αγρούς. Άλλα τί ανοησίες εΙν' αυτές Ι Θα σκεφ&είτε, ση
πε&αίνω απο νοσταλγΙα για το αγαπημένο μου Ρέν&αμ, πράγμα
αλη&ινο κατα το ημισυ μόνο. Νοσταλγώ τ11 ρεντ φαρμ καΙ τους
αγαπημένους μου πάρα πολύ, αλλα δεν εΙ μαι δυστυχισμένη. 'Έχω
τη δασκάλα καΙ τα βιβλία μου, κι εχω τη βεβαιότητα, ση κάη
γλυκο καΙ καλο &α μου συμβεί σ' αυτη τη μεγάλη πόλη, σπου οί
αν&ρωποι παλεύουν τόσο γενναία δλοι τους τη ζωή, για να κερ
δίσουν την ευτυχία μέσα στΙς σκληρες συν&ηκες. "Οπωσδήποτε,
είμαι ευχαριστημένη που παίρνω το μερίδιό μου απ' τη ζωή,
λαμπρο η &λιβερό . . .

Στην κ . Γουtλλιαμ Θώου
Βοστώνη, 6 Δεκεμβρίου 1898

δασκάλα μου καΙ γω γελάσαμε με την ψυχή μας με τα
παιχνίδια τών κοριτσιών. Τί αστείες &α φαίνονταν με τα κοστού
μια τους τών αγριων πολεμιστών, απάνω στα πύρινα αλογά τους Ι .
Τ ί &αυμάσια & α πέρασαν στο
!
Μερικες φορες ευχομαι να μπορουσα να διασκέδαζα λίγο σαν
τ' αλλα κορίτσια. Πόσο γρήγορα &α κλείδωνα δλους τους γεν
ναίους πολεμιστές, τους αραχνιασμένους σοφους καΙ τους απί&α
νους ηρωες, που είναι τώρα σχεδΟν ΟΙ μοναδικοί μου σύντροφοι !
ΚαΙ &α τραγουδοϋσα, &α χόρευα, &απαιζα σαν τ' αλλα κορίτσια.
'Αλλα δεν πρέπει να χά"ω τον καιρό μου με ανόητες ευχές" κι
εξ αλλου, ΟΙ παλιοί μου φίλοι είναι πoλ\J συνετοΙ κι ενδιαφέρον
τες, συνή&ως ευχαριστιέμαι στ' αλή&εια πολυ με την παρέα τους.
Μόνο μια φορά, σε μεγάλο χρονικο διάστημσ, αισ&άνομαι δυσα
ρεστημένη, κι επιτρέπω στον εαυτό μου να ζητάει πράματα, που
δε μπορώ να τα Ελπίζω σε τούτη τη ζωή. Άλλά, σπως ξέρετε, ή
καρδιά μου είναι συνή&ως γεμάτη ευτυχία. "Η σκέψη, δτι ό α γα
πημένος μου επουράνιος πατέρας είναι πάντα κοντά μου δίνον
τάς μου αφ&ονα δλα εκείνα, που πραγματικα πλουτίζουν τη ζωη
καΙ την κάνουν γλυκεια καΙ σμορφη, κάνει την κά&ε στέρηση να
"Η

-
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μοιάζει ελάχιστη στιγμΙ1 σε σύγκριση με την απέραντη ευ λογία,
που με περιβάλλει.

Στόν κύριο Τζων Χιτζ
Βοστώνη, 3 Φεβρουαρ{ου 1899

Απόχτησα μια πολυ ευχάριστη γνώση την περασμένη Δευ
τέρα. Μία καλη φίλη με πηγε το πρωΙ στο Μουσείο Καλών Τε
χνών της Βοστώνης. Είχε απο πρΙν πάρει αδεια απ' το συνταγμα
τάρχη Λόρινγκ, διευ&υντη του Μουσείου, να μπορώ να πιάνω
τ' αγάλματα, ιδίως εκείνα, που παριστάνουν τους παλιούς μου
φίλους της Ίλιάδας καΙ της ΑΙνειάδας. 'Ενώ ημουνα εκεί, ή ρ&ε ό
'ίδιος ό συνταγματάρχης Λόρινγκ καΙ μοϋδειξε μερικα ωραιότατα
αγάλματα, δπως την Άφροδίτη τών Μεδίκων, την Ά&ηνα του
Παρ&ενώνος, την 'Άρτεμη κυνηγό, με το ενα χέρι στη φαρέτρα
κι ενα ελάφι δίπλα της καΙ το δύστυχο Λαοκόοντα με τα δυο αγό
ρια του, να παλεύουν μέσα στΙς τρομερες δίπλες δυο πελώριων
φιδιών, απλώνοντας τα χέρια στον ουρανο με κραυγές, που σκί
ζουν την καρδιά. Είδα καΙ τον Άπόλλωνα του Μπελβεντέρε . Μό
λις είχε σκοτώσει τον πύ&ωνα καΙ στεκόταν δίπλα σ' Ζνα κομμάτι
βράχου, απλώνοντας το χέρι του με χάρη, σα σημάδι &ριάμβου,
πάνω απ' το τρομερο φίδι. �Ω ! � Hταν πολυ ωραίος, μέσα στην
απλότητά του. eH Άφροδίτη με μάγεψε. 'Έμοιαζε σα ναχε βγεί
μόλις τώρα απ' τον αφρο της &άλασσας κι ή χάρη της ήταν αρ
μονική, σαν ενας ήχος ουράνιας μουσικης. Είδα, ακόμη, τη φτω
χη Νιόβη με το πιο μικρό της παιδΙ σφιχταγκαλιασμένο, ενώ πα
ρακαλουσε τη σκληρη Θεα να μην της σκοτώσει το τελευταίο της
αγαπημένο πλάσμα. Παρ' ολίγο να κλάψω, τόσο ήταν το αγαλμα
ζωντανο καΙ τραγικό . eo συνταγματάρχης Λόρινγκ μοϋδειξε, πολυ
ευγενικά, μιαν αναπαράσταση μιας απ' τΙς &αυμάσιες μπρούτζινες
πόρτες του Βαπτιστηρίου της Φλωρεντίας. eH φίλη μου είπε, δτι
μια μέρα {},α μου δείξει τα αντίγραφα τών γλυπτών, που πηρε ό
Λόρδος 'Έλγιν απ' τον Παρ&ενώνα. Άλλα ομολογώ, δτι &α προ
τιμουσα ναβλεπα τα πρωτότυπα, σηΊ &έση οπου το r:: ν ευμα είχε τιΊν
πρόitεση να τα αφήσει για πάντα, σχι μόνο σαν ενα υμνο στους
•
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&εούς, αλλα καΙ σαν ενα μνημείο της δόξας της Έλλάδος. Είναι
στ' &λή&εια αμαρτία ν' αρπάζονται απ' τους ναους του παρελ
{t όντος τα ιερα αντικείμενα, που τους ανήκουν

Στην κυρία Λώρενς Χαττον
Βοστώνη, 5 Μαρτίου 1899

. . . Τώρα είμαι βέβαιη, δτι &αχω ετοιμαστεί για τΙς εξετά
σεις μου τον 'Ιούνιο. Μόνο ενα σύννεφο βλέπω στον ουρανό μου
προς το παρόν' αλλα αυτο το σύννεφο ρίχνει μια μαύρη σκια πάνω
στη ζωή μου καΙ με τρομάζει πολύ, μερικες φορές : τα μάτια της
δασκάλας μου δεν πανε καλύτερα. Πραγματικά, νομίζω πως ή κα
τάστασή τους χειροτερεύει, αν κι είναι πολυ γενναία καΙ ύπομο
νετικη καΙ δε {t έλει να το παραδεχτεΙ Άλλα μ' απελπίζει ή σκέ
ψη, δτι {tυσιάζει για χάρη μου την δρασή της. Αίσ{tάνομαι δτι
&απρεπε, 'ίσως, να παραιτη&ω απ' την ιδέα να πάω στο πανεπι
στήμιο, γιατΙ δλη ή γνώση του κόσμου δε {t Ct μ' εκανε ευτυχισμέ
νη, αν την αποχτουσα με fF.fOLO τίμημα. Θα η {t ελα, κυρία Χατ
τον, να προσπα{tούσατε να την πείσετε, δτι πρέπει ν' αναπαυτεί καΙ
να κάνει κάποια &εραπεία. ' Απο μέ\'α δεν ακούει τίποτα.
Μόλις εβγαλα κάτι φωτογραφίες. "Αμα βγουν καλ€ς, &α&ελα
ναστελνα μια στον κ. Ρότζερς, αν νομίζετε δτι &α η&ελε. Θέλω τό
σο πολυ να του δείξω πόσο βα&εια εκτιμω δ,τι κάνει για μένα,
καΙ δε μπορω να σκεφτω αλλο καλύτερο τρόπο.
"Ολοι εδω μιλουν για τους πίνακες του Σάρτζεντ. Λένε πως
είναι μια &αυμάσια εκ&εση πορτραίτων. ΓιατΙ να μην εχω μάτια
να τους δω, να &αυμάσω την δμορφια καΙ το χρωμα τους ! <Ως
τόσο, είμαι ευτυχισμένη, γιατ\. δε στερουμαι εντελως δλη την ευ
χαρίστηση που δίνουν οι πίνακες, αφου εχω, τουλάχιστον, την
'ικανοποίηση να τους βλέπω με τα μάτια των φίλων μου, πράγμα
που μου δίνει αλη&ινη χαρά. Είμαι τόσο ευγνώμων, που μπορω
να χαίρομαι τΙς δμορφιές, κα&ως οι φίλοι μου τΙς μαζεύουν καΙ
τΙς ρίχνουν στα χέρια μου Ι
'Όλοι ε'ίμαστε πολυ χαΡΟ1Jμcνοι , που δεν πέ&ανε ό κ. Κίπ
λινγκ. 'Έχω το «Βιβλίο της Ζούγκλας» σε ανάγλυφη γραφή, καΙ
Digitized by 10uk1s, Feb. 2010

153

είναι ενα &αυμάσιο, ε υχάριστο βιβλίο. Αισ&άνομαι σα ναχ ω γνω
ρίσει τον προικισμένο του συγγραφέα. Πρέπει ναναι μια φύση
γεμάτη αν&ρωπια καΙ αγάπη.
Στον κύριο Δ αvtδ Χ. ΓκρΕηρ
-

Βοστώνη, 9 Matov 1899

Κά{)' ε μέρα μου φέρνει δση εργασία μου είναι δυνατο να φέ
ρω σε πέρας, κά-&ε νύχτα μου φέρνει την ανάπαυση καΙ τη γλυ
κεια σκέψη, δτι πλησιάζω πιο κοντα στο σκοπό μου. Στα έλλη
νικα προχωρώ πολυ καλά . Τέλειωσα το ενατο βιβλίο της 'Ιλιάδος
καΙ μόλις αρ χ ισα την 'Οδύσσεια. Μελετώ επίσης την Αινειάδα καΙ
τΙς εκλογές. ΜερικοΙ φίλοι μου λένε, δτι είμαι ανόητη να χάνω
τόσο πολυν καιρο με τα ελληνικα καΙ τα λατινικά' αλλα είμαι σί
γουρη, δτι δε &α σκέφτονταν ετσι, αν αντιλαμβάνονταν πόσο
&αυμάσιος είν' ό κόσμος της πείρας καΙ της σκέψης, που δ 'Όμη
ρος κι ό Βιργίλιος ανοίγουνε μπροστά μου . Νομίζω, δτι &α ευ
χ αριστη-&ώ περισσότερο απ' δλα την 'Οδύσσεια. ' Η 'Ιλιάδα μι
λάει σχεδΟν δλο για πόλεμο καΙ κουράζε τ αι κανείς, πολλες φορές,
με την κλαγγη τών σπα&ιών καΙ το &όρυβο της μάχης. Άμα ή
'Οδύσσεια διηγειται για ενα πιο ευγενικο &άρρος, για το -&άρρος
μιας δοκιμασμένης απο &λίψεις καρδιας, που δμως στα{t ερα πη
γαίνει στο σκοπό της. Συχνα απορώ, δσο διαβάζω αυτα τα λαμ
πρα επη, γιατί, ενώ τα πολεμικα τραγούδια του Όμήρου αναβαν
τους 'Έλληνες με πολεμικη μανία, τα τραγούδια του για την αν 
&ρώπινη αρετη δεν είχαν μια πιο μεγάλη επίδραση πάνω στη Υ
πνευματικη ζωη του 'ίδιου λαου . 'Ίσως ή αιτία είναι, δτι οι πραγ
ματικα μεγάλες σκέψεις είναι σαν σπόροι ριγμένοι μέσα στο αν 
&ρώπινο πνευμα καΙ μένουν αφημένες εκει, απαρατήρητες, η πε
τάγονται απο δώ κι απο κει, σαν τόπια πα ιδιάστικα, μέχρι που
μια φυλή, που &αχ ει ωριμάσει με την πείρα καΙ τΙς σκληρες δο
κιμασίες, &α είναι σε &έση να τί ς ανακαλύψει καΙ να τΙς καλλι
εργήσει. Τότε ό κόσμος κάνει ενα βημα στην πορεία του προς τον
ουρανό . . .
Έργάζομαι σκληρα αυτο τον καιρό. Ύπολογίζω ν α δώσω
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εξετάσεις τον Ίούνιο καΙ πρέπει να γίνουν πολλα ώς τότε, για να:
αισ&άνομαι ετοιμη να τις αντιμετωπίσω.
Θα χαρείτε μα&αίνοντας οτι ή μητέρα μου, ή αδελφη κι ό
αδελφούλης μου ερχονται στο βορρά, να περάσουν το καλοκαίρι
μαζί μου. Θα ζήσομε ολοι μαζι σ' ενα μικρο εξοχικο σπίτι, σε
μια απ' τΙς λίμνες του Ρέν&αμ, ενώ ή δασκαλα &α βρεί ευκαιρία
να αναπαυτεί, πράγμα που εχει απόλυτη ανάγκη. Δεν εκανε δια
κοπες επι 12 χρόνια, σκεφτείτε το, κι ολον αυτο τον καιρο ήταν
ό {Ίλιος της ζωης μου. Τώρα τα μάτια της την ενοχλούν πολυ
καΙ ολοι νομίζομε, οτι πρέπει να την απαλλάξομε, για λίγο καιρό,
απο κά&ε φροντίδα και ευ&ύνη. 'Αλλα δε &α χωριστούμε από
λυτα' Ελπίζω, οτι &α βλεπόμαστε κά&ε μέρα. 'Όταν ερ&ει ό Ίού
λιος να με φαντάζεστε σαν το πιο ευτυχισμένο κορίτσι του κό
σμου, κα&ως &α παίρνω τους αγαπημένους μου περίπατο στη λί
μνη, μέσα στη μικρη βάρκα, που μου χαρίσατε!

Στη Μις Μίλντρεντ Κέλλερ
Καίμπριτζ, 26 Νοεμβρίου 1899
ΈπΙ τέλους βολευτήκαμε για το χειμώνα, καΙ ή εργασία μας
προχωρεί όμαλά. Ό κύριος Κέι& ερχεται κά&ε απόγευμα στΙς
τέσσερες καΙ με βοη&άει να ξεπεράσω τα δύσκολα εμπόδια του
δρόμου, απ' τα όποία κά&ε σπουδαστης οφείλει να περάσει. Σπου
δάζω αγγλικη ιστορία, αγγλικη λογοτεχνία, γαλλικα καΙ λατινικα
καΙ σιγα - σιγα &α ξαναρχίσω γερμανικα καΙ αγγλικη σύν{)'εση φρίξε! Ξέρεις, ι1πεΧ{}'άνομαι τή γραμματικη οσο καΙ σύ' αλλα νο
μίζω, οτι πρέπει νατην ξεπεράσω, για να μπορέσω να γράφω,
ακριβώς οπω; πρέπει να καταπιουμε αρκετο &αλασσινο νερό, πριν
μά&ομε κολύμπι. Στα γαλλικά, ή δασκάλα μου διαβάζει την «Κο
λόμπα». Είναι μια ευχάριστη νουβέλλα, γεμάτη εξυπνες εκφρά
σεις καΙ συγκινητικες περιπέτειες (μη με κοροϊδεύεις πως χρησι
μοποιώ μεγάλες κουβέντες, μια και' κάνεις το 'ίδιο), καΙ αμα το
διαβάσεις ποτέ, &α το ευχαριστη&είς, νομίζω, πολύ. Τώρα μα
&αίνεις ιχγγλικη ιστορία, δεν είν· ετσι ; Είναι πολυ ενδιαφέρουσα.
Και' γώ, τουτο τον καιρό, μελετώ διεξοδικα η)ν ελισαβετιανη πε-
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.ρ ίοδο, τη μεταρρύ-& μιση, τΙς πράξεις της ύπεροχης καΙ της αναλο
Ύίας καΙ τΙς -&αλάσσιες ανακαλύψεις, δλα τα μεγάλα γεγονότα,
.που φαίνεται δτι ανακάλυψε ο διάβολος, για να βασανίζου ν τα
.&-&ώα παιδιά, σαν εσένα !
Τώρα φοραμε χοντρα χειμωνιάτικα ρούχα : Πανωφόρια, κα
.πέλλα, μανσόν, φανέλλες κ.λ.π. Φτιάξαμε τέσσερα ομορφα φορε
ματ α σε μια γαλλίδα μοδίστρα. "Έφτιαξα δύο, το ενα με μαύρη
μεταξωτη φούστα που στολίζεται γύρω - γύρω με μαύρη δαντέλα
καΙ το κορσαζ είναι απο άσπρη ποπλίνα, γαρνιρισμένο με τουρ
κουαζ βελούδο και με κρεμ δαντέλα περασμένη σε σατέν. ΤΟ άλλο
ξίναι μάλλινο, πολυ ομορφο πράσινο. ΤΟ κορσαζ είναι στολισμένο
με μπροκαρ βελoίiδo ροζ καΙ πράσινο καΙ άσπρη δαντέλλα, νο
μίζω, κι εχει μια διπλή πιέτα μπροστά, ανασηκωμένη καΙ στολι
σμένη με βελΟύδο, καΙ μια σειρα απο μικρα άσπρα κουμπιά. <Η
δασκάλα μου εχει ενα μεταξωτα φόρεμα. <Η φούστα είναι μαύρη,
ενώ το κορσαζ είναι κυρίως κίτρινο, γαρνιρισμένο με ροζ - μωβ
.σιφόν, μαύρους βελουδένιους φιόγγους καΙ δαντέλλα. ΤΟ άλλο της
φόρεμα είναι βυσσινί, στoλ�σμένo με βυσσινΙ βελούδο καΙ το κορ
{Jαζ εχει γιακα απο κρεμ δαντέλλα. "Έτσι, μπορείς να μας φαν
ταστείς σαν παγόνια - μόνο που δεν εχουμε ουρές ! !
Μια βδομάδα απα χτες εγινε ενα μεγάλο ματς φουτ - μπωλλ
μεταξυ Χάρβαρντ καΙ Γέιλ καΙ ε'ίχαμε μεγάλες φασαρίες Ακού
γαμε τΙς κραυγες τών παιχτών καΙ τΙς ζητωκραυγες τών -&εατών
στο δωμάτιό μας , σα ναfλασταν στα γήπεδο. Είχε πάει Ο συνταγ
ματάρχης Ροϋσβελτ, με το μέρος τοϋ Χάρβαρντ. Άλλά, πίστεψέ το
(Χν -&ές, φοροϋσε ενα ασπρο σουέτερ καΙ οχι το αλικο, που εχομε
ακούσει ! ΤΗταν περίπου εΊκοσιπέντε χιλιάδες αν&ρωποι στο ματς
καί, δταν βγήκαμε εξω, ο -&όρυβος ήταν τόσο τρομαχτικός, που
σχεδΟν μας επιασε πανικός, γιατΙ εμοιαζε σαν τη φασαρία της
μάχης καΙ οχι ενος ματς φουτ - μπώλ, αυτο που ακούγαμε. Άλλά,
παρ' δλες τΙς άγριες προσπά&ειες τών αντιπάλων, καμια ομάδα
δε νίκησε καΙ δλοι γελούσαμε καΙ λέγαμε « Λοιπον τώρα Τι κατσα
ρόλα δε μπορεί να λέει μαϋρο το καζάνι ! » .
.
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Στην κυρία Λώρενς Χαττον
Νέα Ύόρκη, 2 •Ιανουαρ{ου 1900

. . . Ε'ίμαστε εδώ πριν δκτω μέρες και .&α μείνομε ως το Σάβ
βατο, στο σπίτι της δεσποινίδος Ροάδη. Χαιρόμαστε την κά&ε
στιγμη της παραμονης μας εδώ , ολοι είναι ευγενικοΙ μαζί μας.
Ε'ίδαμε πολλους παλιούς μας φίλους και αποχτήσαμε καινούριους.
Φάγαμε με τους Ρότζερς την Παρασκευη καΙ η ταν τόσο καλοl
μαζί μας ! "Η σκέψη της ευγενικης φροντίδας τους καΙ της γεν
ναιόδωρης καλωσύνης τους φέρνει μια .&ερμη αχτίνα χαράς κι
ευγνωμοσύνης στην καρδιά μου. Είδα , ακόμη, το" δόκτωρα
Γκρίηρ. 'Έχει τόσο καλη καρδιά ! Τον αγαπώ πολύ.
Πήγαμε στον " Αγιο Βαρ&ολομαίο την Κυριακη και πρώτη
φορά, μετα το &αναro του επισκόπου Μπρούκς, ενοιωσα τόσο οί
κεία την εκκλησία. "Ο δόκτωρ Γκρίηρ διάβαζε τόσο σιγά, που ή
Μις Σάλλιβαν μουλεγε σλες τις λέξεις.
ΤΟ ποίμνιό του &α παραξενεύτηκε με την ασυνή&ιστη, αργη
ανάγνωσή του. Μετα τη λειτουργία παρακάλεσε τον κύριο Γουώρ
ρεν , που παίζει το σργανο , να παίξει για χάρη μου. Στά&ηκα στη
μέση της εκκλησίας , σπου οι δονήσεις απ' το μεγάλο σργανο ερ
χονταν ίσχυρότερες, κι ενοιω&α τα μεγαλόπρεπα κύματα του ηχου
να με χτυπουν, σπως τα κύματα της &άλασσας χτυπουν ενα μι
κρο πλοίο . . .

Στον κύριο Γουtλλιαμ Γουέηντ
Καίμπριτζ, 9 Δεκεμβρ{ου 190()

. . . 'Αφου τόσο ενδιαφέρεστε για τους κουφους καΙ τυφλούς,
&' αρχίσω με διάφορες περιπτώσεις, για τΙς οποίες εμα&α τελευ
ταία : Τον 'Οκτώβριο ακουσα για ενα ασυνή&ιστα εξυπνο παιδί,
στο Τέξας. Τ' σνομά της είναι ρου& Ράις και είναι, νομίζω, δε
κατριών ετών. ΔΕν είχε ποτε δάσκαλο' αλλα λένε , στι μπορεί ν α
ράβει καΙ της αρέσει ν α βοη&άει τους αλλους σ ' αυτη τ η δουλειά.
Ή α'ίσ{tηση της σσφρησης είναι σ' αυτο το κορίτσι πολυ ανεπτυDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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γμένη : Μπαίνοντας σ' ενα μαγαζί, πηγαίνει κατ' εύ&είαν στα ρά
φια, που εχουν αύτο που &έλει να ψωνίσε ι. Με το 'ίδιο μ έσο
αναγνωρίζει τα πράγματά της. Οι γονείς της ανυπομονουν να της
βρουν μια δασκάλα. 'Έγραψαν γι' αυτη καΙ στην κύριο Χίτζ.
Ξέρω, ακόμη, ενα παιδΙ στο "Ιδρυμα κουφών του Μισσισσι
πη. τη λένε Μωντ Σκώττ, είναι εξη χρόνων. eH ΜΙς Γουώτκινς,
που τη φροντίζει, μουγραψε ενα πολ" ενδιαφέρον γράμμα. Λέει,
Ότι Τι Μωντ γεννή&ηκε κουφη καΙ εχασε την δρασή της δταν ηταν
μόλις τριών μηνών καΙ δτι, δταν πηγε, πρΙν λίγες βδομάδες, στο
'Ίδρυμα ήταν σ' απελπιστικη κατάσταση. Μόλις μπορουσε να περ
πατάει και ελάχιστα μεταχειριζόταν τα χέρια της. "Οταν προσπά
&ησαν να τη διδάξουν να περνάει χάντρες, τα μικρά της χέρια
πέφτανε . Προφανώς δεν είχαν κα&όλου αναπτύξει το α'ίσ&ημα της
αφης καί, ακόμη τώρα, περπατάει μονάχα δταν κρατάει με το
χέρι της κάποιου (Χλλου το χέρι. Άλλα φαίνεται δτι είναι πολυ
εξυπνο παιδί. eH Μις Γουώτκινς προσ&έτει, δτι είναι και πολυ
Όμορφη. της εγραψα, δτι μόλις Τι Μωντ μά&ει να διαβάζει, &α
·της στείλω πολλες ιστορίες. Το συμπα&ητικό, γλυκο κοριτσάκι
κάνει την καρδιά μου να πονάει, δταν σκέφτομαι σε ποιο βα&μο
είναι στερημένη απ' δλα τα σμορφα καΙ επι&υμητα πράγματα της
ζωης. Άλλα Τι ΜΙς Γουώτκινς φαίνεται πως είναι Τι δασκάλα που
Τι μικρη χρειάζεται.
'Ήμουνα, πρΙν λίγο καιρό, στη Νέα "Υόρκη και είδα ηι ΜΙς
Ροάδη, που μουλεγε δτι είδε την Κάτη Μακ Γκίρρ. Μουλεγε, δτι
το φτωχο κοριτσάκι μιλούσε και φερόταν σαν μικρο παιδί. "Η
Κάτη επαιζε με τα δαχτυλίδια της ΜΙς Ροάδη καΙ της ταβγαλε,
λέγοντας με γέλια « Δε &α τα ξαναπάρεις» . Καταλάβαινε τη ΜΙς
Ροάδη, μόνο δταν της μιλουσε για απλούστατα πράγματα. eH μΙς
Ροάδη η&ελε να της στείλει μερικα β, βλία, αλλα δε βρηκε τίπο
τα αρκετα απλο γι' αύτήν Ι Μουλεγε, δτι Τι Κάτη είναι πολυ γλυ
κειά, αλλ' εχει απόλυτη ανάγκη σωστης διδασκαλίας. Μου προξέ
νησαν μεγάλη εκπληξη δλα, δσα ακουσα' γιατί, απ' τα γράμματά
σας, είχα συμπεράνει, δτι Τι Κάτη ηταν πολυ πρόωρα αναπτυγμένο
παιδάκι.
Λίγες μέρες πρΙν συνάντησα τον Τόμμυ Στρίνγκερ στο σιδη
ροδρομικο στα&μο του Ρέν&αμ. Είναι ενα ψηλό, δυνατο αγόρι
τώρα καΙ γρήγορα &αχει ανάγκη απο εναν ανδρα να τον φροντί158
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ζει. Είναι πολυ μεγάλο ς, για να τον φρο ντίζει μια γυναίκα. Πη
γαίνει στο δημόσιο σχ()λείο, δπως μα&αίνω, καΙ λένε δ η κάνει κα
ταπληκτικες προόδους ' αλλα δε φαίνεται αυ το στην προφορική
τ ου ομιλία, που περιορίζεται στο « ναΙ " καΙ στο « Οχι» .
Στον κύριο Τσαρλς Τ. Κόπλαντ
20 Δ ε κεμβρ Ισυ 1900

Άγαπητέ μου κύριε Κόπλαντ
Ριψοκινδυνεύω να σάς γράψω γιατΙ φοβάμαι δτι αν δε σάς
δώσω μιαν εξήγηση, &α νομίσετε , στι σταμάτησα να γράφω &έ
ματα γιατΙ εχασα το &άρρος μου η γιατΙ &έλω να ξεφύγω απ' τΙς
κριτικες καΙ γι' αυτο αποσύρ&ηκα, πολυ δειλά, απ' την τάξη σας.
Σάς παρακαλώ, διώξτε αυ τες τΙς ασχημες σκέψεις. Δεν εχασα το
&άρρος μου, ουτε φοβάμαι. Είμαι βέβαιη, στι μπορού σα να γρά
φω &έματα, σαν αυ τα που εχω γράψει, καΙ υπο&έτω στι &α τα
βγαζα πέρα με καλους βα&μούς ' αλλ' αυτου του ε'ίδους ή λογο
τεχνικη εργασία εχασε κά&ε ενδιαφέρον για μένα ' ποτε δε μ' Ικα
νοποίησε ή εργασία μου ' αλλα ποτε δεν είχα κοταλάβει ποιες
ήταν οΙ δυσκολίες, μέχρι που μού τΙς επισημάνατε. ' Όταν ήρ&α
στην τάξη σας τον Όκτώβριο, προσπα&ουσα μ' σλη μου τη &έ
ληση να είμαι σαν σλους τους αλλους, να ξεχάσω σσο το δυνατον
περισσότερο τους περιορισμους των αισ&ήσεών μου καΙ την ιδιά
ζουσα π ερίπτωσή μου. Τώρα, δμως, κατάλαβα πόσο τρελλα ηταν
τα ονειρά μου.
Π άντα δέχτηκα την πείρα και τΙς παρατηρήσεις των αλλων
σαν κάτ ι φυσ ικό. ποτε δε σκέφτηκα, στι &' αξιζε τον κόπο να
κάνω δικές μου παρατηρήσεις καΙ να περιγράψω την ιδιάζουσα
δ ική μου πείρα. Άπο τότε , σμως, αποφάσισα να είμαι ο εαυτός
μου, να ζω τη δική μου ζωη καΙ να γράφω τΙς δικές μου σκέ
ψεις, αν εχω ποτε τέτοιες . ' Όταν γράφω κάτι, που μου φαίνεται
ζωηρο καΙ αξιο της κρι τικης σας, &α σας το φέρνω, αν μου το
επιτρέπετε, κι αν το βρίσκετε καλό, &αμαι ευτυχισμένη. Άλλα
αν ή κρίση σας δεν είν' ευνο'ίκή, &α προσπα&ώ ξανα καΙ ξανά,
μέχρ ι να πετύχω κάτι, που &α σας αρέσει . . .
Digitized by 10uk1s, Feb. 2010
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Στην κυρία Λώρενς Χαττον
Καίμπριτζ, 27 Δεκεμβρίου 1900

. . . Λοιπόν, διαβάσατε στΙς εφημερίδες για το γευμα της τά
ξης μου j Πώς μα&αίνουν τα πάντα στον κόσμο οΙ εφημερίδες,
δε μπορώ να καταλάβω. ΕΙμαι βέβαιη, στι δεν ηταν εκεί κανέ
νας ρεπόρτερ. Πέρασα &αυμάσια ΟΙ μεζέδες καΙ ΟΙ λόγοι ηταν
πολυ διασκεδαστικοί. ΕΙπα μόνο μερικα λόγια, γιατΙ δεν ηξερα
ση &α επρεπε να μιλήσω καΙ μου τσπανε λίγα λεπτα πρΙν με φω
νάξουν. Νομίζω στι σας εγραψα, πως με βγάλανε αντιπρόεδρο
τών δευτεροετών του Ράντκλιφφ.
Σας εΙπα, στο τελευταίο μου γράμμα, στι εχω καινούριο φό
ρ εμα, ενα αλη&ινο φόρεμα χορου με ντεκολτε καΙ κοντα μανίκια
καΙ με ούρά j Ε Ιναι ανοιχτο μπλέ, γαρνιρισμένο με σιφον στο 'ίδιο
χρώμα. Ίο φόρεσα μόνο μια φορά, αλλα είχα την εντύπωση, στι
ό Σολομών, μ' ολη του τη δόξα , δε &α συγκρινόταν μαζί μου !
Όπωσδήποτε, ποτέ του δεν εΙχε φόρεμα σαν το δικό μου !
'Ένας κύριος απ' τη Φιλαδέλφεια μόλις μουγραψε για ενα
παιδάκι τυφλο καΙ κουφο απ' το Παρίσι, που εχει Πολωνους γο
νείς. Ή μητέρα του εΙναι γιατρος καΙ ποΛυ εξυπνη γυναίκα. Αυτο
το αγοράκι μιλουσε δυο - τρείς γλώσσες πρΙν χάσει την ακοή του
απο μια αρρώστια καί εΙναι μόνο πέντε χρόνων. Θα&ελα νακανα
κάτι γι' αύτό, αλλα εΙναι πολυ μικρο καΙ η δασκάλα μου λέει, στι
δεν κάνει να το χωρίσουμε απ' τη μητέρα του . πηρα ενα γράμμα
απ' την κυρία Θώου σχεηκα μ' αυτα τα παιδιά. "Ο δόκτωρ Μπελλ
νομίζει, στι υπάρχουν πάνω απο χίλια, μόνο στΙς "Ηνωμένες Πο
λιτείες ' . ΚαΙ ή κυρία Θώου νομίζει, ση αν ενωναν ολοι μου ΟΙ
φίλοι τΙς προσπά&ειές τους «&αταν ευκολο να φτιάξομε μια και
νούρια γραμμή, στΙς αρχες τούτου του αιώνα, πάνω στην όποία
ή ευεργεσία &α μπορουσε ευκολα να ταξιδέψει» . ΚαΙ ή σωτηρία
αυτών τών ατυχων παιδιών &α επιτυγχανόταν ετσι . . .

1 . Δεν είναι τόσο μεγ<ιλος δ αρlιJμoς τών κουφών και τυφλιϊJν παι
διών, που

μποροϋν να εκπαιδευilοί. ν · α λ λά ή μόρφωσιl τους :iXEI

ραμελη&εί.
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Στό δόκτωρα 'Έντουαρντ 'Έβερεττ Χέιλ

Καίμπριτζ, 10 ΝοεμβρΕου 1901
eH δασκάλα μου και γω εχομε σκοπο να ερ�oμε στη συγκέν
τρωση για τον έορτασμο της εκατοστης επετείου απ' τη γέννηση
του δόκτωρος Χάου. Άλλ' αμφιβάλλω πολύ, αν -&α εχω την ευ
καιρία να σας δώ και να σας μιλήσω· ετσι, σας γράφω τώρα για
να σας πώ, πόσο είμαι χαρούμενη που -&α μιλήσετε στη συγκέν
τρωση, γιατι ξέρω δτι σείς, πιότερο απο κά-&ε άλλον, �α εκφρά
σετε τη βα&εια ευγνωμοσύνη αυτών, που χρωστουν τη μόρφωσή
τους και την ευτυχία τους σ' αυτόν, που άνοιξε τα μάτια τ6')ν
τυφλών και εδωσε φωνη στους μουγγούς.
Κα{)'ισμένη εδώ, στο γραφείο μου, περικυκλωμένη απ' τα
βιβλία μου καΙ απολαμβάνοντας τη γλυκεια καΙ φιλικη συντροφια
τών μεγάλων καΙ τών σοφών, πρoσπα�ώ να σκεφτώ τί �άτανε ή
ζωή μου, αν ο δόκτωρ Χάου αποτύγχανε στο μεγάλο κα&ηκον,
που τουταξε Ο Θεος να εκπληρώσει. "Αν δεν αναλάμβανε ηΊν ευ 
�ύνη να εκπαιδεύσει τη Λώρα Μπρίτζμαν καΙ να την οδηγήσει,
απ' το σκοτάδι του Άχέροντα, στην αν&ρώπινη κληρονομιά
της, -&α μπορουσε να είμαι εγω φοιtllτρια στο Ράντκλιφφ σή
μερα j Ποιος μπορεί να το πεί ; Άλλα είναι ανόητο να ψάχνομε
να βρουμε τί {}α γινόταν, σχετικα με το εργο του δόκτωρος
Χάου.
Νομίζω, δτι μόνο εκείνοι, που ξέφυγαν απ' αυτ,η την υπαρξη,
ανάμεσα σε &άνατο και ζωή, απ' την οποία αναγεννή-&ηκε και ή
Λώρα Μπρίτζμαν, μπορουν να ξέρουν πόσο μοναχικη, πόσο βυ
&ισμένη στο σκοτάδι, πόσο απόλυτα αδύναμη είναι μια ψυχη χω
ρΙς σκέψη, ελπίδα η πίστη. τα λόγια είναι ανίκανα να περιγρά
ψουν η1ν ερημια α υτης της φυλακης η τη χαρα της ψυχης, που
απελευ&ερώνεται απ ' αυτη την αΙχμαλωσία. 'Όταν συγκρ ίνομε
τις ανάγκες και την αδυναμία τών τυφλών πρΙν ο δόκτωρ Χάου
αρχίσει τΙς εργασίες του, με t'I]ν τωρινη ανεξαρτησία τους καΙ ττ)
χρήσιμη ζωή τους, αντιλαμβανόμαστε, δτι μεγάλα επιτεύγματα
γί νανε ανάμεσά μας. Τί σημασία εχει, τώρα, α ν οί φυσικες συν
&li κες εχτισαν ψηλους τοίχους γύρω μας ; Χάρη στο φίλο καΙ βοη&ό
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μας , δ κόσμος μας τους ξεπέρασε " το μηκος καΙ το πλάτος καΙ τ ο
βά&ος τών ουρανών μας ανήκουν ι
Μ ε τους χαιρετισμούς, της δασκάλας μου καΙ τους δικούς μου ,
ή αφοσιωμένη σας φίλη
'Έλεν Κέλλερ
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ΠQΣ ΓΡΑΦ Τ Η Κ Ε Α ΥΤΟ Τ Ο ΒΙΒΛΙ Ο

Ό τρόπος, με τον όποίο εγραψε ή "Ελεν Κέλλερ την ιστο
ρία της ζωής της δείχνει, πιότερο απο τα λόγια, τΙς δυσκολίες
που είχε ν' αντιμετωπίσει. "Οταν γράφομε, εμείς με τα γερα μά
τια, εχομε τη δυνατότητα να ξαναδιαβάζομε τα χειρόγραφά μας,
να σβήνομε δσα δε μας αρέσουν, να συμπληρώνομε Τι ν' αλλά
ζομε μια λέξη, αντικα&ιστώντας τη με μια πιο κατάλληλη. Άλλα
δταν ή μΙς Κέλλερ, τυφλη δακτυλογράφος, γράφει στη μηχανή,
δε μπορεί να ξαναδιαβάσει δσα εγραψε, παρα μόνο αν κάποιος
αλλος τής τα διαβάσει με το δακτυλικο αλφάβητο.
Βέβαια &α μπορούσε να μειώσει τΙς δυσκολίες χρησιμοποιώ
ντας μηχανη μπράιγ, που &α της εδινε τη δυνατότητα να ξανα
διαβάσει δσα εγραψε. Άλλά, επειδη &απρεπε ν' αντιγράψει στην
κανονικη γραφομηχανη τα κεφάλαια, δταν &α τελειώνανε, καΙ
κα&ως ή μηχανη με μπράιγ είναι πολύπλοκη, πάντα προτιμα την
απλή γραφομηχανή .
Τον Ίούλιο του 1902 η μΙς Κέλλερ τέλειωσε , ανάμεσα σε
πολλες αλλες ασχολίες, το βιβλίο της. Ό κύριος Γουίλλιαμ Γουέιντ,
ό μεγάλος της φίλος, της ετοίμασε ενα αντίγραφο σε μπράιγ, για
να μπορέσει να κάνει διορ&ώσεις. Για πρώτη φορά, λοιπόν. μπό
ρεσε να διαβάσει όλόκληρο το εργο της με τα δάχτυλά της καΙ να
κάνει διορ&ώσεις. ΠολλΕς φράσεις της φάνηκαν ασχημες' τΙς αλ
λαξε, αφαίρεσε τΙς επαναλήψεις καί, επειδη {}'εώρησε πολυ μικρα
καΙ κακοχωρισμένα τα κεφάλαια, εκανε ενα καινούριο χωρισμο
στο βιβλίο.
Τις διορ&ώσεις τΙς εκανε με μπράιγ σε φύλλα χαρτιΟύ. '"Αν
ηταν μεγάλες τΙς εγραφε στη συνη&ισμένη γραφομηχανή, κι δταν
τέλειωσε αυτη την εργασία ξαναδιάβασε όλόκληρο το εργο σε
μπράιγ καί, στη διάρκεια της τελευταίας αυτης ανάγνωσης, 0'1,
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καινούριες διορ&ώσεις γράφονταν στο κείμενο, που προοριζόταν
για το τυπογραφείο. Σ' α1Jτη την ανα&εώρηση του βιβλίου της
συζητουσε, καΙ σσον αφορά το περιεχόμενο καΙ σσον αφορά το
ϋφος, με τον εαυτό της, τα δάχτυλά της ετρεχαν πάνω στΙς γραμ
μες καΙ διάβαζε δυνατά, για να είναι πιο ευκολη ή αντίληψη των
γραφομένων της απ' τους αλλους.
'Έδινε μεγάλη προσοχη στις κριτικες που της εκαναν οι φί
λοι καΙ κυρίως ή ΜΙς Σάλλιβαν, που τιταν αυστηρη καΙ δίκαια
κριτικός. 'Όμως δεν είν ' αλη&ινό, σπως μερικοΙ γράψανε, πως
επιρρεάστηκε απ' ορισμένους φίλους και περιέγραψε συναισ&ή
ματα, που δεν ταχει νοιώσει. Οί συμβουλές, που δέχτηκε, την
εκαναν ν' αφαιρέσει μάλλον παρα να προσ&έσει . ΤΟ βιβλίο της
ολόκληρο είναι προσωπικό της δημιούργημα.
<Η εποχή, που γράφτηκε το βιβλίο της, ήταν ή πιο κατάλ
ληλη για την εμφάνισή του : <Η 'Έλεν Κέλλερ είχε περάσει, νι
κήτρια, σλα τα εμπόδια, που της δημιουργουσαν οι φυσικέ; της
ελλείψεις καΙ ήταν, πιά, μια φοιτήτρια σαν σλους τους αλλους,
με τΙς 'ίδιες δυνατότητες κι αγωνίες καΙ λίγες περισσότερες δυ
σκολίες.
Δεν πρέπει, διαβάζοντας αυτο το βιβλίο, να ξεχνάμε (σπως
μερικοl πά&ανε) , οτι γράφοντάς το ή νεαρη φοιτήτρια δεν είχε
την πρό&εση να κάνει φιλοσοφία, ουτε να εκφράσlOι βα&υστόχα
στες σκέψεις, &λλα να μάς μεταδώσει τη συγκίνησή της καΙ τη
χαρα της ζωης, κα{}ως καΙ να μάς φέρει στον κόσμο της φοιτητι
κης νεολαίας, με τΙς αγωνίες καΙ τΙς χαρες καΙ την αγανάκτηση
που νοιώ&ει.
Γι' αυτό, σταν διαβάζομε το κεφάλαιο, στο οποίο εκφράζει
ενα είδος απογοήτευσης απ' το πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να μεί
νει απαρατήρητη μια χιουμοριστικη διά&εση καΙ πρέπει να σκε
φτουμε, πως &α νοιώ&αμε μείς οι 'ίδιοι με τΙς εντυπώσεις των
εξετάσεων, των σημειώσεων καΙ των κριτικων υπομνημάτων νω
πες μέσα στο μυαλό μας.
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ΠΡ Ο Σ Q Π Ι Κ Ο ΤΗ Σ

Ό Μαρκ ΤουαΙν είπε κάποτε, Ο ·η οι πιο σημαντικες προ
σωπικότητες του 1 90υ αι.. υπηρξαν ο Ναπολέων καΙ η 'Έλεν
Κέλλερ. "Οσο κι αν μας παραξενεύει η γνώμη αυτή, μας οδηγεί,
ως τόσο, σ' ενα κοινο γνώρισμα τών δύο αυτών αν-&ρώπων : Ό
Ναπολέων καΙ ή 'Έλεν Κέλλερ διέ-&εταν μεγάλη -&έληση κι ακα
τάβλητη ενεργητικότητα.
"Ολοι, εξ αλλου, οσοι ΤΊΙ γνώρισαν, κι ανάμεσα σ' αυτους
πολλοι γνωστοι στα γράμματα, τΙς τέχνες, τΙς επιστημες, εκφρά
ζουν ΤΟν 'ίδιο -&αυμασμο με τΟ Μαρκ Τουαίν, ενα -&αυμασμό, τον
οποίο ή -&έλησή της καΙ τ' αποτελέσματα, που πέτυχε, δικαιώνουν
απόλυτα.
Είναι δύσκολο να λεχ-&εί κάτι περισσότερο απ' οσα γράφτη
καν ως τώρα για ηΊν "Ελεν Κέλλερ. Ώς τόσο χρειάζεται να μι
λήσομε λίγο για την προσωπικότητά της.
Ε ίναι γερή, καλοδεμένη, ψηλή. Μοιάζει νευρική, ενώ δεν
είναι τόσο. Αυτο οφείλεται, στο οτι εκφράζεται με χειρονομίες,
σαν τους μεσογειακούς, πραμα ασυνή-&ιστο για τους αγγλοσάξω
νες. Ή αιτία είναι δτι τα χέρια της ηταν για πολυν καιρο τ ο
μόνο μέσο επικοινωνίας καΙ απόχτησαν, ετσι, μιαν ευκινησία , σαν
αυτη πο υχουνε τα δικά μας μάτια εκφράζοντας ολα εκείνα, τα
οποία εκφράζει το δικό μας, βλέμμα. ΚαΙ μην ξεχναμε, δτι ολοι
οι μουγγοΙ εχουν μια φυσικη τάση να χειρονομουν.
'Όταν ή μΙς Κέλλερ μιλάει, τα χαρακτηριστικά της δείχνουν
μεγάλη ζωντάνια κι εκφράζουν δλο τον κόσμο τών σκέψεών της.
ΟΙ μεταλλαγες του προσώπου της, πάντα ευγλωττες, διευκρινί
ζουν καΙ συμπληρώνουν την εκφραση με λέξεις. "Ομως ή 'ίδια δε
μπορεί να διαβάζει στο πρόσωπο τών αλλων δπως οι αλλοι στο
δικό της. Άντικα-&ιστα, κατα κάποιον τρόπο, αυτή της την ελ-
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λειψη, σταν μιλάει με στενούς της φίλους, βάζοντας το χέρι της
πάνω στο πρόσωπό τους για να νοιώσει την « πτυχη του στόμα
τός» τους, για να συλλάβει, ετσι, το νόημα τών φράσεων πο\)
ασυνείδητα το συμπληρώνομε με τον τόνο της φωνης καΙ την
κίνηση τών ματιών.
Θυμαται πολυ καλα τους αν&ρώπους πσυχει γνωρίσει, απ' το
σφίξιμο του χεριου τους καΙ τις διάφορες συσπάσεις τών μών του.
'Όλη της Τι ζωη είναι μια σειρα απο προσπά&ειες για να
μοιάσει μ' σλο τον κόσμο. Μ' Όλη τη διπλη αναπηρία της είχε
αποφασίσει να πετύχει. Πέτυχε απόλυτα, γιατι στην προσπά&ειά
της να γίνει σαν τους ιηλους, κατόρ&ωσε να γνωρίσει απόλυτα
τον εαυτό της. Ή στα&ερή της &έληση να πετύχει ανέπτυξε το
&άρρος της. 'Όπου κάποιος αλλος μπορεί να φτάσει, μπορεί κι
αυτη να φτάσει - αύτη εΙναι η αρχή, που την κατευ&ύνει.
της αρέσει να τρέχει στα δάση, να χι:δνεται μέσα στα σύδεν
τρα, αψηφώντας τΙς γρατζουνιες καΙ τα χτυπήματα. Με κανένα
τρόπο δε &α η)ν �.είσετε δτι πληγώ&ηκε και &α χάσετε, απλώς,
τον καιρό σας κοπιάζοντας να την καταφέρετε να μείνει στο σπίτι
της την επομένη.
'Έχει, εντονα ανεπτυγμένη, την α'ίσ{j'ηση του χιουμορ. 'Όταν
ό δόκτωρ Φάρνες, ό μελετητης του Σαίξπηρ, της είπε κάποτε να
προσέξει, μήπως οΊ κα&ηγητές της τη φορτώσουν με πληροφο
ρίες για τι) ζωη του Σαίξπηρ και πρόσ&εσε : «'Όλα δσα ξέρομε
είναι, Ότι ό Σαίξπηρ βαφτίστηκε, παντρεύτηκε ίιαι πέ&ανε» Τι
'Έλεν απάντησε : « 'Έ, λοιπόν, φαίνεται Ότι εκανε δλα τα ουσιώδη
πράγματα» . '0 κ. Τζότζεφ Τζέφφερσον της εξηγουσε μια φορα
τί είναι τα καρούμπαλα στο κεφάλι της «ΑΊΊτα είναι τα βραβεία
της πάλης πουκανες» , της είπε. « Δεν παλεύω παρ α μόνο με τις
δυσκολίες» , του απάντησε.
ΤΟ χιουμορ της είναι το δημιουργηκο χιουμορ του &άρρους,
του &άρρους που την εκανε να μά&ει να μιλάει χαι να πάει στο
πανεπιστήμιο. 'Έχει, ακόμη, μεγάλη ετοιμότητα πνεύματος. "Α μα
τη ρωτήσετε, π.χ., το χρώμα του παλτου σας (κανένας τυφλΟς.
δεν ξεχωρίζει τα χρώματα) {j'a το πιάσει και &α πεί, ας πουμε,
« μαυρ ο » . 'Άμα τυχον είναι μπλέ, και της απαντήσετε &ριαμβευ
τικα « εκανες λά&ος, δεν είναι μαυρο, είναι μπλέ» , χωρις αμφι-
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βολία &α σας απαντήσει « Σας ευχαριστω, χαίρομαι που το ξέρετε,
αλλα τότε, για ποιο λόγο με ρωτήσατε ; »
ΔΕν της αρέσει κα&όλου να μένει απομονωμένη σ ' ενα κύκλο
συζητητων. "Α μα κάποιος γελάει δίπλα της με κάποιο αστείο, γε
λάει κι η 'ίδια σα να τοχει ακούσει. "Αμα είναι ανάμεσα σε μια
παρέα που ακούει μουσικη καΙ φανερώνει εν{ιουσιασμό, το πρό
σωπό της, κατα συμπά&εια, εκφράζει το 'ίδιο συναίσ&ημα. 'Έχει
μια τόσο ανεπταγμένη ικανότητα να αντιλαμβάνεται Ο,τι σκέ
φτεται η ΜΙς Σάλλιβαν, που τα χαρακτηριστικα της αντικατο
πτρίζουν τα χαρακτηριστικα της φίλης της. 'Έτσι, φαίνεται σα
να παρακολου&εί τη συζήτηση, ακόμη κι οταν δεν της τη με
ταδίδουν. Άσφαλως η μουσικη της προκαλεί μονάχα συναι
σ&ήματα πίεσης καΙ δόνησης. Δεν ξέρει να τραγουδάει, ουτε
παίζει πιάνο, αν καΙ &α μποροϋσε να παίξει ενα τραγούδι μηχα
νικα στο πιάνο. 'Όμως η μουσικη της δίνει μιαν αλη&ινη ευχαρί
στηση, γιατΙ αναγνωρίζει τους ήχους απ' τα κύματα που αγγίζουν
το σωμα της. ΧωρΙς αμφιβολία, ή α'ίσ&ηση τοϋ ρυ&μοϋ τη; μου
σικης της γεννιέται με τη δόνηση των στερεων σωμάτων που αγ
γίζει : ΤΟ πάτωμα, παραδείγματο; χάρη, καΙ περισσότερο το 'ίδιο
το πιάνο, αμα το πιάνει με το χέρι της. Άλλα φαίνεται , οτι
νοιώ&ει καΙ τη δόνηση τού αέρα. 'Όταν επαιξε για χάρη της Ο
οργανίστας τού 'Αγίου Βαρ&ολομαίου, τα μεγάλα πενταλ εκαναν
ολόκληρο το οικοδόμημα να τρέμει καΙ αυτο εδειξε, οτι ή κοπέλ
λα συνελάμβανε τη μεγάλη αρμονία τού οργάνου. "Ομως κανεΙς
δε &α μπορούσε να πεί ποιες ακριβως είναι οι εντυπώσεις της.
Είναι πoλi! αστείο, αλή&εια, να διαβάζει κανεΙς σ' ενα περιοδικο
του 1895 οτι «η μΙς Κέλλερ, με μόνη την αφή, παίρνει μιαν ακρι
βη ιδέα της μουσικη; των διάφορων ο υν&ετων καΙ Ο Σούμαν εί
ναι Ο αγαπημένος συν&έτης της» . Ή αλή&εια είναι, πως ξέρει τη
διαφορα ανάμεσα στο Σούμαν καΙ το Μπετόβεν μόνο επειδη την
εχει διαβάσει.
Οι προσπά&ειες της ΜΙς Κέλλερ να παρακολου&εί τους αλ
λους στο πεδίο που τους ενδιαφέρει, την κρατούν ενήμερη της
επικαιριiτητας. 'Άμα σταματήσει δ συζητητής της να της μεταδί
δει τη συζήτηση, αμέσως ρωτά « Για τί μιλάτε ; » Μ' αυτο τον
τρόπο μα&αίνει διάφορα σχετικα με τα τρέχοντα ενδιαφέροντα
τού κοινου καΙ είναι πολυ καλα πληροφορημέ\ιη για ολα οσα συμDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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βαίνουν κι ετσι λαβαίνει μ' εύκολία μέρΟ'ς στις διάφΟ'ρες συζη
τήσ εις.
ΠΟ'λλΕς φΟ'ρες αντιλαμβάνεται αρκετα πράγματα, δίχως τη
βΟ'ή&εια κάποιου όδηγΟ'υ. 'Όταν περπατάει, συχνα σταματάει ξα
φνικά, όδηγημένη απ' την εύωδια ένος φυτου. Πλησιάζει, αγγί
ζει τα φύλλα κι ετσι αποχτα καινούριες γνώσεις για τη φύση .
'Άμα πάει κάπου για πρώτη φΟ'ρά, σπως στο Νιαγάρα, ό
συνοδός της (ή ΜΙς Σάλλιβαν, εν προκειμένφ) καταβάλλει μεγάλη
προσπά{)-εια για να της δώσει μια ιδέα τών όρατών λεπτΟ'μερειών.
< Η ΜΙς Σάλλιβαν, που ξέρει την πνευματικη κατασκευη της μα
&ητρίας της, της περιγράφει τα αντικείμενα πΟ'υχουν ιδιαίτερΟ' εν
δ ιαφέρΟ'ν ξυπνώντας ετσι στη φαντασία της την ιδέα τΟ'υ εξωτε
ρικΟ'υ κόσμου πΟ'λυ κα{)-αρή , ενώ για μας τσ-υς 'ίδιους ή εικόνα τΟ'υ
εξωτερικου κόσμΟ'υ είναι πολλες φορες συγκεχυμένη εξ αιτίας της
πλη{)-ώρας τών λεπτΟ'μερειών, που μας εμπΟ'δίζΟ'υν να στεκόμαστε
στα ούσιώδη πράγματα.
'Η 'Έλεν Κέλλερ δε βλέπει με τα μάτια, αλλα με κείνη την
εσωτερικη α'ίσ{)-ηση, την όποία τα μάτια εξυπηρετΟ'υν. Αύτη ή
α'ίσ{)-ηση βοη{)-ιέται απ' την ανάγνωση τών βιβλίων καΙ τις περι
γραφες της ΜΙς Σάλλιβαν. 'Έτσι μπορεί καΙ περιγράφει τιι φύση
με ακρίβεια καΙ πΟ'ιητικη εξαρση, χωρΙς να λα{)-εύει σ' ο,τι αφΟ'
ρα τα χρώματα καΙ τΟ'υς ηχΟ'υς.
ΌπωσδήπΟ'τε, ό κόσμΟ'ς για την 'Έλεν Κέλλερ είναι πΟ'λυ
πΟ'ιητικος και καλύτερος απ' τον πραγματικό. ΕΙναι, ακόμη, φο
ρές, που εκπλήττει ή αγνΟ'ια όρισμένων βασικών πραγμάτων, πΟ'υ
ετυχε να μην της ταχουν πεί καΙ να μην ταχει διαβάσει. 'Όπως,
παραδειγματος χάρη, ή κατάπληξή της οταν ενΟ'ιωσε, οτι ή {)-ά 
λασσα είναι αλμυρή . 'Ως τόσΟ' ξέρει αρκετα καλα το γύρω της κό
σμΟ', ετσι πΟ'υ να μην κάνει πολλα σφάλματα.
Ή αφή, κυρίως, είναι το μέσο, με το όποίΟ' γνωρίζει τα
πράγματα. 'Αλλα αύτη ή α'ίσ{)-ηση δεν είναι οσΟ' αναπτυγμένη
παρΟ'υσιάζεται σ' αλλους τυφλΟ'ύς, σπως στη Λώρα Μπρίτζμαν
που αντιλαμβανόταν καΙ την πιο μικρη διαφΟ'ρα στο πάχΟ'ς μιας
κλωστης κι επλεκε {)-αυμάσιες δαντέλλες. ΚαΙ Τι 'Έλεν Κέλλερ
πλέκει με βελΟ'νάκι η με βελόνες, αλλα κα{)-ως αφοσιώ{)-ηκε σε πιο
ενδιαφέρουσες ασχολίες, κα{)-αρα πνευματικές, δεν ασΚ11{)-ηκε Τι
αφή της πολύ. 'Όταν κάπΟ'τε της δώσανε διάφορα κέρματα να
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τ' αναγνωρίσει απ' το βάρος καί το σχημα τους, εκανε πολλην
ωρα να τα ξεχωρίσει. 'Αλλα αυτο οφείλεται καΙ στο γεγονός, δτι
σχεδΟν ποτε δε βρέ&ηκε στην ανάγκη να εχει συναλλαγες χρημα
τικές, γιατΙ πάντα ηταν απαλλαγμένη απ' αυτη την ταπεινη φρον
τίδα.
"Αν της βάλετε στα χέρια ενα αγαλματάκι 15 εκατοστών,
&α σας περιγράψει μ' ακρίβεια το & έμα καΙ το σχημα. 'Όμως
τ' ανάγλυφα, που εξέχουν λιγότερο απο ενάμισυ εκατοστό, δεν
τα ξεχωρίζει διόλου. Άντί&ετα, αντιλαμβάνεται την καλλιτεχνικη
αξία τών αγαλμάτων που μπορεί να μελετήσει με το χέρι ανοι
χτό. 'Όπως ή 'ίδια γράφει, νομίζει δτι μπορεί με την άφη να συλ
λάβει καλύτερα την δμορφια καΙ τΙς αναλογίες ενος αγάλματος.
"Οταν πηγε στο Μουσείο της Βοστώνης, ορ{t-ια, πάνω στα σκα
λοπάτια μιας ξύλινης σκάλας, πηγαινόφερνε τα δάχτυλά της πάνω
στα αγάλματα. 'Όταν ανακάλυψε ενα ανάγλυφο, που παρίστανε
κορίτσια να χορεύουν, ρώτησε : « Ωού είν' 0'1. τραγουδιστές ; » Κι
υστερα, οταν τους ανακάλυψε ,, 'ο ενας δεν τραγουδάει» είπε.
Πραγματι κά, το στόμα του ηταν κλειστό.
cO τρόπος, με τον όποίο συνεννοείται 11 μΙς Κέλλερ με το
δαχτυλικο αλφάβητο, παραξενεύει πολυν κόσμο. ΜερικοΙ μίλησαν
για « μυστηριώδη τηλεγραφικη επικοινωνία» ανάμεσα στην 'Έλεν
Κέλλερ καί τη ΜΙς Σάλλιβαν. ΤΟ δαχτυλικο αλφάβητο, που χρησι
μοποιουν, είναι κοινο σε ολους τους κουφούς, που μορφώ&ηκαν,
καΙ τα περισσότερα εγκυκλοπαιδικα λεξικα εχουν εικόνες τ6)ν συμβό
λων του. Ό κωφάλαλος, που ομως εχει τ ην Όρασή του, παρακολου
&εί με ταμάτια τα δάχτυλα του συνομιλητη του. Άλλα σχεδΟν το
ϊδιο εύκολα μπορεί καΙ ό τυφλος κωφάλαλος να τα παρακολου&εί
με την άφή. cH ΜΙς Σάλλιβαν, οπως ολοι οσοι ζουν κοντα σε κωφά
λαλους, χρησιμοποιεί με μεγάλη ταχύτητα το δαχτυλικο αλφάβητο.
'Έτσι, μπορεί να μεταδίδει ολες σ,<εδΟν τίς λέξεις μιας συζήτησης
τ) όμιλίας, οταν ό όμιληί11ς δε μιλάει γρήγορα. τα γράμματα
του δαχτυλικου αλφάβητου μπορεί να τα μά&ει κανείς σε μια ωρα
καΙ σ' ενα μηνα να εξασκη&εί αρκετά, ωστε -να συνεννοείται ευ
κολα μ' ενα κωφάλαλο. "Αν 0Ί. γονείς τών μικρώ\' κουφών παι
διών εμπαιναν σε λίγο κόπο να μά{t-ουν το αλφάβητο αυτό, &α
βοη&ουσαν στην καλύτερη μόρφωση τών παιδιών τους.
Ή 'Έλεν Κέλλερ διαβάζει βιβλία 11 ανάγλυφα, η τυπωμένα
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με μπράιγ. Τ' ανάγλυφα βιβλία είναι πολυ ογκώδη, χωρΙς ναχουν
μεγάλο αρι{}μο σελίδων, γιατί, κα{}ως να γράμματα εξέχουν κατα
4,/. χιλιοστά, τα φύλλα δεν εφάπτονται μεταξύ τους.
cH στιγμή, που περισσότερο συνειδητοποιεί κανεΙς την ανα
πηρία της 'Έλεν Κέλλερ, είναι, δταν την πλησιάσει στο σκοτάδι
καΙ ακούσει το {}όρυβο που κάνουν τα φύλλα, κα{}ως τα πιάνει το
χέρι της.
τα βιβλία που μπορουν να διαβάσουν 0'1. τυφλοί, είναι πολυ
λίγα. Στοιχίζουν ακριβα καΙ δεν προσφέρουν κέρδος στον εκδότη
τους, γιατΙ δεν εχουν μεγάλη ζήτηση. τα ιδρύματα για τυφλους
εχουν ειδικα κονδύλια για ηιν αγορα τέτοιων βιβλίων. "Ομως ή
ΜΙς Κέλλερ είχε την τύχη να τυπώνουν οι φίλοι της βιβλία ει
δικα γι' αυτήν.
.
Δε μπορούμε να πούμε, δτι ή μΙς Κέλλερ διαβάζει γρήγορα,
αλλα δεν αργεί γιατΙ της παίρνει περισσότερο χρόνο ή αφη απ'
δ , τι ή δραση. Αυτο οφείλεται στο δτι {}έλει να εμβα{}ύνει καΙ να
κρατάει στη μνήμη της το κά{j'ε τΙ <Άμα κάτι την ενδιαφέρει
ιδιαίτερα, το επαναλαμβάνει με τα δάχτυλα τού δεξιΟύ της χεριού,
δπως εμείς {}α ιο λέγαμε φωναχτά. 110λλΕς φορες μπορεί να τη
δεί κανεΙς να κουνάει ταχύτατα τα δάχτυλά της, κα{}ως κάνει βόλ
τες στη βεράντα - δπως εμείς σκεφτόμαστε η μονολογΟl'με.
eyπάρχει, λένε, απτικη μνήμη, δπως ύπάρχει οπτικη η ακου
στική . eH ΜΙς Σάλλιβαν λέει, δτι η 'ίδια καΙ η μα{}ήτριά της {}υ
μούνται με τα δάχτυλα δ, τι εχουν συζητήσει.
Σ' δλους μας συμβαίνει να {}υμόμαστε μια φράση, μόνο καΙ
μόνο γιατΙ την ακούσαμε πολλες φορές. Με τον 'ίδιο τρόπο οι
φράσεις μένουν στο μυαλό της της <Έλεν Κέλλερ, δταν της επα
ναληφ{}Ούν συχνά.
Για να τελειώνομε με το σύντομο αυτο σκιτσάρισμα της προ
σωπικότητας της "Ελεν Κέλλερ, παρα{}έτομε μερικα ανέκδοτα,
που δείχνουν την καλωσύνη καΙ την ορ{}ροφροσύνη της.
"Ενας αστυνομικος σκότωσε το σκυλί της, πιστό της κι αγα
πημένο σύντροφο. 'Όταν τσμα{}ε, δε βρηκε στην καρδιά της κα
μια σκληρη λέξη για το φονέα. Είπε μονάχα : «"Αν ηξερε πόσο
καλο ζώο η ταν, δε {}α το σκότωνε» .
Έπιρρεάζεται σα μικρο παιδΙ απ' τΙς τραγωδίες. ΤΟ 1 891 η
ΜΙς Σάλλιβαν γράφει : «Διάβασα χ{}ες στην "Ελεν την ιστορία
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τού Μάκβε&, δπως τη διηγούνται ό Τσαρλς και η Μαίρη Λάμπ.
Συγκινή&ηκε πολυ καί, δταν τελείωσα, είπε : «Είναι τρομερό !
Με κάνει και τρέμω ! » Κι ϋστερα απο σκέψη λίγων λεπτών "Σκέ
φτομαι δτι ό Σαίξπηρ εφτιαξε τόσο τρομερη αυτη την ίστορία για
να δείξει στον κόσμο τί απαίσιο πράγμα είναι το κακό» .
"Οταν κάποιος της ζήτησε τον δρισμο της αγάπης, απάντησε :
«Τί είν' αυτα που με ρωτάτε ! Είναι, απλούστατα, το συναί
σ&ημα, που νοιώ&ει ό κα&ένας για τον κά&ε αλλο » .
"CH επιείκεια» , ,ίπε κάποτε, σε μια επίσκεψη στο σπίτι της
κυρίας Χάττον, « είναι το πιο ομορφο δώρο τού πνεύματος. ' Απαι
τεί απ' το μυαλο τις 'ίδιες προσπά&ειες, που χρειάζονται, για να
κρατήσει κανεις ισορροπία τρέχοντας πάνω στο ποδήλατο» .
"Οταν ηταν μα&ήτρια στη Σχολη Ράιτ Χάμαζον της Νέας
c y όρκης, η 'Έλεν Κέλλερ κρατούσε ημερολόγιο. Γράφει , λοιπόν,
εκεί, στις 18 Όκτωβρίου 1 894 :
« Πρέπει να μά&ω τέσσερα πράγματα, εδώ στο σχολείο καΙ
εξω, στη ζωή : Να σκέφτομαι κα&αρά, χωρΙς βιασύνη καΙ σύγ
χιση, ν' αγαπώ δλο τον κόσμο ειλικρινά, να ενεργώ πάντοτε εχον
τας ύψηλαυς σκοπους και ναχω εμπιστοσύνη ανεπιφύλακτη στον
(ιγαπημέν ο Θεό» .
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙ Κ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

'Όποιος {Ι,α&ελε να μελετήσει, σαν ενα φαινόμενο επιστημο
νικου ενδιαφέροντος, την περίπτωση της 'Έλεν Κέλλερ, &α αΙσ
&αν&εί πολυ την ελλειψη πολλ(σν συστηματικών εκ&έσεων, που
να παρακολου&ουν και ν' αναφέρουν λεπτομερειακα τα διάφορα
στάδια της πνευματικης ανάπτυξης τη!ς νεαρης 'Έλεν. Άντί&ετα,
ή περίπτωση της Λώρα Μπρίτζμαν προσφέρεται περισσότερο στο
μελετητή, γιατι Ο δόκτωρ Χάου, που την πηρε απο μικρη στο
Ίνστιτουτο Πέρκινς και εργάστηκε μ' αγάπη κι επιστημονικη
επιμονη για τη μόρφωσ11 της, εχει κρατήσει με λεπτομέρειες κά&ε
βήμα προς τα μπρος της Λώρα, καταγράφοντας το κά&ε τί, σα
να εκανε μιαν επιστημονικη ανάλυση σ' ενα εργαστήριο χημείου.
Αuτη ή διαφορά, rl ελλειψη επαρκών στοιχείων για τη μελέτη
του φαινομένου 'Έλεν Κέλλερ και ή ίJπαρξη λεπτομερεστάτω'ν πε
ριγραφών του φαινομένου Λώρα Μπρίτζμαν, μας δΕίχνει πόσο
διέφεραν οί δυο α-υτες κοπέλλες, ποΙ: φαινομενικα παρουσιάζουν
τα 'ίδια συμπτώματα : Είναι δυο κωφάλαλες τυφλές, οί οποίες
είχαν την τύχη να προικισ&ουν με εξυπνάδα απ' τη φύση, να
βρουν δασκάλους με υπομον11 , επιμονή, γνώσεις κι αγάπη οπλι
σμένους, και να μπορέσουν, ετσι, να υπερνικήσουν τα εμπόδια,
τα οποία τους εστηναν γι κώφωση καΙ 1�Ι τύφλωση , 'Όμως 11 Λώρα
Μπρίτζμαν εμεινε, μέχρι τέλους, ενα αντικείμενο που προσφερό
τα ν στην επιστημονικη μελέτη καΙ την περιέργεια, ενώ η "Ελεν
Κέλλερ πολυ γΡ'1γορα απόχτησε εντονη, δική της προσωπικότητα,
κι ετσι η δασκάλα της επρεπε να βρίσκεται σε διαρκη αγώνα τα
χύτητος για να παρακολου&εί και να ίκανοποιεί τις πνευματικες
ανάγκες της μα&ητρίας της. Δεν τιϊς εμενε, λοιπόν, χρόνος της
Μις Σάλλιβαν να καταγράφει μ' επιστημονΙΥ.ι1 ακρίβεια τιlν πνευ1 74
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ματικη εξέλιξη της 'Έλεν, γιατΙ δλο το χρόνο της τον αφιέρωσε
στΙς απαιτήσεις καΙ τΙς προσπά&ειες της μα&ητρίας της να γίνει
«δ, τι δλος Ο κόσμος» . "Οπωςή 'ίδια εγραψε κάποτε στην κυρία
Χαττον, τη φίλη καΙ δασκάλα της, δταν ηταν μα&ήτρια στο
'Ίδρυμα Πέρκινς, σ' δσους της εκαναν παρατήρηση, γιατΙ δεν
καταγράφει τΙς λεπτομέρειες απ' τη διδασκαλία της "Ελεν που
-&α χρησιμέψουν στην επιστημονικη ερευνα, απαντούσε : « 'Όλο
μου το χρόνο εχω ύποχρέωση να τον αφιερώνω στην 'ίδια τη μα
-& ήτριά μου» .
'Ως τόσο, απο μερικες εκ&έσεις, τις οποίες εστελνε κατα καιρους
στο "Ιδρυμα Πέρκινς κι απ' την αλληλογραφία της με την κυρία
Χαττον, προς την οποία εγραφε δλες τις φάσεις τού αγωνα να
δαμάσει αρχικα το αγριο κοριτσάκι, να το φέρει στο επίπεδο του
ομαλΟύ παιδιου, να του διδάξει τη γλωσσα καΙ να το μορφώσει,.
μπορούμε να πάρομε μιαν ιδέα της με-&όδου, με ηΊν οποία πέ
τυχε τη μεγάλη πευματικη εξέλιξη της μικρης 'Έλεν.
'Όπως γράφει ή 'ίδια ή 'Έλεν Κέλλερ στην «ίστορία της
ζωης» της κι δπως ξέρομε απο διηγήσεις της μητέρας της καΙ
της ΜΙς Σάλλιβαν, στου; πρώτους 19 μηνες της ζωής της ηταν
ενα δυνατό, ύγιέστατο μωρό, που είχε περιέργεια για το κά{}'ε τΙ
καΙ μπορούσε να εκφράζεται με μερικες λέξεις καΙ με χειρονομίες.
'Ύ στερα απ' την αρρώστια της, ενοιω&ε πως οί αλλοι χρησιμο
ποιουσαν για να μιλουν τα χείλη τους καΙ παρακολου&Ούσε με τα
χέρια της τΙς κινήσεις των αλλων, προσπα&ώντας να τΙς μιμη{)' εί.
'Έπαιρνε η)ν εφημερίδα, μόλις την αφινε ο πατέρας της, καΙ την
εφερνε κοντα στο πρόσωπό της, δπως εβλεπε τον 'ίδιο να κάνει.
Με χειρονομίες μπορούσε να καταλάβει τί της ζητούσαν οί
αλλοι και ή 'ί δια εξέφραζε τΙς επι&υμίες της, χωρις νχ ξέρει ακόμη
λέξεις. 'Όσο, δμως, μεγάλωνε, αισ&ανόταν την αν:Χγκη να εκ
φρασ&εί σαφέστερα· οί αποτυχίες της την οδηγούσρν σε εκρήξεις
οργής, που τη μεταβάλανε σε «αγριο αλογάκι» κι αποτελούσαν
το πρόβλημα καΙ η)ν αγωνία των δικων της.
Τότε, εφτασε ή ΜΙς Σάλλιβαν, που βρΊϊκε ενα πρόσφορο
εδαφος για να το καλλιεργήσει, χρησιμοποιώντας την αφοσίωση,
την ευφυια της καΙ την αφοβη αποφασιστικότητά της, πάνω απο
τ' αλλα, δέ, την ισχυρή της προσωπικότητα.
ΤΟ πρώτο μά&ημα, πουπρεπε να πάρει 11 'Έλεν καΙ που τοDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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μα&ε μετα άπο πάλη (κυριολεκτικα) καΙ μεγάλη αγωνία, της δα
σκάλας της περισσότερο αλλα καΙ δική της, ήταν ή πει&αρχία .
�Ωρες ατέλειωτες ή ύπομονη της ΜΙς Σάλλιβαν δοκιμάστηκε, σταν
ήταν κλεισμένη στην τραπεζαρία, μόνη με την 'Έλεν, μιαν απ' τΙς
πρώτες μέρες της γνωριμιας τους, καΙ πάλευε με τη μικρη ατί
,&ασση μέχρι να την αναγκάσει να χρησιμοποιεϊ, για να φάει, το
κουτάλι. Ί-Ι "Ελεν το πεtoυσε, ή δασκάλα της της εδινε αλλο, που
κι αυτό βρισκόταν στο πάτωμα, κι αλλο, μέχρι που ή μικρη κου
ράστηκε καΙ πείνασε τόσο, που αναγκάστηκε να ύποταχτεϊ' απο
τότε δε μπορουσε να φάει δίχως κουτάλι. ΤΟ 'ίδιο εγινε με την
πετσέτα. ΤΟ 'ίδιο με το κέικ, που επρεπε να μά&ει ή 'Έλεν να το
τρώει σ' ορισμένη ωρα, χωρΙς να γεμίζει το πάτωμα ψίχουλα. ΤΟ
κέικ της αρεσε πολύ, κι ήταν ή &νταμοιβή της, σταν σχημάτιζε
μερικες λέξεις σωστά, η1ν ωρα του μα&ήματος. 'Όμως, μια μέρα,
Τι 'Έλεν δεν η&ελε να φορέσει πετσέτα την ωρα του φαγητου'
την πετουσε στο πάτωμα καΙ σταν 11 μΙς Σάλλιβαν επέμενε, αρ 
χισε να κλωτσάει το τραπέζι. 'Η δασκάλα της &ύμωσε, σμως μετα
απο λίγο ή 'Έλεν αρχισε να δείχνει, στι &έλει τη συμφιλίωση :
"Ε βαλε την πετσέτα σπως μπορ ου σε κι επιασε το χέρι της δασκά
λας της. Σ11ν ωρα του μα&ήματος το κέικ Ελειπε απ' το τραπέζι.
Ή " Ελεν το αναζήτησε μα ή ΜΙς Σάλλιβαν πηρε τΊ1ν πετσέτα,
ηΊς τη φόρεσε, ϋστερα την πέταξε στο πάτωμα και' της εδωσε να
καταλάβει, στι γι' αυτ Ί1 της την αταξία της στερεί το γλυκό. ΤΟ
μά&ημα συνεχίστηκε. Ξάφνου, σΤ11 μέση μιας λέξης, ή 'Έλεν πηρε
την πετσέτα , τη φέρεσε καΙ εκανε σημάδι για το κέικ (ακόμη δεν
είχε μά{)'ει να συνδέει τΙς λέξεις με τ' αντικείμενα). Ή μΙς Σάλ
λιβαν το &εώρησε σαν ύπόσχεση, πως &αναι καλο παιδί, και' της
εδωσε ενα μεγάλο κομμάτι κέικ.
Τέτο ι ου ε'ίδους αγωνες γίνανε πολλοί , μέχρι να καταλάβει 11
'Έλεν στι Τι πει&αρχία της εξασφαλίζει την αγάπη ηΊς δασκάλας
της και διάφορες μικροχαρές. Πολλες φορές, ή Μ ι ς Σάλλιβαν δεν
ε ϊχε να παλέψει μόνο με το μικρο κορίτσι, αλλα και με την αντί
δραση των γονέων της, οι όποίοι εβλεπαν το αδικημένο, ανάπηρο
κοριτσάκι τους να ύποφέρει καΙ να τιμωρείται απ' τ11 δασκάλα'
ξεχνουσαν, τότε, πcος οι τιμωρίες αυτες κι ή σωμαΤΙΚΙ1 ταλαιπω
ρία είχαν σα σκοπο να φέρουν την 'Έλεν ακόμη πιο κοντά τους,
οχι πια σαν ενα ανάπηρο παιδΙ σ ' απελπιστικη κατάσταση, που ή
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αγάπη τους σφειλε να το ανακουφίσει, αλλα σαν ενα όμαλό, υγιες
κορίτσι, με τις 'ίδιες η καΙ μεγαλύτερες ικανότητες απ' τα γερά
τους παιδιά, που {}οα κέρδιζε την αγάπη τους με το σπα&ί της.
Μόνο υστερα απο συζητήσεις ανάμεσα στους γονείς της "Ελε\ι
καΙ στη Μις Σάλλιβαν, ό κ. και η κ. Κέλλερ αφησαν την αντί
δρασή τους κι αρχισαν να βοη&ουν τη δασκάλα στο εργο της. ΚαΙ
δέχτηκαν να παραχωρήσουν, το Μάρτη του 1 887, το μικρο πα
λιό τους σπιτάκι στη Μις Σάλλιβαν, για να μπορέσει να είναι
απερίσπαστη εκεί και να διδάσκει την "Ελεν, χωρις αυτη η τε
λευταία να νοιώ&ει, δτι γύρω της είναι η μητέρα, ό πατέρας, τ'
αδέλφια, ετοιμοι να την αγκαλιάσουν μετα μια «μάχη » . Μείνανε
Εκεί μέχρι τις 28 Μαρτίου, καΙ σ' αυτο το διάστημα η "Ελεν
εμα&ε το πρώτο της μά&ημα της πει&αρχίας καΙ εκανε, ετσι, το
πρώτο βημα προς την κατάκτηση της ζωης της αν&ρώπινης.
Σ' αυτο το 'ίδιο διάστημα η ΜΙς Σάλλιβαν εξακολου&ουσε
να διδάσκει λέξεις στην 'Έλεν. Είχε καταστρώσει ενα πρόγραμμα
για τις διάφορες ασχολίες τους, γυμναστική, περίπατο, ράψιμο,
παιχνίδι, και μια ωρα για τη μά&ηση νέων λέξεων. "Ομως, δπως
Τι 'ίδια Τι ΜΙς Σάλλιβαν γράφει, νέες λέξεις δε μά&αινε η "Ελεν
μόνο στην ωρα την όρισμένη. μα σε κά&ε ευκαιρία, ακόμη καΙ
πρΙν απ' τον υπνο, αφου η δασκάλα κι η μα&ήτρια εμεναν καΙ
τη νύχτα στο 'ίδιο δωμάτιο, πράγμα που ζήτησε η 'ίδια η ΜΙς Σάλ
λιβαν, γιατΙ η&ελε ναναι δλες τΙς ώρες μαζΙ με την 'Έλεν . Ευρι
σκε ευκολώτερο να της μα&αίνει λέξεις σε οποια ευκαιρία, παρα
σε κα&ορισμένες ώρες. της 'Έλεν της αρεσε το παιχνίδι τών λέ
ξεων, που εφτιαχνε στα δάχτυλα, ακριβώς σαν ενα όποιοδήποτε
παιχνίδι, χωρΙς ναχει συναίσ&ηση δτι τα δάχτυλά της μιλουν και
λεν τα ονόματα τών αντικειμένων. Κι ετσι, σιγα - σιγά, με την
υπομονη της δασκάλας, η μικρη μα&ήτρια εκανε το δεύτερο ση
μαντικο βημα για να κατακτήσει την πνευμαΤΙΉ.η ζωή, εμα&ε, μιαν
απριλιάτικη μέρα, πως δλα εχουν ενα σνομα καΙ το δαχτυλικο
αλφάβητο είναι το κλειδι για κά&ε πράγμα που &έλει να γνω
ρίσει .
Μετα απ' αυτη την κατάκτηση tGJV ονομάτων, η πρόοδος
ηταν γρήγορη. 'Η ΜΙς Σάλλιβαν αποφάσισε να μην κάνει κανο
νικο μά&ημα στην 'Έλεν, αλλα να t11 διδάσκει σα νι'lτανε δυο
χρόνων. της φαινόταν ανόητο να ζητάει απο ενα παιδί, που ακόDigitized by 10uk1s, Feb. 2010
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μη δεν είχε μά{}-ει να χρησιμοποιεί ενα σχε:rικα πλούσιο λεξιλόγιο.
ναρχεται όρισμένη ωρα σ' όρισμένο τόπο για να λέει μά{}-ημα.
'Όπως τα μικρα παιδάκια, που πρΙν μά&ουν να μιλουν καταλα
βαίνουν τί τους λες καΙ ύπακούουν σ' εντολες η σου δείχνουν (),τ ι
τους ζητάς - τ ο 'ίδιο ηταν κ ι ή 'Έλεν. "Αν της ελεγε « δώσε μου
το μπισκότο» «φίλησε το μπαμπά» ή 'Έλεν καταλάβαινε καΙ ύπά
κουε, χωρΙς σμως να σχηματίζει ή 'ίδια αύτες τΙς λέξεις. 'Ύστερα
απο τέτοιες παρατηρήσεις, ή ΜΙς Σάλλιβαν αποφάσισε να μιλάει
στο χέρι της "Ελεν σπως μιλουν στο αύτί του μωρου. Χρησιμο
ποιουσε τέλειες προτάσεις κι σταν δεν καταλάβαινε ή μικρη σλων
τών λέξεων τη σημασία, ύποβοη&ουσε ή παντομίμα. Σύντομα.
στο τέλος 'Απριλίου, ενα παιχνίδι βο-ή&ησε την 'Έλεν να μά&ει
τη γλώσσα : cH ΜΙς Σάλλιβαν εκρυβε κάτι, της ελεγε στα δάχτυ
λα τ' ονομά του καΙ ή "Ελεν εψαχνε να το βρεί. της αρεσε αύτο
το παιχνίδι. "Orav μια φορα ή ΜΙς Σάλλιβαν εκρυψε ενα μπι
σκότο καΙ ή μικρη δεν τοβρισκε, αγγιξε το στομάχι της δασκάλας
της καΙ σχημάτισε, για πρώτη φορα συνειδητα ενα Ρι1μα, τη λέ
ξη «τρώω» . Κι αλλη μια φορά, σταν εδωσε ενα μπισκότο στη μη
τέρα της για τη Μίλντρεντ καΙ κείνη της είπε « 'Όχι» , ή "Ελεν
πλησίασε το μωρό, επιασε το στόμα του κι ϋστερα τα δικά της
δόντια. cH κυρία Κέλλερ σχημάτισε στα δάχτυλά της «δόντια» κ ι
ή "Ελεν είπε «Μωρο δόντια - οχι, μωρο τρώει - οχι » , που σή
μαινε, ασφαλώς, «ΤΟ μωρο δε μπορεί να φάει γιατΙ δεν εχει
δόντια» .
Μ ' α'υτο τον τρόπο, με παραδείγματα απ' την κα&ημερινη
ζωη του σπιτιου, της αύλης καΙ της φύσης, με την ύπομονη καΙ
με&οδικότητα της δασκάλας, με την εξυπνάδα της μα&ήτριας, ή
"Ελεν σιγα - σιγα εμα&ε πολλΕς λέξεις, μπορουσε να συγκρίνει δυο
αντικείμενα η πρόσωπα καΙ να λέει « Αι\το είναι μεγάλο, εκείνα.
μικρό, το αλλο πολυ μικρο» καΙ τΙς νέες εννοιες να τΙς εμπε
δώνει παίζοντας. της αρεσε να επαναλαμβάνει τΙς καινούριες λέ
ξεις καΙ γνώσεις της καί, κατα π'ρ οτροπη της ΜΙς Σάλλιβαν, σλοι
οι φίλοι του σπιτιου ρωτουσαν την "Ελεν τί εμα&ε με περιέργεια
κι ενδιαφέρον, πράγμα που τη φιλοτιμουσε καΙ την εκανε προ&υ
μότερη για μά&ηση. 'Έφτασε, στο τέλος Μα'ίου 1887 , να ξέρει
300 λέξεις καΙ αρκετους ιδιωματισμούς. Τότε αρχισε να διαβάζει.
πάντα σαν ενα παιχνίδι.
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CH ΜΙς Σάλλιβαν στα γράμματά της εξαίρει την εξυπνάδα
της 'Έλεν καΙ χαίρεται, γιατΙ ηταν αΙJτη ή τυχερή, που βοή-&ησε
την εξυπνάδα αυτη να βρεί το δρόμο της μά-&ησης. Θέλει να της
στείλουν βιβλία για την 'Έλεν, βιβλία για την 'ίδια, να μελετήσει
καΙ να μπορεί πιο σωστα να παρακολου-&εί το ξύπνημα καΙ την
ανάπτυξη του νεαρου μυαλου. Μεσα στην αλληλογραφία της, εκεί
νο που κάνει πιο μεγάλη εντύπωση είναι ή διαρκης προσπά-&εια
της δασκάλας να χρησιμοποιεί την κά-&ε στιγμή, την κά-&ε ενέρ
γεια, το κά&ε αντικείμενο για να κάνει ενα μά-&ημα. Δε σταμα
τούσε ποτέ, δεν αφινε καμιαν ευκαιρία· ακόμα και τα γράμματά
της ταγραφε στις ώρες της ανάπαυσης - δλες οι αλλες ώρες της
ανήκαν στην "Ελεν.
ΣτΙς ζεστέc:, καλοκαιριάτικες μέρες, τα « μα-&ήματα» ελαττώ
&ηκαν · ή ζέστη πείραζε την "Ελεν, την αδυνάτιζε, και πολλοΙ νό
μιζαν, στι εφταιγε ή μεγάλη πνευματικη ενέργεια, που κατέβαλε
ή "Ελεν. 'Όμως η 'ίδια η μικρη μα&ήτρια προτιμουσε το παιχνίδι
των λέξεων απο τ' αλλα της παιχνίδια. 'Έμα&ε να μετράει καΙ
μετρούσε τα πάντα, σλες τΙς εμπειρίες που αποχτούσε τΙς τοπο
&ετούσε στην κούκλα της καΙ ετσι η Νάνσυ ηταν αρρωστη «γιατΙ
βγάζει δόντια» την 'ίδια εποχή , που βγαίναν ε τα δόντια της Μίλν
τρεντ.
Σιγα - σιγα η "Ελεν εγινε πολυ κοινωνική· προτιμουσε τη
συντροφια των ανδρων παρα των γυναικων. Είχε ορισμένους φί·
λους, που τους εδειχνε Ιδιαίτερη αγάπη καΙ χαιρόταν σαν κατα
λάβαινε, στι ηρ-&αν να τη δουν.
της αρεσε να μοιράζεται το κά&ε τί με τους αλλους καΙ κρα
τουσε το πιο μικρο κομμάτι για τον εαυτό της.
'Ή-&ελε ναναι πάντα καλοντυμένη καΙ επέμενε να της τυλί
γουν τα μαλλιά, ακόμη κι σταν νύσταζε πολύ. Αμα ευρισκε κά
ποιο ρουχο η τα παπούτσια της χαλασμένα, ταδειχνε στενοχωρη
μένη καΙ ζητούσε καινούρια.
Με τον καιρο αρχισαν οι απορίες : «Που βρηκε η Λέλα το
καινούριο μωρό j που ηξερε ο γιατρος ποϊ) &α είναι το μωρό j
Ζήτησε ,η Λέλα άπ' το γιατρο να τΊϊ; φέρει ενα καινούριο, πολυ
μικρο μωρό j Που βρηκε ο γιατρος το Γκάϋ καΙ τον Πρίνς ; (τα
κουτάβια) ΓιατΙ η Έλισάβετ είναι αδελφη της 'Έβελυν j » Κι αλλα
παρόμοια. Ή ΜΙς Σάλλιβαν αποφάσισε να μη δί"Ει τις συνη&ιCI
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σμένες, παραμυ&ένιες απαντήσεις, που δίνουν οι μεγάλοι στΙς πα
ρόμοιες ερωη1σεις τών παιδιών. Σκέφτηκε πάνω σ' αυτο καΙ αρ
χ ισε ν' απαντα στην 'Έλεν με ειλικρίνεια, λέγοντάς την την αλή ·
&εια με τρόπο ευκολονόητο. Με παραδείγματα τα φυτά, ϋστερα
τα πουλια καΙ τα ψάρια, ϋστερα τα &ηλαστικά, εκανε την "Ελεν
να καταλάβει, δτι τα «νέα, πολυ μικρα» μωρα γίνονται μέσα στο
σώμα της μητέρας. 'Η 'Έλεν καταλάβαινε ευκολα καΙ ή δασκάλα
της ενοιω&ε χαρούμενη, που το μυαλο της μα&ήτριάς της την
παρακολου&ουσε ,,'Έχω τη γνώμη, στι το παιδΙ γεννιέται με κοι
μισμένη μέσα του δλη την πείρα της αν&ρώπινης φυλης, που
μοιάζει σαν το αρνητικο της φωτογραφίας, μέχρι που ή γλώσσα
την εμφανίζει καΙ παρουσιάζει στο φώς τΙς εικόνες της μνήμης» ,
λέει ή ΜΙς Σάλλιβαν σ' ενα της γράμμα. Είναι, στ' αλή&εια, συγ
κινητικη ή μεγάλη μετριοφροσύνη της δασκάλας, που τη βλέπομε
σ' δλα της τα γράμματα καΙ τΙς εκ&έσεις. Παντου, την πρώτη
&έση εχει ή εξυπνάδα, ή περιέργεια, ή &έληση της "Ελεν. Ί-Ι 'ίδια
δλο νομίζει, δτι &απρεπε να ξέρει πιο πολλά, να κάνει πιο πολλά.
ΤΟ μόνο που παραδέχεται για τον εαυτό τη;;, είναι δτι αγαπά,
λατρεύει τη μικρη μα-θ'ήτρια καΙ &έλει να τη βοη&ήσει δσο μπο
ρεί. Οι επαινοι, πουρχονται απο παντου για το εργο της, είναι
«ύπερβολικοί » , την ενοχλουν. Δεν παραδέχεται, δτι 11 μεγάλη της
επι&υμία να βοη&ήσει ενα ανάπηρο παιδΙ να κερδίσει τη γνώση
την όδήγησε στην Τασκούμπια : Άπλώς, γράφει, ή ανάγκη να
βγάλει το ψωμί της την εφερε στην "Ελεν, χωρΙς καν ναχει την
ύποψία, ση ή δουλεια αυτη της ταίριαζε καΙ είχε ιδιαίτερες ικα
νότητες. Ή αγάπη για την 'Έλεν ηρ&ε αργότερα, κι σλες 0'[ προ
σπά&ειές της γίνονται γι αυτήν. "Ομως διακρίνομε αλη&ινη πε
ρηφάνια καΙ συγκίνηση στΙς γραμμές, σπου διηγείται πώς ό πα
τέρας κι ή μητέρα της Έλεν την ευχαρίστησαν, για το καλο που
φερε στο σπίτι τους, τη μέρα τών Χριστουγέννων του 1 887. 'Η
σύγκριση που εκαναν οΊ γονείς ανάμεσα στα περασμένα Χριστού
γεννα καΙ στα φετεινα τους γέμιζαν μ' ευγνωμοσύνη προς αυτήν,
που κανε το ανάπηρο παιδί τους ενα κορίτσι σλο ζωντάνια καΙ
χαρά, πει&αρχημένο κι άΕιαγάπητο. ΚαΙ το «ευχαριστώ » , που εί
παν ση1 Μις Σάλλιβαν, ηταν γι' αυτην τα πιο σημαντικά, τα πιο
ωραία συγχαρητήρια.
Σιγα - σιγα 11 "Ελεν εγινε γνωστη παντου. την καλουσαν σ'
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άλλες πόλεις, σε γιορτές, κι ή ΜΙς Σάλλιβαν ήταν πάντα κοντά
της, « μετέφραζε» δτι ρωτούσαν την 'Έλεν καΙ τΙς απαντήσεις της.
cιOμως ή μεγάλη αγάπη καΙ τα χάδια, που δλοι πρόσφεραν στην
cιEλεν, ανησυχούσαν τη δασκάλα της. Φοβόταν, δτι δλες αυτες οι
εκδηλώσεις &α μποροίΊσαν να χαλάσουν κι εναν άγγελο ακόμη.
'Όμως είχε την ελπίδα, δτι δε &α χαλΟύσαν την cιEλεν, γιατΙ δεν
είχε κα&όλου εγω"ίσμο καΙ αγαπούσε πολυ τους άλλους. Ώς τόσο,
σκεφτόταν πάντοτε πώς &άπρεπε ν' αντιδράσει, αν ή μικρη μα
&ήτρια εδειχνε σημάδια εγωισμού.
"Ηταν ενα ζωηρο παιδί, ή cιEλεν, γεματο υγεία καΙ χαρά.
Δεν προκαλούσε κανενος τον οίκτο, κα&ως χόρευε καΙ γελούσε κι
εδειχνε για δλους αγάπη καΙ για δλα ενδιαφέρον. Σ' ενα ιατρικο
συνέδριο στο Σ ινσιννάτι, το Μάη τού 1 888, ολοι εν&ουσιάστη
καν με την "Ελεν. «'Έζησα πολλα χρόνια κι εχω δεί πολλα ευτυ
χισμένα πρόσωπα, αλλα δεν εχω ξαναντικρύσει μια τόσο ακτινο
βόλα φυσιογνωμία μέχρι τούτο το βράδι» είπε κάποιος. Κι ενας
άλλος « ειλικρινά, &αδινα δ,τι εχω για να κρατήσω αυτο το κορί
τσι πάντα μαζί μου Ι " . ΚαΙ δλοι &αύμαζαν τη μα&ήτρια καΙ τη
δασκάλα, δλοι ρωτούσαν πώς εγινε το &αύμα να μά&ει ή "Ελεν
τΙς λέξεις, ιδιαίτερα τα επί&ετα καΙ τ' αφηρημένα ουσιαστικά. CH
ΜΙς Σάλλιβαν παραξενευόταν πώς ευρισκαν δύσκολο κάτι τόσο
«άπλό» . «Είναι το 'ίδιο ευκολο>} γράφει, «να διδαχτεί το παιδΙ
τΙς αφηρημένες λέξεις δσο καΙ τΙς συγκεκριμένες. 'Ι-Ι εννοια ή
αφηρημένη ενυπάρχει στο μυαλο τού παιδιΟύ, κα&αρη οσο καΙ τ'
άπτα αντικείμενα. Θα ήταν ήράκλειος α&λος για μένα να διδάξω
τΙς λέξεις, αν δεν υπηρχαν ηδη μέσα στο νού του παιδιού οι εν
νοιες " . Πόσο άπλα ταβρισκε ή νεαρη δασκάλα δλα αυτά 1 ΚαΙ
πόσο λίγο φανταζόταν, δτι ήταν « άπλα» μόνο καΙ μόνο γιατΙ ή
'ίδια ήταν μια μεγαλοφυία . . . Κι απορεί που αυτή, ή τόσο «ασή
μαντψ , ερμήνευε τ' «άπλα» αυτα πράγματα σε επιστήμονες, που
την ακοι>γαν με ενδιαφέρον καΙ απορία.
Σ' ενα σχολείο κουφών παιδιών οι δασκάλες απόρησαν με
την ευκολία της 'Έλεν στην κατασκευη προτάσεων. τα παιδια
που δίδασκαν αυτές, εΙπαν, δε μπορούσαν ουτε τη μισΥI ικανότ'llτα
της "Ελεν να δείξουν, Ή ΜΙς Σάλλιβαν, με τη σειρά της, από
ρησε, γιατΙ ή διδασκαλία στο σχολείο ηταν τόσο μηχανική, στερη
μένη απο αλη&ινο ενδιαφέρον καΙ χαρά' οι δασκάλες εξήγησαν,
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στι με τΙς προτάσεις ποϋγραφαν στον πίνακα &έλανε να μά&ουν
την όρ&η σύνταξη στα παιδιά. Κι η Μις Σάλλιβαν σκέφτηκε, οτι
οταν δεν προσπα&εί Ο δάσκαλος να προσαρμόσει το μά&ημα στΙς
ίκανότητες καΙ τα ενδιαφέροντα τών μα&ητών, τα μικρα παιδιά,
ιδιαίτερα τα κουφα η τα τυφλά, &' αργήσουν πολυ να μά&ουν
τη γλώσσα. ΔΕν είναι σωστο να συνδε&εί η γλώσσα με το σχο
λείο, σαν ενα κουραστικο κι CtvtaQo κα&ηκον, αλ}.α με τα παιχνί
δια, τα δέντρα, ,τ α ζώα. «'Όμως" πάλι συμπεραίνει η μετριο
φροσύνη της, «δεν πρέπει να κρίνω με μεγάλη αυστηρότητα τΙς
με&όδους τών αλλων, γιατΙ μπορεί να βρίσκομαι μακρυα απ' το
σωστο δρόμο οσο κι αυτοί» .
Στις προσπά{j'ειες που γίνανε για να εξετασ&εί, α ν 11 'Έλεν
κάποια
ελπίδα να βρεί την οραση καΙ την ακοή, προσπά
εχει
&ειες που είχαν αρνητικη απάντηση, παρουσιάστηκε μ ια καινού
ρια ιδιότης της 'Έλεν : Με το αγγιγμα του χεριου ενος οικείου
της - της μητέρας η της δασκάλας της - ενοιω&ε αμέσως την
αντίδραση αυτών, που την επιαναν, λύπη, χαρά, φόβο, κι αντι
δρουσε κατα τον 'ίδιο τρόπο. 'Έτσι, πολλοΙ &α μπορουσαν να γε
λαστουν καΙ να νομίσουν, στι ύπάρχει κάποια &αμπη α'ίσ&ηση
δρασης καΙ ακοης, ενώ μόνο με τους μύες τών χεριών μπορουσε
να συλλάβει τα συναισ&ήματα τισν αλλων.
Σαν πρωτοπηγε στο νεκροταφείο δάκρυα γέμισαν τα μάτια
τ ης, οταν ενοιωσε οτι ήταν δακρυσμένες η μητέρα κι η δασκάλα
της. 'Άλλη μια φορά, στο νεκροταφείο του Μπριουστερ, επιανε
τΙς ταφόπετρες καΙ αρνή&ηκε να κόψει λουλούδια. την προσοχή
της τράβηξε ενα μάρμαρο, στο οποίο ήταν ανάγλυφα γραμμένο
τ' ονομα «Φλώρενς» . 'Έσκυψε, εψαξε κι επειτα ρώτησε;- «Που
είναι η μικρη Φλώρενς ; » Δεν της απάντησαν' γύρισε στην κυρία
Χόπκινς καΙ ρώτησε. «'Έκλαιγες πολυ για τη Φλώρενς ; » « Ι10ιός
εβαλε κεί μέσα τη Φλώρενς ; » "Οταν εφτασαν πίσω στο σπίτι
πήρε τα παιχνίδια (ενα καροτσάκι καΙ μια κούνια για την κούκλα),
που της είχε δώσει η κυρία Χόπκινς καΙ είπε. «Αυτα είναι της
μικρης φλώρενς» . Αυτο ηταν αλή&εια' η Φλώρες ήταν κόρη της
κυρίας Χόπκινς, που πέ&ανε σαν ητανε κοπέλλα πιά. Μα η
"Ελεν δεν τοχε ακούσει αυτο ποτέ, καΙ απορουσαν ολοι πώς το
κατάλαβε.
Ή ΜΙς Σάλλιβαν γράφει, οτι, εκτος απ' την καταπληκτική
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της νοημοσύνη, η "Ελεν δε διέφερε απ' τα παιδια της ηλικίας
�ης. της αρεσαν τα παιχνίδια καΙ οί παρέες μ' αλλα παιδιά. Δεν
iκνευριζόταν οταν δεν τα καταλάβαινε, χαιρόταν ομως οταν κά
ποιος μικρός της φίλος η&ελε να μά{t ει να η]ς μιλάει με τα δά
χτυλα καΙ τον δίδασκε με εύγένεια κι ίιπομονή. "Οταν κάποτε αν
τιλαμβανόταν ενα παιδΙ φτωχό, πρό{tυμα εδινε τα δικά της φο
ρέματα, ακόμη κι οταν της αρεσαν πολύ. Άγαπουσε πολυ τα
μωρα καΙ επαιζε ώρες μαζί τους. Λυπόταν τα ζώα, οταν νόμιζε
.σ τι ίιποφέρουν, καΙ μόνο σαν της εξήγησαν, πως ό σκύλος ήταν
δεμένος για να μη φύγει καΙ πά{t ει κακό. επαψε να κλαίει καΙ να
διαμαρτύρεται Ακόμη κι οταν στενοχωρέ{}ηκε, γιατί οί μέλισσες
καΙ τα πουλια φάγανε τα σταφύλια, παρηγορή&ηκε με τη σκέψη,
οτι πεινουσαν πολυ καΙ γι' αυτο αναγκάστηκαν να τα φάνε. "Π
καλωσύνη καΙ η κατανόηση, ποϋδειχνε για κά&ε ζωντανο ον, την
ω{t οϋσε στην προσπά-&ειά της να μά-&ει πιο πολλα για τη ζωη
καΙ τΙς συνή-& ειές τους. "Π εμφυτη περιέργειά της τη βοη-&οϋσε
να μά{}, Ει ολο καΙ πιο πολλες λέξεις καΙ η διά-&εσή της να μοιάσει
με τους αλλους αν{t ρώπους την εκανε να εκφράζεται ευγενικά, να
λέει «παρακαλώ » κι «ευχαριστώ» καΙ να γίνει πολυ κοινωνική.
Στην αναφορά, που η ΜΙς Σάλλιβαν εστειλε το 1891 στο
"Ιδρυμα Πέρκινς, αναφέρεται πρώτα - πρώτα, η ανησυχία της
δασκάλας για τη μεγάλη πνευματικη ωριμότητα της μα&ητρίας
της. "Π ωριμότητα αυτή, κατα τη ΜΙς Σάλλιβαν, που ήταν ανώ
-τερη απ' την ηλικία της, οφειλόταν και στην ευφυια της "Ελεν
άλλα καΙ στο γεγονός, οτι ήταν απερίσπαστη απο εξωτερικα ερε
{Ησματα οπτικα καΙ ακουστικά. 'Έτσι αφοσιωνόταν περισσότερο
στα βιβλία καΙ στΙς σκέψεις, που αυτα της εφερναν. Πολυ γρή
γορα αρχισε ναχει προβλήματα κι απορίες για πράγματα, τα όποία
δεν ήταν της ηλικίας της καΙ με μεγάλο κόπο η ΜΙς Σάλλιβαν
αποσποϋσε το μυαλό της απ' την επίμονη αναζήτηση απαντήσεων,
αποφεύγοντας να της μιλάει για ο, τι νόμιζε, πας -&αφερνε κούραση
καΙ φ όρτο στο μυαλό της.
"Π 'Έλεν επέμενε πολυ σ' Ο, τι καταπιανόταν, καΙ μια μέρα,
επι τρείς ώρες, αγωνιζόταν να στήσει ενα πύργον με τα ξυλάκια
που της χάρισαν, χω ρΙς ν' απογοητεύεται απ' τΙς αποτυχίες 11 να
εκνευρίζεται. την 'ίδια επιμονη εδειχνε καΙ στη μελέτη της. 'Ή
{tελε να εμβα{tύνει στο νόημα κά{t ε λέξης καΙ φράσης. "Π διανοη.

•
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τικη εργασία την ενδιέφερε καΙ τη διασκέδαζε περισσότερο απ'
τΙς αλλες ασχολίες. της αρεσε να γράφει στη γραφομηχανή, να δια
βάζει καΙ να συζητεί. 'Έμα&ε τα σ11ματα Μόρς, για να μπορεί
να συνεννοείται με δσους ξέρουν το σύστημα αυτό. e H ΜΙς Σάλ
λιβαν συχνά, σαν ηταν σε μικρη απόσταση απ' την 'Έλεν στο δω
μάτιο, χτυπούσε με το πόδι τΙς λέξεις στο πάτωμα καΙ ή δόνηση
εκανε την 'Έλεν να τΙς καταλαβαίνει.
Σ' δσους παρακολου{}'Ούσαν απο κοντα την ανάπτυξη τού
πνεύματος της 'Έλεν, ήταν φανερό, δτι πολυ γρήγορα δε &α μπο
ρούσαν να εμποδίσουν το ερευνητικό της πνεύμα να καταπιαστεί
με τΙς ερευνες τών αλυτων μυστηρίων της ζωης. <Ως τότε (1891}
είχαν αποφύγει τον κίνδυνο να Τ11ν αφ11σουν να σκέφτεται &έ
ματα, που καΙ τα πιο ωριμα πνεύματα τα αναστατώνουν.
Γρήγορα κατόρ&ωσε να εξετάζει καλύτερα τα φαινόμενα. ΤΟ
λεξιλόγιό της πλούτιζε, Ύ] κρίση της οξυνόταν, μπορούqε πιό κα
&αρα να εκφράζει τΙς σκέψεις καΙ τΙς αντιλήψεις της καΙ περισ
σότερο εισχωρούσε μέσα στΙς σκέψεις τών αλλων.
Δεν αργησε να καταλάβει, πως ή δύναμη τού αν{tρώπου εί
ναι περιορισμένη καΙ σκέφτηκε, δτι μια ανώτερη απ' την αν&ρω
πότητα δύναμη επλασε τη γη, τον ηλιο καΙ δλα τα πράγματα ,
που τραβούσαν την προσΟΧ11 της.
Τέλος, μια μέρα ρώτησε ποιο είναι τ' ονομα nϊς δύναμης
αυτης, την οποία είχε με το νού της συλλάβει.
Διαβάζοντας τού «Ελληνες ηρωες» τού Κίνγκσλεϋ γνώρισε
τους &εους καΙ τΙς &εες της μυ&ολογίας καΙ είχε βρει, ασφαλώς,
στα βιβλία τΙς λέξεις Θεός, ουρανός, ψυχη κ.λ.π.
ιιοτε δεν είχε ρωτήσει τΙ σήμαιναν οί λέξεις αυτές. ποτε
δεν είχε κάνει μνεία δταν τΙς ευρισκε. ΚαΙ κανένας, μέχρι το Φε
βρουάριο του 1889, δεν της μίλησε για το Θεό. 'Εκείνη την εποχή
μια συγγεν11ς της, πολυ καλη χριστι αν11 , βάλ&η�ε να της Τον
γνωρίσει. 'Αλλα χρησιμοποιούσε λέξεις αγνωστες στην 'Έλεν καΙ
δεν κατόρ&ωσε τίποτα. Λίγο αργότερα είπε σnΙ δασκάλα της
" Θα σας πώ κάτι πολι, ευχάριστο. eH Α. ισχυρίζεται, δτι ο Θεος
μας επλασε δλους, εμένα καΙ τους αλλους δλους, με χώμα, αλλα
αυτο &α είναι αστείο. Είμαι φτιαγμένη απο σάρκα, δστα και
αίμα, δεν ε ίνα' ετσι ; » 'Έπιασε γελώντας το χέρι της καΙ το εξέ
ταζε με φμνερη ευχαρίστηση' 'Ύστερα πρόσ&εσε : « eH Α. λέει"
184
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δτι ό Θεος βρίσκεται παντοϋ καΙ είναι δλος αγάπη' αλλα δεν πι
στεύω, δτι μπορεί κανεΙς ναναι φτιαγμένος απο αγάπη. 'Η αγάπη
βρίσ,.;εται μέσα στΙς καρδιές μας. 'Ύστερα, ή Α. είπε κάτι πολυ
κωμικό : Ίσχυρίζεται, δτι ό Θεος είναι ό αγαπημένος μου Πα
τέρας. Αυτο μ' εκανε να γελάσω πολύ, γιατΙ ξέρω καλα δη πα
τέρας μου είναι ό 'Άρ&ουρ Κέλλερ» .
Ή δασκάλα της της εξήγησε, δτι ηταν πολυ μικρη ακόμη
για να εΙσχωρήσει σε τέτοια &έματα, επρεπε να περιμένει να
μορφω&εί περισσότερο για να μιλάει γι' αυτά.
Σε ενα βιβλίο συνάντησε την εκφραση « 'Η μητέρα Φύση »
καί, για πολυν καιρό, ιοπο&ετοϋσε στη μητέρα Φύση δ,τι ενοιω&ε
ανώτερο απ' τΙς αν&ρώπινες δυνάμεις. 'Έλεγε «'Η μητέρα Φύση
στέλνει τον ηλιο καΙ τη βροχη για να φυτρώσουν τα δέντρα, ή
χλόη και τα λουλούδια.' ,
Μια φορα ή 'Έλεν πηρε σοβαρο ϋφος μετα το φαγητο καΙ
ή κυρία Χ. τη ρώτησε, τί σκεφτόταν. « Σκέφτομαι πόσο αποσχο
λημένη είναι ή μητέρα Φύση την ανοιξη» , απάντησε. Κι δταν τη
ρώτησαν γιατΙ « ΓιατΙ εχει να φροντίσει για τόσα παιδιά ! Δεν
είν' ή μητέρα τών λουλουδιών, τών δέντρων καΙ τών ανέμων j "
« Πώς φροντίζει ή μητέρα Φύση για τ α λουλούδια j » Ρώτησε
ή ΜΙς Σάλλιβαν.
« Στέλνοντάς τους τον ηλιο καΙ τη βροχη για να βλαστήσουν.
Σκέφτομαι, στι ό ηλιος είναι το &ερμο χαμόγελο της Φύσης καΙ
ή βροχη τα δάκρυά της » , είπε.
Άργότερα είπε στη δασκάλα της «ΔΕν ξέρω αν μ' εφτιαξε ή
μητέρα Φύση. Νομίζω, δτι ή μητέρα μου με πηρε απ' τον ου
ρανό. Άλλα ποϋ είν' ό ουρανός j Ξέρω, δτι οι μαργαρίτες κι οι
πανσέδες γίνονται απ' τους σπόρους, που βάζουν οι αν&ρωποι
στο χώμα' αλλα τα παιδια δε φυτρώνουν απ' το χώμα' γι' αυτο
είμαι βέβαιη. Ποτέ μου δεν είδα ενα φυτο - παιδί ! Άλλα δεν
ξέρω ποιος εφτιαξε τη μητέρα Φύση. Έσεί; ξέρετε j Μ' αρέσει ή
ωραία 'Άνοιξη γιατΙ τα δέντρα μπουμπουκιάζουν, τα λουλούδια
που αν&ίζουν καΙ τα πράσινα, τρυφερα φύλλα γεμίζουν την καρ
διά μου χαρά. Πρέπει να πάω να δώ τον κηπο μου. οι μαργα
ρίτες καΙ οι πανσέδες ξεπετάχτηκαν, καΙ γω τα ξέχασα» .
Μετα το Μάη τοϋ 1 890 ή ΜΙς Σάλλιβαν κατάλαβε, δτι δ ε
μποροϋσε πια ν α κρατά την 'Έλεν μακρυα απ' τη &ρησκευτικη
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πίστη του περιβάλλοντος. eH '"Έλεν την πολιορκουσε με ερωτή
σεις, φυσιολογικο επακόλου&ο της βα&μιαίας ανάπτυξης του πνεύ
ματός της. ΣτΙς αρχες Μαtου εγραφε αυτε; τΙς ερωτήσεις: «Θέλω
να γράψω για πράγματα, που δεν καταλαβαίνω.
τη

Ποιος εφτιαξε

γη, τΙς &άλασσες κι ολα τ' αλλα ί Ποιός κάνει ζεστο τον ηλιο j

Που ημουνα, πρΙν ερ&ω στη μητέρα μου ί Ξέρω πως τα φυτα
γίνονται απ' τους σπόρους, που είναι μέσα στη yii, αλλα είμαι
βέβαιη, οτι οΙ αν&ρωποι δε γίνονται κατα τον 'ίδιο τρόπο. τα
πουλια βγαίνουν απ' τα αυγά' τα εχω δεί. Τί ηταν το αυγό, πρΙν
γίνει αυγό ί Γιατί

ή γη, που είναι τόσο μεγάλη καΙ βαρειά, δεν
ή μητέρα Φύση. Μπορω να

πέφτει ί Πέστε μου κάτι, που κάνει

διαβάσω το βιβλίο, που λέγεται «Βίβλος» ί Παρακαλω, πέστε στη
μα&ήτριά σας πολλα πράγματα, οταν &αχετε χρόνο».
«Μπορεί ν' αμφιβάλλει κανείς, δτι το παιδΙ πουγραφε τέτοιες
ερωτήσεις {}α μπορουσε να είναι ίκανο να συλλάβει το νόημα των
πιο στοιχειωδων απαντήσεων ί Δε &α μπορουσε, ασφαλως, να κα
ταλάβει τΙς πλήρεις απαντήσεις. Άλλα ή ζωή μας δεν είναι μια
πορεία σταδιακη προς την κατανόηση αυτων των σκέψεων ί» Γρά
φει

ή ΜΙς Σάλλιβαν.
'Όταν ή 'Έλεν μπόρεσε να σχηματίσει, βα&μηδόν, τΙς ιδέες

που αναπτύσσονταν στο νου της, αυτες την απασχολουσαν εντε
λως καΙ εδειχνε ανυπομονησία να της ερμηνευ&ουν Ολα. Μα μέρα,
.λίγο καιρο μετα τΙς ερωτήσεις που εγραψε πιΟ πάνω, βρέ&ηκε
με τη δασκάλα της μπροστα σε μια ύδρόγειο σφαίρα Στά&ηκε
καΙ ρώτησε. «ΙΙοιός εφτιαξε ΤΟν αλη&ινο κόσμο ί»
-«ΚανεΙς δεν ξέρει πως

ή γη, δ ηλιος καΙ ολοι οι κόσμοι,
ή απάντηση της

.που τους λέμε αστρα, δημιουργή&ηκαν» ηταν

ΜΙς Σάλλιβαν' «αλλα &α σου πω πως οΙ σοφοΙ προσπά&ησαν να
ερμηνεύσουν την καταγωγή τους καΙ να ερμηνεύσουν τΙς μεγάλες
καΙ μυστηριώδεις δυνάμεις της Φύσης».
'Ήξερε, οτι οι 'Έλληνες είχαν πολλους &εους καΙ πως &εο
ποιουσαν διάφορες δυνάμεις, γιατΙ πίστευαν πως δ ηλιος, δ κε
ραυνος κι αλλα φυσικα φαινόμενα ηταν ανεξάρτητες καΙ ύπεράν
%ρωπες δυνάμεις. Μετα απο μακρες καΙ βα%ειες σκέψεις,

ή ΜΙς

Σάλλιβαν είπε της 'Έλεν, δτι 0'1, αν&ρωποι εφτασαν σ' αυτο το
συμπέρασμα: 'Όλες οι δυνάμεις και τα φαινόμενα ηταν 0'1, εκ
δηλώσεις μιας μοναδικης δυνάμεως καΙ αυτη
1�6
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ή δύναμη ηταν δ

θεός. Στά&ηκε σιωπηλη λίγο, βυ&ισμένη στις σκέψεις της. 'Ύστερα
ρώτησε: «Ποιός εφτιαξε το Θεό j» °Η δασκάλα παρέκαμψε την
ερώτηση, γιατΙ δε μπορουσε να της εξηγήσει το μυστήριο του
προϋπάρχοντος Οντος. Γράφει, ή Μις Σάλλιβαν. «Πρέπει να πα
ραδεχτείτε, δτι οι απόλυτα ακριβείς ερωτήσεις της μα&ητρίας μου

&α φέρνανε σε δύσκολη &έση κι ενα σοφώτερο απο μένα δά
σκαλο»...
Να κι αλλες ερωτήσεις της σΕλεν, γράφει ή ΜΙς ΣάλλιβC'ν.
-Άπο τί εφτιαξε ό Θεος τους καινούργιους κόσμους j Άπο
που πηρε το χωμα καΙ το νερο καΙ τα πρωτα ζωα j Που εΙν' ό
Θεός; Ε'ίδατε ποτε το Θεό;
της απάντησα δτι ό Θεος είναι παντου κι δτι δεν επρεπε

»

να τον &εωρεί σαν ενα πρόσωπο, μα κάτι σαν τη ζωή, το πνεί:.μα,
την 'ίδια την ψυχη των πραγμάτων. Με διέκοψε. <<'Όλα τα πράγ
ματα ('\εν εχουν ζωή. Οι βράχοι δεν εχουνε ζωη καΙ δε μπορουν
να σκέφτονται».
»Κά&ε στιγμη πρέπει κανεΙς να της &υμίζει, δτι υπάρχουν
αναρί&μητα πράγματα, που κι οι σοφώτεροι αν&ρωποι δε μπο
ρουν να ερμηνεύσουν.
»Καμια ξεχωριστη πίστη, κανένα δόγμα δε διδάχτηκε ή
'Έλεν καΙ δεν εγινε καμια προσπά&εια για να επιβάλει στην προ
σοχή της τις αρχες μιας πίστεως. Έπειδη αισ&ανόμουνα, πως δε
%α μπορουσα να της εξηγήσω τΙς λέξεις δπως Θεός, ψυχή, α&α
νασία, ενοιω&α πάντα υποχρεωμένη, απο α'ίσ&ημα κα&ήΚΩντος
προς τη μα&ήτριά μου, να της μιλώ δσο γινόταν πιο λίγο για τέ
τοια ζητήματα. °0 επίσκοπος Φίλιπς Μπρουκς της ερμήνευε, με
%αυμαστο τρόπο, ηΊν πατρότητα του Θεου.
»

ΔΕν τη; εχουν ακόμη επιτρέψει να διαβάσει τη Βίβλο. Νο

μίζω πως δε &α μπορουσε να τη διαβάσει ακόμη, χωρις να σχημα
τίσει εσφαλμένες αντιλήψεις. της διηγή&ηκα, με απλα λόγια, την
ευγενικη καΙ &γα&οεργο ζωη του Ίησου καΙ το σκληρό του &ά
νατο. 'Όταν ακουσε πρώτη φορα τη διήγηση, τη; εκανε μεγάλη
εντύπωση. Ξαναγύρισε στο 'ίδιο &έμα για να ρωτήσει:
- Γιατί ό Ίησους δεν εφυγε, για να μην τον βρουν οι
εχ&ροί του;
»

τα &αύματα του Ίησου της φαίνονταν παράξενα. 'Όταν

της διηγόμουνα, μια μέρα, το επεισόδιο του Ίησου, που :iτερπά-
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τησε πάνω στο νερο για να βρεί τους μα&ητάς του, παρατήρησε
με σιγουριά :
»

-

Δεν εννοείτε οτι περπάτησε, μα οτι κολύμπησε.

» 'Όταν της μίλησα για την ανάσταση τού Λαζάρου, εδειξε
μεγάλη αμηχανία· κι υστερα είπε:
»

Δεν ηξερα, οτι μπορεί

ή ζωη να ξαναγυρίσει σ' ενα νε

κρο σώμα.
»

Μια μέρα είπε, &λιμμένη: «Είμαι τυφλη καΙ μουγγή. Να

γιατ1. δε μπορώ να δώ το Θεό».
» της δίδαξα την εννοια της λέξης «αόρατος» καΙ της είπα,

ΟΤΙ δε μπορούμε να δούμε μέ τα μάτια μας το Θεό, γιατΙ είναι
πνεύμα. 'Αλλα τον βλέπαμε οταν ε'ίχαμε την καρδια γεμάτη αγάπη,
γιατΙ τότε τού μοιάζαμε περισσότερο. Μια αλλη μέρα ρώτησε.
»

Τί είναι

ή ψυχή

j

,. Δεν υπάρχει τίποτα, που να συγκρίνομε μαζί του την ψυχή,
απάντησα· αλλα ξέρομε, ΟΤΙ δεν είναι κάτι υλικό. Είναι κείνο το
μέρος τού είναι μας, που σκέφτεται, αγαπα κι Ελπίζει καΙ &α ζεί,
κατα τη χριστιανικη πίστη, μετα το &άνατό μας. Μπορείς να σκε
φτείς την ψυχή σου ανεξάρτητη απ' το σώμα j
» 'Ώ, ναί, απάντησε. ΓιατΙ πρΙν μια ωρα σκεφτόμουνα πολυ
τον κύριο Άνάγνο καΙ τότε το πνεύμα μου, Οχ.ι,

ή ψυχή μου,

ηταν στην ' Α&ήνα, αλΜ το σώμα μου ηταν εδώ, σε τούτο το
γραφείο. Άλλα ο κύριος Άνάγνος δε μίλησε στην ψυχή μου.
,. της εξήγησα, οτι καΙ

ή ψυχη είναι α&έατη, δεν εχει μορ

φή. ΚαΙ συνέχισε:
)}

'Αλλά, αμα γράφω Ο, τι σκέφτεται

ή ψυχή μου, τότε &α

γίνει ορατή, καΙ οι λέξεις &αναι το σώμα της.
» lΙρΙν απο καιρό,

ή 'Έλεν μού είπε:

» Θέλω να ζήσω χίλια πεντακόσια χρόνια.
»'Όταν τη ρώτησα, αν &α{}'ελε να ζήσει σ' ενα τόπο, που
τον λένε ουρανό, για πάντα,

ή πρώτη ερώτηση ηταν:

" Πού είν' ο ουρανός j
» Με κόπο της ομολόγησα, οτι δεν ξέρω,

αλλα μπορεί να

ναι κάπου, σ' ενα αστρο. Σώπασε για μια στιγμή· κι υστερα:
»

Θέλετε να πατε πρώτη καΙ ναρ&ετε να μού πείτε, τί ε'ί

δατε j
» Ένας χρόνος πέρασε,

188

δίχως να γυρίσει ξανα σ' αυτο το
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&έμα. 'Αλλα μετα οι ερωτήσεις γίνανε περισσότερες καΙ πιο πιε
στικές :
» Που είν' ό ουρανος καΙ με
τι μοιάζει ; Γιατι δε μπορου
με να μά&ουμε για τον ουρανό, σσα ξέρομε για τις ξένες χώρες ;
» Μπορεί να υπάρχουν πολλα μέρη που τα λένε ουρανό,
απάντησα' αλλα μια απαραίτητη ιδιότητα υπάρχει, για να χαρα
κτηρίζονται ετσι αυτα τα μέρη ' οι επι&υμίες τής καρδιας πρέπει
εκεί να εκπληρώνονται. "Ο ουρανος υπάρχει παντου, σπου βασι
λεύει η δικαιοσύνη, σπου την πιστεύουν, σπου την αγαπουν.
» "Η 'Έλεν δε μπορεί να κρύψει
ενα συναίσ&ημα απογοή
τευσης στην ιδέα του &ανάτου. Τής δείξανε ενα ζώο, πριν απο
�ίγo καιρό, που σκότωσε ό αδελφός της. 'Έδειξε μεγάλη &λίψη
και ειπε :
» Γιατι
σλα τα σντα πρέπει να πε&αίνουν, ακόμη και το
Ελάφι με τα γρήγορα πόδια ; Κι αλλη μια μέρα : Δε νομίζετε, στι
&αμασταν πιο ευτυχισμένοι, πάντοτε, αν δεν επρεπε να πε{)'αί
νομε ;
» 'Όχι, γιατί, αν δεν πε&αίναμε, ό κόσμος μας &α πλημμύ
ριζε με σντα καΙ κανένας δε &α ζουσε ανετα.
» 'Αλλα σκέφτομαι, στι ό Θεος &αφτιανε τότε μερικους ακό
μη κόσμους, σπως τουτον εδώ, απάντησε.
» 'Όταν μερικοΙ της μιλούσαν για την ευτυχία, που την πε
ριμένει στον αλλο κόσμο, απάντησε αμέσως :
» Που το ξέρετε, αφ ου δεν πε&άνατε ;
» "Η 'Έλεν εχει μια τέτοια τάση " α παίρνει τΙς λέξεις καί τίς
εκφράσεις στην κυριολεκτική τους εννοια. που πρέπει πάντα να
εξετάζει κανείς, αν συνέλαβε την ακριβή σημασία. Κάποιος τής
ελεγε, τελευταία, στι οι Ούγγροι γεννι ουνται μουσικοί.
» Τραγουδουν την ωρα που γεννιουνται ; Ρώτησε. Μα σταν
κάποιος απ' τους συζητητας συμπλήρωσε, στι μερικοί απ' τους
μα&ητευόμενους μουσικους στη Βουδαπέστη είχαν στο κεφ1λι τους
περισσότερα απο εκατο ακκόρντα, η Ελεν είπε γελώντας :
» "Ωραία &α βουιζουν τα κεφάλια τους Ι
πολυ γρήγορα τίς γελοίες πλευρες καί,
» Άντιλαμβάνεται
χωρΙς να ενοχλείται άπ' τΙς μεταφορές, διασκεδάζει πολυ με την
κυριολεκτικη σημασία που τής αρέσει να τους δίνει.
» Τής είπαν μια μέρα, στι 11 ψυχη δεν είχε καμμια μορφή.
,
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Λ ίγο υστερα, συνάντησε τα λόγια του ΔαυΊ:δ «<Οδήγησε την ψυ
χή μου » . <Η ψυχη εχει πόδια, μπορεί καΙ περπατάει j Είναι τυ
φλή j Ρωτουσε. Γιατί, μέσα στο νου της, η Ιδέα τού να δδηγουν
κάποιον συνδεότα.ν με την Ιδέα της τυφλότητας.
» 'Έτσι, χίλιες απορίες βασανίζουν καΙ ενοχλουν την 'Έλεν.
Άλλα τίποτα δεν τη &λίβει σσο ή Ιδέα του κακου καΙ σλα τα δει
να που ερχονται σαν αποτέλεσμα. Αυτη την εννοια του κακου, τη
γνώση τών δεινώ", του αν&ρώπου, την απόχτησε σιγα - σιγά, κα
&ως εΙσχωρούσε καλύτερα στη ζωη του περιβάλλοντός της και σκε
φτόταν βα&ύτερα πάνω σ' a-i'Jt11v. Χρειάστηκε να της εξηγήσω
την ανάγκη τών νόμων και τών ποινών. Με κόπο κατάλαβε, στι
είναι δυνατο να συνυπάρχει το κακό, που βασιλεύει στον κόσμο,.
με το Θεό, σπως τον είχε συλλάβει.
:/> Ρώτησε κάποτε :
» <ο Θεος μας φροντίζει πάντα j ΚαΙ μετα την καταφατικη
απάντηση : «Τότε, γιατΙ αφησε την αδελφούλα μου να πέσει καΙ
να χτυπήσει το κεφάλι της πολυ ασχημα j » 'Άλλη μια φορα ανα
ρωτή&ηκε για τη δύναμη και την καλωσύνη τού Θεου. της ε'ί
πανε για μια μεγάλη τρικυμία, εξ αιτίας της όποίας πολλοΙ βρη
καν το &άνατο. Ρώτησε, τότε : « ΓιατΙ ό Θεος δεν τους εσωσε, αφου
εχει απεριόριστη δύναμη j »
» Τριγυρισμένη απο φίλους που τη λατρεύουν, κάτω απ' τις
πιο εϋνο'ίκες επιδράσεις , ή 'Έλεν, απο τότε που η πνευματικότη
τά της αρχισε ν' αναπτύσσεται, εκανε το καλο με τη &έλησή της.
Με το ενστικτό της αντιλαμβάνεται το δίκιο καΙ με χαρα το εκ
πληρώνει. Ι10τε δε σκέφτηκε, στ! μια αδικη πράξη μπορεί να μην
εχει ασχημες συνέπειες, στι μια αλλη μπορεί να μη βλάπτει και
μια τρίτη σ.ι εγινε χωρΙς κακη πρό&εση. Μέσα στην αγνη ψυχή
της το κακό, γενικά, είναι απόλυτα μισητό.
Έδώ τελειώνει η εκ&εση του 1891 τ,ης ΜΙς Σάλλιβαν. Σε
μια τελευταία της εκ&εση, του 1894, ή Μις Σάλλιβαν εξακολου
&εί να μιλάει για τον τρόπο, που ή 'Έλεν εμα&ε να χρησιμο
ποιεί τη γλώσσα. Άποκρούει τη γνώμη ένος &αυμαστού της 'Έλεν
καΙ της 'ίδιας , που εγραψε, στι « Οί πνευματικες ικανότητες της
UΕλεν ξεπήδησαν πάνοπλες μέσα απ' το ζωντανό τους τάφο, σπως
ή Α&ηνα απ' το κεφάλι του Δία» . Στην αρχη οί λέξεις και φρά
σεις, που ή 'Έλεν χρησιμοποιουσε , ηταν μια επανάληψη σσων
•
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της λέγανε καΙ το μυαλό της ασυνείδητα συγκρατούσε. Αυτό, εξ
αλλου, είναι κάτι, που συμβαίνει με δλα τα παιδιά, που τη γλώσσα
τη μα-&αίνουν λέγοντας δσα στα σπίτια τους ακούνε. Ή γλώσσα
γεννιέται απ ' τη ζωή, τίς ανάγκες καΙ τΙς εμπειρίες της. Ή γλώσσα
καΙ η γνώση είναι στενα συνδεδεμένες καΙ ανεξάρτητες. Πρέπει
να ύπάρχει η γνώση τών αντικειμένων, για να γίνει καλη δουλεια
με τη γλώσσα. Μόλις η "Ελεν ενοιωσε, δτι δλα εχουν ονομα, ή
ΜΙς Σάλλιβαν προσπά-&ησε να της ξυπνάει το ενδιαφέρον για τ'
αντικείμενα, κι ετσι μά-&αινε με χαρα τΙς λέξεις. ποτε δεν της δί
δαξε τη γλώσσα σαν αυτοσκοπό, μα με την πρό-&εση να τη βοη
-&ήσει στην ανταλλαγη σκέψεων.
Τον πρώτο καιρο λίγα πράγματα ζητούσε η δασκάλα της
απ' την 'Έλεν να ηΊς γράφει. Γιατί, για να γράψει κανεΙς κάτι,
πρέπει να εχει κάτι να πεί, κι αυτο απαιτεί κάποια πνευματικη
προετοιμασία. Συχνα βάζομε τα παιδια να γράφουν πρΙν να εχουν
κάτι να πούν. 'Άμα διδαΧΤΟύν πρώτα να διαβάζουν καΙ να μι
λούν χωρΙς καταπίεση, -&α γράψουν μόνα τους, γιατΙ -&α νοιώ-&ουν
την ανάγκη να το κάνουν.
Καί, για να τελειώνομε μ' αυη) την εξέταση τού τρόπου,
που εξελίχ-&ηκε η πννυματικότητα της 'Έλεν Κέλλερ, πρέπει να
συγκεφαλαιω-&Ούν μερικα πράγματα, που ηδη εχουν λεχ-&εί μέσα
στΙς σελίδες τού βιβλίου :
cH ΜΙς Σάλλιβαν ξεκίνησε με βάση τΙς με-&όδους τού Δρ.
Χάου, που τΙς μετέβαλε καΙ τΙς εκανε nLo φυσιολογικές. Δε δί
δαξε στην 'Έλεν γράμματα καΙ ξεκομμένες λέξεις σύγχρονα με το
συμβολιζόμενο αντικείμενο, μα λέξεις πολλές, πρώτα, σαν παιχ
νίδι, κι ϋστερα, δταν η μα-&ήτριά της εμα-&ε τί σήμαιναν οι λέ
ξεις, πως ηταν ονόματα αντικειμένων, αρχισε να της μιλάει με
φράσεις όλόκληρες, δλες τΙς ώρες, εστω κι αν δεν καταλάβαινε
δλες τΙς λέξεις η μικρή . Αυτη είν' η μεγάλη ανακάλυψη της ΜΙς
Σάλλιβαν και το πρώτο αξίωμα της με-&όδου της.
ΤΟ δεύτερο αξίωμα είναι, ΟΤΙ πρέπει να αρχίσομε τη διδα
σκαλία της γλώσσας στο παιδΙ χρησιμοποιώντας λέξεις, οι ό"tοίες
συμβολίζουν ενδιαφέροντα κι ευχάριστα πράγματα.
Τρίτο αξίωμα, στενα δεμένο με το προηγούμενο, δτι πρέπει
να απαντάμε με ειλικρίνεια καΙ σαφήνεια στΙς ερωτήσεις, για να
μην απογοητεύομε το παιδί.
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Αυτη είναι ή άπλη μέ&οδος της ΜΙς Σάλλιβαν, τόσο άπλη
καΙ φυσική, που μοιάζει σχεδΟν να καταργεί τη μέ&οδο. Οι πα
ρατηρήσεις που είχε κάνει πάνω σ' ϋ.λλα παιδια τη βοη&ήσανε
να εφαρμόσει στη μα&ήτριά της το σωστο τρόπο διδασκαλίας.
ΠολλοΙ συζητουν, αν το κατόρ&ωμα της "Ελεν Κέλλερ οφεί
λεται στΙς φυσικές της ικανότητες 11 στη μέ& οδο της 'Άννυ Σάλ
λιβαν.
Είν' αλή&εια, δτι ενας δάσκαλος με δέκα φορες μεγαλύτερο
πνευμα απ' της ΜΙς Σάλλιβαν δε &α μποροϋσε να φτιάξει ενα
τόσο σημαντικο μα&ητή, σαν την "Ελεν Κέλλερ , αν το παιδΙ ήταν
γεννημένο πνευματικώς ανάπηρο καΙ ηλί{tιο. Κι είναι αλή&εια,
πως ακόμη καΙ με δέκα φορες μεγαλύτερη ευφυια, ή 'Έλεν Κέλ
λερ δ ε &α γινόταν δ,τι είναι, αν δεν είχε διδαχτεί εξαίρετα απ'
την αρχή, ιδιαίτερα στην αρχή.
ΚαΙ είναι βέβαιο πως ή μέ&οδος, με την οποία διδάχτηκε,
ανακαλύφ&ηκε απ' τη ΜΙς Σάλλιβαν μέσα στην πορεία τii ς διδα
σκαλίας καΙ μπορεί να εφαρμοσ&εί σ' οποιοδήποτε γερο κουφο
παιδΙ καί, σ' ευρύτερη κλίμακα, σ' δλα τα παιδιά.
Για να μορφω&εί σαν την "Ελεν Κέλλερ κι ϋ.λλο ενα κω
φάλαλο, τυφλο παιδί, πρέπει να παρουσιαστεί ξανα ενας μα&η
της με καλη ύγεία, με φυσικη εξυπνάδα, σε νεαρη ήλικία. ΚαΙ
χρειάζεται ενας δάσκαλος με ισχυρη προσωπικότητα, αγάπη για
τη δουλειά του, γνώσεις καΙ εξυπνάδα, πρό&υμος να χρησιμοποιή
σει τΙς αρχές, που ανακάλυψε ή ΜΙς Σάλλιβαν, να τΙς τροποπΟιεί
και' να τΙς συμπληρώνει, ανάλογα με τΙς ανάγκες. Και χρειάζεται
να ζοϋν, ο δάσκαλος και' το παιδί, κάτω απο ευνο"ίκες συν&ηκες,
εχοντας οικονομικη ευχέρεια και' κατάλληλο για μά&ηση περιβάλ
λον, αχώριστοι οι δυό τους, ανάμεσα σ' ϋ.λλους, που &' αγαποϋν
το παιδί. Τότε το &αϋμα της ζωης της "Ελεν Κέλλερ μπορεί να
.επαναληφ&εί.
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