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Βρισκόμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα, μία εποχή τόσο δύσκολη, όσο και 

ενθουσιώδη για τον νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η κυρά Ευθυμία, πρόσφατα 

έχασε τον άντρα της, με αποτέλεσμα να έχει αναλάβει η ίδια το καφενείο του 

χωριού. Ξαφνικά, μία όχι και τόσο ιδιαίτερη μέρα εμφανίζεται στο καφενείο ένας 

μυστηριώδης άνδρας, θα λέγαμε ασπρουλιάρης, σίγουρα όχι από τα μέρη μας. 

Μπαίνει μέσα με ένα υπεροπτικό ύφος, το οποίο προκαλούσε τα βλέμματα  των 

γερόντων του χωριού που έτυχε να βρίσκονται στο καφενείο εκείνη την στιγμή. 

- Θέλω τσάι και γρήγορα. φώναξε στην κυρά Ευθυμία.  

Η  προφορά του πρόδιδε ξεκάθαρα ότι ήταν Άγγλος. Αφού πήρε το τσάι του , έκανε 

να φύγει έτσι χωρίς καν να πληρώσει. Η κυρά Ευθυμία, όμως, δεν τα σήκωνε αυτά.                 

- Και δεν κατάλαβα άνθρωπε του Θεού, εσύ δεν  θα πληρώσεις;   Φώναξε 

και σάστισε και ο πιο σκληρός γέρος εκεί μέσα. 

- Τι να πληρώσω αγαπητή; Και που είσαι εδώ  και έχεις το καφενείο σου, 

σε μένα και στον λαό μου το χρωστάς. Βλέπεις, εμείς οι Άγγλοι κάναμε 

πολλά για εσάς τους αχάριστους, αποκρίθηκε ο ξένος. 

- Για όνομα του Θεού! Μα εσείς ήσασταν με τους Τούρκους. Και στο 

εμπόριο, και στα πάντα. Δεν μας θέλατε πουθενά εμάς τους Έλληνες, 

θέλατε πάντα να έχετε το πάνω χέρι εις βάρος των Ρώσων. 

Αδιαφορούσατε για εμάς!!! Άντε πλήρωνε τώρα. 



Σε αυτό το σημείο είχε ανάψει μία άκρως έντονη πολιτική συζήτηση, ακόμα δεν 

ξέρουμε εάν ήταν εξαιτίας του ρητορικού πάθους των συνομιλητών, ή επειδή ο 

άγγλος ήταν τόσο τσιγκούνης που δεν θα πλήρωνε για ένα τσάι. 

- Αγαπητή μου, ο Ρόμπερτ Στιούαρτ ήταν ένας ανίκανος πολιτικός, για 

αυτό δεν έκανε τίποτα ούτε για σας, ούτε για κανέναν. Ωστόσο ο 

επόμενος υπουργός εξωτερικών μας, ο Κάνιγκ, ξέρεις πολύ καλά ότι σας 

έσωσε το ίδιο το τομάρι. Βλέπεις συγκινήθηκε πολύ με την σφαγή της  

Χίου και ήθελε να αναλάβει και αυτός ενεργή δράση στα ζητήματα της 

χώρας σας. Ήταν ένας ήρωας! απάντησε ο Άγγλος 

- Είσαι γελοίος, αγαπητέ ε… πώς σε λένε;  

- John Cross, και δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε έτσι. 

- Μάλιστα, πάντως αυτά που ξέρω εγώ είναι άλλα. Ο Κάνιγκ δεν ήταν  

άγγελος, να ξέρεις. Όπως όλοι σας ήθελε να μειώσει την επιρροή των 

Ρώσων, αυτή την φορά ήλπιζε ότι οι Έλληνες θα τον βοηθούσαν σε αυτό, 

ενώ παράλληλα έτυχε να έχει διαφορές με τον ακατανόμαστο τον 

Μέττερνιχ,  τον Αυστριακό διπλωμάτη που ήταν εναντίον μας. Για αυτό 

λοιπόν μπήκε το ελληνικό ζήτημα στα Ευρωπαϊκά ανακτοβούλια, και για 

κανέναν άλλο λόγο. 

- Χμ, φαίνεται να ξέρεις πολλά για ταβερνιάρισσα. Ωστόσο να ξέρεις ότι 

θυσιάσαμε πολλά για πάρτη σας. Συμμετείχαμε στην ναυμαχία του 

Ναβαρίνου, κάτι που πικρά μετανιώσαμε μετά. Δεν έγιναν όλα με 

γνώμονα το συμφέρον μας δεσποινίς, το αντίθετο. Αυτό που λέτε περί 

σφαίρας επιρροής επιτεύχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Μετά την 

ναυμαχία του Ναβαρίνου, γίναμε μαριονέτες των Ρώσων. 

- Αυτά όλα που λες δεν στέκουν γιατί το σχέδιο του Κάνιγκ ήταν ξεκάθαρο 

και με κανέναν τρόπο δεν θα βγαίνατε χαμένοι από αυτό. Για καθαρά 

πολιτικούς λόγους η επόμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ουέλιγγτον 

αποκήρυξε την ναυμαχία. Απλά, δεν συμφωνούσαν με την εξωτερική 

πολιτική του Κάνιγκ. 

- Άκου επειδή κουράστηκα, ένα θα σου πω. Αυτοί που προτείνανε πρώτοι 

την ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους είμαστε εμείς, γι΄ αυτό λίγο 

σεβασμό παρακαλώ. 

- Ναι, κούκλε, αυτό όμως αφού φοβηθήκατε μην επεκταθούν οι Ρώσοι 

στα βαλκάνια, μετά την νίκη τους στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Είδατε ότι 

οι Τούρκοι δεν σας κάνουν πια και στραφήκατε προς τα εμάς. 

- Αμάν με αυτούς τους Ρώσους, διαφωνώ κάθετα με αυτά που λες!! 

- Άλλοι έχουν κολλήματα, όχι εμείς… 

- Η Αγγλία ήταν και θα είναι μια υπερδύναμη! Ο μόνος λόγος που 

υπάρχετε, είναι εξαιτίας της γεωγραφικής σας θέσης και της εμπορικής 



της σημασίας. Μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα λοιπόν, απλά έτυχε η 

θέση της χώρας σας να είναι ευνοϊκή για εμάς.  

- Χαχα, κοιτάξτε έναν φιλάνθρωπο λοιπόν. Που στην αρχή μας το παίζει 

σωτήρας και μετά μας θεωρεί και ασήμαντους, απλά ένα πιόνι στην 

στρατηγική σκακιέρα της Αγγλίας! 

Για καλή του τύχη ο  Cross είχε πάνω του μερικές δραχμές, πλήρωσε και έφυγε 

κακήν κακώς.  Εάν αντιμιλούσε στο τελευταίο της κυρά Ευθυμίας λογικά θα έφευγε 

από το χωριό μια ώρα αρχύτερα.   

 

                                                       Oι μαθητές Σάββας Παπαϊωάννου και Ευτυχία Ρήγα  

 

 


