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Ο επίσκοπος Μυριήλ



Στα 1815, ο θεοφιλέστατος Κάρολος-Φραγκίσκος-Καλωσόρι-

στος Μυριήλ ήταν επίσκοπος στην Ντιν. Ήταν καμιά εβδομη-

νταριά χρόνων. Κρατούσε την έδρα της Ντιν από τα 1806. Στην 

Ντιν έφτασε μαζί με μια γεροντοκόρη, τη δεσποινίδα Βαπτιστί-

νη, αδελφή του και δεκαοχτώ χρόνια μικρότερή του. Μοναδική 

τους υπηρεσία είχαν μια γυναίκα, την κυρα-Δοξαστή. 

To επισκοπικό μέγαρο στην Ντιν βρισκόταν πλάι στο νοσο-

κομείο. Ήταν ένα απέραντο πέτρινο κτίριο. Όλα εκεί μέσα είχαν 

μεγαλείο. 

Τρεις μέρες μετά τον ερχομό του, ο επίσκοπος επισκέφθη-

κε το νοσοκομείο, το οποίο ήταν στενό, χαμηλοτάβανο και μο-

νώροφο, με μικρό περιβόλι. Αφού το γύρισε όλο, κάλεσε τον 

διευθυντή.

—Πόσους αρρώστους έχετε για την ώρα; τον ρώτησε.

—Είκοσι έξι, θεοφιλέστατε.

—Τόσους λογάριασα κι εγώ.

—Τα κρεβάτια, συνέχισε ο διευθυντής, είναι πολύ κολλη-

τά το ένα στο άλλο. Οι θάλαμοι είναι απλά δωμάτια. Ο αέρας 

δύσκολα ανανεώνεται εκεί μέσα. Κι όταν πέφτουν επιδημίες… 
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Φέτος είχαμε τύφο. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και εκατό 

αρρώστους μαζεμένους.

Τούτη η συζήτηση γινόταν στην τραπεζαρία-πινακοθήκη, 

στο ισόγειο.

—Κύριε, είπε ο επίσκοπος, πόσα κρεβάτια λέτε να χωράει 

τούτη η αίθουσα;

Ο επίσκοπος γυρόφερνε με τα μάτια την αίθουσα και φαινό-

ταν πως έκανε μετρήσεις και υπολογισμούς.

—Χωρούν μια χαρά είκοσι κρεβάτια! είπε σαν να μιλούσε 

στον εαυτό του. Κύριε διευθυντά! Είναι ολοφάνερο πως κάποιο 

λάθος έχει γίνει. Εσείς, είκοσι έξι πρόσωπα, μένετε μέσα σε 

πέντ’ έξι καμαρούλες. Εμείς εδώ, τρεις άνθρωποι, έχουμε τόπο 

για εξήντα. 

To άλλο πρωί, οι είκοσι έξι φτωχοί εγκαταστάθηκαν στο επι-

σκοπικό μέγαρο και ο επίσκοπος στο νοσοκομείο.

Ο κύριος Μυριήλ δεν είχε καμιά περιουσία. Η οικογένειά 

του είχε καταστραφεί στην Επανάσταση. Όσο για τα επισκο-

πικά έσοδα, άδειες γάμου, προτάσεις για συγχωροχάρτια, ευ-

χέλαια, κηρύγματα, εγκαίνια εκκλησιών, αγιασμούς, γάμους 

κ.λπ., ο επίσκοπος έπαιρνε την αμοιβή του από τους πλούσιους 

με φιλοχρηματία τόσο μεγάλη όση και η προθυμία του να τη 

χαρίζει στους φτωχούς.

Μέσα σε λίγο διάστημα οι χρηματικές προσφορές πλήθυναν. 

Πλούσιοι και φτωχοί χτυπούσαν την πόρτα του επισκόπου Μυ-

ριήλ, άλλοι για να ζητήσουν βοήθεια κι άλλοι για να αφήσουν 

χρήματα. Μέσα σ’ έναν χρόνο, ο επίσκοπος είχε γίνει θησαυρο-

φύλακας κάθε ευεργεσίας και ταμίας κάθε δυστυχίας. Σημαντι-

κά ποσά περνούσαν από τα χέρια του. Αυτό όμως σε τίποτα δεν 
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άλλαξε τον τρόπο που ζούσε. Κάθε άλλο… Όλα τα έσοδα είχαν 

κιόλας δοθεί πριν καλά καλά περάσουν από τα χέρια του Μυριήλ.

To έθιμο απαιτούσε να γράφουν oι επίσκοποι πάνω πάνω 

στις εντολές και στις παραινετικές επιστολές τους το μικρό 

τους όνομα. Έτσι, οι φτωχοί άνθρωποι του τόπου, με το στοργι-

κό τους ένστικτο, διάλεξαν από τα μικρά ονόματα και το παρα-

τσούκλι του επισκόπου, εκείνο που είχε γι’ αυτούς ένα νόημα, 

και τον φώναζαν «επίσκοπο Καλωσόριστο».

Θα κάνουμε κι εμείς το ίδιο, κι έτσι θα τον λέμε όταν έρχεται 

η ευκαιρία. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2

Ποιος του φύλαγε το σπίτι



Το σπίτι του επισκόπου είχε ένα ισόγειο κι ένα μόνο πάτωμα: 

τρεις κάμαρες στο ισόγειο, τρεις στο επάνω πάτωμα κι ένα πα-

τάρι. Oι δύο γυναίκες έμεναν στο επάνω πάτωμα. Ο επίσκοπος 

στο κάτω. Την πρώτη κάμαρα, που έβλεπε στον δρόμο, την είχε 

για τραπεζαρία, τη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, την τρίτη προσευ-

χητάρι. Δεν μπορούσες να βγεις από το προσευχητάρι δίχως 

να διαβείς την κρεβατοκάμαρα, ούτε να βγεις από αυτή δίχως 

να περάσεις από την τραπεζαρία. Μέσα στο προσευχητάρι, στο 

βάθος, υπήρχε ένα είδος κλειστής κάμαρας με κρεβάτι, για την 

περίπτωση φιλοξενίας. 
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Η δική του κάμαρα ήταν αρκετά μεγάλη και δύσκολο να ζε-

σταθεί στις κακοκαιρίες. Μια τζαμόπορτα αντίκρυ στο κρεβάτι 

έβγαζε στον κήπο. Δύο πόρτες, η μια κοντά στο τζάκι, οδηγού-

σαν η πρώτη στο προσευχητάρι και η άλλη κοντά στη βιβλιοθή-

κη, στην τραπεζαρία. Η βιβλιοθήκη ήταν μεγάλη τζαμωτή ντου-

λάπα, γεμάτη βιβλία. To τζάκι, από ξύλο βαμμένο σαν μάρμαρο, 

έμενε τις πιο πολλές φορές χωρίς φωτιά. Από πάνω, στο μέρος 

όπου μπαίνει ο καθρέφτης, υπήρχε ένας μπρούντζινος Εσταυ-

ρωμένος, που είχε χάσει το ασήμι του. Κοντά στην τζαμόπορτα, 

ένα μεγάλο τραπέζι μ’ ένα καλαμάρι, φορτωμένο ανακατεμένα 

χαρτιά και τόμους. Μπροστά στο κρεβάτι, ένα αναλόγιο παρμέ-

νο από το προσευχητάρι. 

Από τα παλιά του πλούτη, του είχαν απομείνει έξι ασημένια 

σερβίτσια και μία ασημένια κουτάλα της σούπας. Η κυρα-Δο-

ξαστή τα καμάρωνε κάθε μέρα ευτυχισμένη να λαμποκοπούν 

ωραία πάνω στο άσπρο υφαντό τραπεζομάντιλο. Σ’ ετούτα τα 

ασημικά πρέπει να προσθέσουμε και δύο μεγάλα κηροπήγια, 

κληρονομιά από κάποια μεγάλη θεία. Εκείνα τα κηροπήγια εί-

χαν δύο λαμπάδες και βρίσκονταν πάνω στο τζάκι του επισκό-

που. Όταν είχαν φιλοξενούμενο, η κυρα-Δοξαστή άναβε τις δύο 

λαμπάδες κι έβαζε τα δύο κηροπήγια στo τραπέζι. Στην κάμαρα 

του επισκόπου, κοντά στο κεφαλάρι του κρεβατιού, βρισκόταν 

ένα μικρό ντουλάπι. Μέσα εκεί νοικοκύρευε κάθε βράδυ η κυ-

ρα-Δοξαστή τα ασημένια σερβίτσια και τη μεγάλη κουτάλα. Μα 

το κλειδί από το ντουλάπι δεν το σήκωναν ποτέ. 

Καμία πόρτα του σπιτιού δεν έκλεινε με κλειδί. Η πόρτα της 

τραπεζαρίας έβγαζε στην πλατεία της μητρόπολης. Παλιότερα, 

την έκλειναν με κλειδαριές και αμπάρες κι έμενε μέρα και νύχτα 
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κλειδαμπαρωμένη. Ο επίσκοπος όμως τα έβγαλε όλα εκείνα τα 

σιδερικά. Έτσι, η πόρτα έκλεινε μόνο με το πόμολο κι ο κάθε 

περαστικός μπορούσε, όποια ώρα και να ήταν, να τη σπρώξει 

και να μπει. 

Η σκέψη του μπορεί να εξηγηθεί με τούτες τις τρεις γραμ-

μές που έγραψε ο ίδιος στο περιθώριο ενός Ευαγγελίου: «Η 

πόρτα του γιατρού δεν πρέπει να είναι ποτέ κλειστή. Η πόρτα 

του παπά πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3

Βράδυ, ύστερα  
από μιας ημέρας πορεία



Τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, στα 1815, κάπου μία ώρα 

πριν από τη δύση του ήλιου, ένας πεζοπόρος ταξιδιώτης έμπαι-

νε στην Ντιν. Οι λίγοι κάτοικοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή 

στα παραθύρια τους ή στο κατώφλι του σπιτιού τους παρατη-

ρούσαν τον ταξιδιώτη με κάποια ανησυχία. 

Ήταν άνθρωπος με ανάστημα μέτριο, κοντόχοντρος και γε-

ροδεμένος, στην ακμή της ηλικίας του. Θα ήταν σαράντα έξι 

ως σαράντα οχτώ χρόνων. Ένα κασκέτο με πέτσινο γυριστό 

γείσο έκρυβε ως ένα μέρος το ηλιοκαμένο πρόσωπό του, που 

το αυλάκωνε ο ιδρώτας. Το παντελόνι του ήταν λιωμένο και 

τριμμένο, άσπρο στο ένα γόνατο, τρύπιο στο άλλο. Η γκρίζα 
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κουρελιασμένη μπλούζα του ήταν μπαλωμένη στον έναν αγκώ-

να. Σήκωνε στην πλάτη ένα στρατιωτικό σακίδιο, γεμάτο ως 

επάνω, σφιγμένο με γερές αγκράφες, ολοκαίνουριο. Στο χέρι 

βαστούσε ένα πελώριο ραβδί, όλο κόμπους, και στα ξυπόλυτα 

πόδια του φορούσε πεταλωμένα παπούτσια. Είχε το κεφάλι του 

κουρεμένο και τη γενειάδα μακριά. 

Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς άλλο, περπατούσε ολημερίς. Φαι-

νόταν κατάκοπος. Φτάνοντας στην άκρη της οδού Πουασεβέρ, 

έστριψε αριστερά και τράβηξε κατά τη δημαρχία. Μπήκε μέσα 

και ξαναβγήκε σ’ ένα τέταρτο της ώρας. 

Υπήρχε τότε στην Ντιν ένα ωραίο χάνι, με ξενοδόχο κάποιον 

Ζακέν Λαμπάρ. Ο άνθρωπος, λοιπόν, της ιστορίας μας τράβηξε 

σ’ ετούτο το χάνι, το καλύτερο μέσα στον τόπο. Μπήκε στην 

ισόγεια κουζίνα, που είχε την πόρτα της στον δρόμο. Στο τζάκι 

λαμπάδιαζε χαρούμενα γερή φωτιά. Ο ξενοδόχος ήταν και αρ-

χιμάγειρας. Παρακολουθούσε το εξαίρετο δείπνο που έφτιαχνε 

για κάτι αγωγιάτες. Ακούγοντας την πόρτα να ανοίγει και να 

μπαίνει μέσα καινούριος πελάτης, ο ξενοδόχος είπε, δίχως να 

σηκώσει τα μάτια από τις κατσαρόλες του:

—Τι θέλει ο κύριος;

—Να φάω και να κοιμηθώ, είπε ο άνθρωπος.

—Τίποτα πιο εύκολο, απάντησε ο ξενοδόχος.

Γύρισε εκείνη τη στιγμή το κεφάλι, αγκάλιασε με μια ματιά 

τον ταξιδιώτη στο σύνολό του και πρόσθεσε:

—Με πληρωμή.

Ο άνθρωπος έβγαλε ένα φουσκωμένο πέτσινο πουγκί από 

την τσέπη της μπλούζας του και απάντησε:

—Έχω χρήματα.
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—Τότε, στη διάθεσή σου, είπε ο ξενοδόχος.

Στο μεταξύ, καθώς πηγαινοερχόταν, ο ξενοδόχος παρατη-

ρούσε προσεκτικά τον ταξιδιώτη. Την ώρα που ο νεοφερμένος 

ζεσταινόταν κοντά στη φωτιά, με την πλάτη γυρισμένη, ο Ζακέν 

Λαμπάρ έβγαλε από την τσέπη του ένα μολυβάκι κι έσκισε ένα 

κομματάκι από μια παλιά εφημερίδα που βρισκόταν πεταμένη 

σ’ ένα τραπεζάκι κοντά στο παράθυρο. Στο άσπρο περιθώριο 

του κομματιού έγραψε μια δυο αράδες, το δίπλωσε και έδωσε 

το χαρτάκι σ’ ένα παιδί που το είχε παραγιό. Είπε δυο λόγια στο 

αυτί του παραγιού κι εκείνος έφυγε τρεχάτος προς τη μεριά 

του δημαρχείου.

Ο ταξιδιώτης δεν είχε προσέξει τίποτε απ’ όλα αυτά.

—Κοντεύει το φαΐ; ρώτησε. 

—Τώρα, είπε ο ξενοδόχος.

To παιδί γύρισε πίσω. Έφερε το σημείωμα. Ο ξενοδόχος 

το ξεδίπλωσε βιαστικά. Διάβασε με φανερή προσοχή, έπειτα 

σήκωσε το κεφάλι κι έμεινε για μια στιγμή σκεφτικός. Τέλος, 

έκανε ένα βήμα κοντύτερα στον ταξιδιώτη, που έμοιαζε βυθι-

σμένος σε στενόχωρες σκέψεις.

—Κύριε, είπε, δεν μπορώ να σε δεχτώ.

—Φοβάσαι μη δε σε πληρώσω; Θέλεις να πληρώσω προκα-

ταβολικά; Έχω λεφτά.

—Κι εγώ, είπε ο ξενοδόχος, δεν έχω δωμάτιο.

—Ε, καλά, αποκρίθηκε ξανά ο άνθρωπος, μια γωνιά στον 

αχυρώνα μετά το φαΐ.

—Δεν μπορώ να σου δώσω φαΐ.

—Μα εγώ πεθαίνω της πείνας. Βαδίζω από την ώρα που 

βγήκε ο ήλιος. Πληρώνω. Θέλω να φάω.
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—Δεν έχω τίποτα.

—Τίποτα; Κι όλα τούτα;

—Όλα τούτα μού τα έχουν αγορασμένα. Υπάρχει φαΐ για εί-

κοσι. Τα κράτησαν όλα και τα πλήρωσαν προκαταβολικά. Άιντε, 

φτάνουν οι κουβέντες. Θες να σου πω το όνομά σου; Σε λένε 

Γιάννη Αγιάννη. Όταν σε είδα να μπαίνεις, κάτι υποψιάστηκα. 

Έστειλα και ρώτησα στη δημαρχία και να τι μου είπαν. Ξέρεις 

γράμματα;

Μιλώντας έτσι, άπλωσε ξεδιπλωμένο στον ταξιδιώτη τo χαρ-

τάκι που είχε πάει από την ταβέρνα στη δημαρχία κι από τη 

δημαρχία στην ταβέρνα. Ο άνθρωπος έριξε μια ματιά στο χαρ-

τί. Έσκυψε το κεφάλι, μάζεψε το σακίδιο που είχε παρατήσει 

καταγής κι έφυγε.

Πήρε τον μεγάλο δρόμο. Βάδιζε ίσια μπροστά του, στην 

τύχη. Ούτε μία φορά δε γύρισε πίσω το κεφάλι. Περπάτησε έτσι 

κάμποσο, λησμονώντας την κούραση. Ξάφνου, ένιωσε βασανι-

στικά την πείνα. Η νύχτα πλησίαζε. Κοίταξε τριγύρω του, μήπως 

ανακαλύψει μέρος να καταφύγει. Έψαχνε να βρει καμιά ταπει-

νή ταβέρνα. Πάνω στην ώρα, στην άκρη του δρόμου άναβε ένα 

φως. Τράβηξε προς τα κει. 

Στάθηκε για μια στιγμή ο ταξιδιώτης και κοίταξε από το τζάμι 

μέσα στη χαμηλή σάλα της ταβέρνας. Μια μικρή λάμπα πάνω  

σ’ ένα τραπέζι τη φώτιζε, μαζί με τη δυνατή φωτιά στο τζάκι. 

Μέσα έπιναν μερικοί άντρες. Ο ξενοδόχος ζεσταινόταν. Η φλό-

γα έκανε να βράζει με θόρυβο μια σιδερένια χύτρα, κρεμασμέ-

νη από τον γάντζο.

Στην ταβέρνα, που ήταν και τούτη κάτι σαν πανδοχείο, έμπαι-

νε κανείς από δύο πόρτες. Η μια άνοιγε στον δρόμο, η άλλη σε 
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μια μικρή αυλή γεμάτη κοπριά. Ο ταξιδιώτης δεν τόλμησε να 

μπει από την πόρτα του δρόμου. Πέρασε αθόρυβα στην αυλή, 

σταμάτησε ξανά και ύστερα γύρισε το χερούλι κι έσπρωξε την 

πόρτα.

—Ποιος είναι; ρώτησε το αφεντικό.

—Κάποιος που θέλει να φάει και να κοιμηθεί.

—Ωραία. Εδώ τρώνε και κοιμούνται.

Μπήκε μέσα. Όσοι έπιναν γύρισαν το κεφάλι. Η λάμπα τον 

φώτιζε από τη μια, η φωτιά από την άλλη. Τον έψαξαν με τα μά-

τια όσο έλυνε το σακίδιό του. Πήγε να καθίσει κοντά στο τζάκι. 

Ξάπλωσε μπροστά στη φωτιά τα τσακισμένα από την κούραση 

πόδια του. Η χύτρα μοσχομύριζε. Η μορφή του, όσο μπορούσε 

να φανεί κάτω από το χαμηλωμένο του κασκέτο, έδειχνε άν-

θρωπο σταθερό, αποφασιστικό και πικραμένο. 

Ωστόσο, στο τραπέζι καθόταν ένας ψαρέμπορας, ένας από 

εκείνους που πριν από μισή ώρα είχαν μαζευτεί τριγύρω στον 

Ζακέν Λαμπάρ. Τώρα, λοιπόν, ο ψαρέμπορας κάτι έγνεψε κρυ-

φά στον ταβερνιάρη. Εκείνος πήγε κοντά του. Είπαν σιγανά δυο 

τρία λόγια. Ο ξένος ήταν ξανά βυθισμένος στις σκέψεις του.

O ταβερνιάρης ξαναπήγε κοντά στο τζάκι, ακούμπησε από-

τομα το χέρι του στον ώμο του ανθρώπου και του είπε:

—Δίνε του!

Ο ξένος γύρισε το κεφάλι και αποκρίθηκε μαλακά:

—Α! Ξέρεις;

—Ναι.

—Με έδιωξαν από το άλλο χάνι.

—Σε διώχνουν κι από τούτο δω.

Ο άνθρωπος πήρε το ραβδί και τoν σάκο κι έφυγε. Μπήκε  
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σ’ έναν δρομάκο με πολλούς κήπους. Ανάμεσα σε κάτι δρομάκια 

με φράχτες είδε ένα μονώροφο σπιτάκι με φωτισμένο παράθυ-

ρο. Κοίταξε μέσα από το τζάμι. Αντίκρισε μια μεγάλη ασβεστω-

μένη κάμαρα, μ’ ένα στρωμένο κρεβάτι και στη γωνιά μια κούνια, 

μερικές ξύλινες καρέκλες κι ένα τουφέκι κρεμασμένο στον τοί-

χο. Στο τραπέζι καταμεσής στην κάμαρα καθόταν ένας άντρας, 

καμιά πενηνταριά χρόνων. Κρατούσε στα γόνατα ένα παιδάκι. 

Κοντά του, μια πολύ νέα γυναίκα βύζαινε ένα άλλο μωρό. 

Ο ξένος απέμεινε για μια στιγμή σκεφτικός μπροστά σ’ ετού-

το το γλυκό θέαμα. Χτύπησε το τζάμι μία φορά, πολύ σιγανά.
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