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Μεταδόθηκε από τό Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου στις 11 Νοεμβρίου 1964.
Πρωτοτυπώθηκε στή «Φιλολογική Κύπρο» 1969.
Κυκλοφόρησε σέ βιβλίο τό 1969 από τήν «Πνευματική Κύπρο».
Περιελήφθηκε στον «Δραματικό Λόγο», έκδ. «Πνευματικής Κύπρου» 1974
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Τό μονόπρακτο αύτό έκδίδεται μέ χορηγία 
του «Κυπριακού ’Οργανισμού ’Αθλητισμού»

' Ο συγγραφέας τό χαρίζει στον έγκλωβισμένο στο Ριζοκάρπασο λογοτέχνη 
Γιάννη Σταυρινό Οικονομίδη
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Προλεγόμενα

Τό έτος 1985 άνακηρύχθηκε από τον «’Οργανισμόν 'Ηνωμένων ’Εθνών» 
«Διεθνές ’Έτος Νεολαίας» καί από τό «Συμβούλιον Εύρώπης» «’Έτος Εύρωπαϊκής 
Μουσικής». ' Ο αθέλητος αύτός συνδυασμός, ή εύτυχής σύμπωση, άνταποκρίνεται 
σέ βαθιές επιθυμίες μας: α) τή διαπαιδαγώγηση τών νέων γιά μια ειρηνική διαβίωση 
καί διεθνή φιλία, όπου θάχει κυριαρχική θέση καί ή μουσική, ή μουσική τής 
Εύρώπης, πού έδωσε θαύματα καί β) τήν προαγωγή τού αθλητικού πνεύματος. Αύτό 
τό αθλητικό πνεύμα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τήν υγεία καί τό μέλλον 
τού νέου. ’Άθληση καί μουσική συναντιώνται σ’ ένα άρμονικό πάντρεμα κι’ 
εξασφαλίζουν τήν πραγματοποίηση τής σωματικής καί πνευματικής υγείας.

Στα Πύθια, έκεϊ στούς Δελφούς όπου βασίλευε τό πνεύμα τού ’Απόλλωνα, 
συμβαίνουν όσα περιλαμβάνονται στις «Δελφικές ’ Αμφικτυονίες» μου. Τρεις νί
κες Κυπρίων: ό ένας στή σφαιροβολία, ό άλλος σέ δρόμο καί ό τρίτος σέ μουσι
κό αγώνα. Οί δυο πρώτοι παιδιά Κυπρίων αθλητών, πού αγωνιστήκανε σέ γυμνι- 
κούς άγώνες, ανεξάρτητα αν δέν νίκησαν. Καί τώχουν καμάρι οί γονιοί αύτοί γιά 
τή νίκη τών παιδιών τους, τών δυο έφηβων, πού τίμησαν τή μικρή μας πατρίδα 
καί τις γενιές τους.

Σέ φιλική συνομιλία μας άνάφερα στον κ. Κυριάκο Νεοκλέους τό έργο μου 
αύτό καί τήν επιθυμία τού «Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου» γιά να 
δώσει τό παρόν του σ’ αύτή τήν εύτυχή σύμπτωση τού 1985. 'Ο κ. Κυριάκος 
Νεοκλέους έκτίμησε τό μήνυμα τού έργου καί φρόντισε να πραγματοποιηθεί ή 
παρούσα έκδοση. Σ’ αύτόν καί στον «Κυπριακόν ’Οργανισμόν ’Αθλητισμού» 
έκφράζονται εύχαριστίες.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ 
Πρόεδρος του 'Ομίλου
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ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΤΟΝΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Νίκωνας
Γόλγος 
'Ιερομνήμονας 
Άρίστωνας
Χοροί ’Αθλητών 
Μιά φωνή

(Ή σκηνή μπροστά στα προπύλαια τού Μαντείου τών Δελφών).

Ν ί κ ω ν α ς

Γόλγος

Νίκωνας

Γόλγος
Ν ί κ ω ν α ς

Γόλγος

: Γόλγε, μπροστά στο δελφικό μαντείο, 
με τήν καρδιά πλημμυρισμένη δέος, 
φτάσαμε πιά, τελειώνοντας τ’ άνήφορο, 
που άπ’ τό λιμάνι μάς οδήγησε εδώ πάνω. 
’Ελιές φυτρώνουν δώθε-κεϊθε, 
χωρίς βοσκό κοπάδια τρέφονται τριιγύρα 
σέ βοσκοτόπια πλούσια.
Καί τί ουρανός γλαυκός καί πεντακάθαρος! 
Ό Παρνασσός μιλά με μουσικές πνοές 
καθώς τ’ άγερι ροδαλά άπ’ ολόγυρα.

: Νίκωνα, βλέπω ή κούραση τ’ άνήφορου 
μήτε τή σκέψη, μήτε τή λαλιά σου στέγνωσε.

: Τό θαύμα δέν κουράζει.
Κρατάει άκίνητη τή γλώσσα προς στιγμή 
μά τό μυαλό γοργά τήν κίνησή του βρίσκει 
κι’ άρχίζει να έξυμνη τό θαύμα.

: ’Εμένα ωστόσο τυραννάει ή άποστολή μας.
: Μέ τήν πρεσβεία τού ’Απόλλωνα, πού νοιώθει 

τούς καθαρούς μας λογισμούς, 
θά πείσουμε νά μάς δεχτούνε ot άμφικτύονες. 
Μερίδιο θά πληρώσουμε στο θησαυρό, 
τούς νόμους θά ύπακούωμε καί θάμαστε 
έκτελεστές πιστοί τών άποφάσεων.
Ή ψήφος όλωνών Ισόμετρα τιμάται εδώ, 
είτε πολύς λαός τον δίνει είτε λιγάριθμος.

: Σωστά μιλάς· μά τάχατε συμφέροντα άλλων 
δέ θά μποδίσουνε τήν εισδοχή μας;
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Ν ί κ ω ν α ς 
Γ ό λ γ ο ς

: Σαν έμπορας ζνγίζεις καθετί.
: Είναι τό εμπόριο βάση τής ζωής 

έστω κι’ αν δεύτερο τό λογαριάζουν 
μέ πρωτοκάθεδρη τή γεωργία.

Ν ί κ ω ν α ς : Ωστόσο κάποιες ώρες επιβάλλουνε στή σκέψη μας 
πετάγματα πιο πάνω άπ’ την πεζότητα 
του καθημερινού του μόχθου.
Τήν αδελφότητα τιμώ καί τήν ειρήνη 
καί των ανθρώπων τη συνένωση. (
Χεροπιαστά κι’ αδελφικά στο βίο σου πετυχαίνεις 
κι’ εσύ κι’ ό διπλανός κι’ ό μακρυνός.
Ή άντιδικία κι’ ή ,εχθρητα έμποδίζουν 
τήν πρόοδο καί τον πλούτο 
καί τήν ψυχή μαυρίζουν.

Γ ό λ γ ο ς : ’Έχεις τό χάρισμα τού λόγου καί μέ πείθεις. 
Ποιός είναι τούτος προς τό μέρος μας πού οδεύει;

Ν ί κ ω ν α ς : Άπ’ τό περπάτημα καί τον αγέρα 
κι’ άπό τή φορεσιά θαρρώ τον 'Ιερομνήμονα 
κάποιας φυλής έκπρόσωπο.

Ίερομνήμονας: Ποιανής φυλής ελληνικής βλαστοί εϊσαστε,
ώ εσείς προσκυνητές, με τη ζωηρή θωριά 
τή λιοκαιμένη, καί τήν έκφραση 
μυσή θαλασσινή, μισή μεσόγεια;
Καί ποιά τού βίου άνάγκη εδώ σας όδηγεϊ;
Λαμπρός καιρός τριιγύρα βασιλεύει 
καί τή συρροή πρωτάκουστη μετρώ 
πού δέ θυμάμαι τόσα χρόνια.

Ν ί κ ω ν α ς : Μέ λένε Νίκωνα. Πατρίδα μου είναι τό Καρπάσι, 
πουναι ώς ουρά βοδιού ίερσυ στής Κύπρου τ’ άνατολικά. 
Δεξά-ζερβά τό περιβρέχει ή θάλασσα, 
λόφοι μικροί σάν κεφαλάκια παιδικά τό διακοσμούν, 
κατάφυτοι μέ πεύκο καί σκινιά καί δάφνη.

Γ ό λ γ ο ς : ’Εμένα λένε Γάλγο. Κατοικώ στήν Σαλαμίνα, 
τού Τεύκρου κτίσμα.
Κτενίζουνε καράβια τούς γιαλούς της, 
στάδια καί παλαϊστρες πλημμυρίζουνε τό χώρο της *
κι’ είναι κορώνα στό εμπόριο καί τά γράμματα 
καί στήν κεραμική.

'Ιε ρομνήμονας: Εύπρόσδεκτοι στον δμφαλό τής γής, πού λέγεται Δελφοί,
έδώ πού εξουσιάζει ό ’Απόλλωνος, πηγή τού πνεύματος 
καί τής υγείας καί τών τεχνών, 
κι’ ένώνει τούς πανέλληνες τριγύρα 
στό γονικό τραπέζι μέ ίση δύναμη στον ψήφο. 
Έδώ ό ’Απόλλωνος τή δράκαινα Πυθώ, 
πού φύλαγε τό χώρο εκπροσωπώντας τις δυνάμεις 
τού Κάτω Κόσμου, τις κατώτερές μας καί τις ένστικτώδεις,
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εδώ ό ’Απόλλωνος τή νίκησε κι’ υπόταξε στό πνεύμα, 
στήν αρμονία και στή χαρά τού βίου τήν ύλη. 
Μονάχα ό "Ελληνας μπορεί 
τό νόμο τής ισορροπίας παντού στή γη νά στήση 
μνημείο αιώνιο.
Συνεργασία ζητά ό ’Απόλλωνος, τό πνεύμα, μ’ δλα 
τά ξένα φύλα και τ’ αλλόδοξα κι’ αλλόγλωσσα, 
Έτρούσκους και Ρωμαίους και Σκύλες και Λυδούς και Φρύγες. 
Ή ε’ιρήνη ’ναι ή ομότροπη τής ευνομίας 
δπως λαλούνε οί ποιητές, που τους έιμπνέει 
ό έφορος και προστάτης των Δελφών ό ’Απόλλωνος. 
"Ενωση κι’ αδελφότητα κι’ ειρήνη των λαών 
τό δελφικό παγκόσμιο κέντρο κατεργάζεται 
με αγώνες, συναντήσεις και συνέδρια 
άνάμιχτα θρησκευτικά, πολιτικά κι’ αθλητικά, 
τό κάθε πού επιβάλλει ό βίος.
Εύπρόσδεκτοι, λοιπόν, εδώ εισάστε.

Ν ί κ ω ν α ς : Όμόαιμε Ιερομνήμονα, στό χώρο τούτο 
σκοπός Ιερός μάς φέρνει.
Κι’ οι δυο είμαστε πατέρες αθλητών στα Πύθια, 
στό επάγγελμα έμποροι, κι’ ωστόσο κάποτε στή νιότη 
σέ αγώνες γυμνικους τή νίκη κυνηγήσαμε 
πλάϊ ό ένας τ’ άλλου 
κι’ ας άναδείχτηκε άλλος νικητής.

Ίερομνήμονας: Ώ Κύπριοι άντρες, χαίρομαι ν’ ακούω 
τό πόσο διατηρείται ακμαίο τό σπέρμα σας τ’ αρκαδικό, 
ενώ σάς πολεμάει ό Πέρσης καί σάς κατατρώγει 
ή ’Ανατολή μέ τρόπους ύπουλους 
κι’ άποπλανητικούς.

Ν ί κ ω ν α ς : Γι’ αυτό τό λόγο οι πόλεις μάς εκλέξανε 
άπ’ τούς πανέλληνες άμφικτύονες νά ζητήσουμε 
αδελφικά νά δούν τις εθνικές μας δυσκολίες 
κι’ Ισότιμο δικαίωμα νά μάς δώσουν στό συνέδριο.

Γ ό λ γ ο ς : Περίοικοι στό μαντείο δεν είμαστε, 
μηδέ συμφέροντα σέ αγρούς καί σέ χρυσάφι 
δεν έχουμε στό δελφικό ταμείο.
Υπάρχει ό κίνδυνος στό χώρο τής ψυχής.
Τό πνεύμα τής ’Ασίας φανατικά κτυπά στις πύλες μας. 
"Ως πότε ή αντοχή μας θά τ’ άντέξη τούτα 
τά συνεχή κτυπήματα!

Ί ε ρομνήμονας: Δώδεκα φύλα τάζει ό νόμος κι’ ή παράδοση 
μέ ψήφους δυο μονάχα τό καθένα, δίχως νά μετράμε 
τό πόσοι κατοικούν τις πόλεις τους.

Ν ί κ ω ν α ς : Τά ξέρουμε τά φύλα; οι Θεσσαλοί κι’ οι 
Βοιωτοί κι’ ot Δωριείς, κι’ ot ’Ίωνες κι’ οι 
Μάγνητες κι’ οι Δόλοπες κι’ ot Περραβοί, 
κι’ οι Οιταΐοι κι’ οι Φωκιείς κι’ ot ’Αχαιοί
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κι’ οί Μαλιεϊς
καί τέλος οΐ Λοκροί!

Γ ό λ γ ο ς : Καί λείπουν οι ’Αρκάδες που μπορούσαν 
καί τά δικά μας φύλα ν’ αντιπροσωπεύουν.

Ί ε ρομνήμονας: Σωστά μιλάτε και σέ δυσκολία μέ βάζετε
μιά απάντηση νά δώσω αρνητική.
’Αλλά γιατί στών ’Αχαιών τον ψήφο 
ot πόλεις σας δε θέλουν νά ένταχθούν ;
Στή δυσκολία μιά λύση ’ναι καί τούτη. |

Ν ί κ ω ν α ς : Στην Κύπρο κατοικούνε καί Δωριείς κι’ ’Αρκάδες κι’ ’Ίωνες.
Καί ποιά φυλή θά μάς δεχτή μέ τόσο βάρος ψήφων;
Ή Κύπρος εΐν’ πολύκοσμο νησί μέ πάθη >
κι’ αντιζηλίες φρικτές.

Ίερομνήμονας: Σάς συμβουλεύω φιλικά νά ρωτηθή ή Πυθία.
Ό ’Απόλλωνας, τό πνεύμα τής Ισορροπίας, 
τή λύση θά μάς δώση μέ χρησμό.
Τό λόγο του θά φέρω στο συνέδριο 
καί θά ζητήσω μιά νέα ανακατάταξη. 
”Ας έ'λθη ό Γόλγος μέ τό τάξιμο νά δούμε 
τον πρώτο τών ιερέων. Τρεις μέρες νήστεψε ή Πυθία 
κι’ έχει λουστή στή Κασταλία την κρήνη.
Είν’ έτοιμη γιά τις θυσίες καί τους χρησμούς 
κι’ αυτό βοηθεϊ την αίτησή σας.
Φοβάμαι τις αναβολές, γιατ’ είναι βαρυμένο 
μέ θέματα πολλά τό φετεινό συνέδριο τής άμφικτυονίας.

Ν ί κ ω ν α ς : Θά περιμένω εδώ κοιτάζοντας παρέκει 
τών μουσικών τις δοκιμές γιά τον άγώνα. 
(φεύγουν. ’Ακούονται οι αυλοί κι’ οι κιθάρες).

Χορός ’Αθλητών: (μπαίνοντας)
Δεκάχρονο Ιερό πόλεμο 
ή δελφική άμφικτυονία 
κάποτε κήρυξε 
καί τήν παράλια Κίρρα νίκησε. 
Καί τότε τήν ξεγύμνωσε άπ’ τον πλούτο της 
κι’ από τήν εξουσία τών χωραφιών της 
κι’ έταξε γύρω δλο τόν τόπο βοσκοτόπι 1
στά δελφικά κοπάδια τά ίερά, 
π’ αγόραζαν γιά τις θυσίες 
προσκυνητές δικοί μας κι’ αλλοεθνείς.

Ν ί κ ω ν α ς : Γιατί τούς νόμους παραβήκανε τής άμφικτυονίας 
κι’ οι ιερομνήμονες τόν πόλεμο κηρύξαν.
(μουσική αυλών)

Χορός ’Αθλητών: Γιορτάζοντας τή νίκη οΐ άμφικτύονες
άγώνες μουσικούς καθιέρωσαν 
τιμητικούς γιά τό ’Απολλώνιο πνεύμα, 
πού στο ρυθμό ύποτάζεται
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καί στήν τρανή αρμονία.
’Αλλά σέ λίγο του κορμιού τό κάλλος 
Ισόμετρη μέ τ’ ’Απολλώνιο πνεύμα 
πήρε τη θέση του στα Πύθια, 
μ’ αθλητικά αγωνίσματα κι’ ιπποδρομίες 
τέλος του θέρους κάθε τέσσερις χρονιές.

Ν ί κ ω ν α ς : Ή νίκη τού πνεύματος κι’ ή νίκη τού κορμιού 
Ισόμετρα πηγαίνουν με τις νίκες τού πολέμου 
πού σώζουνε την πόλη.
(μουσική αυλών).

Χορός ’Αθλητών: Στεφάνι δάφνης εύκοσμεϊ
τών νικητών τήν κεφαλή.
Ή φήμη έξασφαλίζει κέρδος 
ψυχής κι’ δνόματος.
Γι’ αύτό βραβείο χρηματικό 
ή πού χρυσάφι νάχη γι’ αντιστάθμισμα 
δέν δίνεται στα Πύθια.

Ν ί κ ω ν α ς : Τού ονόματος ή λάμψη πιο πολύ 
θερμαίνει κι’ άπ’ τον ήλιο 
κι’ άπ’ τό χρυσάφι.

Άρίστωνας : (μπαίνοντας) Πατέρα, σ’ αναζήτησα παντού στο στάδιο 
καί τή σεπτή σου κεφαλή δέν είδα.
Σέ λίγο τό δικό μου αγώνισμα θ’ άρχίση.
Τό μάτι σου κι’ ή ευχή σου θά μέ στέψουν 
στήν άμιλλά μου παραστάτες.
Παρακαλώ νάρθής στο στάδιο.
Οι αγώνες άρχισαν οι μουσικοί 
κι’ ό Πάφιος Σώπατρος, μέ μελωδία κινύρα 
άγνωστη εδώ, θά εξασφάλιση νίκη.
Τό λένε αυτοί πού κρυφακούν στις δοκιμές.

Ν ί κ ω ν α ς : Εϊν’ ή περιέργεια πάθος δίβουλο 
σά ιδίκοπο μαχαίρι.
Τώρα στο στάδιο τρέξε. Νίκη θέλω 
γιά τή γενιά σου καί τήν πόλη σου. 
Γονιού τό πάθος εϊν’ ή προκοπή τού γυιοΰ, 
πού τ' δνομα δοξάζει τής γενιάς καί τ’ άπαθανατίζει.

Άρίστωνας : Ό γυιός τού Γόλγου ρίχνει δίσκο
καί μάταια ή ματιά του αναζητεί τό βλέμμα τού πατέρα.

Ν ί κ ω ν α ς : Ό Γόλγος μέσ’α στο μαντείο προσμένει 
χρησμό σωτήριο για τήν Κύπρο. 
Τρέξε κοντά στο φίλο σου τό Ζωΐλο 
καί πές του πώς τά μάτια τών Κυπρίων γονιών 
εδώ καί πέρα στο νησί παρακαλούνε 
γιά μιά μεγάλη νίκη, τή δική του. 
(μουσική)

Άρίστωνας : Άκούς φωνές ; Τό νικητή ζητωκραυγάζουν.
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Ν ί κ ω ν α ς

Μια Φωνή

Γ ό λ γ ο ς

Ν ί κ ω ν α ς

Γ ό λ γ ο ς

'Ιε ρομνήμονας:

Ν ί κ ω ν α ς :

'Ιε ρομνήμονας:

Πατέρα, κοίταξε ! Θαρρώ ό Ζωΐλος είναι. 
’Ανακηρύχτηκε του δίσκου νικητής;
Χαρά στη μάνα που τον γέννησε.

Χαρά και στο γονιό του πού του φύτεψε 
στις ΐνες του τό πάθος γιά τή νίκη.
(άπό τα παρασκήνια ακούεται νικητήρια ωδή, ένώ 

ό Ίε ρομνήμονας και ό Γόλγος παρουσιάζωνται)

Ή νίκη φτερωτή θά διαλαλή 
τό θαύμα πού πηδά άπ’ τό νικητή. 
’Απόλλωνα, ώ ’Απόλλωνα, προστάτη... 
Νίκωνα, δόθηκε ό χρησμός, 
μα μάταια προσπαθώ νά βρώ την ξήγησή του. 
Ευτυχισμένε Γόλγε, τα κοινά σέ τυραννούν 
ενώ τή νίκη κέρδισε ό Ζώίλος 
τό πρωτοπαίδι σου.
Νίκησε δ γυιός μου; ’Απόλλωνα σ’ ευχαριστώ. 
Κλειδί μου δίνεις γιά την ξήγηση του λόγου σου. 
Και τί γιά πρώτο θά σκεφτώ και τί για δεύτερο; 
τού γυιού τή νίκη ή τού χρησμού τήν ξήγηση; 
Παρακαλώ σε, συντοπίτη μου^σύ Νίκωνα, 
τον 'Ιερομνήμονα ν’ άκούσης να ιστορή 
τό τί συνέβηκε μές τό μαντείο 
και τό χρησμό νά μελετήσης ψύχραιμα 
μιά ξήγηση νά βρούμε.
Έγώ στο στάδιο τρέχω νά φιλήσω τό στεφάνι 
πού στο ύακίνθινο κεφάλι λάμπει τού παιδιού μου. (φεύγει). 
Ευτυχισμένος δ γονιός πού βλέπει 
τό κέρδος της ζωής στο γυιό του.
’Εξασφαλίζει υπόληψη και θάρρος.
Ωστόσο τα κοινά τής Κύπρου τώρα 

μού τυραννούν τά σπλάχνα, 
κι’ άς έχω γυιό πού ώρα τήν ώρα θάμπη 
στ’ αγώνισμα σεμνός για νά μοχθήση 
φέρνοντας νίκη στή γενιά του και στήν πόλη του. 
Θά σού 'ιστορήσω καθετί βοηθώντας σε 
νά νοιώσης τών Θεών τό θέλημα.
Ή αγάπη τής πατρίδας και τό πάθος 
για τά πολιτικά μεγάλη είναι αρετή. 
Και σέ παινεύω.
Λοιπόν, τρεις μέρες νήστευε ή Πυθία 
κι’ άπόμεινε άπ’ τή σάρκα της μονάχα λίγος ίσκιος 
ποΐι νά δηλώνη τάχατε πώς ζή.
Έγινε πνεύμα πού μπορεί νά συλλαμβάνη 
τού ’Απόλλωνα τό πνεύμα. Λούστηκε 
στήν Κασταλία τήν κρήνη πού τονώνει 
ηπιχή και σώμα.
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Τά σφάγια ανάμεσα σέ φύλλα δάφνης έτοιμάστηκαν. 
Μετά ντυμένη ανέμελα στα ενδότερα προχώρησε, 
ήπιε νερό απ’ τήν Κασσώτιδα πηγή κι’ ανέβηκε 
στον τρίποδα μέ τη βοήθεια του προφήτη.
Άφρός τά χείλη της σέ ιμιά στιγμή καλύπτει, 
τά μάτια στρογγυλεύουν και πετανε φλόγες, 
βογγά ή ανάσα της, τρεχολογά ό Ιδρώτας, 
και τούτα κραίνει στο θεϊκό της πάθος : 
«Σέ μάχη αναίμακτη αν νικήση ή Κύπρος 
δυο ψήφους στο συνέδριο θά κερδίση». 
Τώπε καί σιώπησε, τά χείλη ράβοντας, 
σφαλίζοντας τά μάτια κι’ αναπαύοντας τό στήθος 
σέ άνασεμιά παιδιού.

Ν ί κ ω ν a ς : Χρησμός βαρύς και σκοτεινός!
Ποιά μάχη αναίμακτη κερδίζει νήσος, 
πού βάρβαροι τριγύρω τήν κυκλώνουν! 
Κι’ αν εΐν’ οι μάχες πολυθάνατες 
σίγουρη νίκη δέν εξασφαλίζουν.

'Iε ρομνήμονας: Τούτα ζητά ό Θεός.
Μιά μάχη αναίμακτη αν κερδίση τό νησί σας 
τήν πρόταση θά φέρω στο συνέδριο 
δυο ψήφους ν’ απόκτηση ή Κύπρος 
στήν πανελλαδική μας εκκλησία.
Κατάγραψα τά μαντικά καί τά κατάθεσα 
έπίσημα κι’ ακόμα στούς ταμίες 
τήν προσφορά σας μέτρησα.

Ν ί κ ω ν a ς : Νίκη άπό μάχη αναίμακτη...
Ίερομνήμονας: Ή ειρήνη των λαών πιό πάνω άπ’ δλα στέκει.

Γ ό λ γ ο ς 
Ν ί κ ω ν a ς
Γ ό λ γ ο ς

Ειρηνικά αν νικήσης, δίχως δόλο, δίχως αίμα, 
μέ τήν πειθώ, ιμέ την αγάπη καί την κατανόηση 
ώριμος είσαι καί οπαδός τού ’Απόλλωνα. 
Στο στάδιο όδεύω νά έποπτεύσω αν τίμια 
οι ελλανοδίκες, άπό μάς καθορισμένοι, 
κρίνουν τη νίκη δίκαια, (φεύγει)

Ν ί κ ω ν a ς

(μπαίνοντας) Νίκωνα, δέχομαι ασπασμό άπό φίλο· κι’ έ'παινο. 
Τό ιμέτρο ξεπερνάς, Γόλγε, άδελφέ μου μέ τό δίκιο σου.
"Αν ό πατέρας γιà τό γυιό δέν παινευτή, 
τότε γιατί παιδιά νά φέρνη στη ζωή, 
γιατί νά τ’ άνατρέφη;
Ζηλεύω τη χαρά σου κι’ ειιχουμαι

Γ ό λ γ ο ς

στη θέση σου σέ λίγο νά βρεθώ, 
δακρύζοντας γιά νίκη τού δικού μου γυιού.
*Ας είσακούση τήν ευχή σου ό Άπόλλωνας:

Ν ί κ ω ν a ς

ευχή γονιού γιά τίμια πράξη τού παιδιού του 
εύήκοα πάντοτε τή δέχεται ό Θεός.

Ας έ'χει ή Σαλαμίνα δίκαιον έ'παινο
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κι’ ας ρίξει μέρος άπ’ τά τείχη της καθώς 
θά μπαίνη ό γυιό σου.

Γ ό λ γ ο ς : Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Νίκωνα. 
Νίκη αθλητή, νίκη λαού.

Ν ί κ ω ν α ς : Και νίκη τής πατρίδας· γιατί πατρίδα εϊν’ όλα: 
λαός κι’ άρχόντοι και παρόν καί μέλλον 
κι’ όλο τό παρελθόν, μέ τά χωράφια
καί μέ τις θάλασσες, τά δάση, τους ναούς, τά σπίτια.

Χορός ’Αθλητών: Τή νίκη θά επαινέσω

Ν ί κ ω ν α ς

του Πάφιου Σώπατρου, 
τού μελωδίες κυπριακές 
στ’ όργανο τήν κινύρα 
παίζοντας κέρδισε 
κι’ άνακηρύκτηκε άξια 
πυθιονίκης.

: ’Άκουσμα εξαίσιο φτάνει 
άπό τούς ομίλους τών νέων.

Γ ό λ γ ο ς
Μ ι ά Φωνή

: Τιμητικό γιά τό νησί μας.
: Χαϊρε ώ Κύπρος... (μουσική)

Χορός ’Αθλητών: Λένε ό Κινύρας, βασιλιάς
κι’ ιερέας τής ’Αφροδίτης, 
πρώτος σε λύρα κυπριακή 
μέλη άπ’ τά πάθη τής καρδιάς 
έπλεξε σε ρυθμό καινούριο 
καί μελωδίαν αβρή, 
πού να μιλά γιά τής ζωής 
τά έρωτικά παιγνίδια 
καί τις χαρές.

Ν ί κ ω ν α ς : Πρώτη χαρά γεννήτρα ό ’Έρωτας, 
πού τή ζωή μας διαιωνίζει.

Γ ό λ γ ο ς : Καί δένει σπίτια, δένει πολιτείες, 
(μουσική)

Χορός ’Αθλητών: Τον έρωτα του σώματος

Ν ί κ ω ν α ς 
Γ ό λ γ ο ς

αμα τον μεταπλάθης
σ’ έ'ρωτα πνεύματος 
διπλά κερδίζεις, (φεύγουν)

: Μέ τό αίσθημα σοφά μιλούν οΐ νέοι.
: Ή λογική πετιέται άπ’ τό κεφάλι 

όταν τά αισθήματα μάς λείψουν. 
Κοίταξε, Νίκωνα, ό Ίερομνήμονας γυρίζει 
καί χαιρετά παράξενα.

Ν ί κ ω ν α ς 
Γ ό λ γ ο ς

: ’Ανησυχία γεννά τό φέρσιμό του.
: ’Αντίθετα. Χαρά τον περιλούζει, 

κι’ άδέξια, κοίταξε, πώς περπατά!
Ν ί κ ω ν α ς : Κοίτα, θαρρώ παράδοξα ό χορός τών άθλητών
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Γ ό λ γ ο ς :

Ν ί κ ω ν α ς :

Γ ό λ γ ο ς :

'Ιε ρομνήμονας:

Ν ί κ ω ν α ς :

Γ ό λ γ ο ς :

'Ιε ρομνήμονας: 
Γ ό λ γ ο ς : 

'Ιε ρομνήμονας: 
Ν ί κ ω ν α ς :

Γ ό λ γ ο ς :

'Ιε ρομνήμονας:

Ν ί κ ω ν α ς : 
Άρίστωνας :

Ν ί κ ω ν α ς :

Χορός ’Αθλητών:

οδεύει προς τό στάδιο.
Κάτι ασυνήθιστο συμβαίνει και παράξενο.

Κάτι που δένει τους ανθρώπους σε φιλία 
και συμμαχία με τό θεό και τούς ανθρώπους. 
Ή ειρήνη στή φιλία μεθά διπλά 
και ξεπερνά σε πάθη και τό Διόνυσο.

Βλέπω του γυιού σου ή νίκη μέθη 
στα φρένα και στή γλώσσα σου χαρίζει.

Τό δέχομαι. Πολύ μέ κολακεύεις
κι’ ας μη τό λογαριάσουνε ot Θεοί σάν περηφάνεια.

(μπαίνοντας) Νίκωνα, χαιρε. Τρίτη νίκη κέρδισεν ή Κύπρος. 
Ό Άρίστωνας ό γυιός σου δάφνινο στεφάνι 
στό κατσαρό μαύρο μαλλί του τώρα φέρνει 
και τις ζητωκραυγές του κόσμου δέχεται 
τό νεανικό του αυτί.
Εύχαριστίες οφείλουμε στό θειο ’Απόλλωνα, 
πού προστατεύει τού κοριού και τού μυαλού την άσκημη, 
και τήν καλλιγραμμία ψυχής και σώματος 
μέ δάφνινο στεφάνι επιβραβεύει.
Ή Καρπασία μέ δάφνινα κλαδιά 
τον νικητήν Άρίστωνα ας καλωσορίσει. 
Νίκη αθλητή, νίκη λαού.
Γόλγε, τό λόγο ξαναπές τον!
Νίκη αθλητή, νίκη λαού.
Γιατί...
Δέ θέλω εξήγηση. Μού δίνεις τό κλειδί.
Στό στάδιο πρέπει πια να τρέξω.
Τό μάτι τού γονιού σέ τέτοιες ώρες 
διπλή τή δείχνει τή χαρά στό γυιό, 
γιατί γονιού έπαινος ευχή Θεού.
Τούς αθλητές θωρώ νά συνοδεύουν 
τό νικητή σου γυιό.
ΟΙ λέξεις ξεδιαλύνουνε και βλέπω 
τό νόημα καθαρά.
(μπαίνει δ Άρίστωνας μέ άλλο Χορό Αθλητών)
Γυιέ μου, ακριβέ μου, πρώτη μου τιμή.
Πατέρα, σού φιλώ τό χέρι
και μακαρίζω σε πού δύναμη έδωσες στα μέλη μου 
και πάθος γι’ άμιλλα και νίκη στήν καρδιά μου φύτεψες. 
Φιλώ τή δάφνη στά μαλλιά σου, γυιέ μου ακριβέ μου, 
κι’ ευχαριστώ που λάμπρυνες τό σπίτι μου 
κι’ έγραψες τ’ ό'νομά μου στούς αιώνες.
Τον επινίκιον ύμνο ψάλλουμε 
στον Κύπριο νικητή πού κέρδισε
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τό δρόμο τρέχοντας μέ τά φτερά του Νού τά ισόμετρα. 
Θαυμάζανε τά μάτια τή γοργότητα, 
γιατί κι’ ετούτη χάρη ’ναι μεγάλη 
σάν τό ρυθμό και σάν την αρμονία.

Άρίστωνας : 

Χορός ’Αθλητών:

Πρώτη τιμή καί <δόξα είν’ οι Θεοί.

Ή κάθε νίκη πράξη ώραία 
καί στις τιμές πρώτη τιμή. 
Τό πρώτο φύλλο δάφνης στή γενιά του, 
τό δεύτερο στην πόλη πού τον έθρεψε, 
τό τρίτο φύλλο δόξα των 'Ελλήνων, 
των Πανελλήνων αιώνες τών αιώνων.

'Ιερομνήμονας: Τρεις νίκες νίκησαν οΐ Κύπριοι: 
Ζωΐλος καί Σώπατρος κι’ Άρίστωνας. 
Νικήσετε σέ μάχη αναίμακτη.
Νίκωνα, Γόλγε... ξήγησα τά λόγια τού Θεού.

Ν ί κ ω ν α ς : ’Ώ 'Ιερομνήμονα, στήν τόση μας χαρά 
χαρά άλλη μή προσθέσεις, 
ή λύπη μή μάς πής πού λιγοστεύει 
τούτο τό κτύπο τής καρδιάς τόν πιο μεθυστικό.

'Iε ρομνήμονας: Τήν ξήγηση σάς λέω, 
προσθέτοντας χαρά καινούργια στή χαρά σας, 
ομαδική χαρά.
Νίκη από μάχη αναίμακτη ζητά ό χρησμός.

Ν ί κ ω ν α ς :
'Ιερομνήμονας:

Τό νοιώσαμε τό δύσκολο αίτημα.
Κι’ ό Γόλγος λέει πώς νίκη του αθλητή 
νίκη λαού είναι.

Γ ό λ γ ο ς Μέ συμπαθάς άν λόγος περηφάνειας φαίνεται 
τούτος ό λόγος μου.
Ή πρόθεσή μου απλή καί ταπεινή, 
τιμητική γιά τό λαό, άφαιρώντας 
τήν αίγλη άπ’ τό πρόσωπο τού νικητή.

'Ιερομνήμονας: Ή άμιλλα μάχη τών κορμιών 
είναι καί μάχη τών ψυχών 
αναίμακτη μέ κέρδος ήθικό 
δίχως θανάτους, δίχως λάφυρα. 
Μι à μάχη ειρηνική ό αγώνας 
μέ νίκη τής ιμυχής.

Άρίστωνας : Μέ σεβασμό ρωτώ, πατέρα, τί σημαίνει 
ό διάλογός σας τούτος.

Ν ί κ ω ν α ς : Είπε ό χρησμός τού Πύθιου ’Απόλλωνα
«σέ μάχη αναίμακτη αν νικήση ή Κύπρος 
δυο ψήφους στο συνέδριο θά κερδίση».
Ό 'Ιερομνήμονας ξηγά τά λόγια τού χρησμού.

Ιερομνήμονας: Κερδίστε, άντρες Κύπριοι, σέ μάχη αναίμακτη. 
’Εκπρόσωποι τής Κύπρου, θά υποβάλω
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στους άμφικτύονες πρόταση με βάση τό χρησμό 
κι’ εσείς να μπήτε στο θεσμό μας μέ δυο ψήφους. 
’'Αμποτε κι’ άλλα μέρη έλληνικά 
μέ μάχη αναίμακτη δικαίωμα νά κερδίζανε 
σ’ αδελφικές συνεδριάσεις.
Και τώρα θυσίες μέ πλούσια σφάγια 
χρωστάμε στους θεούς 
γιά τούτη τη μεγάλη μέρα.

Ν ί κ ω ν α ς : "Ας ευλογεί ό ’Απόλλωνας τις κεφαλές 
των βλασταριών μας νά τιμάνε πάντα 
τό έλληνικό τους πνεύμα.

Χορός ’Αθλητών: Ειρήνη, ομότροπη τής ευνομίας 
σ’ άποκαλουνε οί ποιητές.
’Εμείς σ’ άποκαλούμε 
«Μητέρα των Πάντων».
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