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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ό άριθμός τών έν ένεργείφ μελών του 'Ομίλου, πασών τών κατηγοριών, 
άνήρχετο μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1954 είς 77.

α) Τακτικά.
1. Σπυριδάκις Κωνσταντίνος
2. Σοφο κλέους θεόκλητος
3. Μερεμέτης ’Αθανάσιος
4. Κρανιδιώτης Νικόλαος
5. Παπαχαραλάμπους Γεώργιος
6. Παπαχρυσοστόμου Χριστόδουλος
7. Ζαμπάρτας Γεώργιος
8. Ζαννετίδης Ζαννέτος
9. Χρυσάνθης Κύπρος

10. Κιτρομηλίδης Μιχαήλ
11. Κιτρομηλίδου Μάγδα
12. Εύαγγελίδης Δημήτριος
13. Γιαλλουρίδης Κωνσταντίνος
14. Λυσιώτης Ξάνθος
15. Πιερίδου—Πασχαλίδου ’Αγγελική
16. Σταυρινίδης Δημοσθένης
17. Μαϊστράλης Άνδρέας
18. Στυλιανού Άνδρέας
19. Καραγιώργη Καλλιόπη
20. Ίωάννου Μαρία
21. Συμεωνίδου Λούλλα
22. Σοφοκλέους Σοφοκλής
23. Μαρκίδης Γεώργιος
24. Χατζησωτηρίου Φώτος
25. Σπανόπουλος Γεώργιος
26. Ίακωβίδης Νικόλαος
27. Παπαΐωάννου Ιωάννης
28. Χρυσαφίνης Γεώργιος
29. Βράχας Φρίξος
30. Ζορμπάς ’Απόστολος
31. Χατζή στεφάνου Κωνσταντίνος
32. Κύρρης Κωνσταντίνος
33. Κουρέας Μιλτιάδης
34. Ρωσσίδης Ν. Γεώργιος
35. θυμόπουλος Δημητριος
36. Τριανταφυλλίδης Μιχαήλ
37. Χαραλάμπους Χρίστος
38. Πουλλίδου “Ηβη
39. Κοκκίνου Ούρανία
40. Χρυσαφίνη ’Ιουλία
41. Χατζηϊωάννου Κυριάκός
42. Ταλιαδώρου Φρόσω
43. Άνδρέου Κώστας
44. Παυλίδης Παύλος
45. Παλάσκας Ζήσης
46. Κωνσταντίνου Όλβία
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VI

47. Δικαίου Γαλάτεια
48. Σεδέρης Κωνσταντίνος
49. Λανίτου Ζ. Δομνίκη
50. Νικολάου Άλέκος

β) 'Έκτακτα.

1. Ίωαννίδου Αύγή
2. Καραγιάννης Γεώργιος
3. Κοσμάς ’Αλέξανδρος
4. Δημητρίου Νίκος
5. Δημητρίου Ναδίνα
6. Κτορίδης Παναγιώτης
7. Μίτλετον Μαρία
8. Κουμπαρίδου ’Αναστασία
9. Ίακωβίδου ’Αλεξάνδρα

10. Τσεριώτου Αία
11. Ίωαννίδου Άθηνά
12. Καφιέρου Μαρία
13. Στελλάκης Στυλιανός
14. Σεβέρης Ζήνων
15. Σεδέρη Ζ. ’Αντιγόνη
16. Άναστασιάδου Λυσιμάχη
17. Καουτσάνης Χριστόδουλος
18. Πούλιας Γεώργιος
19. Χατζηκώστα; Ισμήνη
20. Χατζηκυριάκου Σ. ‘Έλλη
21. Πιερίδου Γ. Νεφέλη
22. Παναρέτου Νάσω
24. Σεβέρη Κ. Λητώ

V) Επίτιμα
1. Μυριβήλης Στρατής, Άθήναι
2. Καλομοίρης Μανώλης, Άθήναι

δ) Άντεπιστέλλοντα.
1. Νικολαΐδης Μελής, Άθήναι
2. Δημαράς Κωνσταντίνος, Άθήναι

Η Δ P Α Σ I Σ
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1953 - 54
1. Κ. Σπυριδάκις, Πρόεδρος
2. Ά. Μερεμέτης, Αντιπρόεδρος
3. θ. Σοφο κλέους, Γραμματεύς
4. Κ. Καραγιώργη, Ταμίας
5. Γ. Παπαχαραλάμπους )
6. Ν. Κρανιδιώτης ) Μέλη
7. Λ. Συμεωνίδου )
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Α) Έσωτερικαί συγκεντρώσεις :
1η συγκέντρωσές. Τή 12η Μαρτίου 1953, ώρα 6 μ.μ. έν τη Σεβερείφ 

Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Εισηγητής ό κ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ ι ς, 
γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γ υμνασίου, πρόεδρος του Έλλην. Πνευματικού 
Όμίλου Κύπρου, μέ θέμα: «Ή μ ό ρ φ ω σ ι ς τής γ υ ν α ι κ ό ς έν 
Κ ύ π ρ ω». Ό εισηγητής προλογίζων λέγει, δτι ή θέσις τής γυναικός παρ’ 
ήμϊν είναι ίδιάζουσα καί λίαν περιορισμένη. 'Η έκπαίδευσις τής γυναικός έν 
Κύπρω μέχ.ρις έσχατων ήτο άποκλειστικώς έπαγγελματική μάλλον (διδασκά- 
λισσαι). ΔΓ αύτό καί τά διαφέροντά της είναι πολύ περιορισμένα καί άβαθή. 
Τό ζήτημα τής έργασίας τής γυναικός άντιμετοπίζεται μόνον άπό τής οίκονο- 
μικής του πλευράς, ούχι δέ καί άπό τής ήθικής του, ώς συμβαίνει μέ τούς 
άνδρας.

θ. Σοφοκλέους: Έφ’ δσον τίθεται τό ζήτημα άπό τής ήθικής του 
πλευράς, πρέπει νά όμολογήσομεν δτι ή γυναίκα παρ’ ήμΐν πολύ όλίγας πνευ
ματικός ανησυχίας έχει.

Χρ. Παπαχρυσοστόμου: Σύμφωνόν λέγει δτι ή κυριωτέρα 
αίτια τής τοιαύτης καταστάσεως τής γυναικός είναι ή μακρά δουλεία.

Ν. Κρανιδιώτης: Άναμφιβόλως ό παράγων οδτος έπηρέασε ση- 
μαντικώς, πρέπει δμως νά λάβωμεν ύπ’ δψιν και τόν κοινωνικόν παράγοντα. 
Μεγάλην εύθύνην διά τήν κατάστασιν αύτήν φέρει ό άνδρας, ό όποιος παρεγνώ- 
ρισε τήν γυναίκα καί τήν κατέστησε σχεδόν νεκρόν μέλος τής κοινωνίας. Παρά 
ταυτα ήρχισε νά παρατηρήται σοβαρά κίνησις πρός άφύπνισιν τής γυναικός, ή- 
τις άρχίζει ν’ άναλαμβάνη πειρισσότερον ύπεύθυνον ρόλον είς τήν κονωνίαν.

Α. Μερεμέτης: Λέγει δτι τό ζήτημα πρέπει νά έξετασθή άπό δύο 
άπόψεων: α) άντικειμενικώς, δηλ. έπί τή βάσει τών έξωτερικών δρων καί β) 
ύποκειμενικώς, δηλ. έπί τή βάσει δρων έξηρτημένων έξ αύτού τούτου του 
άτόμου.

Ή συζήτησις διακόπτεται λόγω τής ώρας, διά νά συνεχισθή είς άλλην 
συγκέντρωσιν, ήτις δμως δέν κατέστη δυνατόν διά διαφόρους λόγους νά πρα- 
γματοποιηθή.

2ασυ γ κέντρωσις. Τή 18η Φεβρουάριου 1954, ώρα 6.30' μ.μ. έν 
τή Σεβερείω Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Εισηγητής ό κ. Ά θ α
νόσιος Μερεμέτης, άντιπρόεδρος του Ε.Π.Ο.Κ. μέ θέμα: «Ό έ- 
παγγελματικός καί κυρίως ό πνευματικός προ
σανατολισμός τών νέων». Ή είσήγησις αϋτη, άναγνωσθεΐσα 
άπό χειρογράφου, δημοσιεύεται συμπεπληρωμένη είς τό δεύτερον μέρος τοΰ 
παρόντος Δελτίου. Είς τήν συγκέντρωσιν ταύτην παρέστησαν ό έκλαμπρότα
τος Γεν. Πρόξενος τής ‘Ελλάδος καί ή Κυρία Α. Παππά καί ό κ. Π. Δόβας, 
Διευθυντής τής Γεωργίας παρά τώ Ύπουργείω Συντονισμού τής Ελλάδος, 
παρεπιδημών ένταΰθα.

Β) Διαλέξεις :
1) Διαλέξεις τοΰ κ. Μελή Ν ι κ ο λ α Î δ η. Προσκλή- 

σει τοΰ Ε. Π. Ο. Κ. ό έν Άθήναις διαμένων γνωστός Κύπριος λογοτέχνης 
καί δημοσιογράφος κ. Μελής Νικολαΐδης, άντεπιστέλλον μέλος τοΰ Όμίλου, 
έδωκε διάλεξιν έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου μέ θέμα 
«Σολωμός καί Π άπαδια μάντης», τήν 7. Απριλίου 1953
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καί ώραν 6 μ.μ. Μετά τήν παρουσίασιν τοΰ όμιλητοΰ ύπό του προέδρου του 
Ε.Π.Ο.Κ. κ. Κ. Σπυριδάκι ό κ. Νικολαΐδης κατά τρόπον άπλοΰν καί εΰλη- 
πτον άνέλυσε τό έργον τών δύο τούτων νεοελλήνων λογοτεχνών καί κατέδειξε 
τά σημεία τής έπαφής των ώς πρός τόν έθνικόν χαρακτήρα τοΰ έργου των, τήν 
θρησκευτικήν χροιάν, τήν αγάπην των πρός τόν έλληνικόν λαόν κτλ. Τήν όμι- 
λίαν παρηκολούθησαν ό Σε®. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Κυπριανός, ό θε- 
οφιλ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνας κ. Γεννάδιος, ό Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Ί. 
Πεσματζογλου, ή Κα Παππά, σύζυγος του έν Κύπρω Γενικού Προξένου τής 
'Ελλάδος, έπιστήμονες, μαθηταί καί πλήθος κόσμου.

2. Δ ι ά λ ε ξ ι ς του κ. Άντιόχου Ε ύ α γ γ ε λ άτου. 
Προσκλήσει του Όμίλου ό ένταΰθα παρεπιδημών καλλιτεχνικός Διευθυντής 
του ’Ελληνικού ’Ωδείου καίγ νωστός “Ελλην συνθέτης κ. Άντίοχος Εύαγγε- 
λάτος ώμίλησεν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν 
22αν Μαΐου 1953 καί ώραν 7 μ.μ. έπί του θέματος «Βασικές μορ
φές τής κλασσικής μουσικής». Ό όμι'λητής άφου 
διέκρινε μεταξύ μοτίβου καί θέματος, άρμονικής ή όμοφώνου καί άντι- 
στικτικής ή πολυφώνου συνηχήσεως, είσήλθεν είς τήν έρμηνείαν βασικών μορ
φών τής μουσικής, του κανόνος, τής φούγκας, τής σουίτας, τής σονάτας καί 
τής συμφωνίας καί εΐτα άνεφέρθη γενικώς είς τήν προγραμματικήν μουσικήν, 
τήν μουσικήν δωματίου κ. ά. Τήν διάλεξιν συνώδευεν έκτέλεσις άντιπροσωπευ- 
τικών άποσπασμάτων έκ φωνογραφικών δίσκων πρός εύκολωτέραν παρακολού- 
θησιν. Παρέστησαν ό Σεβ. Μητροπολίτης Κιτίου κ. ’Άνθιμος, ό Γεν. Πρόξενος 
τής 'Ελλάδος μετά τής Κας Α. Παππά, ό κ. Μανώλης Καλομοίρης, ή κ. Αθή
να Ταρσούλη καί πλήθος φιλομούσων.

3. Διάλεξις του κ. Κ. Σπυριδάκι. ’Επί τή 500ή 
έπετείω άπό τής Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων έγέ- 
νετο φιλολογική συγκέντρωσις τήν 20ήν Μαΐου 1954, ώρα 7.30' μ.μ. έν τή 
μεγάλη αιθούση του Παγκ. Γυμνασίου, καθ’ ήν ώμίλησεν δ Γυμνασιάρχης 
του Παγκ. Γυμνασίου καί Πρόεδρος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. κ. Κ. Σπυριδάκις μέ θέμα 
«Βυζαντινή Αύτοκρατορία καί βυζαντινός πολιτι
σμό ς», καταδείξας τήν σημασίαν τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως άπό έλληνικής καί παγκοσμίου πλευράς. Τήν διάλεξιν παρηκολούθησαν 
μεταξύ άλλων καί δ Γεν. Πρόξενος τής ‘Ελλάδος κ. Α. Παππάς καί δ κ. Μαν. 
Καλομοίρης. Έδημοσιεύθη εις τήν «Ελληνικήν Κύπρον τ. Ε' σ. 116.

4. Διάλεξις τής κ. ’Αθήνας Ταρσούλη τήν Ιην 
’Ιουλίου 1954 καί ώρα 7.15' μ.μ. έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυ
μνασίου μέ θέμα «Ή ’Άνοιξη καί τά λουλούδια χαρά 
τής ζωής μας». Τήν διάλεξιν συνώδευον προβολαί φωτεινών 
εικόνων διαφόρων τοπίων τής Αττικής καί τής Κύπρου ύπό τής Δος Χρυσάκη. 
Ταύτην παρηκολούθησαν καί ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος μετά τής Κας Α. 
Παππά, ό Πρόξενος τής Ελλάδος μετά τής Κας I. Πεσματζόγλου καί πλήθος 
κόσμου.

5. Διάλεξις τοΰ κ. Ξάνθου Λυσιώτη τήν 13ην 
Νοεμβρίου 1953 καί ώραν 11 π.μ. έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκ. Γυμνασίου, 
καθ’ ήν έπανέλαβεν όμιλίαν του γενομένην προσφάτως έν Άθήναις περί τοΰ 
έθνικοΰ ποιητοΰ τής Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη έκθέσας τά τοΰ 
βίου καί τοΰ έργου αύτοΰ. Τή όμιλίαν παρηκολούθησαν μεταξύ άλλων καί δ 
Γεν, Πρόξενος τής Ελλάδος μετά τής Κας Ά. Παππά.

6. Διάλεξις τοΰ κ. Νίκου Κρανιδιώτη περί τοΰ 
Γεωργίου Σ ε φ έ ρ η τήν 18ην Δεκεμβρίου 1953 καί ώραν 6 μ.μ. έν 
τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκ. Γυμνασίου. Έπί τή εύκαιρία τής προσφάτου 
έπισκέψεως είς Κύπρον τοΰ γνωστοΰ ‘Έλληνος ποιητοΰ κ. Γεωργίου Σεφέρη 
καί διά νά καταστή τό εργον του γνωστόν είς εύρύτερον κύκλον, δ κ. Ν. Κρα- 
νιδιώτης, μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Όμίλου, κατ’ άπόφασιν αύτοΰ ώμί
λησεν έπί τοΰ βίου καί τοΰ έργου τοΰ ποιητοΰ, τό όποιον έτοποθέτησε δεόντως 

καί άνέλυσε κατά τρόπον βαθύν καί ~έπαγωγόν. Τήν διάλεξιν έτίμησε καί δ 
Γεν. Πρόξενος τής ‘Ελλάδος κ. Παππάς.

7. Διάλεξις τ ο 0 κ α θ η γ η τ ο 0 τοΰ Εθνικού Πο
λυτεχνείου κ. Σωτηρίου Άγαπητίδου τή 12η Ιανουά
ριου 1954 έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκ. Γυμνασίου. Παρακληθείς ύπδ τοΰ 
Δ. Σ. τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. ό ένταΰθα παρεπιδημών καθηγητής τοΰ Μετσοβείου Πολυ
τεχνείου κ. Σ. Άγαπητίδης ώμίλησεν έπί τοΰ θέματος «Α ί τελευταί
α ι έξελίξεις τής Έ λ η ν ι κ ή ς Οικονομίας» καταδείξας 
διά στατιστικών καί άριθμών τήν άλματικήν πρόοδον, τήν όποιαν έπετέλεσεν ή 
Ελλάς είς όλους τούς τομείς τής έθνικής οικονομίας. Πρός τόν δμιλητήν ύπεβλή- 
θησαν διάφοροι έρωτήσεις, πρός τάς όποιας οδτος άπήντησε διαφωτιστικώτατα. 
Τήν διάλεξιν παρηκολούθησαν ό Μ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Μακάριος, ό 
θεοφ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμϊνος κ. Γεννάδιος, ό Γεν. Πρόξενός τής Ελλάδος 
μετά τής κυρίας Α. Παππά, ό Δήμαρχος Λευκωσίας κ. θ. Δέρβης, δ Δήμαρ
χος Κυρηνείας κ. X. Δημητριάδης, οί διευθυνταί τών Τραπεζών Έθνικής—Α
θηνών, Κύπρου καί Μπάρκλεϋς κ.κ. Γεωργιάδης, Γκαράνης καί Καρολίδης, 
άντιπρόσωποι τοΰ έμπορικου καί άγροτικοΰ κόσμου τής νήσου καί πλήθος 
άλλων άκροατών. )1

8. Διάλεξις τοΰ κ. Μ. Κιτρομηλίδου, καθηγητοΰ 
τής φιλολογίας καί ύποδιευθυντοΰ τοΰ Ελληνικού Γυμνασίου Πάφου, τή 13η 
Φεβρουάριου 1954, ώρα 6.30' μ.μ. έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυ
μνασίου μέ θέμα «Ή Ελληνική Επανάσταση στό Δημο
τικό τραγούδι». Μετά σύντομον εισαγωγήν ύπό τοΰ άντιπροέδρου 
τοΰ Όμίλου κ. Α. Μερεμέτη ό κ. Κιτρομηλίδης παρέθεσε διάφορα δημοτικά 
τραγούδια ποιηθέντα έξ άφορμής διαφόρων γεγονότων τής έπαναστάσεως καί 
άνέλυσε ταΰτα. Τήν διάλεξιν παρηκολούθησαν ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος 
μετά τής Κας Α. Παππά, ό θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμϊνος κ. Γεννάδιος 
καί άρκετός κόσμος.  )23

9. Διάλεξις τοΰ κ. Κώστα Άνδρέου, θεολόγου, κα
θηγητοΰ έν τώ Παγκ. Γυμνασίω, τή 8η Μαΐου 1954, ώρα 7 μ.μ. έν τή μεγάλη 
αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου μέ θέμα «ή θρησκευτι κ ή π ο ί- 
ησις τοΰ Παλαμά», άσχοληθέντος έν έκτάσει μέ τήν θέσιν, τήν ό
ποιαν κατέχει ή θρησκευτική πίστις είς τήν ποίησιν τοΰ Παλαμά.

10. _ Διάλεξις το^ΰ κ. Δημητρ. Εύαγγελίδου, κα
θηγητοΰ τής φιλολογίας έν τώ Π. Γυμνασίω έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ σχολείου 
τούτου τήν 18ην Μαΐου 1954, ώραν 7 μ.μ. μέ θέμα «Μάγια' Δρόσου: 
Τ ό τ ε λ ε υ τα ΐο κορίτσι στή γ ή», άσχοληθέντος μέ τήν ζωήν 
καί τό έργον τής έκ Κωνσταντινουπόλεως διηγηματογράφου Μάγιας 
Δρόσου καί άναλύσαντος διά μακρών τά διηγήματα τής συλλογής της «Τ ά 
τ_ε λευταϊα κορίτσια τής γ ή ς », διά νά φανή ή προσήλωσις 
τής λογοτέχνιδος είς τάς παλαιάς έλληνικάς άξίας.

11. Διάλεξις τοΰ κ. Μανώλη Καλομοίρη, τής Α
καδημίας Αθηνών, έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν 25. 
Μαΐου 1954, ^ώραν 7 μ.μ. Κατά παράκλησιν τοΰ δ. συμβουλίου τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. 
ό παρεπιδημών ένταΰθα γνωστός έλλην μουσουργός καί Ακαδημαϊκός κ. Μ. 
Καλομοίρης έδωσε διάλεξιν έπί τοΰ θέματος: «Τ ό λαϊκό στοιχείο 
στή μουσική τ ο û Μ π ε τ ό β ε ν», καταδείξας δτι καί οί μεγάλοι 
συνθέται ένεπνεύσθησαν άπό τήν λαϊκήν μουσικήν καί έδημιούργησαν έξ αύ
τής άθάνατα έργα.3) Τήν διάλεξιν παρηκολούθησαν ό θεοφιλέστατος Χωρε
πίσκοπος Σαλαμϊνος κ. Γεννάδιος, ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος καί ή κ. Ά. 
Παππά καί πολύς κόσμος.

1) Περίληψις αύτής δημοσιεύεται είς τό παρόν Δελτίον.
2) Ή διάλεξις αύτη δημοσιεύεται είς τό παρόν Δελτίον.
3) Δημοσιεύεται ώσαύτως είς τό παρόν Δελτίον.
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Γ) ’Άλλαι συγκεντρώσεις :
1. Εορτασμός τής ’Εθνικής Επετείου τής 

25ης Μαρτίου έν τή μεγάλη αιθούση του Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν 
24ην Μαρτίου 1953, ώραν 7 μ.μ. Μετά σχετικήν εισαγωγήν ύπό του Προέδρου 
του ’Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκι, έξάραντος ιδιαιτέρως τήν σημασίαν τής μεγά
λης έπετείου διά τήν Κύπρον, άνεγνώσθησαν έπίκαιροι ίστορικαί περικοπαί 
μετά συντόμων έπεξηγήσεων ύπό τών κ.κ. Ίω. Παπαϊωάννου καί Κ. Χατζη
στεφάνου. Είς τήν συγκέντρωσιν παρέστη καί ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος 
κ- Α. Παππάς.

2. 'Εορτασμός τής έπετείου τής ’Εξόδου τοΰ 
Μεσολογγίου έντή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν 
Κυριακήν, 12. ’Απριλίου 1953 καί ώραν ΐΓπ.μ. Μετά σύντομον εισαγωγήν 
ύπό τοΰ άντιπροέδρου τοΰ 'Ομίλου κ. Α Μερεμέτη ό καθηγητής τής φιλολο
γίας κ. Ίω. Παπαϊωάννου, μέλος τοΰ 'Ομίλου, έξέθεσε διεξοδικώς τά γεγο
νότα τής Εξόδου άναπαραστήσας διά ζωηροτάτων χρωμάτων τόν ήρωϊσμόν 
τών πολιορκημένων. ’Εν τέλει έψάλη έπιμνημόσυνος δέησις ύπό χορωδίας μα
θητών τοΰ Π. Γυμνασίου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κ. Κασινοπούλου.

3. Έπιμνημόσυνος συγκέντρωσις έπί τή έπε- 
τ ε ί ω τής 9ης Ί ο υ λ ί ο υ 1821 έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκ. 
Γυμνασίου τήν 9ην Ιουλίου 1953, ώραν 7.15' μ.μ. Μετά τήν καθιερωμένην κα- 
τάθεσιν στεφάνου δάφνης έπί τής προτομής τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
προσφωνοΰντος τοΰ κ. Μ. Κρανιδιώτη καί μετά σύντομον είσαγωγικήν όμιλίαν 
ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ 'Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκι ώμίλησεν ό Γραμματεύς τοΰ 
Ε.Π.Ο.Κ. κ. θ. Σοφοκλέους μέ θέμα: «'Η ιστορική θέσιςτής 9ης Ί ο υ- 
λ ί ο υ».  ) Μετά ταΰτα άπηγγέλθησαν άποσπάσματα έκ τοΰ γνωστού έπους τής 
ένάτης ’Ιουλίου τοΰ Κυπρίου ποιητοΰΒασίλη Μιχαηλίδη, υπό τής Δος Μίνας Πα
ναρέτου τή συνοδεία μουσικής ύποκρούσεως συντεθείσης υπό τοΰ κ. Κ. Κασινο- 
πούλου καί έκτελεσθείσης είς τό πιάνο ύπό τής Δος Δώρας Μορφάκη, χορω
δία δέ έκ μαθητών τοΰ Παγκ. Γυμνασίου έψαλε τό υπό τοΰ κ. Κ. Κασινο- 
πούλου μελοποιηθέν έπίγραμμα τοΰ μ. Σιμού Μενάρδου έπί τοΰ κενοταφίου 
τών έθνομαρτύρων τής 9ης ’Ιουλίου τοΰ εύρισκομένου είς τόν περίβολον τοΰ 
ναού Φανερωμένης. Είς τήν συγκέντρωσιν ταύτην προσήλθον ό Μ. ’Αρχιεπί
σκοπος Κύπρου κ. Μακάριος, ό Πρόξενος τής Ελλάδος μετά τής κυρίας Ί. 
ΙΙεσματζόγλου, ό άντιδήμαρχος κ. Γ. Πούλιας καί άρκετός κόσμος.

1

4. Δεξίωσις κ. Γεωργίου Σεφέρη. Πρός τιμήν τάΰ 
έν Κύπρω παρεπιδημοΰντος "Ελληνος ποιητοΰ καί διπλωμάτου κ. Γ. Σεφέρη 
(Γ. Σεφεριάδου) ό Ε.Π.Ο.Κ. ώργάνωσε συγκέντρωσιν έν τή Σεβερείω Βι
βλιοθήκη τοΰ Παγκ. Γυμνασίου τήν 7ην Δεκεμβρίου 1953 καί ώραν 6.30' μ.μ. 
Κατ’ αύτήν ό Πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκις προσφωνών τόν κ. Σε- 
φέρην έξέφρασε τήν χαράν τοΰ πνευματικού κόσμου τής Κύπρου έπί τή πα
ρουσία τοΰ έκλεκτοΰ έκπροσώπου τής νεοελληνικής ποιήσεως καί ύπεγράμμι- 
σε τήν συμβολήν του είς τά νεοελληνικά γράμματα, ιδιαιτέρως δέ τήν έμμο- 
νήν του είς τήν έλληνικήν παράδοσιν καί ύπό τήν νέαν μορφήν τής τέχνης του. 
Εΐτα ό ιατρός _καί λογοτέχνης κ. Κύπρος Χρυσάνθης, μέλος τοΰ 'Ομίλου, ώ
μίλησεν έπί τοΰ θέματος «Τά γράμματα στήν Κύπρο» έκθέσας περιληπτικός 
τήν πνευματικήν κίνησιν τής Κύπρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σή
μερον. Είς τήν συγκέντρωσιν παρέστησαν ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Μα
κάριος, ό θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος κ. Γεννάδιος, ό Γεν. Πρόξενος 
τής 'Ελλάδος καί ή Κυρία Α. Παππά, ό Δημαρχεύων κ. Γ. Πούλιας κ.α. Ό κ. 
Σεφέρης λαβών τόν λόγον ηύχαρίστησε δΓ άλίγων καί έξέθεσε τάς έντυπώ- 
σεις του έκ τής έπισκέψεώς του είς τήν Κύπρον. Εύθύς μετά τήν φιλολογικήν 

1 ) Έδημοσιεύθη είς 6 συνεχείς έκδόσεις της έν Λευκωσία έκδιδομένης έφημερίδος «’Ελευθε
ρία» (ήμ. 11, 12, 14, 16, 17 ’Ιουλίου 1953).

ταύτην συγκέντρωσιν έγινε δεξίωσις πρός τιμήν τοΰ κυρίου καί τής κυρίας 
Σεφέρη είς τό παρά τήν Λευκωσίαν Κέντρον Μακεδονιτίσσης, είς ήν παρεκά- 
θησε καί ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος μετά τής Κυρίας Α. Παππά καί περί 
τά 20 περίπου μέλη τοΰ 'Ομίλου. Άντηλλάγησαν θερμοί λόγοι κατά τάς προ
πόσεις ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ 'Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκι, τοΰ Γεν. Προξένου 
τής Ελλάδος καί τοΰ κ. Γ. Σεφέρη καί έγένοντο άπαγγελίαι ύπό τών κ.κ. 
Σεφέρη, Γ. Μαρκίδου καί τών κυριών Κ. Καραγιώργη καί Μαρίας Ίωάννου.

5. Συγκέντρωσις έπί τή Εθνική Έπετείω 
τής 25ης Μαρτίου έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνα*- 
σίου τή 24η Μαρτίου 1954, ώρα 6.30' μ.μ. Κατ’ αύτήν μετά είσαγωγικήν όμι
λίαν τοΰ Προέδρου τοΰ 'Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκι (άνεγνώσθησαν ύπό τών κ.κ. 
Ί. Παπαϊωάννου καί Άπ. Ζορμπά, μελών τοΰ 'Ομίλου, ίστορικαί περικοπαί 
έκ τών ’Απομνημονευμάτων τοΰ Π. Πατρών Γερμανού καί τοΰ στρατηγού Μα- 
κρυγιάννη μετά συντόμων έπεξηγήσεων, έν τέλει δέ έψάλη ό Εθνικός "Υμνος 
ύπό μαθητών τοΰ Παγκ. Γυμνασίου.

6. Συγκέντρωσις έπί τή Έπετείω τής Εξόδου 
τοΰ Μεσολογγίου έντή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνα
σίου τή 14η ’Απριλίου 1954, ώρα 7 μ.μ. Μετά τήν είσαγωγικήν όμιλίαν τοΰ 
Προέδρου k. Κ. Σπυριδάκι ό κ. Παύλος Παυλίδης, τέως Γυμνασιάρχης τοΰ 
Έλλην. Γυμνασίου Πάφου καί μέλος τοΰ 'Ομίλου, έξέθεσε τό ιστορικόν τής 
πολιορκίας τής ένδοξου πόλεως, τήν έξοδον καί τήν σημασίαν αύτής είς τήν 
Έλληνικήν ‘Ιστορίαν Έν τέλει χορωδία μαθητών τοΰ Παγκ. Γυμνασίου έψα
λε τόν Εθνικόν "Υμνον.

7. Συγκέντρωσις έπί τή Έπετείω τής 9ης ’Ι
ουλίου 1821: Έπί τή Κυπριακή ταύτη έθνική έπετείω έτελέσθη ειδική 
έπιμνημόσυνος συγκέντρωσις, ή όποια περιελάμβανε: α) στέψιν τής έν τώ κή- 
πω τής ’Αρχιεπισκοπής προτομής τοΰ έθνομάρτυρος ’Αρχιεπισκόπου Κυπρια
νού προσφωνοΰντος τοΰ κ. θ. Σοφοκλέους, β) όμιλίαν ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ 
'Ομίλου κ. Κ. Σπυριδάκι έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου 
μέ θέμα: «'Ο Έθνομάρτυς ’Αρχιεπίσκοπος Κυπρι
ανός (!) καί γ) άποκάλυψιν άναμνηστικής πλακάς έν τώ ύπογείω τοΰ 
κεντρικού κτιρίου τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ένθα κατά τήν παράδοσιν έφι- 
λοξενήθησαν οί πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν άπόστολοι τής Φιλικής 
Εταιρείας, καί δ) έκθεσιν ένθυμημάτων (έγγράφων, εικόνων, άμφίων κ. ά.) 
τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκ. Γυμνασίου 
άπο κειμένων έν τή ’Αρχιεπισκοπή, τώ ίερώ ναώ Χρυσελεούσης Στροβόλου 
καί έν τή ιερά Μονή Μαχαιρα. Είς τήν συγκέντρωσιν ταύτην παρέστησαν ό 
Μ. ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Μακάριος, δστις καί άπεκάλυψε τήν άναμνηστι- 
κήν πλάκα, ό Θεοφ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος κ. Γεννάδιος, ό Γεν. Πρόξενος 
τής Ελλάδος κ. Α. Παππάς καί πολύς κόσμος.
Δ) Συγκέντρωσις Έ/\λήνων Κυπρίων ’Επιστημόνων .*

Μία άπό τάς σημαντικωτέρας πρωτοβουλίας τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. ήτο ή κατόπιν 
προσωπικής προσκλήσεως συγκέντρωσις τών Ελλήνων Κυπρίων Επιστημό
νων έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου τήν Κυριακήν, 6. ’Ιου
νίου 1954, καί ώραν 11 π.μ. 'Η συγκέντρωσις αύτή, είς τήν όποιαν προσήλθον 
περί τούς 250 έπιστή^ονας πάσης έπιστήμης, συνεκλήθη πρωτοβουλία τοΰ 'Ο
μίλου έξ αφορμής τοΰ χαιρετισμού, τόν όποιον άπέστειλε πρός τόν Κυπριακόν 
λαόν τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών διά τού Πρυτάνεως αύτοΰ κ. Άπ. Δασκαλάκη, 
καί τού άγώνος, τόν όποιον άνέλαβε τό Πανεπιστήμιον Αθηνών πρός διαφώ- 
τισιν σύμπαντος τού πνευματικού κόσμου έπί τού κυπριακού ζητήματος. 
Κατά τήν συγκέντρωσιν ταύτην, τής όποιας προήδρευσεν ό Πρόεδρος τού 'Ο
μίλου κ. Κ. Σπυριδάκις, έξετέθη έν άρχή ύπ’ αύτοΰ ό σκοπός τής τοιαύτης 
συγκεντρώσεως, μετά ταΰτα δέ άνεγνώσθη άπαντητικόν ψήφισμα τοΰ έλληνι-

1) Δημοσιεύεται είς τό α' μέρος τοΰ παρόντος Δελτίου.
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κοΰ κυπριακού κόσμου πρός τό Πανεπιστήμιου ’Αθηνών, δπερ έγκριθέν μετά 
σχετικήν συζήτησιν ύπό πάντων τών προελθόντων άπεστάλη είς τά πνευματικά 
ιδρύματα τής Ελλάδος καί είς πλεϊστα του έξωτερικοΰ.

Ε) Ή ϊόρυσις τής προτομής τοΰ έθνικοΰ ποιητοϋ 
Διονυσίου Σολωμού καί τά άποκαλυπτήρια αύτής:
Τό άλλο σημαντικόν έργον τό όφειλόμενον είς τήν πρωτοβουλίαν του 

Ε.Π.Ο.Κ. εΐναι ή ϊδρυσις τής προτομής τοΰ έθνικοΰ ήμών ποιητοϋ Διονυσίου 
Σολωμοΰ έν Λευκωσία. Ή πρό δύο έτών περίπου ληφθείσα άπόφασις περί δι- 
ενεργείας παγκυπρίου' έράνου πρωτοβουλία του Όμίλου, πραγματοποιηθείσα 
κατόπιν συντόνων ένεργειών του Δ. Συμβουλίου καί άλλων μελών αύτοΰ καί 
διά σχετικών έκκλήσεων πρός τό κοινόν, έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας χάρις 
είς τήν πρόθυμον άνταπόκρισιν του κοινού, του όποιου ή συμμετοχή έστω καί 
διά μικρών ποσών ύπήρξεν εύρυτάτη. Ό έρανος οδτος άπέφερεν έν συνόλω 
τό ποσόν τών £888.0.0, έκ τοΰ όποιου ποσόν £731.19.0 διετέθη διά τήν φιλοτέ- 
χνησιν τής προτομής καί τής μαρμάρινης αύτής βάσεως, διά τήν φόρτωσιν καί 
μεταφοράν της είς Λευκωσίαν καί δΓ άλλα συναφή έξοδα. Τό προκύπτον περίσ
σευμα όφείλεται κυρίως είς τήν γενναίαν καί πατριωτικήν άπόφασιν τοΰ Παγ
κυπρίου Συνδέσμου Εργολάβων νά άναλάβη οδτος ίδίαις δαπάναις τήν κα
τασκευήν τής έκ μπετόν βάσεως καί τοΰ περιβόλου αύτής συμφώνως πρός τάς 
ύποδείξεις καί τά σχέδια τοΰ φιλοτεχνήσαντος τήν προτομήν γλύπτου κ. Ί. 
Νοταρά καί τήν τοποθέτησιν τής προτομής. Ή έργασία αΰτη, γενομένη ύπό 
τήν προσωπικήν έπίβλεψιν τοΰ καλλιτέχνου καί τοΰ μηχανικού τοΰ δήμου 
Λευκωσίας κ. Λ. Δημητριάδου, άπετέλεσε σημαντικήν οικονομικήν έπιβάρυνσιν 
τοΰ Συνδέσμου Εργολάβων, διά τήν όποιαν ό Σύνδεσμος οδτος είναι άξιος 
τής εύγνωμοσύνης τοΰ Όμίλου καί τοΰ Παγκυπρίου έλληνικοΰ κοινού. Τό διά 
τόν λόγον τούτον προκΰψαν περίσσευμα θά διατεθή κατ’ άπόφασιν τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου διά τόν έξωραϊσμόν τοΰ περί τήν προτομήν χώρου καί εις άλλους 
άναλόγους σκοπούς.

Τήν φιλοτέχνησιν τής προτομής ό "Ομιλος άνέθεσεν είς τόν έν Άθήναις 
γλύπτην κ. Ίωάννην Νοταραν, δστις πραγματικώς άνέλα&ε τό έργον τούτο 
μετ’ ένθουσιασμοΰ καί άφοσιώσεως συμπληρώσας τούτο είς μικρόν σχετικώς 
διάστημα. Τό έργον, ώς όμολογεΐται ύπό πάντων, έσχεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν, 
τοΰ καλλιτέχνου έμψυχώσαντος αληθώς είς τό μάρμαρον τήν άρρενωπήν καί 
έπιβλητικήν μορφήν τοΰ ’Εθνικού Ποιητοϋ ήμών κατά τρόπον προκαλοΰντα 
βαθυτάτην έντύπωσιν καί είς τούς άπλοϊκωτέρους άκόμη άνθρώπους τοΰ λαοΰ.

Ή προτομή έστήθη είς τήν παρά τόν παιδικόν κήπον Γέφυραν Γεωργίου 
τοΰ Ε'. μετονομασθέντος τοΰ περί αύτήν χώρου άποφάσει τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου Λευκωσίας είς Πλατείαν Διονυσίου Σολωμοΰ. Τά άποκαλυπτή
ρια τής προτομής έγένοντο τήν Κυριακήν, 20 ’Ιουνίου 1954, καί ώραν 11.30' 
π.μ. κατόπιν σεμνοτάτης καί ύποβλητικής τελετής, είς ήν παρέστησαν ό Μ. 
’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Μακάριος, ό Παν. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Κυ
πριανός, ό θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμΐνος κ. Γεννάδιος, ό Γεν. Πρόξενος 
τής Ελλάδος έν Κύπρω κ. Α. Παππάς μετά τής συζύγου του, ό Πρόξενος τής 
Ελλάδος κ. Ρ. Κανακάρης-Ροΰφος, ό Δήμαρχος Λευκωσίας κ. θεμ. Δέρβης 
μετά τοΰ Άντιδημάρχου κ. Γ. Πούλια και μελών τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου 
Λευκωσίας, τό Δ. Συμβούλιον καί τά μέλη του Έλλην. Πνευματικού Όμίλου 
Κύπρου, σχολικοί έφοροι, καθηγηταί καί διδάσκαλοι άπό δλην τήν νήσον καί 
πολύς κόσμος. 'Η Φιλαρμονική τοΰ Γ.Σ.Π. εύγενώς παραχωρηθεΐσα συνέβα- 
λεν σημαντικώς είς τόν λαμπρότερον έορτασμόν τοΰ γεγονότος, άνακρούσα- 

' σα είς τό τέλος τής τελετής τόν Εθνικόν "Υμνον. Κατά τήν τελετήν αύτήν τών 
άποκαλυπτήριων τής προτομής μετά τήν προσέλευσιν τών έπισήμων ώμίλησε 
πρώτον ό Πρόεδρος τής Ε.Π.Ο.Κ. άναφερθείς είς τήν σημασίαν τοΰ έργου καί 
παραδώσας έν τελεί τής όμιλίας του, ήτις δημοσιεύεται κατωτέρω, τό έργον
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εις τόν Δήμον Λευκωσίας. Εΐτα ό έντιμος Δήμαρχος Λευκωσίας ώμίλησε δΓ 
όλίγων περί τής άξίας του έθνικοΰ ποιητοΰ διά τόν έλληνισμόν καί τής σημα
σίας του προκειμένου έργου _καί τέλος ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου άπεκά- 
λυψε διά συντόμου προσλαλιάς τήν προτομήν, καθ’ ήν στιγμήν ή Φιλαρμονική 
άνέκρουε τόν Εθνικόν "Υμνον. Μαθηταί του Παγκυπρίου Γυμνασίου είχον σχη
ματίσει κύκλον περί τήν προτομήν καί έτήρησαν τήν τάξιν κατά τήν τελετήν.

Προσφώνησις τοΰ προέδρου τοΰ E.I1.C.K. κ. Σπυριδάκι κατά την τελετήν 
τών αποκαλυπτηρίων της προτομής τοΰ εθνικού ποιητοΰ Διονυσίου

Σολωμοΰ έν Λευκωσία τή 20. ’Ιουνίου 1954.

'U Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου παραδίδει σήμερον μετά ι
διαιτέρας χαράς εις τόν Δήμον Λευκωσιατών, τόν τής πρωτευούσης τής νήσου, 
τήν διά παγ κυπριών έράνων πρωτοβουλία αύτου ιδρυθεί σαν έν τή πλατεία 
ταύτη προτομήν του έθνικοΰ ήμών ποιητοΰ Διονυσίου Σολωμου, ίνα αϋτη κο- 
σμή εις τό μέλλον τήν πόλιν ταύτην καί άποτελή έθνικόν σύμβολον δι’ όλόκλη- 
ρον τήν νήσόν μας.

Ό λόγος, ό όποιος ώδήγησε τόν Ελληνικόν Πνευματικόν "Ομιλον Κύ
πρου πρό δύο περίπου έτών νά διενεργήση παγκύπριον έρανον πρός τόν σκο
πόν τούτον, ήτο, διότι οδτος έκρινεν ότι θά έπρεπεν είς τήν άπομεμακρυσμένην 
ταύτην γωνίαν τοΰ έλληνικοΰ κόσμου νά στηθή ώς αιώνιον σύμβολον δεσμού 
πρός τήν έλευθέραν πατρίδα ή προτομή τοΰ πρωτεργάτου τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας καί κορυφαίου έθνικοΰ μας ποιητοΰ, τοΰ ύμνητοΰ τούτου τής έλ- 
ληνικής έλευθερίας. Ήθέλησεν, ίνα χρησιμεύση ή προτομή αΰτη άφ’ ένός μέν 
ώς έκδήλωσις έλαχίστης τιμής, τήν όποιαν όφείλει σύμπας ό πνευματικός κό
σμος, όπουδήποτε τής έλληνικής γής καί αν οδτος εύρίσκεται, καί ύπό οίασδή- 
ποτε πολιτικός συνθήκας, έλευθερίας ή δουλείας, καί αν διατελή, πρός τόν 
πρύτανιν τών νεοελλήνων ποιητών, άφ’ έτέρου δέ, ίνα χρησιμεύη αυτή ως διδα
σκαλία πνευματική καί έθνική είς τούς άτενίζοντας τήν εύγενή είς πνεύμα, 
πνευματικήν δημιουργίαν καί καταγωγήν γαλήνιον ταύτην μορφήν.

Ό Διονύσιος Σολωμός είναι είς πάντας γνωστός ώς ό ποιητής τοΰ έθνι- 
κοΰ ήμών ϋμνου, τόν όποιον άπαρτίζουσιν αί πρώται στροφαί τοΰ ϋμνου είς 
τήν έλληνικήν έλευθερίαν. Ζών ό ποιητής είς χρόνους, καθ’ ους τάς έλληνικάς 
χώρας καί νήσους συνεκλόνιζεν ή έθνική κατά τών Τούρκων έξέγερσις πρός 
άπόκτησιν τής πρό αιώνων άπολεσθείσης έθνικής έλευθερίας τών Ελλήνων, 
ήσθάνθη βαθύτατα τό μέγεθος τής σημασίας τοΰ έθνικοΰ άγώνος, έστω καί αν 
δέν μετείχε τούτου προσωπικώς, καί ήδη διαρκοϋντος τούτου καί πρό τής όρι- 
στικής συγκροτήσεως τοΰ έλληνικοΰ κράτους καί έν μέσω τής άγωνιώδους 
πάλης καί των θυσιών τοΰ έθνους έδημιούργησε τόν ύμνον πρός τήν έλληνικήν 
έλευθερίαν ώς αιώνιον σύμβολον τών ύψηλοτέρων ιδανικών, πρός τά όποια 
σύμπασα ή άνθρωπότης κατ’ έξοχήν άπό τών χρόνων τών Μαραθωνομάχων καί 
τών Σαλαμινομάχων μέχρι τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τής συγχρόνου 
ήμών έποχής προσβλέπει καί ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει ότι θά έξακολου- 
θήση αιωνίως πρός ταΰτα νά προσβλέπη καί είς τό μέλλον.

Συνεπώς τόν Διονύσιον Σολωμόν δέν θεωροΰμεν άπλώς ώς ένα έθνικόν 
ποιητήν—τοιοΰτοι όνομάζονται καί πλεΐστοι άλλοι, οί όποιοι είς τά ποιήματά 
των άπετύπωσαν τήν ψυχήν τοΰ έθνους—ούδ’ ώς ένα άπλώς πνευματικόν ήγέτην 
καί μεγαλόπνοον λογοτέχνην—τοιοΰτος άνεγνωρίσθη ύπό πάντων τών νεωτέρων 
'Ελλήνων καί ξένων κριτικών καί ή μελέτη αύτοΰ σύν τω χρόνω τόν άναδεικνύει 
άκόμη μεγαλύτερον—, άλλά τόν θεωροΰμεν κατ’ έξοχήν ώς έθνικόν σύμβολον. 
Ό _ϋμνος του είς τήν έλληνικήν έλευθερίαν όρισθείς έπισήμως ώς ό έθνικός 
ήμών ύμνος καί άνακρουόμενος είς πάσαν έθνικήν έκδήλωσιν όχι μόνον συγ- 
κινεί τάς έλληνικάς ψυχάς όσων πιστεύουν είς τήν κατ’ έξοχήν έλληνικήν ι
δέαν τής έθνικής έλευθερίας, άλλά καί ύποβάλλει τό έθνικόν καθήκον είς πάν
τα τά γνήσια τέκνα τής έλληνικής πατρίδος. Μέ τόν ύμνον τούτον μετ’ όλίγον
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Οά άποκαλύψωμεν τήν μορφήν τοϋ ποιητοΰ, τήν φιλότεχνη θείσαν είς πεντελή- 
σιον μάρμαρον υπό του διακεκριμένου ’Αθηναίου γλύπτου Ίωάννου Νοταρά. 
’Ας προσατενίζωμεν πρός τήν έθνικήν ταύτην μορφήν άπό τής στιγμής ταύτης 
μέ τόν δέοντα σεβασμόν καί ας στέφωμεν ταύτην είς πάσαν έθνικήν μας έορ- 
τήν έμπνεόμενοι άπό τήν ποίησιν καί τόν ένθουσιασμόν του, τούς στοχασμούς 
καί τάς ύποθήκας του. Διότι παρ’ δλον δτι πλείστα τών έργων του ποιητοΰ 
και δή τά μεγάλα έχΌυν χαθή ή διετηρήθησαν ώς απλά συντρίμματα καί σχε
διάσματα, ή βαθυστόχαστος σκέψις, τά λυρικά συναισθήματα καί ό έθνικός 
παλμός προβάλλουν άπό τά σωθέντα δημιουργήματά του καί διδάσκουν τό 
πνεύμα καί τήν ψυχήν καί όδηγουν πρός τά έθνικά πεπρωμένα τής φυλής, οΐα 
διέγραψεν ό ύμνος είς τήν έλευθερίαν, ό Κρητικός καί ιδίως ή καταπληκτική 
σύνθεσις τών έλευθέρων πολιορκημένων του ποιητοΰ.

Δέν είναι ή ώρα νά άναλύσωμεν τάς μεγάλας ή τάς μικροτέρας ποιητικός 
συνθέσεις τού μεγαλοπνόου έθνικού μας ποιητου καί τήν πνευματικήν τούτων 
ή λογοτεχνικήν των άξίαν είς τήν άνάπτυξιν ποικίλων άπόψεων περί τών έργων 
του. .Η περί αύτών βιβλιογραφία, μακράν τού νά έχη συμπληρωθή, αν ήθελε 
καταγραφή, θά κατελάμβανε τόμον όλόκληρον. Πας τις καί ό έλάχιστα μορ
φωμένος Νεοέλλην πρέπει νά έχη άναμφιβόλως γνωρίσει πολλά ή όλίγα τό
σον έκ τών ποιητικών καί λοιπών συνθέσεων τού ποιητοΰ, δσον καί έκ τών πε
ρί αύτού βιβλιοκριτικών ή άναλυτικών έργασιών. Ή σημερινή τελετή ας δώση 
τήν εύκαιρίαν καί τήν άφορμήν είς τόν κυπριακόν έλληνικόν λαόν νά έγκύψη 
βαθύτερα είς τήν μεγαλόπνοον ποίησιν καί είς τήν πολύπλευρον πνευματικήν 
καί έθνικήν μορφήν τού Διονυσίου Σολωμοΰ. Προσβλέπων οδτος τήν γαλήνιον 
μορφήν του έπί τού μαρμάρου ας άντλή έντεύθεν τήν πνευματικήν καί έθνικήν 
διδασκαλίαν, ή οποία ώς άρωμα θά σκορπίζεται είς δλους γύρω.

Τήν φύλαξιν τού έργου έμπιστεύεται άπό τής σήμερον ό Έλληνικός Πνευ
ματικός "Ομιλος Κύπρου είς τόν Δήμον Λευκωσιατών, άπό μέρους τού όποιου 
θά παραλάβη τούτο κατά τήν σημερινήν έπίσημον στιγμήν ό έντιμος Δήμαρ
χος Λευκωσίας. Έπί τή εύκαιρίφ δέ ταύτη έπιθυμώ άπό μέρους τού Ελληνικού 
Πνευματικού Όμίλου Κύπρου νά ευχαριστήσω αύτόν καί τό περί αύτόν Δημο
τικόν Συμβούλιον διά τήν εύμενή άνταπόκρισιν, τήν όποιαν έπέδειξεν είς τήν 
αίτησιν αύτού νά παραχωρήση θέσιν, ϊνα στηθή τό έργον, έν τή πλατεία ταύ
τη, ή όποια άπό τούδε πρέπει νά φέρη τό όνομα «Πλατεία Διονυσίου Σολω
μοΰ», ώς καί διά τήν δλην βοήθειαν, τήν όποιαν διά τοΰ δημοτικού μηχανικού 
καί τής τεχνικής δπηρεσίας τού Δήμου παρέσχεν οδτος πρός διευθέτησιν τού 
χώρου καί ϊδρυσιν τού έργου. Εύχαριστούμεν πάντας καί δημοσία. Ό Ελλη
νικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου αισθάνεται ιδιαιτέραν ύποχρέωσιν νά εύ- 
χαριστήση θερμώς τόν διακεκριμένον γλύπτην κ. Ί. Νοταράν διά τήν φιλο- 
τέχνησιν τής προτομής καί τήν έπόπτευσιν τής έκτελέσεως καί ίδρύσεως τού 
δλου έργου, τό όποιον λαμπρώς ήδη θά κοσμή τήν πρωτεύουσαν τής νήσου. Εύ- 
χαριστοΰμεν περαιτέρω δλους έκείνους, οί όποιοι προσέφεραν τήν ήθικήν καί 
τήν υλικήν αύτών ένίσχυσιν πρός πραγματοποίησιν τού έργου, ιδιαιτέρως δέ 
τόν Σύνδεσμον Εργολάβων Κύπρου, ό όποιος άνέλαβε πάσαν τήν δαπάνην 
διά τήν ΐδρυσιν τής προτομής είς τήν θέσιν ταύτην μή φεισθείς χρημάτων, κό
που καί χρόνου, καί όποιος ουτω έχει τήν τιμήν τής προσφοράς τού έργου 
συμπληρωμένου είς τήν Λευκωσίαν καί τήν δλην Κύπρον. Τελευταίον, άλλ’ ούχί 
έσχατον, εύχαριστούμεν τόν Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον καί Εθνάρχην ή- 
μών, διότι εύηρεστήθη νά προστή τής σημερινής τελετής καί εύλογήση άπό μέ
ρους τής Εκκλησίας Κύπρου τό έργον καί προβή είς τήν άποκάλυψιν αύτού 
είς κοινήν θέαν.

Καί νύν παραδίδων τό έργον άπό μέρους τοΰ Ελληνικού Πνευματικού 'Ο
μίλου Κύπρου είς τόν έντιμον Δήμαρχον Λευκωσίας ώς έκπρόσωπον αύτής καί 
παρακαλών τόν Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον νά άποκαλύψη άμέσως μετά 
ταύτα τούτο είς τήν κοινήν πάντων θέαν, όραματίζομαι τήν στιγμήν, καθ’ 
ην ή ύπό τοΰ μεγάλου μας έθνικοΰ ποιητοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ ύμνηθεΐσα 
έλληνική έλευθερία θά πετάξη διά τών πτερών τής Νίκης πρός τήν ταλαίπω-
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ρον ταύτην καί έπί αιώνας δουλεύουσαν ελληνικήν νήσον τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου καί θά κάμη νά ξαναζωντανεύσουν οί χρόνοι του Όνησίλου, του 
Κίμωνος καί του Ευαγόρου, διο^ νά δυνηθώμεν καί ήμείς νά προσφωνήσωμεν 
αύτήν εύρισκομένην έν μέσω ήμών διά τών αύτών λόγων, διά τών όποιων καί 
έκεΐνος τήν προσεφώνει, διαρκούσης τής έλληνικής έθνεγερσίας του 1821, δτε 
ώραματίζετο μακρόθεν έλευθέραν τήν έλληνικήν χώραν, τήν αίμάσσουσαν 
καί παλαίουσαν άκόμη κατά μακροχρονίου δυνάστου, καί άνεφώνει τότε πρός 
αύτήν, δπως θά πρέπει ν’ άναφωνησωμεν τώρα καί ήμείς «χαίρε, ώ χαιρε 
’Ελευθερίά».

ΣΤ) Ό Γ Διαγωνισμός Διηγήματος τοΰ Ε.Π.Ο.Κ. :
Είς τόν γ' τούτον κατά σειράν διαγωνισμόν διηγήματος έπί θεμάτων ει

λημμένων έκ τής καθόλου έλληνικής ιστορίας καί ζωής ύπεβλήθησαν έν δλω 5 
διηγήματα. Έκ τούτων ή κριτική έπιτροπεία άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Χρ. 
Παπαχρυσοστόμου, ώς είσηγητοΰ, Κ. Χρυσάνθη καί Κ. Χατζηστεφάνου προέ- 
κρινεν ώς άξιον τοΰ πρώτου βραβείου καί τοΰ έκ £10.0.0 χρηματικού έπά- 
θλου τό διήγημα «Ταξείδι στά περασμένα» τοΰ έκ Χανίων 
Κρήτης κ. Γ ε ω ρ γ . Β. Μ α ν ο υ σ ά κ η, του δέ έπαίνου τό διήγημα 
«Ό Καλόγερος τ’ "Α η—Λ ι ά » τοΰ έκ Λευκωσίας κ. 'Ιακώ
βου Κυθρεώτου. Ή άνάγνωσις τής έκθέσεως τής κριτικής έπιτρο- 
πείας καί ή άποκάλυψις τών βραβευθέντων έγένετο κατά τήν έτησίαν γενικήν 
συνέλευσιν τής 26ης Δεκεμβρίου 1953 έν τή Σεβερείω Βιβλιοθήκη τοΰ Παγ- 
κυπρίου Γυμνασίου. Πρός τούς βραβευθέντας άπενεμήθησαν σχετικά τιμητικά 
διπλώματα. Τά βραβευθέντα διηγήματα έδημοσιεύθησαν είς τό φιλολογικόν 
περιοδικόν «Κυπριακά Γράμματα» (άριθμ. 225,226 Μάρτ., Άπρίλ. 1954).

Ζ) ’Έκθεσις Ζωγραφικής :
'0 Ελληνικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου ένεργών έντός τών ύπό τοΰ 

Καταστατικού του διαγραφομένων πλαισίων πρός ένθάρρυνσιν πάσης καλ
λιτεχνικής κινήσεως καί δημουργίαν καλλιτεχνικών ένδιαφερόντων είς τό κοι
νόν έθεσε ύπό τή αιγίδα του δύο έκθέσεις ζωγραφικής διενεργηθείσας κατά 
τήν περίοδον ταύτην:

α) Τοΰ γνωστού Κυπρίου ζωγράφου κ. Ί ω ά ν ν ο υ Κ ι σ σ ο ν έ ρ- 
γ η έν τή αιθούση τών Γυναικείων Σωματείων Λευκωσίας (όδός Χαριλάου 
Τρικούπη 88) άπό τής 16ης μέχρι τής 26ης ’Οκτωβρίου 1953. Τό έπίσημον 
άνοιγμα τής Έκθέσεως ταύτης έγένετο τήν 15ην ’Οκτωβρίου ώραν 5 μ.μ. πα- 
ρισταμένων τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Μακαρίου, τοΰ Γεν. Προ
ξένου τής Ελλάδος καί τής κ. Α. Παππά, τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ 'Ομίλου καί 
πολλών φιλοτέχνων. Ή έκθεσις ύπήρξεν έπιτυχής, διότι καί άρκετοί έπισκέ- 
πται προσήλθον είς αύτήν καί σημαντκός άριθμος πινάκων τοΰ κ. Κισσονέργη 
έπωλήθη. Ό Έλλην. Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου ήγόρασε διά τήν συλλο
γήν του δύο άντιπροσωπευτικούς πίνακας τοΰ καλλιτέχνου, δστις διέθεσε 
10% έκ τών πραγματοποιηθεισών πωλήσεων ύπέρ τοΰ 'Ομίλου.

β) Του "Ελληνος ζωγράφου κ. Στέλιου Όρφανίδου ώ- 
σαύτως είς τό οίκημα τών Γυναικείων ’Οργανώσεων Λευκωσίας (Τρικούπη 
88) άπό τής 15ης ’Απριλίου μέχρι τής 4ης Μαΐου 1954. Τό άνοιγμα τής έκθέ
σεως έγινε τήν 15ην ’Απριλίου ώραν 6 μ.μ. παρισταμένων τής Α. Μ. τοΰ Άρ- 
χιεπισκόπου_ Κύπρου κ. Μακαρίου, τοΰ Γεν. Προξένου τής Ελλάδος καί τής 
κ. Α. Παππά καί πολλών φιλοτέχνων. Καί ή έκθεσις αυτή έσημείωσεν άρκετήν 
έπιτυχίαν άπό άπόψεως έπισκεπτών καί διαθέσεως πινάκων, έκ τών όποιων 
ένα ήγόρασε καί ό Ε.Π.Ο.Κ. διά τήν συλλογήν του.Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π.Ο Κ. κ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ 26. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1953.

’Αξιότιμα μέλη τοΰ 'Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου,
Ή λήξις ένός έπί πλέον έτους τής ζωής τοΰ 'Ομίλου μας συνήγαγεν ήμάς 

σήμερον, ϊνα άνασκοπήσωμεν τα κατά τό έτος τοΰτο έπιτελεσθέντα καί άκού- 
σωμεν τάς εισηγήσεις τών μελών έπί τής μελλοντικής πορείας αύτοΰ. Άρχό- 
μενος τής άνακοινώσεως ταύτης έπιθυμώ ιδιαιτέρως νά έξάρω τό γεγονός δτι 
ή όλιγοχρόνιος ζωή τοΰ 'Ομίλου έπέβαλεν αύτόν είς τήν συνείδησιν τοΰ πνευ
ματικού κόσμου τής νήσου ήμών καί προεκάλεσε τήν έκτίμησιν καί τοΰ έν γέ- 
νει έλληνικοΰ κόσμου. Ή έξέλιξις των πραγμάτων άπέδειξεν δτι ή ίδρυσις 
τοΰ 'Ομίλου ήτο άναγκαία πρός συνένωσιν τών πνευματικών δυνάμεων τοΰ 
τόπου μας καί καθοδήγησιν αύτών είς τήν πνευματικήν έν γένει ζωήν. Τά 
μέλη ηύξήθησαν ήδη είς 72, τακτικά καί έκτακτα. Άλλά παρ’ δλον δτι ό “Ο
μιλός μας έπέτυχεν έν μέρει είς τάς έπιδιώξεις του ταύτας, δέν δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν δτι έφθασεν είς ικανήν άνάπτυξιν τούτων καί τούτο διά λόγους άνε- 
ξαρτήτους αύτοΰ. Δέν έπέτυχε πρό παντός ό "Ομιλός μας νά κινήση είς έπαρ- 
κή βαθμόν τά λιμνάζοντα νερά καί νά ώθήση τό πολύ κοινόν είς έπιδίωξιν 
ούσιαστικωτέρων πνευματικών ένδιαφερόντων. Τούναντίον αί πολιτικαί καί κοι
νωνικοί συνθήκαι τοΰ τόπου μας έχουν ίσχυροτέραν έπίδρασιν τών καλών 
προσπαθειών ένός πνευματικού 'Ομίλου. Άλλά τό γεγονός τούτο δέν θά άπο- 
θαρρύνη ήμάς έν τή έπιτελέσει τού έργου μας, τούναντίον πρέπει νά μάς χα- 
λυβδώνη είς τάς έπιδιώξεις μας, διότι τό έργον μας προέρχεται άπό έσωτερι- 
κήν πίστιν καί ή έσωτερική πίστις δέν καταβάλλεται ύπό οίωνδήποτε έξωτερι- 
κών παραγόντων όσονδήποτε καί άν είναι οΰτοι ισχυροί.

Μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρήσεις έρχομαι είς τήν λεπτομερή κατά 
τό δυνατόν άνάλυσιν τών κατά τό λήξαν έτος επιτελεσθέντων ύπό τού 'Ομί
λου ήμών. Έσυνεχίσθησαν πρώτον, αν καί είς περιωρισμένον βαθμόν, αί έσω- 
τερικαί συγκεντρώσεις τών μελών. Είς μίαν έξ αύτών ό Πρόεδρος τού 'Ομίλου 
έκαμεν είσήγησιν έπί τού θέματος «'Η μόρφωσις τής γυναικός έν Κύπρω». 
Έπί τής είσηγήσεως ταύτης προεκλήθη συζήτησις μεταξύ τών παραστάντων, 
άλλά πρέπει νά παρατηρήσω δτι τό θέμα δέν έκίνησεν, ώς άνεμένετο, τό ένδι- 
αφέρον τών πλείστων έκ τών άνδρικών ούτε έκ τών γυναικείων μελών τού 
'Ομίλου. Διό δέν έπανελήφθη ή συζήτησις, άν καί δέν είχε τερματισθή αύτη 
έν τή πρώτη συγκεντρώσει τών μελών. "Αλλαι έσωτερικαί συγκεντρώσεις δέν 
έγένοντο, άλλ’ ύπάρχει πρόθεσις αδται νά συνεχισθώσι κατά τό προσεχές 
έτος, διότι έκ τούτων δύνανται νά προκύψωσι πολλά καλά, έν δ’ έξ αύτών εί
ναι ή προσωπική έπαφή μεταξύ τών μελών.

Δευτέρα έκδήλωσις τής δράσεως τού ‘Ομίλου ήμών ύπήρξαν οί έορτα- 
σμοί διαφόρων έθνικών έπετείων. Οΰτοι καθιερωθέντες ύπό τοΰ 'Ομίλου ήδη 
άπό τής ίδρύσεώς του, ΐνα τελώνται καθ’ έκαστον έτος, προεκάλεσαν περισσό
τερον ένδιαφέρον. Οί γενόμενοι έορτασμοί ύπήρξαν α) ό έπί τή έπετείω τής 
25. Μαρτίου, καθ’ ήν μετά εισηγητικήν όμιλίαν τοΰ προέδρου άνεγνώσθησαν 
υπό μελών τοΰ 'Ομίλου άποσπάσματα έξ 'ιστορικών περί τοΰ μεγάλου άγώνος 
έργων καί απομνημονευμάτων, β) ό έπί τή έπετείω τής έξόδω τοΰ Μεσολογ
γίου, καθ’ δν ώμίλησεν ό καθηγητής κ. Ί. Παπαϊωάννου, γ) τό μνημόσυνον τής 
500. έπετείου τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, είς 
δ ώμίλησεν ό πρόεδρος τοΰ 'Ομίλου έπί του θέματος «Βυζαντινή Αύτοκρα- 
τορία καί βυζαντινός πολιτισμός» καί δ) τό μνημόσυνον έπί τή έπετείω τής 
9. Ιουλίου, είς δ ώμίλησεν ό γραμματεύς τοΰ δ.σ. κ. θ. Σοφοκλέους, άφοΰ 
προηγουμένως ό κ. Ν. Κρανιδιώτης έστεψε μετά καταλλήλου προσφω^σεως
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τήν έν τώ κήπω τής ’Αρχιεπισκοπής προτομήν του Έθνομάρτυρος ’Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού.

Κατά τήν διάρκειαν του έτους ώργανώθησαν ώσαύτως πολλαί διαλέξεις 
ύπό μελών του Όμίλου καί άλλων προσκεκλημένων αύτοϋ. Ώμίλησε πρώτον 
προσκληθείς ό έν Κύπρω παρεπιδημήσας Κύπριος, άλλ’ έν Άθήναις έγκατεστη- 
μένος λογοτέχνης καί δημοσιογράφος κ. Μελής Νικολαΐδης, άντεπιστέλλον 
μέλος του Όμίλου, μέ θέμα «Σολωμός καί Παπαδιαμάντης», ή δέ καθηγή- 
τρια κ. Κ. Καραγιώργη μέλος τού δ.σ. καί ταμίας του Όμίλου, άπήγγειλε 
ποιήματα τού έθνικοΰ μας ποιητού. Δεύτερος όμιλητής είς τήν σειράν τών 
διλέξεων τούτων ήτο ό κ. Άντίοχος Εύαγγελάτος, διακεκριμένος “Ελλην μου
σικός καί διευθυντής τής όρχήστρας τής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ό όποιος 
προσκληθείς ύπό τού Όμίλου ώμίλησεν έπί τού θέματος «Βασικές μορφές τής 
κλασσικής μουσικής». Ή διάλεξις συνωδεύθη ύπό μεταδόσεως χαρακτηριστι
κών μουσικών τεμαχίων διά δίσκων ραδιογραμμοφώνου. Τρίτον ώμίλησεν 
ώσαύτως προσκληθεΐσα ή έξ Ελλάδος, γνωστή δέ καί έξ άλλων διαλέξεών 
της καί έργασιών της λογοτέχνις καί καλλιτέχνις κ. Άθηνά Ταρσούλη δια- 
πραγματευθείσα τό θέμα «Ή άνοιξη καί τά λουλούδια χαρά τής ζωής μας». 
'Η διάλεξις συνωδεύθη ύπό ώραίων φωτεινών έγχρώμων προβολών έλληνικών 
καί κυπριακών τοπίων γενομένων ύπό τής δος Χρουσάκη. Τετάρτη διάλεξις 
έγένετο ύπό του γνωστού Κυπρίου ποιητού κ. Ξάνθου Λυσιώτου μέ θέμα «Βα
σίλης Μιχαηλίδης, ό έθνικός ποιητής τής Κύπρου». 'Η αύτή διάλεξις έγένετο 
προηγουμένως ύπό τού αύτου έν Άθήναις. Πέμπτη καί τελευταία διάλεξις έγέ
νετο ύπό του καθηγητου κ. Νίκου Κρανιδιώτου, μέλους τού δ.σ. τού Όμίλου, 
μέ θέμα «Ό ποιητής Γεώργος Σεφέρης». ‘Η τελευταία αυτή διάλεξις τού 
Όμίλου έγινε πρός τιμήν τού πρό τίνος χρόνου έν Κύπρω παρεπιδημήσαντος δι
ακεκριμένου "Ελληνος διπλωμάτου καί λογοτέχνου κ. Γεωργίου Σεφέρη ή 
Σεφεριάδου, τού όποιου, ώς γνωστόν, ή ποίησις έξετιμήθη είς μέγαν βαθμόν 
έν Εύρώπη, ιδία δ’ έν ’Αγγλία καί Γαλλία.

Τάς διαλέξεις ταύτας έτίμησαν διά τής παρουσίας των ό Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος, οί Πανιερώτατοι Μητροπολΐται, ό έκλαμπρότατος Γενικός 
Πρόξενος καί ό έντιμος Πρόξενος τής 'Ελλάδος μετά τών έριτίμων κυριών των 
καί έκπρόσωποι τών γραμμάτων καί τών τεχνών έξ 'Ελλάδος καί Κύπρου.

Πρός τιμήν τού ποιητού κ. Γ. Σεφέρη ό 'Όμιλος ήμών ώργάνωσεν ειδι
κήν πνευματικήν έορτήν καί έν συνεχεία φιλικήν δεξίωσιν. Είς τήν πρώτην, 
μετά όμιλίαν τού προέδρου τού Όμίλου έξάραντος τήν λογοτεχνικήν προσω
πικότητα τού τιμωμένου ποιητού, ιδίως δέ τήν διεθνή έκτίμησιν τής ποιήσεώς 
του, καί προσφέραντος είς αυτόν άπό μέρους τού Όμίλου είς άνάμνησιν τάς 
έκδόσεις αυτού, ώμίλησεν ό ιατρός, λογοτέχνης καί μέλος αύτου κ. Κ. Χρυ
σάνθης μέ θέμα «Τά γράμματα στήν Κύπρο». Ό κ. Σεφέρης έν τέλει τής συγ- 
κεντρώσεως ώμίλησεν άναφερθείς είς τάς ώραίας έντυπώσεις, τάς όποιας άπε- 
κόμισεν έκ Κύπρου. Τήν πνευματικήν ταύτην συγκέντρωσιν έτίμησαν ό Μ. 
’Αρχιεπίσκοπος, ό έκλαμπρότατος Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Ά. Παπ- 
πάς μετά τής έριτίμου συζύγου αύτού καί ό δημαρχεύων Λευκωσίας κ. Γ. 
Πούλιας. Προσκληθέντες παρέστησαν πλήν τών μελών τού Όμίλου καί άλλοι 
Κύπριοι λογοτέχναι. Τά μέλη τού Όμίλου καί οί προσκληθέντες εί^ον τήν 
εύκαιρίαν νά γνωρίσωσι προσωπικώς τόν ποιητήν κ. Γ. Σεφέρην. Είς την έπα- 
κολουθήσασαν φιλικήν δεξίωσιν έν τώ κέντρω «Μακεδονίτισσα» παρεκάθι- 
σαν πλήν τού κ. Γ. Σεφέρη καί ό έκλαμπρότατος Γενικός Πρόξενος τής 'Ελ
λάδος κ. Ά. Παππάς μετά τής έριτίμου συζύγου του. Διαρκούσης ταύτης άντηλ- 
λάγησαν θερμαί προπόσεις καί λόγοι, άπηγγέλθησαν δέ καί ποιήματα ύπό τού 
τιμωμένου ποιητού έκ τών ίδίοίν αύτού έργων καί άλλα ύπό μελών τού Όμίλου.

Πλήν τής πνευματικής ταύτης δράσεως έπετελέσθη καί άλλη ύπό τού Ό
μίλου κατά τό ύπό έπιθεώρησιν έτος. Έξεδόθη πρώτον τό Δελτίον αύτού διά 
τό έτος 1951 καί ήρχισεν ή έκτύπωσις τού Δελτίου τού 1952, τό όποιον θά κυ- 
κλοφορήση προσεχώς, έτέθησαν δ’ αί βάσεις τής μελλοντικής έκδόσεως αύτού 
είς μεγαλύτερον σχήμα καί έκτασιν, ώστε νά περιλαμβάνη τούτο περισσοτέ-
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ρας έργασίας τών μελών τού Όμίλου κατά τό πρότυπον Δελτίων παρεμφερών 
’Οργανώσεων. Άνέλαβεν έπειτα ύπό τήν αιγίδα του δ “Ομιλος έκθεσιν ζωγρα
φικής γενομένην ύπό τού Κυπρίου ζωγράφου κ. Ί. Κισσονέργη, ή όποια άπετέ- 
λεσεν, ώς άνηγγέλθη, τήν τελευταίαν αισθητικήν έπαφήν αύτού μετά τού Κυ
πριακού κοινού. Ό κ. Κισσονέργης άνεχώρησεν ήδη έκ Κύπρου. Ή έκθεσις 
έσημείωσεν άρκετήν έπιτυχίαν, ποσόν δ’ έκ £20 προσεφέρθη ύπό τού έκθέσαν- 
τος ζωγράφου έκ τών εισπράξεων αύτού είς τό ταμεΐον τού Όμίλου καί διε- 
τέθησαν ύπ’ αύτού ύπέρ τής ίδρύσεως προτομής τού έθνικοΰ ποιητού Διονυ
σίου Σολωμού.

Ό "Ομιλος ύμών έσυνέχισε περαιτέρω τήν διεξαγωγήν έράνου ύπέρ ί
δρύσεως έν Λευκωσία προτομής τού έθνικοΰ τούτου ποιητού. Ή έκτέλεσις τού 
έργου άνετέθη είς τόν γνωστόν καί διακεκριμένον Άθηναίον γλύπτην κ. Ί. 
Νοταράν, θά στηθή δέ έν τή πλατεία ’Ηπείρου παραχωρηθείσης πρός τούτο 
εύγενώς τής έγκρίσεως τού Δημαρχείου Λευκωσίας. Ή θέσις τής ίδρύσεως 
τής προτομής προεκάλεσεν πολλάς αμφιταλαντεύσεις καί συζητήσεις, μετά 
τάς γενομένας μάλιστα εισηγήσεις διά τού τύπου. Έν τέλει ή θέσις όριστικώς 
καθωρίσθη έν τή πλατεία ’Ηπείρου μετά γνώμην καί τού γλύπτου κ. Νοταρά, 
ό όποιος, χωρίς νά άποκρούη άλλους χώρους, προέκρινε τήν θέσιν ταύτην ώς 
καταλληλοτέραν. θά καταβληθή πάσα προσπάθεια, ώστε τά άποκαλυπτήρια 
τής προτομής νά γίνουν κατά τόν προσεχή έορτασμόν τής 25. Μαρτίου. Συνα- 
φώς δμως έπιθυμώ νά καταστήσω γνωστόν δτι τό συλλεγέν μέχρι σήμερον 
ποσόν δέν έπαρκεΐ διά τήν άπαιτουμένην δαπάνην. Ό "Ομιλος έχει ύπ’ δψιν 
του νά κινηθή άμέσως μετά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τού νέου έ
τους πρός συμπλήρωσιν τών έράνων, έλπίζει δέ νά εύρη εύμενή άνταπόκρισιν 
τού κοινού, ócv καί πρέπει νά όμσλογήσωμεν δτι δυστυχώς τό μέχρι σήμερον 
συλλεγέν ποσόν συνελέγη μέ άρκετήν δυσκολίαν. Πλεΐστοι δέν άντελήφθησαν 
ούτε τήν σκοπιμότητα ούτε τήν ήθικήν ύποχρέωσίν μας διά τήν πραγματοποί- 
ησιν τοιούτου έργου. "Οπως δλα τά πράγματα, πνευματικά καί καλλιτεχνικά, 
καί τά έν γένει πραγματικού πολιτισμού δυσκόλως κινούνται έν Κύπρω, οϋτω 
καί τό έργον τούτο άντεμετώπισε τήν συνήθη άδιαφορίαν, αδράνειαν, μεμψι- 
μοιρίαν ή άντίδρασιν πλείστων. Άλλ’ ό "Ομιλος θά έπιμένη καί τό έργον θά 
γίνη, διότι πρέπει νά άντιληφθώμεν δτι, διά νά έχωμεν δκαιώματα είς τήν ζωήν 
καί νά ύπολογιζώμεθα άπό τούς άλλους, πρέπει πρό παντός νά είμεθα άνθρω
ποι. Καί άν δέν θέλωμεν νά είμεθα, πρέπει νά γίνωμεν.

Ή διενέργεια τών έράνων πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι άνεστάλη πρός 
καιρόν ένεκα τής κατά τό πρόσφατον παρελθόν διενεργείας δύο Παγκυπρίων 
έράνων, ύπέρ τών σεισμοπλήκτων τών Ίονίων νήσων καί τής Πάφου. Ό "Ομι
λός μας δέν ήδύνατο πρός τούτοις νά μένη άμέτοχος τής προσπάθειας πρός 
άνακούφισιν τών άτυχών θυμάτων τών δεινών τούτων θεομηνιών, αί όποΐαι έ- 
πληξαν τήν ιδιαιτέραν μας πατρίδα καί τάς άδελφάς Ίονίους νήσους. Διό, 
άφού άνέστειλε προσωρινώς τήν διενέργειαν τού ίδιου αύτου έράνου, προσέφε- 
ρε καί ό ίδιος έκ τού πενιχρού αύτού ταμείου £15, άνεξαρτήτως τών προσω
πικών εισφορών τών μελών του, πρός ένίσχυσιν τών ταμείων τών ύπέρ τών σει
σμοπλήκτων άδελφών μας έράων.

Ό "Ομιλος ήμών προέβη είς έν περαιτέρω έργον, τό όποιον πραγματο- 
ποιούμενον θά έχη άρκετήν πνευματικήν σημασίαν. Είναι ή προκήρυξις έκθέ- 
σεως Κυπριακού βιβλίου τών τελευταίων 150 έτών, ή όποια ύπάρχει πρόθεσις 
νά όργανωθή τό Πάσχα τού προσεχούς έτους 1954. Έλπίζομεν δτι ή προσπά
θεια αύτη τού Όμίλου θά τελεσφορήση, ócv έπιδειχθή ένδιαφέρον άπό μέρους 
πάντων τών δυναμένων νά βοηθήσωσι τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας ταύτης. 
Δυστυχώς καί άλλη σκέψις τού Όμίλου δέν κατωρθώθη μέχρι σήμερον νά 
πραγματοποιηθή καί τούτο ούχί έξ ύπαιτιότητος αύτού. Είναι αυτή ή έκθεσις 
ζωγραφικής τών Κυπρίων ζωγράφων. Έν τούτοις ό "Ομιλος δέν έγκαταλείπει 
τήν σκέψιν ταύτην καί έλπίζει είς τό προσεχές μέλλον νά πραγματοποιήση 
άμφοτέρας ταύτας. Έθεσεν δμως είς έφαρμογήν έτέραν άπόφασιν αύτού περί
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καταρτισμού πινάκων, ένός έλαιογραφίας καί έτέρου ύδατογραφίας του κ. 
Ί. Κισσονέργη, θά συνέχιση δέ τήν άγοράν έργων καί άλλων Κυπρίων ζω
γράφων, μέχρις δτου τά συλλεγησόμενα άποτελέσουν πραγματικόν πυρήνα 
Κυπριακής πινακοθήκης. Καί είς τό σημείον τοΰτο έλπίζει ό “Ομιλος νά εύρη 
εύμενή άνταπόκρισιν παρά τών ζωγράφων τής πατρίδος μας.

Παραλληλως πρός τάς έργασίας ταύτας ό “Ομιλος έσυνέχισε τήν προκή- 
ρυξιν του άπό τινων έτών καθιερωθέντος διαγωνισμοί} διηγήματος. Ύπεόλήθη- 
σαν είς τόν έφετινόν διαγωνισμόν 5 έργα. Ή κρίσις τής κριτικής έπιτροπείας 
άποτελεσθείσης έκ τών κ. Χρ. Παπαχρυσοστόμου, Κ. Χρυσάνθη καί Κ. Χατζη- 
στεφάνου θά άναγνωσθή μετ’ όλίγον δτε θά άναγγελθώσι καί τά άποτελέσματα 
αύτοΰ. Παρ’ δλον δτι τό διατιθέμενον ποσόν ώς δραβείον ώς έκ τών πενιχρών 
πόρων του ‘Ομίλου είναι πολύ μικρά (£10), έλπίζομεν θά έκτιμηθή άπό 
τής άπόψεως τής πνευματικής του σημασίας ύπό τών Κυπρίων λογοτεχνών 
καί δτι θά ένισχύσωσι περαιτέρω τόν σκοπόν τούτον είς τό μέλλον διά 
τής ένεργοΰς συμμετοχής των είς τόν διαγωνισμόν τούτον, ό όποιος 
έπαναλαμόάνεται έτησίως. Ταύτα είναι τά κυριώτερα σημεία δράσεως του 
Όμίλου ήμών κατά τό λήξαν έτος. ’Αλλά πριν ή τερματίσω τόν λόγον, έπι- 
θυμώ νά έξάρω τήν γενναίαν εισφοράν του ί. ν. Φανερωμένης έκ £30 διά τό 
λήγον έτος, ή όποια έπέτρεψε τήν πραγματοποίησιν μέρους τών άνωτέρω έκτε- 
θέντων. ‘H δράσις του Όμίλου δέν θά ήτο, ώς άνωτέρω διεγράφη, δυνατή 
άνευ τής συνδρομής ταύτης, διό καί εύχαριστώ δημοσία άπό μέρους αύτοΰ τήν 
έκκλησιαστικήν έπιτροπείαν του ίεροΰ τούτου ναού, ή όποια έρχεται άρωγός 
είς πάσαν καλήν έπιδίωξιν.

Τελευταία πράξις του Όμίλου κατά τό λήξαν έτος ήτο νά συγχαρή τήν 
Α.Μ. τόν θασιλέα τών Ελλήνων Παύλον έπί τοίς γενεθλίοις αύτοΰ καί έπί τή 
έπανόδω αύτοΰ μετ’ όλιγοήμερον έθνικήν περιοδείαν άνά τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας τής ’Αμερικής εύχηθείς έπί τή εύκαιρία ταύτη τήν πραγμάτωσιν τής 
πανελληνίου ένώσεως ύπό τό κραταιόν αύτοΰ σκηπτρον. Ή εύχή αυτή άπευθυν- 
θείσα πρός τόν άνακτα έπαναλαμόάνεται έπί τή λήξει τών έργασιών τοΰ Ό
μίλου ήμών κατά τό έκπνέον έτος 1953. “Ας άτενίσωμεν μετ’ άγαθών προσδο
κιών πρός τό νέον έτος 1954 καί άς εύχηθώμεν τήν ταχίστην πραγματοποίησιν 
τής εύχής ταύτης.
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Μ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΤΟ ΛΑ Ϊ ΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
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ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

’Αγαπητοί φίλοι,
Τά τελευταία χρόνια, καί ιδίως τά μεταπολεμικά, παρατηρει- 

ται ατούς μουσικούς συνθέτες του Δυτικού κόσμου ένας αξιοπρό
σεκτος καί κάπως περίεργος ρυθμός μιας δημιουργικής προσπά
θειας, πού ζητάει νά καταστρέψη τήν παράδοση καί τά καθιερω
μένα στήν τέχνη τών ήχων καί τών ρυθμών.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία’ ή μουσική τέχνη άπό τήν εποχή πού 
ή χριστιανική θρησκεία κατάλυσε μαζύ μέ τις παλαιές αξίες καί 
τήν αντίληψη περί μουσικής τών αρχαίων λαών, ανέπτυξε σιγά-σι- 
γά τήν πολυφωνία καί τήν αρμονία, ξετυλίχτηκε καί έφτασε στό 
σημείο πού εύρίσκεται σήμερα, τις περισσότερες φορές μέ καλλι
τεχνικές επαναστάσεις καί μέ ανατροπές τών παραδεγμένων.

'Όμως είναι έξ ϊσου βέβαιο πώς όλες αύτές οί ανατροπές στό 
βάθος τους ακολουθούσανε ένα κανονικό δρόμο μιας εξελικτι
κής ανόδου τής τέχνης τών ήχων. Τις βλέπομε σήμερα σάν τό φυ
σικό καλλιτεχνικό ξετύλιγμα τής μουσικής καί μπορούμε νά πα
ρακολουθούμε τό κάθε στάδιο τής ιστορίας της καί νά θαυμάζου
με καί νά κατανοούμε τά διάφορα αριστουργήματα τής μουσικής 
παραγωγής αδιάφορο σέ ποιά τάση ή σέ ποιά σχολή ανήκουνε ή 
ακολουθούνε.

Μέ τή σημερινή ανατρεπτική κίνηση τών σύγχρονων Δυτικών 
μουσουργών τά πράγματα είναι διαφορετικά.

Πολλοί σημερινοί συνθέτες στή Γερμανία, τή Γαλλία, τήν Α
μερική ή τήν Ιταλία καί όλιγώτεροι στήν ’Αγγλία, προσπαθούνε 
νά επιβάλουνε μιά νέα μουσική γλώσσα πού νά μήν έχη καμιά 
σχεδόν σχέση μέ τά γνωστά μελωδικά, άρμονικά καί μορφολογ^- 
κά σχήματα.

Ή γλώσσα αύτή βασίζεται επάνω σέ δικούς της, ξεχωριστούς 
νόμους καί κανόνες, πολλές φορές πιο στενόχωρους καί πιο σχο
λαστικούς άπό τούς παληούς.

’Ανατρέπουν δλα τά καθιερωμένα, αδιαφορούνε γιά κάθε εύ- 
χάριστην ήχητικότητα τών άρμονικών συμπλεγμάτων.

Υποτιμούνε καί μυκτηρίζουνε τήνπρωτόφαντην ώμορφιά άπό 
τις νεώτερες ιμπρεσιονιστικές συνηχήσεις.

Ξεγράφουμε έτσι ολη σχεδόν τή μουσική δημιουργία άπό δύο 
ολόκληρες έκατονταετίες καί παρατρέχοντας καί τούς κλασσικούς 
άκόμη ανάγουνε τήν προσπάθειά τους στούς παληούς πολυφωνι-
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στες καί ιδιαίτερα στόν αληθινά μεγάλο ’Ιωάννη Σεβαστιανό 
Μπάχ.

Παραγνωρίζουνε δμως πώς ακριβώς στή μουσική του ’Ιωάννη 
Σεβαστιανού Μπάχ δίπλα στή θαυμαστή τόλμη, τήν ανεξαρτησία 
καί τήν κίνηση τών πολυφωνικών συνδυασμών συναντούμε σέ μιά 
μοναδική σύμπτυξη καί τήν ώραίαν ήχητικότητα, τό υπέροχο αί
σθημα καί μιά εσώτερη ποιητική συγκίνηση.

'Όλα αύτά αποτελούνε τό βαθύτερο νόημα κάθε πραγματι
κής μουσικής έμπνεψης καί πού πρώτ’ άπ’ δλα δονούνε τήν ψυχή 
τού άκροατή, τόν συνεπαίρνουν καί τόν μεταρσιώνουν σέ ανώτερα 
αισθητικά καί καλλιτεχνικά επίπεδα.

Είναι Φυσικό πώς δσοι θεληματικά αγνοούνε ή ύποτιμοΰνε 
δλα τά στοιχεία αύτά, πού καί τώρα ανεξάρτητα άπό τάσεις καί 
σχολές συνηθίσαμε νά θεωρούμε βασικά γιά τήν δλη διάρθρωση 
τής μουσικής δημιουργίας, θά αγνοούνε καί τή σοβαρότητα καί 
τήν έπίδραση τού λαϊκού στοιχείου στήν έξέλιξη τής τέχνης τών 
ήχων.

’Έτσι καταργούνε κάθε έννοια Εθνικής μουσικής καί διαγρά
ψουνε σχεδόν δλη τή μουσική παραγωγή πού βασίστηκε στούς θη
σαυρούς τής λαϊκής μούσας τών Ρώσσων, τών Ισπανών, τών Νορ
βηγών, τών Ούγγρων.

Μέ τό σβύσιμο τών εθνικών χαρακτηριστικών, πού ξεχωρίζουν 
τις διάφορες μουσικές σχολές τή μιάν άπό τήν άλλη, πιστεύουνε 
πώς θά διαμορφώσουνε μιά διεθνή μουσική γλώσσα ανάλογη μέ 
τό πνεύμα τού αιώνα μας.

Ή άλήθεια είναι πώς δ,τι γνωρίσαμε ώς τώρα άπό τά έργα 
τής νέας σχολής είναι μιά τεχνοτροπία απελπιστικά ομοιόμορφη 
καί όμοιόχρωμη. Ισοπεδώνει τά πάντα καί σχεδόν έξουθενώνει 
τήν προσωπικότητα ανεβάζοντας στή θέση της τό σύστημα καί τήν 
σχολή.

Τά έργα αύτά ύποβάλλουν τήν άκοή τού άκροατή σέ μιάν 
οδυνηρότατη δοκιμασία. ’Ισχυρίζονται δμως οί οπαδοί τού νέου 
συστήματος πώς μέ τόν καιρό καί μέ τή συνήθεια τό ανθρώπινο 
αύτί θά έξοικειωθή μέ τήν συστηματικά διάφωνη ή μάλλον παρά
φωνη αύτή μουσική καί τούς ξεχωριστούς νόμους πού τήν κυβερ
νούνε.

’Έτσι πιστεύουν πώς άπό τή νέα αύτή τεχνική θά έκπηγάση 
ή μουσική γλώσσα τού μέλλοντος.

Οί άπλοϊκώτεροι μάλιστα άπό τούς θαυμαστές τής νέας αύ
τής αίρεσης τών ήχων επικαλούνται τά προηγούμενα άλλων έπα- 
ναστατικών μουσικών κινημάτων μέσα στό ξετύλιγμα τής ιστο
ρίας τής τέχνης, πού στό αρχικό τους ξεκίνημα βρήκανε μεγάλη 
αντίδραση άπό τό κοινό καί τούς μουσικούς γιά νά επιβληθούνε 
καί αναγνωριστούνε στό τέλος.

Φέρνουνε ώς παράδειγμα τήν αντίδραση πού βρήκανε κατά 
τήν πρώτη τους εμφάνιση οί άρμονικές, μορφολογικές καί δραμα
τικές καινοδοξίες τού Ριχάρδου Βάγνερ καθώς καί ή ιμπρεσιονι
στική επανάσταση στή Γαλλική μουσική άπό τόν Ντεμπυσύ καί 
άλλα ανάλογα παραδείγματα.

Ξεχνούνε δμως πώς, άν ή μουσική καί δραματική μεγαλοφυΐα 
ενός Βάγνερ είχε νά άντιπαλαίση μέ μιά πράγματι σφοδρά άντί- 
δραση, τή φυσική δμως αντίδραση πού συντυχαίνει κάθε μεγα
λοφυΐα δταν άνατρέπη τά παραδεδεγμένα, βρήκε δμως καί την έν- 
θουσιώδη κατανόηση ένός μεγάλου μέρους τού κοινού καί τών 
μουσικών.

’Έτσι πολοί, αντίθετα πρός τούς αρνητές, ένοιωσαν εύθύς 
άπό τήν αρχή τήν ώμορψιά, τήν αδιαφιλονίκητη ώμορφιά τού έρ
γου, πού άλλοι έθεωροΰσαν επαναστατικό καί πού έπεβλήθηκεν 
όχι γιά τούς νόμους καί τούς κανόνες πού έθέσπιζαν οί μεγάλοι 
αύτοί συνθέτες, άλλά άπό τήν ίδια τή δύναμη καί τήν μεγαλοφάν
ταστη ύποβολή τής δημιουργίας.

’Άλλως τε, αν προσέξωμε λίγο τά ιστορικά τού μεγάλου αγώ
να γιά τήν επιβολή τού μουσικού δράματος, θά δούμε πώς τόσο τό 
κοινό δσο καί οί μουσικοί είχανε τότε διαιρεθή σέ δυό κυριολεκτι
κά παθιασμένα στρατόπεδα φίλων καί θαυμαστών άπό τή μιά με
ριά καί δαιμονισμένων άντιπάλων άπό τήν άλλη.

Στή σημερινή κίνηση τής δωδεκαφωνίας τό κοινό μένει τελεί
ως αδιάφορο καί ψυχρό, ούτε καί εχθρικό—ούτε καί σάν παρα
κολουθεί τις σχετικές μουσικές εκδηλώσεις.

Γιατί είναι γνωστό πώς δίδονται σέ άδεια καθίσματα είτε πώς 
γεμίζουν άπό ένα ώρισμένο, περιωρισμένο κύκλο όπαδών τών νέ
ων συστημάτων, πού χειροκροτούνε μηχανικά όποιαδήποτε σύνθε
ση άρκεί νά είναι απελπιστικά παράφωνη καί κατά κανόνα εξαι
ρετικά θορυβώδης.

Φυσικά ή νέα αύτή τέχνη, δπως είπα, αγνοεί σχεδόν έξ ολο
κλήρου τό λαϊκό μουσικό στοινεΐο, πού δέν χωράει μέσα στό πλαί
σιο τών τεχνητών νόμων καί θεσπισμάτων της, άφου σύμφωνα μέ 
αύτούς δέν πρέπει κατά τήν θεωρητική έκθεση νά έπαναληφθή 
ό ίδιος φθόγγος, άν δέν ακουστούνε πρώτα οί δώδεκα φθόγγοι 
—άδιάφορο κατά ποιά σειρά—τού χρωματικού γένους.

Καί έδώ είναι, κατά τή γνώμη μου, τό άσθενέστερο σημείο 
τής δωδεκάφθογγης μουσικής, εκείνο πού τήν κάνει νά αποξενώνε
ται άπό τή χάρη καί τή δροσιά τής λαϊκής μούσας.

Καί πιστεύω πώς σ’ αύτό βρίσκεται καί ό κίνδυνος πού τό σύ
στημα παρουσιάζει ιδιαίτερα γιά τήν έξέλιξη καί τήν Ισορροπία 
τής νέας Ελληνικής μουσικής.

Γιατί ή Ελληνική μουσική, άν θέλη νά διατηρήση μιάν ίδική 
της αισθηματική φυσιογνωμία καί νά ξεχωρίση κάπως μέσα στόν 
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ώκεανό τής διεθνούς μουσικής παραγωγής, δέν μπορεί νά άπο- 
ξενωθή τελείως από τήν πηγή τής έθνικής λαϊκής μούσας.

Γιά νά τό νοιώσουμε αύτό δέν είναι ανάγκη νά έπικαλεσθοΰ- 
με τό τί έγινε μέ τις ανάλογες Εθνικές μουσικές σχολές, δπως ή 
Ρωσική, ή Ισπανική ή Ουγγρική. Άρκεϊ νά άναδράμωμε στούς 
ρωμαντικούς καί τούς κλασσικούς άκόμα μουσουργούς.

θά δούμε πώς τό έργο τους, παρ’ δλον πού αποτελεί τήν συν
έχεια καί τό ξετύλιγμα μιας τρισένδοξης τεχνικής καί μορφολογι- 
κής παράδοσης, χρωστάει ένα σοβαρό μέρος άπό τήν έθνική του 
ατμόσφαιρα καί τήν έθνική του χρωματία στό λαϊκό μουσικό καί 
στή λαϊκή ποιητική καί μουσική παράδοση.

Στον ίδιο τόν πραγματικό τιτάνα τής μουσικής δημιουργίας, 
τόν Μπετόβεν, ό λαϊκός μουσικός τόνος μαζί μέ τήν φυοιολατρεία 
του, τήν άγάπη του συνθέτη στό λαϊκό τοπίο, τή ζωή καί τις συνή
θειες τών άπλών καλών ανθρώπων, χαρακτηρίζουνε πολλές άπό 
τις μουσικές του εμπνεύσεις καί δίνουνε τόν τόνο στήν δλη αισθη
τική καί μουσικήν εκδήλωση σέ πολλές άπό τις πιο χαρακτηριστι
κές του δημιουργίες.

Δέν υπάρχει βέβαια αμφιβολία πώς τό δλον έργο τού Μπετό
βεν καί τά αριστουργήματα πού έχάρισε στό ’Έθνος του καί πά
ρα πέρα σέ δλη τήν ανθρωπότητα, αποτελεί τό κορύφωμα μιας 
θαυμαστής σειράς μουσικών δημιουργιών πού προηγήθηκαν άπό 
τόν ποιητή τών ήχων τής Βόννης.

Είναι αύτοί πού, άπό τό απόγειο τής πολυφωνικής τέχνης τού 
Ίωάννου Σεβαστιανού Μπάχ, έφθασαν στή συγκερασμένη ομόφωνη 
τεχνική τού Χάϋδν καί τού θείου Μόζαρτ καί αποτελούνε τή λε- 
γομένη κλασσική περίοδο τής μεταχριστιανικής τέχνης τών ήχων 
καί τών ρυθμών.

'Όμως είναι έξ ίσου βέβαιο πώς ή μουσική του Μπετόβεν βρί
σκεται στό μεταίχμιο ή μάλλον στέκεται σάν ένα πανύψηλο ορό
σημο ανάμεσα στήν κλασσική περίοδο τής τέχνης τών ήχων καί τό 
ξετύλιγμα τού μουσικού ρωμαντισμου μέ τό Σούμπερτ, τό Βέμ- 
περ, τό Σούμαν, τό Μέντελσον.

Έτσι τό έργο τού Μπετόβεν μας φαντάζει σάν τήν πανύψηλη 
κορφή ενός βουνού πού χάνεται μέσα στά σύγνεφα πρός τόν ούρα- 
νό καί όπόθε ξαγναντεύομε δύο αντίστροφες καταπράσινες πλα
γιές, τόν κλασσικισμό καί τόν ρωμαντισμό.

Φυσικά μιά μουσική δημιουργία ενός τεχνίτη μέ τέτοια κο- 
σμογονική δύναμη καί τόσο βαθειά επίδραση στήν δλη έξέλι- . 
ξη τής τέχνης τών ήχων, δέν μπορεί παρά νά έχη καί αύτή τις ρί
ζες της μέσα στήν δλη μορφολογική καί τεχνική διάπλαση τής 
μουσικής, άπό τόν καιρό τής μεταχριστιανικής άνάπτυξης τής πο
λυφωνίας καί τής άρμονικής άπό τό Γρηγοριακό χορικό ώς τήν 
αποκρυστάλλωση τών μεγάλων κλασσικών μορφών.

ΓΓ αύτό καί τό έργο τού Μπετόβεν στήν έξωτερική του μορ
φολογική ν έμφάνιση μάς φαίνεται κατά κάποιον τρόπο σάν τή 
συνέχεια καί τό κορύφωμα τών μουσικών μορφών έτσι δπως είχα
νε διαμορφωθή κατά τήν κλασσική περίοδο τής τέχνης.

Πρόκειται γιά τήν περίοδο πού έπακολούθησεν ύστερα άπό τό 
καταστάλαγμα τής καθαρής πολυφωνίας, πού ένας γίγαντας τής 
μουσικής τέχνης, ό ’Ιωάννης Σεβαστιανός Μπάχ, τήν έφερε στό 
κορύφωμά της.

Τό έργο τού μεγάλου Μπάχ αποτελεί καί αύτό ένα άλλο πα- 
νύψηλον ορόσημο τής τέχνης τών ήχων, πού άπό τή μιά μεριά μάς 
δείχνει τό άπόγειο τής πολυφωνικής τέχνης καί άπό τό άλλο ά- 
νοίγει τούς δρόμους γιά τήν άνάπτυξη τής κλασικής μουσικής δη
μιουργίας, πού συγκεράζει μέ μέτρο τό λεγόμενο ομόφωνο ύφος, 
τό ύφος δηλ. έκεϊνο δπου κυριαρχεί μιά μελωδική γραμμή στηρι- 
ζομένη σέ συνηχήσεις αρμονικές, τό συγκεράζει μαζί μέ τήν πο- 
λυφωνική τεχνοτροπία, πού είναι δμως άπαλλαγμένο άπό κάθε 
εκζήτηση καί περίπλοκους συνδυασμούς.

’Έτσι καί στό Μπετόβεν συναντούμε τούς ίδιους σχεδόν μορ- 
φολογικούς σχηματισμούς πού βρίσκομε στό Χάϋδν, τό Μόζαρτ 
καί τούς λοιπούς συγχρόνους τους.

Βρίσκομε τή Σονάτα στις γενικές της γραμμές έτσι δπως τήν 
άρχιτεκτόνησεν ό γυιός τού Ίωάννου Σεβαστιανού, ό Φίλιππος Εμ
μανουήλ Μπάχ, καί τις άλλες συγγενικές της μορφές, τή Συμ
φωνία, τά έργα μουσικής δωματίου γιά δυό ή περισσότερα όργανα 
πού στό βάθος δέν είναι παρά ή ίδια ή μορφή τής Σονάτας σέ πο- 
λυαριθμότερη οργανική διάρθρωση, καθώς καί τις άλλες ιδιό
τυπες μορφές τής εποχής, τις παραλλεγές, τά Rondo κλπ.

"Ομως τί καταπληκτική διαφορά στό βαθύτερο νόημα, στό 
περιεχόμενο, τήν ούσία, δπως μέσα σ’ αύτές τές μορφές ό Μπετό
βεν εκδηλώνει τήν ψυχική του διάθεση, τούς πόνους τής καρδιάς 
του, τις λιγοστές δμως άληθινά ύπερκόσμιες χαρές του καί τό 
σπαραγμό τού άνθρώπου, πού νέος Προμηθέας προσπαθεί νά σπά- 
ση τά δεσμά του καί νά χαρίση τό φώς στον κόσμο.

Καί κοντά σ’ αύτά, ό μουσουργός γιγαντώνει τήν άρχιτεκτο- 
νική τών περιωρισμένων αύτών μορφών σέ πάγκαλα πελώρια μου
σικά οικοδομήματα. Άνοίγουνε καινούργιες προοπτικές, καινού
ριους ορίζοντες στήν τέχνη τών ήχων καί συγχρόνως άναπτύσσον- 
ται σέ μοναδικόν όργανο γιά νά έκφράση τά θεία συναισθήματα 
πού τόν δονούνε ολόκληρον.

Άπό μουσικά σχεδιάσματα, πού στούς κλασικούς περιώριζαν 
τό μουσουργό καί τόν καθοδηγούσανε γιά νά άποδώση μελωδικά 
καί άρμονικά ώρισμένες ψυχικές διαθέσεις ή καί απλώς μερικές 
έξωτερικές άντιδράσεις καί γενικά άπλά συναισθήματα δπως ή 
χαρά, ή λύπη, ή εύθυμία, ή ερωτική μέθη τού Μπετόβεν, οί μορφές 
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αυτές τής Σονάτας, τής Συμφωνίας ακόμη καί οί απλές παραλλα
γές ξετυλίγονται σε άληθινά ανθρώπινες καμιά φορά καί ύπερ- 
ανθρωπες δημιουργίες, πραγματικά μεγαλόπνοα ποιήματα, ολό
κληρες εποποιίες., Δέν γνωρίζουνε ούτε καί δέχονται μορψολογι- 
κους περιορισμούς προκειμένου νά αποδώσουνε τό βαθύτερο 
νοημοι του πάθους καί τών αισθημάτων πού συγκλονούνε τήν ψυ
χή ενός αληθινού ποιητή τών ήχων. Τ
ρ 'P $λλως τε ατομικά πιστεύω πώς ποίηση καί μουσική, δνι 
βέβαια ρ ελαφρα μουσική πού σκοπό της έχει νά τέρπη απλώς 
την ακοή και νά λικνίζη ρυθμικά τό σώμα, άλλά ή αληθινή, ή βα- 
θυτερη μουσική δημιουργία καί ή ποίηση σχεδόν συνταυτίζονται.

Η μουσική δέν είναι, πάντα κατά τή γνώμη μου, παρά ή έκ- 
οηλωση με τον ήχο καί τό ρυθμό μιας πραγματικής ποιητικής δι
άθεσης, όπως πιστεύω πώς καί κάθε άνωτέρα ποιητική άπόδοση 
περίεχει και μουσικά στοιχεία πού ό ποιητής τά αποδίδει μέ τό 
λογο και το ρυθμό. r

*αΐ V0C’ εχΓ)' τ° πΡ?γμα, γιά νά ξαναγυρίσουμε στό πετοβεν, είναι αυτονοητο πως μιά τέτοια μουσική έμπνευση, δ- 
πως η δίκη του, που εσπαζε δταν καί δπως ήθελε τούς περιορι
σμούς και τα δεσμό τών καθιερωμένων μορφολογικών σνεδια- 
σματων, δεν θα μπορούσε νά άγνοήση ούτε τό λαϊκό μουσικό στοι- 
ίούσ θθοόλοηπ τρ“\ουδ1’ τού^ Χ«ρές, τούς πόνους καίτους θρυλους, του λαού του.

, Η αλήθεια είνοιι πώς τό λαϊκό αύτό στοιχείο τό βρίσκομε συ- 
χνα ακόμη και στους κλασσικούς μουσουργούς ιδιαίτερα στό Χά- 
υδν,, ακόμη και στο μεγάλο Ίωάννην Σεβαστιανό Μπάχ, άκόμη καί 
στους παλαιούς πολυφωνιστές πού μεταχειρίζονταν λαϊκά τραγού
δια, για να κεντήσουν επάνω τους-δπως οί κοπέλλες σ’ ένα ώραίο 
υφαντό λογιών των λογιών κεντήματα καί ξόμπλια καί λουλού
δια και εικονίσματα.

"Ομως ένας συνθέτης δπως ό Μπετόβεν, πού ή μοναδική σχε- 
δον χαρα της ,πονεμένης του ζωής στάθηκε ή επικοινωνία μέ τή 
νσΓΙ κ,αι ρε λαό, καί οί μακριοί του περίπατοι στά περίχωρα 
της Βιέννης δεν μπορούσανε παρά νά τόν φέρνουνε πιό κοντά 
στους ανίδεους καί τούς καλούς ανθρώπους, ήτανε φυσικό νά 
yP.?0^^ \α λόγια τους καί νά νοιώση τήν βαθύτερη ώμορψιά τής 
λαϊκής μελωδίας, του λαϊκού τόνου, του λαϊκού ρυθμού.

θ ^μεγάλος δημιουργός άλλως τε, αντίθετα πρός τούς συν- 
θετες τής εποχής του καί ιδιαίτερα τούς συνθέτες πού προηγήθη- 
καν απο αύτόν, δέν έγραφε μουσική κατά παραγγελια-έκτός 
απο ελάχιστες έξαιρέσεις— ούτε καί έργα γιά νά χρησιμοποιηθού-

Οε ,τ^λετθυργικούς ή άλλους άνάλογους σκοπούς, δπως λ.χ. ό 
ίδιος ο Μπάχ, πού οί Καντάτες του γράφονται γιά νά έκτελούνται 
στις Κυριακάτικες λειτουργίες τής Εκκλησίας, δπου ό συνθέτης 

υπηρετούσε σάν Κάντορας -σαν νά πούμε μουσικοδιδάσκαλος 
αρχιμουσικός.

Είναι φανερό πώς καθαρά εσώτερες ψυχικές παρορμησεις η 
φυσιολατρικές έξωτερικές επιδράσεις, υποκειμενικά και άντ^ει' 
μενικά συναισθήματα, έσπρωχναν τον αετό της Βόννης στην ολο
κλήρωση τών θαυμαστών δημιουργημάτων που εκληροδοτησε στην 
ανθρωπότητα. ,

Μέσα στις εξωτερικές αύτές έπιδράσεις ητανε αυτονοητο πως 
καί τό λαϊκό στοιχείο θά έπαιζεν Μνα σημαντικωτατο ρολο.

Και υαίι μέ τό λαϊκό στοιχείο, τή ζωή, τις συνήθειες^ τις χα- 
ρές καί τούς πόνους τών καλών καί απλών, ανθρώπων του χωρίου 
ύπέρονα τούς έτραγούδησε στήν ’Αγροτική του συμφωνία, ακόμη 
και στή γνωστή Σονάτα σέ ρε μειζον, δεν μπορούσε παρα να 
προσέξη καί τό λαϊκό τραγούδι τής Πατρίδας του, που ξεκινώντας 
από τόν πολυτραγουδισμένο Ρήνο έφθανε ως της βορεινής θά
λασσας τά σταχτοούρανα πελάγη κι’ ώς τού Δούναβη τα γαλα- 
νά τά κύματα.

Τό τραγούδι αύτό, καλλιεργημένο άπό ένα αιωνόβιο λαϊκό 
μουσικό πολιτισμό, είχε πάρει μιάν έξαιρετικά διαυγή απλότητα 
καί φάνταζε σάν ή αγνή λαϊκή απόδοση τής μουσικής άνθησης της 
Γερμανίας.

’Άλλως τε μέσα στό έργο τού μεγάλου συνθέτη συναντούμε 
συχνότατα σελίδες, πού είναι φανερή ή αναδρομή του στις αγνές 
πηγές τής λαϊκής μούσας.

Ό λαϊκός τόνος παίρνει φτερά καί γιγαντώνεται σύμφωνα 
μέ τή θείαν έμπνευση τού μουσουργού.

Βέβαια ό Μπετόβεν δέν παίρνει τή θέση πού^ ελαβοιν αργότε
ρα οί νεώτεροι Εθνικοί συνθέτες δπως λ.χ. οι Ρώσοι, οι Ισπανοί, 
οί Νορβηγοί, σχετικά μέ τό λαϊκό τραγούδι.

Φυσικά δέν πρέπει νά ζητήσωμε ούτε καί θά ευρωμε στο έργο 
του κάτι ανάλογο μέ έκεϊνο πού ονομάζουμε σήμερα φολκλορισμό.

"Ομως, στή μουσική του συχνά θά συναντήσομε διάχυτους 
φθόγγους, εμπνεύσεις, μελωδικά σχήματα, άκόμη και, αρμόνικα 
συμπλέγματα πού προέρχονται άναμφισβήτητα ή και εμπνεονται 
άπό τήν καθάρια πηγή τού αγνού λαϊκού τραγουδιού, της λαϊκής 
μελωδίας, του λαϊκού ρυθμού τής πατρίδος του.

Μιά πρόχειρη επισκόπηση άπό τό έργο τού μεγάλου Μου- 
ουργού, έτσι δ,τι μοΰ έρχεται στή μνήμη, θά σάς δώση νομίζω κα- 
ποιαν ιδέα γιά τήν επίδραση τού λαϊκού στοιχείου στις μουσικές 
του εμπνεύσεις.

’Ήδη στό έργο τής σονάτας γιά πιάνο σέ μι ύφεση μειζον έργο 7 
τό κύριο θέμα παρουσιάζει καθαρά λαϊκό χαρακτήρα, θυμίζει έ
να απλό καί καθάριο δημοτικό τραγούδι τού Ρήνου.
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’Αλλά καί σέ αρκετές άλλες σονάτες, δπως στό τελευταίο μέ
ρος τής Βαλστάϊν σονάτας, σέ κουαρτέττα, σέ ρόντο, σέ άλλα έρ
γα μουσικής δωματίου, θά δρουμε εμπνεύσεις πού χαρίζουνε δλη 
τή δροσιά του λαϊκού τόπου στό τιτάνιο καί βαθύ έργο του μεγα
λοφάνταστου συνθέτη.

Είναι άλλως τε άξιο προσοχής, πώς τούς λαϊκούς αύτούς τύ
πους τούς βρίσκομε διάχυτους σέ όλες τις περιόδους τής δημιουρ
γίας τού συνθέτη άπό τά πρώτα νεανικά ξεπετάγματα ώς τις τι
τάνιες τελευταίες δημιουργίες τήν έκτη συμφωνία καί τή σονάτα 
έργο 111, πού οί παραλλαγές βασίζονται σέ ένα θέμα μέ έκδηλη 
τή λαϊκήν επίδραση.

Στή σονάτα πάλι σέ μί έλασσον στό δεύτερο, πού είναι καί τό 
τελευταίο μέρος τής σονάτας αύτής, εκτίθεται μιά τόσο άπλή γλυ- 
κειά μελωδία, πού μάς θυμίζει τίς μακρόσυρτες ρομάντζες τών 
Γερμανικών λαϊκών τραγουδιών πού μιλάνε γιά μιάν ήρεμη κι’ 
άπάνεμην άγάπη στήν καλή τους.

Έξ άλλου είναι αξιοσημείωτο πώς άκριβώς στις τελευταίες 
συμφωνίες του Μπετόβεν τήν 6η τήν άγροτική, τήν 7η τήν 8η καί 
Ιδιαίτερα τήν ανυπέρβλητη θαυμαστή 9η βλέπομε τό συνθέτη νά 
χρησιμοποιή τό λαϊκό τόνο καί αύτό τό ίδιο τό λαϊκό μοτίβο γιά 
νά προσδώση μιά καινούρια πνοή καί νά άνανεώση έτσι τό ανώ
τατο αύτό είδος τής οργανικής συμφωνικής μουσικής.

’Ήδη ή Άγροτική συμφωνία εκτός άπό τή φυσιολατρεία πού 
τήν εμπνέει, πού τή φλέγει θά έλεγα ολόκληρη, ξεχειλάει άπό 
φθόγγους πού ή άρχική τους έμπνευση μάς φέρνει στούς πιο ά- 
γνούς ρυθμούς καί τόνους τής λαϊκής Γερμανικής Μούσας.

Τό λαϊκό πανηγύρι τών χωρικών δέν είναι στήν ολη του ιδιο
συστασία παρά ένας καθαρός λαϊκός Γερμανικός χορός πού ξετυ
λίγεται μέ τά φτερά τής τέχνης και τής φαντασίας του συνθέτη.

’Αλλά καί στό πρώτο ακόμη μέρος καί στό δεύτερο, στή σκη
νή στό ρυάκι, τό λαϊκό μουσικό στοιχείο ξεπροβάλλει μελιχρό 
καί δροσερό μέσα άπό τις φυσιολατρικές απεικονίσεις τών μαιάν
δρων τής ορχήστρας.

Καί ή 7η συμφωνία;
’Αποθέωση του χορού τήν έχει χαρακτηρίσει ό Βάγνερ.

Πράγματι ολη αύτή ή 7η συμφωνία είναι μία θαυμαστή πολύ
χρωμη καί πρωτόφαντη χορευτική εποποιία.

Μέσα όμως στά αιθέρια τίς περισσότερες φορές ή τά πολυκύ
μαντα χορευτικά της χρώματα ξανοίγουμε συχνά τά λαϊκά χορευ
τικά βήματα, τούς λαϊκούς ρυθμούς.

’Αλλά καί καθαρούς δανεισμούς άπό λαϊκά μοτίβα βρίσκομε 
μέσα καί σ’ αύτή τήν τόσο περίτεχνη συμφωνία, δπως τό ενδιάμεσο 
μέρος τού τρίτου μέρους, τό τρίο δπως τό λέμε στήν τεχνική, καί 
πού είναι παρμένο άπό ένα λαϊκό Γερμανικό τραγούδι.

Στήν 8η συμφωνία πάλι στό άνυπέρβλητα χαριτωμένο β' μέ
ρος νοιώθουμε καθάρια στή λαϊκή μουσική δροσιά νά ξεφεύγη μέ
σα άπό τούς εξαϋλωμένους φθόγγους του πού τής προσδίνουνε 
τήν έξαιρετική χάρη του.

Καί τέλος ή 9η συμφωνία !
Ύστερα άπό τό σκοτεινό βαθειά παθητικό, τό απελπισμένο 

πρώτο μέρος της, ύστερα άπό τό σπινθηροβόλο, τό γεμάτο ζωή 
β' μέρος, τό Σκέρτσο, ύστερα άπό τό άγγελικό τό γεμάτο άπό 
θεϊκήν έγκαρτέρησι, ούράνια παρηγοριά τραγούδι τού γ' μέρους, 
ό Μπετόβεν θέλησε νά χαρίση στήν ανθρωπότητα κάτι νέο, κάτι 
άλλο, κάτι πού ούτε ό ίδιος δέν είχε ακόμη κατορθώσει νά τρα- 
γουδήση.

θέλησε νά μάς δώση τό τραγούδι τής χαράς, τής Πανανθρώ
πινης χαράς, πού ένώνει δλους τούς ανθρώπους.

Νοιώθει πώς μόνο τά χρώματα τής ορχήστρας, μόνο οί καθι
ερωμένοι φθόγγοι καί τά σοφά άρμονικά συμπλέγματα δέν τού 
φτάνουν γιά νά έκφράση έκείνο πού αναδεύεται μέσα στήν ψυχή 
του.

ΓΓ αύτό καταφεύγει σέ κάτι άλλο, σέ κάτι διαφορετικό, στό 
λόγο καί στήν Ποίηση, καί ζητάει άπό τήν ανθρώπινη φωνή νά 
πλουτίση τή μουσική του παλέττα.

<’Αφίστε, φίλοι, αύτούς τούς τόνους καί άς ήχήσουν πιό χαρού
μενοι», εξαγγέλλει μουσικά ένας βαρύφωνος σάν νά άποτείνεται 
στά όργανα τής ορχήστρας.

Καί σιγά σιγά μέσα άπό τήν χορωδία καί μέσα άπό τήν ορ
χήστρα φουντώνει ό ύπερκόσμιος, ό μοναδικός ύμνος τής χαράς 
έπάνω σέ λόγια τού Γερμανού ποιητή Σίλλερ.

Γιά νά άποδώση λοιπόν τό νόημα τού ύμνου αύτού ό Μπετό
βεν δέν έμπνέεται, δπως θά μπορούσε ίσως νά φαντασθή κανείς, 
κανένα πολύπλοκο καί περίτεχνο θέμα άπό εκείνα πού συναντού
με συχνά στό Διδάσκαλο.

Βρίσκει ένα άπλό άλλά καταπληκτικά συναρπαστικό μέσα 
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στη λιτότητα του τραγούδι, πού θά μπορούσε νά ήτανε καί ένα α
πλό λαϊκό Γερμανικό τραγούδι.

"Ομως τό απλό καί τόσον εύληπτο στήν ακοή λαϊκό μέλισμα 
ξανοίγεται, απλώνει καί αγκαλιάζει τήν πλάσην όλόκληρη.

Μέ αύτό ό αρχάγγελος αύτός τής τέχνης τών ήχων ύψώνει ενα 
ύπέρκαλλο μουσικό οικοδόμημα, άπό δπου στήν ψυχή τού ανθρώ
που φαντάζουν στρατιές άγγέλων νά έχουν κατέβη στή γή γιά νά 
φέρουν τή δροσιά μιας ούράνιας χαράς στούς βασανισμένους θνη
τούς καί τήν παρηγοριά μιας άνήκουστης ώμορφιάς καί μιας αλη
θινά θείας τέχνης. Καί είναι πραγματικά θεία ή τέχνη αύτή πού 
κατορθώνει μέ πέντε φθόγγους καί μέ έναν άπλούστατο τετράση
μο ρυθμό βγαλμένο μέσα άπό τή "αϊκή ψυχή νά φτάνη ώς τις 
απάτητες κορφές τις ’Απέραντης, τής αιώνιας μεγάλης τέχνης.

Καί άπό δλα αύτά πιστεύω πώς μπορούμε νά βγάλωμε τό 
συμπέρασμα, πώς ό μεγάλος μουσουργός πάνω καί πέρα άπό κά
θε περαστικήν ιδιοτροπία ύπερνεωτεριστικής τεχνοτροπίας δείχνει 
σέ γενικές γραμμές καί στούς σύγχρονους "Ελληνες συνθέτες τό 
δρόμο, πού μιά μέρα θά τούς φέρη στις κορυφές τής μεγάλης τέ- 
χνης·

'Όσο καί νά καινοτομήσουνε δέν πρέπει νά αγνοήσουνε τις 
πηγές τής άγνής Έλληνικής λαϊκής μούσας. ’Όχι γιά νά τήν άν- 
τιγράψουνε δουλικά, άλλά γιά νά έμπνευστούνε άπό τό λαϊκό τό
νο, τή λαϊκή μελωδία, τό λαϊκό ρυθμό, τούς θρύλους τού λαού 
μας, τή φύση τήν Ελληνική καί τήν πανένδοξη Εθνική μας ιστο
ρία. Τότε καί μόνο τότε θά δημιουργήσουνε μουσική τέχνη Εθνική 
αντάξια τής αιώνιας καί άκατάλυτης ψυχής τών Σαλαμίνων.

Λ
Άγπητοί φίλοι, εΐναι εφέτος ό πέμπτος χρόνος κατά σειράν 

πού έχω τήν εύτυχία νά περνάω λίγες μέρες άνάμεσά σας. Κι’ άπό 
τις πέντε αύτές φορές πού βρέθηκα στήν Κύπρο, είχα τή χαρά νά 
σας μιλήσω τέσσερεις φορές γιά ζητήματα τής τέχνης μου.

Νομίζω πώς σάς είπα πολλά λόγια ενώ σάς έδωσα πολύ λίγα 
δείγματα τής μουσικής μου παραγωγής.

’Αγαπητοί φίλοι, οί μέρες πού περνάω στήν Κύπρο στάθηκαν 
γχά μένα τόσο εύτυχισμένες καί σάς άγαπάω τόσο πολύ σάν παι
διά μου καί σάν άδέρφια μου, ώστε νομίζω νά μοΰ επιτρέπεται ή

ΤΟ ΛΑΊΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ 13 

μάλλον μού επιβάλλεται νά σάς πώ μέ άπόλυτη ειλικρίνεια δ,τι 
σκέπτομαι γιά τή μουσική εξέλιξη τής μυροβόλου Κύπρου.

Λοιπόν άγαπητοί φίλοι, νομίζω καί φοβούμαι πώς έδώ στό ώ- 
ραίο σας νησί προτιμάτε νά σάς μιλούνε γιά τή μουσική παρά νά 
τήν γνωρίζετε τήν ίδια, νά παίρνετε μιάν άπ’ εύθείας άντίληψη τών 
άριστουργημάτων τής τέχνης άπό άληθινούς καλλιτέχνες, νά κά
νετε τέχνη καί δχι ερασιτεχνία.

Κι’ αύτό τό διαπίστωσα προσέχοντας πόσοι μού ζητάνε νά 
τούς μιλήσω γιά τή μουσική, ένώ ελάχιστους βρήκα νά ένδιαφέ- 
ρωνται νά γνωρίσουν τό έργο τό μουσικό είτε τό δικό μου είτε τών 
άλλων καλλιτεχνών, πού στή μείζονα Ελλάδα δουλεύουνε τούς 
ήχους καί τούς ρυθμούς καί προσπαθούνε νά δημιουργήσουνε μιά 
νέα Εθνική μουσική τέχνη.

Τό διαπίστωσα συγχρόνως άκούγοντας μέ πόση δυσκολία 
γεμίζουν οί αίθουσες συναυλιών, δταν διακεκριμένοι ερασιτέχνες 
τής μουσικής δικοί μας ή ξένοι σάς έπισκέπτονται γιά νά σάς γνω
ρίσουν σέ άρτιες έκτελέσεις μέ τις μεγάλες διεθνείς φυσιογνω
μίες τής μουσικής.

Γι’ αύτό θά ήθελα νά σάς συστήσω, σήμερα πού κατά τά άλ
λα παρατηρείται στήν Κύπρο ένας τόσον άξιόλογος μουσικός ορ
γασμός, μία τόσον έξαίρετη μουσική προσπάθεια τόσο στήν μου
σικήν εκπαίδευση δσο καί στή σύμπηξη ορχηστρών καί χορωδίας, 
θά ήθελα νά σάς συστήσω πρό παντός πριν άπό δλα νά προσπα- 
θήτε νά γνωρίσετε τά μουσικά έργα, τά άριστουργήματα τής τέ
χνης. Καλά είναι καί τά λόγια, άλλά πριν άπό δλα ή Μουσική, 
αύτή θά σάς άνοιξη καινούργιους πνευματικούς καί ψυχικούς ο
ρίζοντες καί δχι τά λόγια.

Γι’ αύτό θά είχα νά έκφράσω μιάν εύχή καί μιά παράκληση 
στούς υπέροχους πνευματικούς σας οδηγούς δχι μόνο νά σάς επι
τρέπουν, άλλά καί νά σάς έπιβάλλουν νά παρακολουθήσετε σο
βαρές μουσικές εκτελέσεις άπό άληθινούς δοκιμασμένους καλλι
τέχνες.

Νά μή χάσετε ούτε δέκα λεπτά άπό τά μαθήματά σας ή άπό 
τις άσχολίες σας γιά νά μ’ άκούσετε νά σάς λέω λόγια καί θεω
ρίες πού δύσκολα μπορείτε νά άντιληφθήτε, δταν δέν γνωρίζετε 
τά έργα, άλλά νά χάσετε καί δυό καί τρεις ώρες γιά νά παρακο
λουθήσετε έρμηνείες μουσικής, δπως .χ. τού δικού μας λαμπρού 
πιανίστα τού θέμελη. Τότε θά μπορέσετε νά βρήτε καί κάποιο έν
διαφέρον καί νόημα στις θεωρίες πού άραδιάζομε είτε έγώ είτε 
άλλος συνάδελφος.

Γι’ αύτό καί τελειώνω σήμερα αύτά μου τά λόγια μέ μιοτν 
εύχή καί μέ μιάν έλπίδα: Νά έπισκεφθή δσο τό δυνατόν πιό σύν
τομα ή Κρατική ορχήστρα ’Αθηνών τήν πεντάμορφη Νήσο σας καί 
νά έχετε έτσι τήν εύκαιρία δλοι σας, άγαπητοί φίλοι, μεγάλοι καί
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μικροί νά παρακολουθήσετε μέ πίστη καί κατάνυξη τις εκτελέσεις 
της. Νά γνωρίσετε τή μεγάλη συμφωνική μουσική παραγωγή άλ
λα καί τήν Ελληνική μουσική δημιουργία.

"Ετσι θά νοιώσετε όλοι τόν παλμό τής μεγάλης τέχνης, τής 
Τέχνης πού έδημιούργησαν οί ’Αθάνατοι καί οί 'Ωραίοι άλλά συγ
χρόνως καί τόν παλμό τής τέχνης τής Ελληνικής, τόν παλμό τής 
αιώνιας άθάνατης 'Ελλάδας, πού προσπαθούμε καί οί 'Έλληνες 
μουσουργοί νά άποδώσωμε μέ δλη τήν ψυχή, μέ δλη μας τήν 
ύπαρξη.

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

(Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ)

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ. ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ 9. ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΛΕΧΘΕΙΣ ΕΝ ΤΗι ΜΕΓΑΛΗι
ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝ 9. ΙΟΥΛΙΟΥ 1954
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Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

(Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ)

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ 9. ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΛΕΧΘΕΙΣ ΕΝ ΤΗι ΜΕΓΑΛΗι 
ΑΙΘΟΥΣΗι ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝ 9. ΙΟΥΛΙΟΥ 1954

Ή 9. ’Ιουλίου του 1821, ή όποια τιμάται ύπό του Κυπριακού λα
ού έτησίως διά μνημοσύνων καί λόγων, είναι ή σημαντικότερα η
μέρα τής νεωτέρας Ιστορίας τής Έλληνικής Κύπρου. Διά τούτο 
καί ό Ελληνικός Πνευματικός 'Όμιλος Κύπρου άπό τής συστά- 
σεως αύτού έκρινεν δτι είς άνάμνησιν ταύτης επίκαιρον θά είναι 
νά γίνεται κατά τήν έπέτειον αύτής συγκέντρωσις τών μελών καί 
του κοινού τής Λευκωσίας, είς ήν νά λέγεται ύπό μέλους αύτού 
λόγος αναλυτικός άφ’ ένός τών τραγικών εκείνων γεγονότων, εγ
κωμιαστικός δ’ άφ’ ετέρου τής θυσίας τών έθνομαρτύρων τής Κύ
πρου, τών διά του αίματος αύτών ποτισάντων τήν γην τών πατέ
ρων των, καί θυσιασθέντων ύπέρ τής ίεράς ελευθερίας, ή όποια 
πρό μακρών αιώνων ειχεν έξ αύτής, άλλ’ ούχί ώς έλπίζομεν, ανε
πιστρεπτί, άποπτή.

Ή έφετινή επέτειος έξ αφορμής τών έν τή νήσω καί τή έλευθέ- 
ρα πατρίδι έθνικών περί τήν Κύπρον γεγονότων, τά όποια πεί- 
θουσιν δτι ή ύπό τών Έθνομαρτύρων ποθηθεισα έλευθερία στρέ
φεται τανύπτερος πρός τήν μαρτυρικήν νήσον, ώρίσθη ϊνα προσ- 
λάβη πανηγυρικώτερον χαρακτήρα, ΐνα άφ’ ενός μεν έξαρθή έτι 
μάλλον ή σημασία τών γεγονότων έκείνων, τά όποια πάς Κύπριος 
καί 'Έλλην έν γένει πρέπει τά μάλιστα νά σέβεται καί τιμά, άφ’ 
έτέρου δέ, ϊνα ταύτα «έργα μεγάλα καί θαυμαστά, μή τώ χρόνω 
έξίτηλα γένηται» (Ήροδ. 1,1) καί είς τήν μνήμην τών νεωτέρων 
διατηρούμενα διαπλάττωσι τήν ψυχήν αύτών καί παρακινώσιν είς 
έκτέλεσιν τής έθνικής των άποστολής, ή όποια μόνη δίδει νόημα είς 
τήν ζωήν τού άτόμου καί τής κοινωνίας.

Πρός τούτο έντολήν λαβών παρά τού διοικητικού συμβουλίου 
τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύπρου θά άναλύσω πρώ
τον τήν προσωπικότητα τού Έθνομάρτυρος ’Αρχιεπισκόπου Κυ
πριανού, ό όποιος άποτελεί τήν συνισταμένην τών γεγονότων τής 
9. ’Ιουλίου καί τών επομένων ήμερών καί συγκεντροί έν έαυτώ 
τήν ψυχήν καί τό πνεύμα τής δλης Έλληνικής ταύτης νήσου καί τής 
θυσίας τών τέκνων της κληρικών καί λαϊκών, μετά δέ τούτο θά άπο- 
καλύψωμεν πλάκα ύπό τού Ελληνικού Πνευματικού Όμίλου Κύ
πρου έντοιχισθεϊσαν είς τό ύπόγειον τής ιστορικής ταύτης Έλληνι-
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κής Σχολής, εις ήν κατά τήν έξηκριβωμένην πλέον Ιστορικήν παρά- 
δοσιν έφιλοξενήθήσαν ύπό του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού κατά τάς 
παραμονάς τής Ελληνικής Έπαναστάσεως οί εις Κύπρον πρός 
συνεννόησιν μετά τών ύπευθύνων άρχηγών της έλθόντες Φιλικοί, 
οί προπαρασκευάζοντες μετά τών λοιπών Ελλήνων τήν δλην ε
θνικήν έξέγερσιν του 1821.

Ή Κύπρος ύπήρξεν έκ τών τελευταίων ελληνικών μερών, τά 
όποια ύπέκυψαν ύπό τήν Τουρκικήν δεσποτείαν. Άφ’ δτου ή λαι- 
λαψ τών έκ τής Δύσεως Σταυροφόρων, τών τύποις άγωνιζομένων 
ύπέρ τής έλευθερίας τών 'Αγίων Τόπων, κατέκλυσε τήν ’Ανατολήν 
καί συμπαρέσυρεν ύπό τήν δίνην της πάσας τάς έπαρχίας τής άλ- 
λοτέ ποτέ κραταιάς Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, καί ή Κύπρος 
περιήλθεν ύπ’ αύτούς έπ’ όλίγον διά τών οπλών του βαρβάρου τόν 
χαρακτήρα βασιλέως τής ’Αγγλίας Ριχάρδου Γ' του θυμολέον- 
τος. Άλλά δέν κατώρθωσεν αϋτη νά άνακτήση τήν έλευθερίαν της, 
ώς έγένετο μέ τήν βασιλίδα τών πόλεων τήν καταληφθείσαν καί δη- 
ωθεΐσαν μέν ύπό τών Σταυροφόρων, όλίγον δέ μετά ταύτα άνα- 
στάσαν καί πάλιν διά του Μιχαήλ Παλαιολόγου, του ίδρυτού τής 
τελευταίας δυναστείας του Βυζαντίου. Πωληθεισα εις τούς Ναΐ- 
τας ή Κύπρος καί έπειτα εις τόν Φραγκικόν ήγεμονικόν οίκον τών 
Λουζινιανών παρέμεινεν ύπό τούτους έπί τρεις σχεδόν αιώνας, με
τά δέ τούτους περιήλθεν τό τέλος του 15. αί. υπό τήν Ένετικήν Δη
μοκρατίαν (1489), ή όποια τότε διά του στόλου της καί τής οικο
νομικής έκμεταλλεύσεως τών χωρών τής ’Ανατολικής Μεσογείου 
έκυριάρχει τών θαλασσών, δπου πρό αιώνων τό ναυτικόν τής Ελ
ληνικής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας νικηφόρον ώδηγείτο κατά 
άλλων ποικιλωνύμων βαρβάρων έξ ’Ανατολών.

’Αλλά τό ταχύ πρός τήν Δύσιν καί τόν Βορράν βαδίζον πρός 
κατάκτησιν ’Οθωμανικόν κράτος έπέτυχε τήν κατάλυσιν καί τής 
Ένετικής ’Αρχής έν Κύπρω τω 1571, ήτοι 118 έτη μετά τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό του Μωάμεθ Β ' τού Κατακτητου καί 
τήν εις αύτό υπαγωγήν της. Παρ’ δλον δ’ δτι ή νέα βάρβαρος δύνα- 
μις, εις ήν έδούλευσεν ό Ελληνικός κόσμος, ύπήρξεν ύπό τινας α
πόψεις άκόμη χειροτέρας μορφής ή αί προηγούμενοι, δύο μεγάλαι 
εύνοϊκαί συνθήκαι έδημιουργήθησαν δι’ αύτόν ύπό τούς νέους δυ- 
νάστας του. Είναι δ’ αύται πρώτον ή ένοποίησις τού ελληνικού κό
σμου καί ή δημιουργία τών αύτών έστω δυσμενών συνθηκών ζωής 
σχεδόν διά σύμπαντα τούτον, δεύτερον δ’ ή προβολή τής ’Εκκλησί
ας τώρα ώς τής μόνης φυσικής, θρησκευτικής καί έθνικής ήγέτι- 
δος τού λαού καί ή άνάληψις ύπ’ αυτής τής έθναρχικής έξουσίας 
έπισήμως άναγνωριζομένης ύπό τής Κυριάρχου δυνάμεως.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας εύρέθη ή Κύπρος διά τής Τουρκικής 
κατακτήσεως τού 1571. Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία της άποκατα- 
σταθεισα εις τήν θέσιν της, έξ ής είχεν έκδιωχθή διά τών Φράγ
κων ήγεμόνων πρό αιώνων, άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν της τόν 

δουλεύοντα ελληνικόν λαόν τής νήσου καί έφάνη άνταξία τών περι
στάσεων καί τού ύπ’ αύτής άναληφθέντος έργου.1) Τοσούτον υπήρ
ξε τό κύρος της, ώστε καί αύτοί οί Τούρκοι κάτοικοι τής νήσου άν- 
εγνώριζον τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου ώς προστάτην αύτών κατά 
τών βιαιοτήτων τών ομοεθνών καί όμοθρήσκων των διοικητών καί 
πασάδων τής νήσου. Ή Κύπρος ηύμοίρησε κατά τόν 18. αί. νά έχη 
κορυφαίους άνδρας ώς ’Αρχιεπισκόπους καί Έθνάρχας αύτής, οί 
όποιοι διέλαμψαν όχι μόνον ώς θρησκευτικοί καί έθνικοί αρχηγοί 
αύτής, άλλά καί ώς πνευματικοί ήγέται όδηγήσαντες τόν λαόν εις 
πνευματικήν άνάπτυξιν τοιαύτην, ώστε παρά τήν Τουρκικήν δεσπο
τείαν καί τό πνευματικόν σκότος, τό όποιον αϋτη ένέπνεε, νά δύ
ναται νά χαρακτηρισθή ή περίοδος αϋτη ώς ό χρυσούς αιών τής 
Κυπριακής Εκκλησίας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας.

1. Βλ. Χρ. Ππαδοπούλλου, Ή ’Εκκλησία τής Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας 
passim. Χάκεττ—Παπαΐωάννου, Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύ
πρου Α' σελ. 249 κ. έ.

2. Βλ. Λ. Φιλίππου, Τά ’Ελληνικά Γράμματα έν Κύπρω σ. 87 κ.έ. Ί. Πε- 
ριστιάνη, ’Ιστορία τών Ελληνικών Γραμμάτων άπό τής Τουρκικής Κατακτή
σεως μέχρι τής ’Αγγλικής Κατοχής (1571-1878) σελ. 40.

3. Βλ. Κ. Μυριανθοπούλλου, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ό διερμηνεύς τής 
Κύπρου (1779—1809).

4. Σ. Μενάρδου, Ή έν Κύπρω ’Ιερά Μονή τής Παναγίας τού Μαχαιρά 
σελ. 27 κ. έ.

Τελευταίος τών μεγάλων τούτων ’Εθναρχών καί ’Αρχιεπισκό
πων τής νήσου κατά τόν 18. αί. ύπήρξεν ό 'Αρχιεπίσκοπος Χρύσαν
θος, άνήρ διακριθείς πρός τοίς άλλοις διά τά πνευματικά ύπέρ τού 
ποιμνίου του ένδιαφέροντα, υπέρ τής μορφώσεως τού όποιου έμε- 
ρίμνησε καί διά τής ίδρύσεως Σχολής τω 1808.2) Οδτος είχε συγ
κεντρώσει εις έαυτόν μεγίστην δύναμιν όφειλομένην τόσον εις τήν 
συνεχή του δρασιν καί τήν πολιτικότητα, μεθ’ ής διεχειρίζετο τά 
πράγματα τού ποιμνίου του, δσον καί εις τήν άνάδειξιν καί εις άλ
λους μητροπολιτικούς θρόνους τής νήσου συγγενών του ώς Μη
τροπολιτών καί βοηθών έπισκόπων.

Εις τοιαύτην περίοδον άκμής μέν τών τής Εκκλησίας Κύπρου, 
ή όποια ένισχύθη καί διά τής άναδείξεως εις τό άξίωμα τού δρα
γομάνου τού Χατζιγεωργάκη Κορνεσίου, άνδρός τού όποιου ή 
δρασις είναι τω όντι καταπληκτική,3) άνησυχίας δέ διά τό μέλ
λον τής Τουρκικής Αύτοκρατορίας ώς έκ τών σημειουμένων έν αύ- 
τή σποραδικών κινημάτων, άναφαίνεται ό Κυπριανός, νεαρός τότε 
κληρικός άνήκων εις τήν Μονήν Μαχαιρά.4) Είναι οί χρόνοι, καθ' 
οϋς τό άπό αιώνων δουλεύον ελληνικόν γένος άφυπνίζετο καί έπε- 
ζήτει νά όργανωθή καί άποδυθή εις τιτάνειον κατά τών δυναστών 
του άγώνα, ό δέ πρωτομάρτυς τής Ελληνικής έλευθερίας Ρήγας 
ό Βελεστινλής έπιπτεν ώς τό πρώτον μέγα θύμα τής έθνικής έξε- 
γέρσεως στραγγαλισθείς καί ριφθείς εις τά θολά νερά τού Δου- 
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νάβεως ύπό τής μισελληνικής αύστριακής διπλωματίας τής μετά 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ατενώς τότε συνεργαζομένης.

Ό Κυπριανός κατά τούς χρόνους τούτους ήτο διάκονος χειρο
τονηθείς τώ 1783 καί σταλείς είς Βλαχίαν τώ 1/84 ύπό τοΰ Ηγου
μένου τής μονής Μαχαιρά Ίωαννικίου μετά του ’Αρχιμανδρίτου τής 
αύτής μονής Χαραλάμπου, ΐνα διενεργήση εράνους υπέρ τής χει- 
μαζομένης μονής του. Γεννηθείς έν Στροβόλω τω 1756 πρέπει νά 
ήτο μόλις 27 ετών, νεαρός δ’ οϋτω θά έγνώρισεν έκ του σύνεγγυς 
τάς πολιτικάς ανησυχίας τάς κρατούσας είς τήν κεντρικήν Εύρώ- 
πην διά τό μέλλον τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ώς έκ τής δια
μονής του είς τήν παρά τόν Δούναβιν χώραν, ή όποια παρά τήν 
ύποταγήν της είς τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν άπέλαυε πολ
λής αύτονομίας καί προήγετο ύπό τών ήγεμόνων αύτής είς πάσαν 
πρόοδον καί πολιτισμόν. Παρά του ήγεμόνος αύτής Μιχαήλ Κων
σταντίνου Σούτσου, μετά του όποιου είχεν ό Κυπριανός γνωρισθή, 
έτυχεν ιδίας προστασίας καί έλαβε τήν άδειαν νά φοιτήση είς τήν 
έν Ίασίω Σχολήν πρός συμπλήρωσιν τής μορφώσεώς του, τής ό
ποιας τάς πρώτας βάσεις είχε λάβει έν τή Σχολή τής Μονής του 
δόκιμος ών καί σχών διδάσκαλον μαθητεύσαντα παρά τω περιφή- 
μω λογίω τών τότε χρόνων Εύγενίω τω Βουλγάρει.5 6) Ή έν Βλα
χία διαμονή του Κυπριανού πρέπει νά ύπήρξε πολλαχώς ώφέλιμος 
δΓ αύτόν. Αί γνωριμίαι, τάς όποιας απέκτησε, πρέπει νά προή- 
γον τό πνεύμα του καί νά διήγειρον παρ’ αύτώ πλείστα στοιχεία 
πολιτικής συνέσεως καί δράστηριότητος, ύφ’ ών κατείχετο πρό 
παντός ό ήγεμών της Μιχαήλ Κωνσταντίνος Σουτσος. Οδτος διώ- 
ρισε τόν Κυπριανόν ιερέα ήγεμονικου έν Ίασίω ναού. Παρ’ δλον δέ 
δτι στερούμεθα λεπτομερειών περί τής έν Βλαχία ζωής καί λοιπής 
δράσεως του Κυπριανού, δέν δυνάμεθα δμως νά μή δεχθώμεν ώς 
λίαν φυσικήν τήν τοιαύτην έπίδρασιν έπί τόν χαρακτήρα καί τό 
πνευμά του καί δΓ αύτής νά έξηγήσωμεν τήν κατόπιν έν Κύπρω 
δράσίν του.

5. Βλ. X. Παπαϊωάννου έν τώ περιοδικό «Φως» σελ. 4 κ. έ. Κ. Μυριανθέ- 
ως, Κειμήλια του ιερού ναού Χρυσελεούσης’ Στροβόλου σ. 44. Είς χειρόγρα
φον θεοφάνους 'Ιερομονάχου έν τή αύτη εκκλησία διασωζόμενον ύπό τόν τί
τλον «Βραόείον ζώντων καί τεθνεώτων τών έν τη κώμη Στροδόλω χριστιανών 
όρθοδόξων», δπου σημειοΰνται αί οίκογένειαι Συμεών καί Λοΐζου, είναι άνα- 
γεγραμμένον πρώτον τό δνομα «Κυπριανού Ιερομονάχου» διαγραφείσης δέ 
της λέξεως «Ιερομονάχου» προσετέθη ή λέξις «Άρχιερέως». Βλ. Κ. Μυριαν- 
θέως αύτόθι σελ. 43 σημ. 3.

6. καί Σ. Μενάρδου έ'.ά. σελ. 129.
7. Βλ. Σ. Μενάρδου έ. ά. σελ. 131.
8. Βλ. X. Παπαϊωάννου έν τώ περιοδικώ «Φώς» σελ. 4.

Κατά τήν διάρκειαν τής έν Βλαχία διαμονής του ανήσυχος έ- 
σωτερική κατάστασις τής ’Εκκλησίας έπεκράτει έν Κύπρω. Ό ’Αρ
χιεπίσκοπος Χρύσανθος, ό όποιος είχε κοσμήσει τόν ’Αρχιεπισκοπι
κόν θρόνον έπί δεκαετηρίδας, ύπέργηρος καί άσθενήσας ήδη, ήδυ- 
νάτει νά συνέχιση τήν διακυβέρνησιν τής Εκκλησίας τής νήσου. 
Διά τούτο καί παρητηθη τω 1791, άλλ’ ή παραίτησίς του δέν έγένε-

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 21 

το άποδεκτή, πρό παντός διά τάς ύπαρχούσας αντιζηλίας περί τήν 
διαδοχήν του. ’Αλλά παρά τήν μή άποδοχήν τής παραιτήσεως έσυ- 
νεχίσθη ή άνώμαλος έσωτερική κατάστασις τής ’Εκκλησίας, ή ό
ποια καί έλαβε συγκεκριμένην έκφρασιν βραδύτερον διά τής έπεμ- 
βάσεως τής κυριάρχου δυνάμεως. .

"Εν έκ τών κυρίων μελημάτων τοΰ Κυπριανού κατά τήν διάρ
κειαν τής έν Βλαχία διαμονής του ύπήρξεν ή ένίσχυσις τής μονής 
Μαχαιρά, είς ήν άνήκε. Κατά τό 1795 ήγεμονικόν χρυσόβουλλον έκ- 
δοθέν ύπό τοΰ ήγεμόνος Ίωάννου Μιχαήλ Κωνσταντίνου Σούτσου 
συνωδεύθη ύπό δωρεάς αύτοΰ ύπέρ τής μονής, ταύτοχρόνως δέ σχε
δόν καί πατριαρχικόν σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως Γερασίμου Γ' τοΰ Κυπρίου κατωχύρωσε τά δικαιώματα αύ
τής, τών όποιων άντεποιειτο ό ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί είς ήν έπ- 
ενέβαινεν ό βοηθός έπίσκοπος Ταμασοΰ Χρύσανθος, ανεψιός τοΰ ό- 
μωνύμου ’Αρχιεπισκόπου, είς τήν περιοχήν τής έπισκοπής τοΰ όποι
ου αυτή εύρίσκετο.’Επί τοΰ ’Αρχιεπισκόπου τούτου ή μονή Μαχαιρά, 
ή όποια ήτο προηγουμένως πλούσια, περιήλθεν είς τήν θέσιν ένορι- 
ακής έκκλησίας η μονής έξηρτημένης έκ τής ’Αρχιεπισκοπής. Τό 
πατριαρχικόν σιγίλλιον άποκατέστησε τήν μονήν είς τήν προτέραν 
αύτής βασιλικήν καί σταυροπηγιακήν θέσιν, ώρισε δέ ώς μόνην 
ύποχρέωσιν τήν πληΡωμήν είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν τών κανονικών, 
«ϊνα ή ρηθεισα μονή τυγχάνη έλευθέρα καί άσύδοτος μηδενί μηδέν 
όφείλουσα παρέχειν μήτε τώ Άρχιεπισκόπω Κύπρου άρκουμένω τω 
κανονικώ αύτοΰ μνημοσύνω... άλλ’ ύπάρχη πάσης καί παντοίας 
καταδυναστείας καί δουλαγωγίας καί βιαίας άπαιτήσεως άνωτέρα 
καί αύτόνομος καί αύτοδέσποτος φυλαττομένων άμετακινήτως καί 
άμεταποιήτως τών προνομίων αύτής καί τών τυπικών ένταλ- 
μάτων.7)

Αί δύο αΰται ένέργειαι κατοχυροΰσαι τά δικαιώματα τής μο
νής Μαχαιρά δέν δύνανται νά είναι άσχετοι πρός ένεργείας τοΰ Κυ- 
πριανοΰ έν Βλαχία έργαζομένου πρός διασφάλισιν τής θέσεως 
της μονής του. Άλλ’ οδτος ώς καί ό έτερος απεσταλμένος τής μο
νής Μαχαιρά, ό προρρηθείς Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος, έπέστρε- 
ψαν είς Κύπρον, άφοΰ συνεπλήρωσαν τήν έν Μολδοβλαχία άποστο- 
λήν των, τώ 1802. Ένίσχυσαν οίκονομικώς τήν Μονήν των, ή όποια 
έν τώ μεταξύ είχε δημιουργήσει άρκετά χρέη. Ώς έξαιρετικής ίκα- 
νότητος τοΰ Κυπριανού, άναφανείσα δ’ εύθύς έξ άρχής άπεδείχθη 
ή ύπ’ αύτοΰ γενομένη οικονομική διαχείρισις έκκλησιαστικών πρα
γμάτων. Έπανελθών οδτος μάλιστα είς Κύπρον έγκατεστάθη είς 
τό παρά τήν Λευκωσίαν προάστιον Στρόβολος, δπου ή μονή Μα- 
χαιρά είχε μετόχιον, καί άνέλαβε τήν διεύθυνσιν αύτοΰ.8) Ποιος 
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λόγος ώθησε τόν Κυπριανόν είς τό νά έγκατασταθή έν Στροβόλω, 
δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν άρκε- 
τήν τήν συνήθη έξήγησιν δτι ή άνάθεσις εις αύτόν τής διευθύνσε- 
ως του μετοχιού Στροβόλου ήτο μία άπλή ενέργεια, είτε τυχαία 
είτε άπό τάς συνήθεις μιας μονής έν τή διαχειρίσει τών κατ’ αύ
τήν, ιδίως προκειμένου περί κτηματικών ζητημάτων. Ή κατόπιν 
έξέλιξις τών πραγμάτων καί ή ένεργοτέρα άνάμιξις του Κυπρια
νού είς τά πράγματα τής ’Αρχιεπισκοπής δικαιολογοϋσι τήν ύπόθε- 
σιν ότι ό Κυπριανός έπεδίωξε τήν παραμονήν του παρά τήν ’Αρ
χιεπισκοπήν, διότι θά έκαραδόκει τήν εύκαιρίαν έπεμβάσεως εις τά 
κατ’ αύτήν ώς έκ τής άντιθέσεώς του πρός τόν γέροντα ’Αρχιεπίσκο
πον Χρύσανθον. Τής άντιθέσεώς ταύτης ή άρχή δπήρξεν ή έπέμβα- 
σις τούτου είς τά τής μονής Μαχαιρα.

"Αμα τή έγκαταστάσει του έν Στροβόλω άνέπτυξεν ό Κυπρι
ανός τοιαύτας σχέσεις πρός τούς έν Λευκωσία, ώστε δι’ αύτών νά 
πεισθή ό ’Αρχιεπίσκοπος νά προσλάβη αύτόν ώς Οίκονόμον τής 
’Αρχιεπισκοπής. Ό Κυπριανός πρέπει νά ήτο μία άνήσυχος έκκλη- 
σιαστική φυσιογνωμία, ή όποια όχι μόνον άντίκρυζεν έπιτυχώς κα
ταστάσεις, αλλά καί έδημιούργει τοιαύτας. Ή ίκανότης του έδεί- 
χθη αμέσως, ότε μία άπό τάς συνήθεις στάσεις τών Τούρκων έξερ- 
ράγη τώ 1804, ή όποια καί έστράφη κατά τού ’Αρχιεπισκόπου Χρυ- 
σάνθου. Ή μήνις τών στρατιωτών άπετράπη διά τής διπλωματικής 
ικανότητος τού Οικονόμου Κυπριανού, ό όποιος δέν έδίστασε καί 
διά δωροδοκίας νά έξουδετερώση τούς κατά τού ’Αρχιεπισκόπου 
έκμανέντας καί κακοποιήσαντας αύτόν ’Οθωμανούς.9)

10. Βλ. Χάκεττ—Παπαϊωάννου έ. ά. Α' σελ. 308 κ.έ. Φ. Ζαννέτου, 'Ιστο
ρία τής νήσου Κύπρου Α' σελ. 1146 κ.έ.

Ή άδρά καί μεστή άποφασιστικότητος φυσιογνωμία τού Κυ
πριανού, τόν όποιον ό ύπό ψευδώνυμον ’Άγγλος περιηγητής Άλή 
μπέης άποκαλει «φύλακα άγγελον τών ομοεθνών του», διαφαίνεται 
είς τήν σωζομένην έν Μαχαιρα προσωπογραφίαν του, έξ ής κατά τό 
μάλλον ή ήττον προέρχονται αί σύγχρονοι εικονογραφήσεις του. 
Αύτη μάς παρουσιάζει τόν Κυπριανόν ώς άνδρα πνευματικής ’ισχύ
ος καί ίσχυράς θελήσεως, παρά τού οποίου καί θά έπρεπε νά άνα- 
μένη τις νά διαδραματίση πρωτεύοντα ρόλον είς τήν διαμόρφωσιν 
τών πολιτικών καί έκκλησιαστικών πραγμάτων τής πατρίδος του, 
οιον ήτο έν γένει τό έργον τών τότε ’Αρχιερέων τής νήσου. ’Ανάλο
γα είναι τά ψυχικά χαρακτηριστικά τά άποτυπωθέντα έν έτέρα 
μικρογραφία άποκειμενη έν τώ Μπενακείω Μουσείω ’Αθηνών.

Ή μέχρι τών χρόνων έκείνων σταδιοδρομία τού Κυπριανού 
προοιωνίζετο τήν τοιαύτην ένέργοτάτην του δρασιν. 'Ότε δέ οδτος 
έρρύθμισε διά τής προσωπικής του έπεμβάσεως τήν στάσιν ταύτην 
τού 1804, τό προσωπικόν γόητρον, τό όποιον άπέκτησεν ούτω βαί- 
νων άπό έπιτυχίας είς έπιτυχιαν, τόν έκαμε νά σκεφθή τήν άνά-
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ληψιν τής έκκλησιαστικής αρχής, ή όποια είς τάς χείρας ενός ήδη 
ύπεργήρου καί παραλύτου Αρχιεπισκόπου έξησθένιζεν όσημέραι 
καί έκινδύνευε νά στερήση πλέον τόν λαόν τής πνευματικής καί 
έκκλησιαστικής του ήγεσίας, τόσον άναγκαίας είς τάς κρίσιμους 
περιστάσεις, ότε έσόβει ή έξέγερσις τών ύπό τήν Τουρκικήν δεσπο
τείαν λαών.

Αί δολοπλοκίαι κατά τούς χρόνους έκείνους δέν ήσαν ασυνή
θεις. Αδται παρέσυραν πολλάκις καί τούς τοπικούς διοικητάς ή 
καί τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν. Καί τοιοΰτο συνέβη τώρα, ότε μέγα 
μέρος τού λαού έπόθει τήν λύσιν τού άπό μακροΰ χρόνου σοβουν- 
τος ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Είς τάς δολοπλοκίας ταύτας 
είχε λάβει ένεργόν μέρος ό Κυπριανός. Ή Υψηλή Πύλη συγκατέ- 
νευσεν είς τάς εισηγήσεις καί έπαυσε τόν Χρύσανθον, ώρισε δέ 
διάδοχόν του τόν Κυπριανόν. Ή τοιαύτη πράξις, δέν ύπάρχει αμ
φιβολία, ήτο έντελώς αντικανονική καί έθιγεν άνεπανορθώτως τά 
έκκλησιαστικά προνόμια, ή δ’ άναγνώρισίς της θά είχε τρομακτικός 
συνέπειας διά τό μέλλον τής Εκκλησίας τής νήσου. Ή έκλογή τού 
Κυπριανού δέν άνεγνωρίσθη, ώς ήτο φυσικόν, ύπό τής Μεγάλης 
Εκκλησίας καί διά τούτο κατέστη άδύνατος ή ζητηθεισα παρά τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου χειροτονία αύτού μέχρι τού θανάτου 
τού προκατόχου του Χρυσάνθου, διατελούντος ήδη έν έξορία έν 
Εύβοια, ότε ό Κυπριανός καί έχειροτονήθη ύπό αντιπροσώπου τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου τώ 1810, κανονικώς πλέον, είς ’Αρχιεπί
σκοπον πάσης Κύπρου καί Νέας Ίουστινιανής.10)

Δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι ό Κυπριανός σπεύσας πρός κατάλη- 
ψιν τής αρχής ούχί άπλώς έκ προσωπικής φιλοδοξίας, άλλ’ έκ τής 
ανάγκης νά τεθή τέρμα είς μίαν ανώμαλον έσωτερικήν κατάστα- 
σιν τής Εκκλησίας, δέν ύπελόγισε τό μέλλον καί τά έκκλησιαστι- 
κά προνόμια, άλλ’ άπέβλεψεν είς τήν ίκανοποίησιν τού παρόντος, 
τό όποιον έβλεπε παντοιοτρόπως καταρρέον, έν ώ έξ αύτού έξηρ- 
τάτο πάντως τό μέλλον. Αί ίσχυραί προσωπικότητες διακρίνονται 
πάντοτε διά τήν κατά τοιούτον τρόπον άντίκρυσιν τού παρόντος καί 
φέρονται ταχύ πρός τόν σκοπόν έν τή προσπάθεια νά λύσωσι τά προ
βλήματα αύτού καί άφήνουσιν είς τούς μετ’ αύτούς τήν λύσιν τών 
προβλημάτων τού μέλλοντος. Ούτω πρέπει νά έξηγηθή καί ή ένέρ- 
γεια τού Κυπριανού είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. "Οτι ό Κυ
πριανός ήτο άνήρ μεγάλης ικανότητος καί άξίας, ιδίως πρός άντι- 
μετώπισιν τών δυσχερών περιστάσεων τής ’Εκκλησίας Κύπρου, 
μάς βεβαιώνει καί ή περί αύτού σύγχρονος κρίσις τού ’Αρχιεπι
σκόπου Σιναίου Κωνσταντίνου, πρός δν εύρισκόμενον έν Λάρνακι, 
άπηυθύνθησαν οί έν Κύπρω, ϊνα προβή είς τήν χειροτονίαν τού Κυ
πριανού. Οδτος άποποιηθείς διά κανονικούς λόγους, ώς εϊπομεν,

9. Βλ. G. Hill, A History of Cyprus IV σελ. 104 κ. έ.
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τήν χειροτονίαν, τονίζει τά έξης περί αύτού: «Διότι μόνος αύτός ώς 
είδώς πάντας δύναται άπό τοιούτων σφοδρών κα'ι αλγεινών τής πα- 
τρίδος περιστάσεων, στήσαι πρός τά τοιαύτα ραγδαία τών άλλε- 
παλλήλων καταιγίδων καί κατευνάσαι τήν τών πραγμάτων πι
κρόν ταραχήν καί ζάλην, ώς έχέφρων τώ όντι καί πολύπειρος Κυ
βερνήτης». Δείγμα τών μεγάλων τώ όντι άνωμαλιών τούτων έν τή 
νήσω ύπήρξε καί ή πρό μικρού γενομένη έκτέλεσις έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τού δραγομάνου Χατζιγεωργάκη, ένός έκ τών σημαντι
κότερων πολιτικών άνδρών τής νήσου κατά τούς χρόνους έκεί- 
νους. Καί οί κάτοικοι τής νήσου έν τή άναφορα αύτών πρός τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχειον έξαίρουσό τάς άρετάς τού Κυπριανού, 
ό όποιος, έγραφον, «ύπάρχει άξιος, καθ’ ά γνωστικός, σώφρων, ά
γρυπνος, ένάρετος παντοίως, δλως χριστιανός, άμέτοχος, άμεμ
πτος, άπέχων καί μάλιστα ώς δουλεύσας τή πατρίδι διά τοσούτων 
χρόνων καί εύρεθείς πρόμαχος είς πάσαν περίστασιν καί άνάγ- 
κην, καί τέλος ώς λύχνος ών έτέθη πρεπόντως επί τήν λυχνίαν 
καί λάμψει πάσι τοϊς έν τή οικία εύαρέστως». Οί τοιούτοι χαρακτη
ρισμοί είναι πράγματι ένδεικτικοί τής τότε κρατούσης έν τή νήσω 
πολιτικής καί έκκλησιαστικής καταστάσεως.11)

11. Βλ. Χρ. Παπαδοπούλλου έ. ά. θεολογία Ζ' σελ. 12. Πρβλ. Κώδικα 
Α' ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου σελ. 158, «Άνήρ τώ δντι εύσεδής, φιλόπτωχος, 
φιλόπατρις, γεγυμνασμένος έκ πολλών χρόνων, * πράγμασιν έκκλησιαστικοϊς 
καί πολιτικοΐς, καί δεδοκιμασμένος πρό χρόνων καί παρά πάντων τών έν τή 
νήσω είς τούτο προσκαλούμενος».

11α. Βλ.Χ. Παπαΐωάννου «Φώς» σελ. 33, Hill ë. ά. σελ. 120 κ. έ.

Ή άνοδος τού Κυπριανού είς τόν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον έ- 
σήμαινε τήν εναρξιν νέας περιόδου δράσεως τής Εκκλησίας είς 
πάντας τούς τομείς. Οΰτος έφερε μαζί του νέον πνεύμα έκ τής Μολ
δοβλαχίας, δπου έζησεν, ώς εϊδομεν, έπί άρκετά έτη, καί τό πνεύμα 
τούτο ένεφύσησεν είς τήν ζωήν τής Εκκλησίας καί έν γένει τού 
τόπου του τόσον άπό οικονομικής, δσον άπό πολιτικής, πνευματικής 
καί έκκλησιαστικής έν γένει άπόψεως. Τά καταπεσόντα λόγω τών 
ταραχών καί τών έσωτερικών προβλημάτων, ιδία άπό τού 1804 καί 
έντεύθεν, οικονομικά τής ’Αρχιεπισκοπής ήνώρθωσεν είς συντομώ- 
τατον χρονικόν διάστημα άναδειχθείς άριστος διαχειριστής αύτών 
καί άποπληρώσας τεράστιον δημιουργηθέν χρέος.11α) Είχεν ήδη 
καί τήν σχετικήν πείραν τόσον έκ τής διαχειρίσεως τών τής Μονής 
Μαχαιρά προηγουμένως δσον καί τών τής ’Αρχιεπισκοπής άπό 
τής άναλήψεως ύπ’ αύτου τής έν αύτή θέσεως τού Οικονόμου. Πα- 
ραλλήλως δμως πρός τήν οικονομικήν άνόρθωσιν έπεδιώχθη ύπό 
τού Κυπριανού ή πνευματική άνύψωσις τών έκκλησιών καί τού ποι
μνίου του. Ό πλουτισμός τών έκκλησιών διά καταλλήλων έκκλησι- 
αστικών βιβλίων, εικόνων, καί άλλων σκευών, ών βριθουσιν αί έκ- 
κλησίαι τής ’Αρχιεπισκοπικής περιφερείας, ύπήρξε κυριώτατον μέ
λη μά του καί ώς πρός τό ζήτημα τούτο δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι Ό
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δέν έκαινοτόμησεν, άλλ’ έσυνέχισε τό έργον του προκατόχου του 
’Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.

Καί ή πρός πνευματικήν άναγέννησιν του λαού φροντίς των 
’Αρχιεπισκόπων τής Κύπρου χρονολογείται άπό παλαιοτέρους χρό
νους. ’Ήδη ό ’Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος, άνήρ διακρινόμενος διά 
τήν πνευματικότητά του, ώς πλήν άλλων δεικνύουσι καί αί έγκύ- 
κλιοι καί αί μελέται του,12) είχεν ιδρύσει άνωτέραν Σχολήν έν Λευ
κωσία, εις τήν όποιαν έδιδάσκοντο τά κλασσικά γράμματα.13) Ό 
μέγας διδάσκαλος Έφραίμ ό ’Αθηναίος, ό κατόπιν Πατριάρχης Ι
εροσολύμων, καί ό Ρώσος μοναχός Μπάρσκυ, ό γνωστός διά τό 
μέγα του έργον τό περιλαμβάνον περιηγήσεις εις τήν ’Ανατολήν, 
ύπήρξαν διδάσκαλοι τής Σχολής ταύτης, ό μέν τών έλληνικών, ό δέ 
τών λατινικών. Άλλ’ ή Σχολή αύτη έπαυσε μετ’ όλίγον λειτουρ
γούσα, ό δέ ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ϊδρυσεν άλλην, ώς εΐπομεν, 
όλίγα έτη πρό τής έξορίας του, τω 1808.14) Καί αύτη δμως φαίνε
ται δέν είχεν εύδοκιμήσει καί ό Κυπριανός άνέλαβεν ώς έν έκ τών 
πρώτων μελημάτων του νά ίδρύση Ελληνικήν Σχολήν έπί σταθε- 
ρωτέρων βάσεων. Μόλις είχεν άντιμετωπίσει έπιτυχώς, ώς εϊπο- 
μεν, έντός δύο έτών τά οικονομικά προβλήματα τής ’Αρχιεπισκο
πής, έμερίμνησε καί περί ίδρύσεως Ελληνικής Σχολής, Έλληνομου- 
σείου καλουμένης—τω 1812. Είναι αύτη ή σήμερον συνεχιζομένη 
ώς Παγκύπριον Γυμνάσιον, εις δ αύτη συνεπληρώθη άπό του 
1893.15)

12 Βλ. Άρχ. Κυπριανού, Χρονολογική Ιστορία της νήσου Κύπρου σελ. 551. 
Χάκεττ—Παπαΐωάννου έ. ά. σελ. 287. Hill έ. ά. 345 κ. έ.

13. Βλ. Λ. Φιλίππου έ. ά. σελ. 70 κ. έ. 86 κ. έ. 135 κ. έ.
14. Βλ. Λ. Φιλίππου έ. ά. σελ. 87 κ. έ.
15. Βλ. Εύ. Γλυκόν έν Α' Έπετηρίδι Τελειόφοιτων Παγκυπρίου Γυμνα

σίου καί Διδασκαλείου σελ. 25 κ. έ. Σ. Μενάρδου έ. ά. σελ. 32. 137 κ. έ. έν
θα καί τό πλήρες κείμενον τής ιδρυτικής πράξεως. Λ. Φιλίππου έ. ά. 92 κ. έ.

Άλλ’ ένδιαφέρει όχι άπλώς νά ίδωμεν τήν ΐδρυσιν τής Σχολής 
ώς ένα σύνηθες έργον, έστω μεγάλης σημασίας διά τήν νήσον, καί 
διά τήν όποιαν μέχρι σήμερον καί εις τό μέλλον αύτη πρέπει νά εί
ναι πρός τόν Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν εύγνώμων, άλλά πρέπει νά 
έκτιμήσωμεν ιδιαιτέρως τάς σκέψεις, τάς όποιας οδτος διετύπωσεν 
έν τή ιδρυτική πράξει τής Σχολής, ή όποια διασώζεται ώς εν τών ση- 
μαντικωτέρων κειμηλίων Κύπρου τού Αρχιεπισκόπου τούτου έν τω 
Κώδικι Α' τής Αρχιεπισκοπής, φέρουσα τήν ιδιόχειρον αύτού ύπο- 
γραφήν. Απευθυνόμενος οδτος πρός τούς έκκλησιαστικούς άνδρας, 
τούς εύγενεστάτους άρχοντας καί πάντας τούς χριστιανούς, τονίζει 
έν άρχή τήν σημασίαν τού άγώνος καί τής θυσίας ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος, διότι, ώς λέγει, «οί ούτως άγωνιζόμενοι ύπό τού θεού στε- 
φανούνται καί ύπό τών άνθρώπων έγκωμιάζονται», παραθέτει δ’ έ
πειτα άρκετά ιστορικά παραδείγματα άποδεικτικά τής όρθότητος 
τής τοιαύτης άρχής. Μιμούμενος οδτος, λέγει, ώς ύπεύθυνος έφορος
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τών εκκλησιαστικών καί τών πολιτικών πραγμάτων τής νήσου τούς 
παλαιούς εκείνους άνδρας έθεώρησε πρέπον καί συμφέρον νά κατα- 
λίπη «υπέρ πίστεως άγώνισμα τή πατρίδι πρός ώφέλειαν τών όμο- 
πατρίων κατά τά ήθικά καί τά εκκλησιαστικά». Ήννόησε, προσθέ
τει, δτι ή Κύπρος «πάσχει μέγαν αύχμόν παιδείας κα'ι έλλειψιν έλ
ληνικών μαθημάτων, τά όποια είναι τό μόνον όπου στολίζουσι τόν 
άνθρώπινον νουν καί όπου καταστήσουσι τόν άνθρωπον άξιον τω 
δντι άνθρωπον», διό καί άπεφάσισεν άμα τή εις τόν ’Αρχιεπισκοπι
κόν θρόνον άνόδω του νά «συστήση μίαν Ελληνικήν Σχολήν» πρός 
ώφέλειαν τών συμπατριωτών του.

Είναι φανερόν δτι ό Κυπριανός είχε πρόγραμμα εκ τών προτέ- 
ρων, του όποιου τήν πραγματοποίησιν έπεδίωξεν άμα τή άνόδω 
του είς τόν θρόνον καί τό πρόγραμμα τούτο πρέπει νά είχε συλ- 
λάβει εύρισκόμενος έν Βλαχία, δπου ζών, ώς εϊδομεν, παρέβαλλε 
τήν πρόοδον τών άλλων πολιτειών πρός τήν καθυστέρησιν τής ίδι- 
κής του πατρίδος. Περί τούτου ώμίλει ό ίδιος έν τή ιδρυτική τής 
Σχολής πράξει, έν ή τονίζει δτι είς τήν άπόφασιν περί ίδρύσεως 
τής Σχολής προήχθη τόσον έκ τής παραβολής τών άλλων νήσων 
καί τόπων, δπως καί έκ τών κατηγοριών, τάς όποιας ήκουσε κατά 
τών Κυπρίων περιερχόμενος τόπους καί ξένας έπαρχίας. Καί προσ
θέτει: «Αύτάς λέγω τάς κατηγορίας αύτοίς ώσίν άκηκοότες, καί 
έκτοτε τόν ζήλον τούτον ένδόμυχον τρέφοντες, ήδη κυριάρχαι κατα- 
σταθέντες, συνάρσει θεία έβάλομεν είς έργον τόν αγαθόν μας σκο
πόν». Σκοπόν είς τήν ϊδρυσιν τής Ελληνικής Σχολής έταξεν ό Κυ
πριανός κυρίως τήν δημιουργίαν χαρακτήρων καί τήν διδασκαλί
αν τής πατρίου πίστεως «όπου μέ τό μέσον τής μαθήσεως προβαί- 
νοντες, ώς λέγει, είς τήν άνδρικήν ήλικίαν νά γίνωνται άνδρες θεο
σεβείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χρηστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες, 
φιλέμποροι». Τό τελευταιον συνεδύαζε μέ τόν προσπορισμόν τών 
πρός τό ζήν συστατικών, διότι έθεώρει δτι τό πρακτικόν μέρος τής 
ζωής δέν ήδύνατο νά είναι ανεξάρτητον τής άρετής καί ιδία τής 
δικαιοσύνης. Παραλλήλως δέ πρός τήν ψυχικήν διάπλασιν ό Κυπρι
ανός έτασσε σκοπόν τής Σχολής τήν καλλιέργειαν καί ρύθμισιν τής 
γλώσσης τών νέων, ή όποια είχεν έκβαρβαρωθή, καί τονίζει δτι τό
σον οί λαϊκοί δσον καί οί κληρικοί κατείχοντο γενικώς ύπό 
άμαθείας.

Ή Σχολή ίδρυθεϊσα έντός κήπου άνήκοντος είς τήν Μονήν Μα- 
χαιρά είχεν άφιερωθή ύπό του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού είς τήν 
'Αγίαν Τριάδα, «ΐνα περισκέπη καί διατηρή αύτήν άπό πάσης προσ
βολής έναντίας, διαβολικής τε καί άνθρωπίνης, καί ϊνα δώση αύ- 
τή καλήν αυξησιν καί στερέωσιν καί καρπούς άρετής τοϊς σπουδά- 
ζουσιν έν αύτή νέοις» είς μνημόσυνον τών γονέων αύτού. Ταύτην 
δ’ ένεπιστεύετο καί συνίστα είς πάντας μεν τούς Μητροπολίτας 
τής νήσου, ιδία δέ είς τούς διαδόχους αύτου καί έκείνων, είς τόν 
κλήρον καί τόν λαόν «είς τό διατηρειν καί ύπερασπίζεσθαι τήν ίε- 
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ράν Σχολήν ταύτην ώς κόρην όφθαλμού, ώς ίδιον άφιέρωμα τω 
θεώ άγωνιζομένους ύπέρ τής διηνεκούς συστάσεως τής Σχολής ταύ- 
της, άν ήθελέ το καλέσει καί μέχρις αίματος», έξεστόμει δ’ έν τέ- 
λει κατάρας έναντίον παντός, ό όποιος ήθελεν έπιβουλευθή τήν 
Σχολήν.

Έξεθέσαμεν κάπως λεπτομερέστερον τά τής ίδρύσεως τής Ελ
ληνικής Σχολής ύπό τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, διότι πρός 
τοϊς άλλοις, ώς είπομεν,ή ιδρυτική περί αύτής πραξις άντικατοπτρί- 
ζει δλον τό πνεύμα τού μετ’ όλίγον Έθνομάρτυρος Ιεράρχου καί 
παρουσιάζει τό πρόγραμμα πνευματικής αύτού δράσεως, τό όποι
ον είχε καταρτίσει πολύ πρό τής άνόδου του είς τόν θρόνον καί 
τό όποιον είχε θέσει άμέσως σχεδόν είς έφαρμογήν άμα τή άναρρή- 
σει του είς αύτόν, ώς λέγει καί ό ίδιος. Αύτή δέ αυτή ή πράξις άπο· 
τελεί τόν κυριώτατον χαρακτηρισμόν τού άνδρός.

’Εν τή πράξει ταύτη όμιλεί ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός καί 
περί τής άγάπης πρός τήν πατρίδα, τήν καλλιέργειαν τής όποιας 
τονίζει ώς ένα τών κυρίων σκοπών τής Σχολής. Ποιαν πατρίδα έν- 
νοει διά τών λόγων τούτων, δέν διασαφίζεται έν τή ιδρυτική πρά- 
ξει. Δέν είναι δύσκολον δμως τούτο άμέσως νά διακρίνωμεν έκ 
τίνος άλλου σημείου άνήκοντος είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν. 
Είναι τούτο ή λίαν ένδιαφέρουσα έπιγραφή ή άναγεγραμμένη έπί 
είκόνος τού 'Αγ. Χαραλάμπου έν τω Μετοχίω Μαχαιρά Λευκωσίας 
στυλογραφηθείσης τω 1813 ύπ’ αύτού καί είς τήν οποίαν ή~ Κύπρος 
μετά τής Ελλάδος έν συνδυασμώ μνημονεύεται ώς «αύχουσα» διά 
τόν φρουρόν αύτών "Αγιον Χαράλαμπον. Ή μνεία τής Κύπρου έν 
τοιαύτη συσχετίσει είς τοιούτους χρόνους καί ύπό τοιοΰτον πολιτι
κόν καθεστώς πρέπει νά ύπήρξεν ή έκφρασις τών άγνών έθνικών 
αισθημάτων, ύφ’ ών κατείχετο ό Ιεράρχης, τού όποιου τό βλέμμα 
ήτο έστραμμένον πρός τήν Ελλάδα ώς κοινήν πάντων μητέρα καί 
τροφόν.16) Τόν πόνον του διά τάς δεινός περιστάσεις τής πατρί
δος άφήνει ό Κυπριανός νά έκφύγη έκ τού στόματός του είς έκφρα- 
σιν συγκεκριμένην καί έν έτέρω έγγράφω κατακεχωρισμένω είς 
τόν αύτόν Κώδικα τής ’Αρχιεπισκοπής Α',17) είς τόν όποιον άνα- 
φέρεται είς τάς δυστυχίας καί τήν κατάρρευσιν τής Μονής Μαχαι- 
ρα, περί τής όποιας πάντοτε καί ώς ’Αρχιεπίσκοπος έμερίμνα, ιδία 
δέ περί τής οικονομικής αύτής άνορθώσεως. Έν τω έγγράφω τού- 
τω προσθέτει οδτος τά έξής λίαν ένδιαφέροντα: «Άλλά φευ ! Ό 
ζυγός τής βαρβαρικής τυραννίδος, αί άξιοδάκρυτοι συμφοραί τής 
πατρίδος καί δυστυχίαι καί αί περιστάσεις αί καιρικαί, κατέστησαν 
αύτήν τήν περιώνυμον μονήν, τήν πρώην άρίζηλον καί περίβλεπτον, 
ώς θέαμα καί πτώμα έλεεινόν».

16) Ανάλογος έπιγραφή είς μεταγενεστέραν εικόνα του 'Αγίου Χαρα
λάμπου (1843) εύρισκομένην είς τήν Κεντρικήν ίεράν Μονήν Κόκκου δεικνύει 
δτι ή τοιαύτη μνεία είχε γίνει μετέπειτα σταθερά.

17. Κώδιξ Α' σελ. 181 κ. έ.
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Τό ένδιαφέρον του ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έξετείνετο καί 
είς άλλα κοινωνικά καί εκκλησιαστικά ζητήματα. Είναι γνωστόν 
έως σήμερον τό λεγόμενον «νερόν του δεσπότη» έν Στροόόλω, έρ
γον αύτού λίαν σημαντικόν διά τούς χρόνους έ κείνους, ούσιώδους 
δέ σημασίας καί μέχρι τών σημερινών άκόμη χρόνων. Ωσαύτως ά- 
ξιομνημόνευτον ύπήρξε τό ένδιαφέρον του διά τήν ΐδρυσιν καί άλ
λων σχολών έν τή νήσω, ώς εΐναι ή έν Λεμεσω σχολή, ή ώς πρός τό 
πρόγραμμα προσαρμοσθεισα πρός τό φιλολογικόν ΓυμνάσιονΣμύρ- 
νης κα'ι Κυδωνιών. ’Αλλά τήν προσοχήν του έστρεψεν ό ’Αρχιεπίσκο
πος Κυπριανός Ιδιαιτέρως εις την πατρίδα του Στρόβολον, του όποι
ου τόν κύριον ναόν τόν άφιερωμένον είς τήν Παναγίαν τήν Χρυσελε- 
ούσαν, τόν ίδρυθέντα έπί Ουγου Δ' τόν 14. αί., έπεσκεύασε ριζικώς 
μετά τού άνεψιοΰ του Χατζισάββα, τής δλης έργασίας άρξαμένης ά
πό τού 1810, συμπληρωθείσης δέ τώ 1817, ώς δεικνύει καί ή σήμερον 
σωζομένη αύτόθι έπιγραφή, ής ή άρχή έχει ούτω: «Λιτήν προσφο
ράν δέξαι μικράν, μητράνανδρε κόρη, τήν έκ βάθρων οικοδομήν 
τού ναού σου, ήν προσφέρει Κυπριανός ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έκ 
τών σών τά σά λαβών κτλ». Μετά τού αύτού άνεψιού του Χατζισάβ- 
βα έκτισεν έπί τών έρειπίων άρχαιοτέρας έκκλησίας τήν έκκλησί- 
αν τού *Αγ. Γεωργίου έν Στροβόλω, έδώρησεν είς τήν Εκκλησίαν 
Χρυσελεούσης τό καί σήμερον σωζόμενον ξυλόγλυπτον είκονοστά- 
σιον, τόν ξυλόγλυπτον άμβωνα, ιερά σκεύη, έξαπτέρυγα, άρτοφό- 
ριον κ. ά. Γονυπετείς ό Κυπριανός καί ό Χατζισάββας παρίστανται 
είς άνάγλυφον σύμπλεγμα κρατούντες πλοιον, έν ώ είκονίζεται ή 
Θεοτόκος Ελεούσα τού Στροβόλου, μετά τής έπιγραφής «Ό θείω 
έλέει Κύπρου Κυπριανός καί ό Χατζισάββας Κυριάκού προσκυνη
τής». Είς πίνακα δέ λίαν ένδιαφέροντα παριστάνονται άμφότεροι 
οί δωρηταί προσφέροντες τήν ύπ’ αύτών οίκοδομηθεΐσαν έκκλησίαν 
είς τήν Ελεούσαν.18)

18. Περί τών έν Στροόόλω έργων του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού έλ. 
λεπτομερώς Κ. Μυριανθέως έ. ά. σ. 45 κ. έ. Πίνακες 8—17.

19. Πρδλ. X. Παπαϊωάννου, «Φως» σελ. 37. Βλ. Ν. Κυριαζήν, Κυπρ. Χρον. 
Ζ' 40 κ. έ.

20. Βλ. Ί. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής Έλληνικής Έπαναστάσεως Α' 
σελ. 53 κ. έ.

'Ως πνευματικός δέ ήγέτης τού λαού έθεώρησεν ό ’Αρχιεπίσκο
πος Κυπριανός περαιτέρω ύποχρέωσίν του νά διαφωτίση τούτον 
δι’ έγκυκλίων έπί δύο ούσιωδων ζητημάτων, τά όποια έκράτουν 
αύτόν τότε έν πολλή άνησυχία. Ή μία τούτων άναφέρεται είς τάς 
έπιδρομάς τών άκρίδων, αί όποίαι κατέστρεφον τότε τά πάντα έν 
τή νήσω καί διά τούτο καί ούδέν φυτόν διέφευγε τόν όλεθρον, ώστε 
πλείστοι κάτοικοι έξεπατρίζοντο καί ό πληθυσμός, ό όποιος είχεν 
ήδη πολύ έλαττωθή, ώλιγόστευεν άκόμη περισσότερον. 'H έπικρα- 
τοΰσα πρόληψιςδτι αί άκρίδες δέν άποθνήσκουν φονευόμεναι, άλ
λά τούναντίον πολλαπλασιάζονται, συνετέλει τά μέγιστα είς τήν 
χειροτέρευσιν τής καταστάσεως. Διά τούτο, άφού έξήγει είς τήν 
έγκύκλιόν του δτι αί άκρίδες φονευόμεναι δέν άνίστανται, άλλ’ 
δτι αί άνιστάμεναι είναι αί ζώσαι αί κατατρώγουσαι τάς σάρκας
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τών φονευθεισών, παρώτρυνε τόν λαόν νά μή άναμένη τήν σωτηρί
αν του μοιρολατρικώς, άλλ’ δτι θά έπρεπεν ό ίδιος νά άναλάβη τόν 
κατ’ αύτών άγώνα. Τό πράγμα ένδιαφέρει όχι μόνον, διότι ό Αρχι
επίσκοπος Κυπριανός άντιμετωπίζει ζητήματα ούσιώδους σημασί
ας διά τήν οικονομικήν ζωήν τών κατοίκων τής νήσου, άλλά καί 
διότι άποδύεται είς άγώνα κατά τών προλήψεων τού λαού, ύπό τών 
όποιων δυστυχώς συχνότατα οδτος πάσχει, καί ώς φωτισμένη διά
νοια αύτός τόν παροτρύνει νά βλέπη τά πράγματα μέ τόν φακόν 
τής πραγματικότητας καί τής όρθής κρίσεως, ούχί δέ μέ τόν φακόν 
τών φθοροποιών προλήψεων.

Ή δεύτερα έγκύκλιος τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού άναφέ
ρεται είς τήν όργάνωσιν τών έλευθεροτεκτόνων, τών όποιων αί δο- 
ξασίαι εΐχον τότε άρχίσει νά διαδίδωνται έν τή νήσω, έστω καί αν 
δέν εΐχεν άκόμη ίδρυθή στοά. Τήν όργάνωσιν ταύτην ό Κυπριανός 
καταδικάζει, ή δέ τοιαύτη καταδίκη ήρμηνεύθη ύπό τινων ώς όφει- 
λομένη είς έπέμβασιν τών Τουρκικών άρχών πρός ματαίωσιν τής 
δράσεως τών Φιλικών, οί όποιοι έθεωρήθη δτι έκρύπτοντο ύπό τήν 
κίνησιν τών έλευθεροτεκτόνων. Ούδεμία ένδειξις περί τής τοιαύτης 
ύποθέσεως ύπάρχει, τούναντίον γνωρίζομεν δτι οί φιλικοί είς Κύ
προν ήλθον όλίγα μόλις έτη πρό τής έλληνικής έπαναστάσεως καί 
ούχί άπό τού 1815, δτε χρονολογείται ή εγκύκλιος, εϊμεθα 
δέ βέβαιοι δτι παρουσιάζετο τότε πράγματι κίνησις τών έ
λευθεροτεκτόνων19) έν τή νήσω. Ή προστασία τού ποιμνίου άπό 
τοιούτων οργανώσεων ήτο ζήτημα τής πνευματικής δικαιοδοσίας 
τού 'Ιεράρχου καί δέν δύναται νά συσχετισθή πρός τά πολιτικά ζη
τήματα τά διαδραματιζόμενα τότε έν τή ’Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία καί τά μετ’ όλίγα έτη έν Κύπρω διαδραματισθέντα. Όμιλεί 
άλλως τε σαφώς δτι οί έλευθεροτέκτονες—φαρμασόνοι—ήσαν έ- 
χθροί τής Χριστιανικής πίστεως, άφού ή κίνησις αϋτη περιέλαβε 
καί ’Οθωμανούς έν τή νήσω. Τό δτι έν τή έγκυκλίω αναφέρει δτι 
οΰτοι ήσαν έχθροί καί τού βασιλέως—δηλ. τού Σουλτάνου—ούδό- 
λως ένισχύει άντίθετον άποψιν, διότι είναι γνωστόν δτι οί ήγεμόνες 
πάντοτε έθεώρουν ύποπτους καί έπικινδύνους πάσας τάς μυστικός 
όργανώσεις. Τούτο εϊδομεν νά συμβαίνη καί είς τήν σύγχρονόν μας 
εποχήν.

Ή έπαφή τής Φιλικής Εταιρείας πρός τήν Κύπρον καί τόν ’Εκ
κλησιαστικόν καί ’Εθνικόν άρχηγόν της ή συντελεσθεισα όλίγα έτη 
πρό τής Έπαναστάσεως τού 1821 έκαλύφθη ύπό τού πέπλου τού 
θρύλου, τόν όποιον παρέλαβον μετά τινας δεκάδας έτών καί έπανέ- 
λαβον είς τά ιστορικά των έργα συγγράφεις οΐος ό ’Ιωάννης Φι- 
λήμων καί άλλοι νεώτεροι.20) Ύπό άλλων δμως ήμφεσβητειτο ώς
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δήθεν μή άποδεικνυομένη ύπό τών γεγονότων. Αί πρόσφατοι όμως 
έρευναι εις τά άρχεΐα τού Ελληνικού κράτους, αί όποίαι άπεκά- 
λυψαν τήν ένεργοτέραν συμμετοχήν τών Κυπρίων είς τόν ύπέρ 
ανεξαρτησίας άγώνα ε’ις τά πεδία τών μαχών διεπίστωσε καί τό 
γεγονός τούτο πέραν πάσης αμφιβολίας.21) Κατά τάς θετικός ταύ- 
τας πληροφορίας πρώτος ό Μετσοβίτης Φιλικός 'Ύπατρος έπισκε- 
φθείς τήν Κύπρον καί τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν εδρε τούτον 
καί τούς προκρίτους τής νήσου προθύμους νά συνεισφέρωσι χρή
ματα καί τρόφιμα ύπέρ τού άγώνος. Ταύτα ένετάλη παρά τού ’Α
λεξάνδρου Ύψηλάντου ό Φιλικός ’Αντώνιος Πελοπίδας νά παρα- 
λάβη παρά τού ’Αρχιεπισκόπου καί τή συνοδεία έμπιστου προσώ
που αύτού νά μεταφέρη είς Πάτρας τής Πελοποννήσου. Είς τόν 
’Αρχιμανδρίτην Δίκαιον έδόθησαν τά γράμματα, τά όποια θά με- 
τέφερεν ό Πελοπίδας πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κύπρου. Είς τό πρός 
τόν Πελοπίδαν γράμμα του ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έγραφεν δτι 
θά έπρεπεν έπιστρέφων οδτος έξ Αίγύπτου νά διέλθη έκ Κύπρου, 
έγχειρίση τό πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον γράμμα καί παρακινήση 
νά συνεισφέρη τά τής ύποσχέσεώς του, τά δε προσφερθησόμενα έ
πρεπε νά παραδοθοΰν είς τόν έπί τούτώ έν Πάτραις όρισθέντα Ίω- 
άννην Παππά Διαμαντόπουλον. Είς δέ τό πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
γράμμα ό Ύψηλάντης έγραφεν δτι έπληροφορήθη παρά τού Ύπά- 
τρου τήν ύποσχεθεισαν γενναίαν εισφοράν ύπέρ τού Σχολείου τής 
Πελοποννήσου, τού όποιου οδτος ήτο γενικός έφορος. Εύχαριστών 
δέ ειδοποιεί δτι ή έναρξις τού Σχολείου ήγγιζε καί ό Πελοπίδας θά 
τόν έβεβαίωνε διά ζώσης περί τής δσονούπω άνεγέρσεως τού ιερού 
τούτου καταστήματος καί άνέμενε τήν αποστολήν τής ύποσχεθείσης 
παρ’ αυτού καί τών ομογενών τής νήσου εισφοράς είς χρήμα καί είς 
ζωοτροφίας. Εξέφραζε περαιτέρω τήν έλπίδα δτι ή Μακαριστής του 
θά έφιλοτιμεΐτο νά δείξη τήν συνεισφοράν αξίαν τού μεγάλου ζήλου 
καί πατριωτισμού Αυτής καί δλου τού ποιμνίου. Πας τις δύναται νά 
έννοήση, ποιον ήτο τό άνεγειρόμενον Σχολειον τής Πελοποννήσου, 
ύπέρ τού όποιου έζητεΐτο παρά τών Κυπρίων εισφορά.

21. Βλ. Έ. Πρωτοψάλτην έν περιοδικό «Ελληνική Κύπρος» 1953 σελ.
245. 252. Hill έ. ά. σ. 124. Πρ6λ. θ. Βαγενά, Χρονικά τής Κύπρου σελ. 63 κ. έ.

Δεν γνωρίζομεν λεπτομέρειας περί τής διεκπεραιώσεως παρά 
τού ’Αντωνίου Πελοπίδου τής έντολής ταύτης τού ΆλεξάνδρουΎψη- 
λάντου είς τάς παραμονάς τής έπαναστάσεως. Άλλ’ ή μετά τού ’Αρ
χιεπισκόπου Κυπριανού έπαφή τών Φιλικών, είς τήν όποιαν καί αί 
έπιστολαί αύτού άναφέρονται, προηγήθησαν ήδη όλίγα έτη καί το
ποθετούνται τώ 1818. Τέσσαρες απεσταλμένοι είχον έλθει καί έφιλο- 
ξενήθησαν διά λόγους προνοίας είς τήν έναντι τής ’Αρχιεπισκοπής 
Ελληνικήν Σχολήν. Είς άνάμνησιν τού γεγονότος τούτου ό Ελληνι
κός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου ένετοίχισεν, ώς είπον, έν άρχή 
άναμνηστικήν πλάκα είς τό ύπόγειον τής Σχολής, τό παλαιότερον
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τμήμα αύτής τό προερχόμενον έκ τών χρόνων έκείνων, καί ή όποια 
μετ’ όλίγον θά άποκαλυφθή ώς έλαχίστη τιμή πρός τούς ήρωας έ- 
κείνους, οί όποιοι διαπλέοντες τάς θαλάσσας ύπό δυσμενεστάτους 
οιωνούς ήλθον είς τήν μικράν μας πατρίδα καί παρέμειναν έπ’ όλί
γον έν αύτή χάριν ίερωτάτου σκοπού, άποτελούσι δ’ ούτω τόν 
άρρηκτον δεσμόν τής νήσου ήμών μετά τής έπαναστατησάσης καί 
έλευθερωθείσης έλληνικής πατρίδος.

Αί τοιαύται συνεννοήσεις τών Φιλικών μετά τού ’Αρχιεπισκό
που καί άλλων σημαινόντων προσώπων τής νήσου άποτελούσι τό 
προοίμιον τών τραγικών σκηνών, αί όποίαι μετ’ όλίγον έμελλον έν 
αύτή νά έκτυλιχθώσιν. Ή ελληνική έπανάστασις είχεν από τού Μαρ
τίου τού 1821 έν Πελοποννήσω κηρυχθή μετά τήν κατά Φεβρουάριον 
γνωστήν έν Ίασίω προκήρυξιν τού αρχηγού αύτής ’Αλεξάνδρου Ύ- 
ψηλάντου καί βαθμηδόν έξετείνετο είς τήν Στερεάν Ελλάδα, τάς 
νήσους καί τάς βορειοτέρας έλληνικάς χώρας. Ή Κύπρος δεν περι- 
ελήφθη είς τήν δίνην τών έπιχειρήσεων ούτε άμέσως ούτε βραδύτε- 
pov.JH άφιξις είς Λάρνακα τού ανεψιού τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπρι
ανού Θεοφίλου Θησέως καί ή ύπ’ αυτού διανομή έπαναστατικών 
φυλλαδίων, ή παρουσία μετ’ όλίγον τού "Ελληνος θαλασσινού ήρω- 
ος Κανάρη είς αύτήν, ώς άναφέρεται, τήν 19 Ιουνίου 182122) καί 
ή μελετηθεισα έκστρατεία είς Λίβανον, περί τής όποιας πρόσφατοι 
αποκαλύψεις έκ τών άρχείων τού Ελληνικού κράτους έχουν δημο- 
σιευθή, μάς πείθουν δτι καί ή Κύπρος έπρεπε νά περιλαμβάνεται 
μεταξύ τών ύπό έξέγερσιν ελληνικών χωρών, έφ’ όσον αί περιστά
σεις θά τό έπέτρεπον ή θά τό άπήτουν. ’Άλλαι πληροφορίαι αναφέ
ρουν δτι ό ’Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος θησεύς, άνεψιός τού ’Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού, έφθασεν είς Λάρνακα τόν ’Απρίλιον τού 1821 
καί διεμοίραζε φυλλάδια έπαναστατικού περιεχομένου. Καί περί 
αύτού τού ’Αρχιεπισκόπου ύπάρχει ή πληροφορία δτι έθεσεν είς 
κυκλοφορίαν έν τή νήσω έπιστολάς παρακινούσας είς έξέγερσιν. 
Είχον ήδη προηγηθή τά γεγονότα τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τόν 
απαγχονισμόν τού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', ώστε νά έγνώριζε 
καί ουτος, είτε έκινειτο πρός έξέγερσιν είτε παρέμενεν έν ήσυχία, 
τί τόν άνέμενε. Πιθανόν αί πρότεραι έπιφυλάξεις αύτού περί ένερ- 
γού δράσεως έν Κύπρω όφειλόμεναι είς δικαίαν σύνεσιν, νά είχον 
ήδη ύποχωρήσει καί νά έμελέτα ουτος ένεργόν πλέον άνάμειξιν 
είς τόν άγώνα.

Πάντως οί Τούρκοι τής νήσου εύρίσκοντο είς μεγάλην ταραχήν 
καί σύγχυσιν. Ό νέος Κυβερνήτης τής νήσου Κουτσιούκ είς τήν 
πρός τήν Υψηλήν Πύλην έκθεσίν του περιέγραφε τόν ’Αρχιεπίσκο
πον, τούς "Ελληνας έπισκόπους καί τούς λοιπούς προκρίτους τής 
νήσου ώς στασιάζοντας καί ετοίμους νά έπαναστατήσωσι.23) Δέν

22. Βλ. Hill ε. ά. σ. 125. θ. Βαγενά έ. ά. σελ. 68 κ. έ.
23. Βλ. Hill έ. ά. σ. 125 σημ. 3.
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δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τούς ισχυρισμούς τών Τούρκων περί με- 
λετωμένου κινήματος ώς άποβλέποντας απλώς είς τό νά δικαιολο- 
γήσωσι τά εγκλήματα των εϊτε έκ τών προτέρων είτε έκ τών ύ- 
στέρων. Τά γεγονότα πείθουν δτι τήν κατάστασιν άντίκρυσαν οί 
Τούρκοι δΓ αποστολής στρατού έκ μερικών χιλιάδων προερχομένων 
έκ Καραμανίας. Εκτελέσεις εΐχον ήδη αρχίσει άπό τού ’Απριλίου. 
Περί τούτου μας πληροφορούσιν άξιόπιστοι σύγχρονοι ξέναι πη- 
γαί. Ή διαταγή τού Σουλτάνου περί αφοπλισμού πάντων τών κα
τοίκων έπηκολούθησε τήν 23. ’Απριλίου, έξετελέσθη δε άνευ δυσχε- 
ρείας. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός—ύπό τήν πίεσιν τού Κυβερ
νήτου τής νήσου ώς ρητώς ύπ’ αύτού άναφέρεται—άπηύθυνεν έγ- 
κύκλιον πρός τόν λαόν παρακινών είς ήσυχίαν. Είναι αύτη τό τε- 
λευταίον έγγραφον χρονολογούμενον άπό 16. Μαΐου 1821 καί λίαν 
ένδεικτικόν τής σοβαρότητας τής έν τή νήσω καταστάσεως. «Προσέ
χετε, έγραφε, διά τόν θεόν, τέκνα, νά μή ύποπέσητε είς τό παρα
μικρόν έλάττωμα μήτε λόγον μήτε έργον, διότι δποιος είς τοιού- 
τους καιρούς είναι απρόσεκτος είς τούς λόγους του ή είς τά έργα 
του παιδεύεται μέ κεφαλικήν τιμωρίαν». Είναι πολύ ένδιαφέρον νά 
σημειωθή δτι ή χρήσις τής λέξεως απρόσεκτος δέν δύναται νά εί
ναι τυχαία. Δήλοι άναμφισβητήτως τήν παρακίνησιν είς στάσιν διά 
λόγου ή έργου. Περαιτέρω δμως λέγει δτι έκείνοι, οί όποιοι δέν 
θέλουν δοκιμάσει τό παραμικρόν θά τύχουν τής εύνοιας τού Κυ
βερνήτου. Καί τούτο ένδεικτικόν τού δτι ή έγκύκλιος έξεδόθη κατ’ 
έπιταγήν. Καί έν ύποσημειώσει άνεφέρετο δτι ήτο διαταγή τού Έ- 
φένδη νά άναγνωσθή ή έγκύκλιος «είς όλους τούς ραγιάδες διά τήν 
ήσυχίαν των».24) Ή τοιαύτη διπλοπροσωπία τών έκκλησιαστικών 
αρχηγών κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, ιδίως δέ κατά 
δυσχειμέρους περιστάσεις, δέν είναι τι τό άσύνηθες. Τούτο έδωσεν 
άφορμήν είς έπιπολαίως έξετάζοντας τά πράγματα ιστορικούς έ- 
ρευνητάς, ξένους καί ήμετέρους, νά κατηγορήσωσι τήν έκκλησί- 
αν δτι δχι μόνον προστάτις τού λαού δέν ήτο, άλλ’ δτι τούναντίον 
έξεμεταλλεύετο τήν έθναρχικήν της ιδιότητα είς βάρος τού λαού 
συνεργαζομένη μετά τών δυναστών τού γένους. Ούδέν τούτων άν- 
αληθέστερον καί άδικώτερον. Αί ύπηρεσίαι, τάς όποιας προσέφερεν 
ή Εκκλησία είς τό δουλεύον γένος, είναι ανεκτίμητοι καί ούδείς 
δίκαιος κριτής δύναται νά άρνηθή δτι άνευ αύτής τό έθνος σήμε
ρον ή δέν θά ύφίστατο ή δτι θά ύφίστατο ύπό πολύ διάφορον 
μορφήν τής σημερινής.

24. Βλ. Περιοδικόν «’Απόστολος Βαρνάβας» 1930 σελ. 440 κ. έ. Hill έ. ά.
σελ. 128 σημ. 2.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τά τραγικά γεγονότα. Ταύτα έξε- 
τυλίσσοντο ραγδαίως τόσον, ώστε ή τύχη τού ’Αρχιεπισκόπου Κυ
πριανού, τών λοιπών Μητροπολιτών καί τών προκρίτων τής νήσου 
νά είχεν ήδη ένωρίς κριθη. "Οπως άναφέρουν τά έγγραφα τού έν
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Κύπρω Γαλλικού Προξενείου τά δημοσιευθέντα ύπό Μ. Κυριαζή, ό 
Κυβερνήτης «καθ’ έκάστην ήμέραν άπηγχόνιζεν, έστραγγάλιζεν ή 
κατεκρεούργει είς τήν Λευκωσίαν δυστυχείς άνθρώπους».25) Δέν 
θά είσέλθω είς τήν λεπτομερή έκθεσιν τών γεγονότων, τά όποια 
είναι άπό πολλάς πηγάς γνωστά. Δέν είναι τούτο σκοπός τής πα- 
ρούσης έπιμνημοσύνου ομιλίας. Δεν δύναμαι δμως νά μή άναφερ- 
θώ είς τάς τελευταίας στιγμάς τού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, δ- 
πως μάς τάς περιγράφει ό άγγλος περιηγητής Carne, ό όποιος έπε- 
σκέφθη τήν Κύπρον καί τόν ’Αρχιεπίσκοπον όλίγας ήμέρας πρό τής 
έκτελέσεώς του.26) Έν μέσω τής φρίκης καί τού τρόμου, ό όποιος 
κατείχε τόν ’Άγγλον Πρόξενον, ό Carne δέν έδίστασε νά γνωρίση 
τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κυπριανόν, ό όποιος τόν έφιλοξένησεν είς οικί
αν τινά καί τόν έπεσκέφθη, μόλις ένύκτωσεν. "Ητο, λέγει οΰτος, πο
λύ εύγενοΰς καί αξιοπρεπούς έμφανίσεως καί έλεγε πρός αύτόν. 
«Ό θάνατός μου δέν απέχει πολύ. Γνωρίζω δτι δέν άναμένουσι πα
ρά τήν κατάλληλον ευκαιρίαν, διά νά μέ θανατώσωσιν». Ένώ δ’ 
έκάθισαν μαζί είς τήν τράπεζαν, συνεχίζει ό Carne, Τούρκος στρα
τιώτης έκάλεσε τόν Κυπριανόν νά μεταβή κατ' έντολήν τού Κυβερ
νήτου πρός αύτόν. Άλλ’ ουτος άπήντησε μετ’ αποφασιστικότητας 
δτι ήρνείτο νά ύπακούση είς τό μήνυμα. Οί κληρικοί, προσθέτει, 
ήσαν περίτρομοι, άλλ’ ό Κυπριανός προσεπάθει νά τούς ένθαρρύ- 
νη μέ κάθε τρόπον. «"Ητο πολύ συγκινημένος καί ταραγμένος, λέ
γει ό Carne έπί λέξει. Αλλά τήν ευγενικήν του μορφήν έφώτιζε ζω
ηρά ένεργητικότης, δταν ή σκέψις του προσηλοΰτο είς τάς σκληρό
τητας τού δυνάστου, καί έμαρτύρει τήν άπόφασίν του νά μή ύπομεί- 
νη έπί μακρότερον τήν έπιτεινομένην υβριστικότητά του, ένώ παρ- 
ώτρυνε τούς άκροατάς του νά άναμένωσι τά χείριστα ακόμη. Ου- 
δείς διέκοψεν αυτόν, διότι ταύτα έφαίνοντο ώς άποχαιρετηστήριοι 
λόγοι τού έξαιρέτου τούτου ποιμενάρχου πρός τό περίτρομον ποί- 
μνιόν του, τό όποιον άναμφιβόλως διησθάνετο δτι, δταν τό έξέχον 
καί διακεκριμένον πνεύμα, πού είχε διαφυλάξει καί παρηγορήσει 
αυτούς, θά εΐχεν άποστή, θά έπιπτεν άπροστάτευτον καί λεία είς 
χείρας τών έχθρών του». Προσθέτει έπειτα ό Carne δτι τόν ήρώτη- 
σε, διατί έν τώ μέσω τοιούτων κινδύνων δέν έμερίμνησε διά τήν ι
δίαν του σωτηρίαν καί διατί δέν έγκατέλειπε τήν νήσον. «Αυτός, 
λέγει, έδήλωσεν δτι θά παρέμενε, διά νά προσφέρη πάσαν είς αυτόν 
δυνατήν προστασίαν μέχρι τής τελευταίας του πνοής καί δτι εΐχεν 
άπόφασίν νά συναπολεσθή μετ' αυτών».

Καί τώ δντι ό Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έπιπτε μετ’ ολίγον 
μετά τών λοιπών Μητροπολιτών καί άλλων άνωτέρων έκκλησιαστι- 
κών λειτουργών καί τών προκρίτων τής νήσου τήν 9. ’Ιουλίου άπ-

25. Βλ. Ν. Κυριαζήν έν περιοδικό Κυπρ. Χρον. Ζ' σελ. 51.
26. Μετάφρασιν τών έντυπώσεων του ’Άγγλου περιηγητοΰ έδημοσίευσεν ό 

Ν. Κυριαζής είς τό αύτό περιοδικόν Κυπρ. Χρον. Ζ' σελ. 43 κ. έ. 
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αγχονιζόμενος έπί τής συκομορέας τής πλατείας Σεραγίου.26α) 
"Εδειξε κατά τόν Carne, άντλούντα εκ πληροφοριών, άσύνηθες θάρ
ρος καί άξιοπρέπειαν. Έγονυπέτησε, λέγει, είς τό μέσον τών νε
κρών σωμάτων—ό Carne δέχεται δτι πρώτον άπεκεφαλίσθησαν οί 
Μητροπολίται—καί ένεπιστεύθη τό πνεύμά του είς χείρας τού Ύ- 
ψίστου. Άπέθανε, λέγει, χωρίς κανένα ψίθυρον». Ή έκτέλεσις του 
’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ύπήρξε τό κορύφωμα τής άπό μηνών 
άσκουμένης διά ποικίλων μέσων καί τών σφαγών τρομοκρατίας. 
Ή φρίκη πού κατέλαβε τόν λαόν είναι απερίγραπτος. Διαγράφεται 
παραστατικά είς τήν γνωστήν μέχρι σήμερον έκφρασιν «τόν καιρόν 
τής καταδρομής». Ζωηρόν άπήχησιν τής φρίκης ταύτης μας παρέ
χουν τά έγγραφα τού Γαλλικού Προξενείου Κύπρου, τά όποια άνα- 
φέρονται είς τά τραγικά γεγονότα. “Εν τούτων ύπό ήμερ. 4. Αύ- 
γούστου μέ τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον, ήτοι 17 ήμέρας μετά τήν 
9. Ιουλίου, άναφέρει: «Σφαγή ύπό μορφήν νομιμοτητος άπό πολ
λών ή μερών παρατεινομένη έθέρισε τόν ’Αρχιεπίσκοπον τής νήσου, 
τούς τέσσαρας επισκόπους καί δλους τούς οπωσδήποτε σηραίνον
τας ή κατέχοντας όλίγα γρόσια». Καί έτερον ύπό ήμερ. 6. Αύγού- 
στου αναφέρει: «Καθ’ έκάστην εκδίδει καί νέον κατάλογον προ- 
γεγραμμένων, εκ τών όποιων κανείς δέν έκφεύγει. "Ολα τά χω
ρία ήρημώθησαν». Αί σφαγαί είχον έκταθή είς τάς πόλεις καί είς 
τήν ύπαιθρον είς βαθμόν πού ό Carne τάς παραβάλλει πρός τήν 
σφαγήν τής Χίου. 'Ως ειρωνεία ηχούν οί λόγοι τού Προξένου τής 
Γαλλίας, ό όποιος ύπό ήμερ. 17 Αύγούστου έπληροφόρει τό Ύπουρ- 
γείόν του δτι έθλίβετο, διότι οί έκτελεσθέντες ήσαν όφειλέται τού 
γαλλικού έμπορίου καί τών ύπηκόων τού βασιλέως τής Γαλλίας.* 27)

26α. ’Εκτενής περιγραφή τών τραγικών σκηνών παρά Γ. Κηπιάδη, ’Απο
μνημονεύματα τών κατά τό 1821 έν τή νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών.

27. Βλ. Ν. Κυριαζήν, Κυπρ. Χρον. Ζ' σελ. 55 κ. έ.

28. Μετάφρασις έδημοσιεύθη είς τήν έν Λευκωσία έκδιδομένην έφημερί
δα «Φωνή τής Κύπρου» του έτους 1886 άρ. 163. Πρόλ. καί Ν. Κυριαζήν είς 
Κυπρ. Χρον. ΙΓ' σ. 250 κ. έ. Περί τής έπακολουθησάσης τρομοκρατίας μάς 
διαφωτίζει έπαρκώς χειρόγραφος κώδιξ τοΰ 'Ηγουμένου Κύκκου Χαραλάμπου 
(1821—24) του διαδεχθέντος τόν άπαγχονισθέντα 'Ηγούμενον Ιωσήφ. Περί 
τούτου διελάβομεν είς άνακοίνωσιν πρός τά μέλη τής 'Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών. Αΰτη θά δημοσιευθή είς τόν προσεχώς έκδοθησόμενον τόμον τοΰ 
’Επιστημονικού αύτής Δελτίου.

Τά πτώματα τού ’Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, τών Μητροπολι
τών καί τών λοιπών προκρίτων, οί όποιοι έξετελέσθησαν τήν πρώ- 
την ήμέραν, παρεδόθησαν είς τούς χριστιανούς τής Λευκωσίας καί 
έτάφησαν είς τόν ναόν Φανερωμένης, εύρίσκονται δέ καί σήμερον 
τά όστα των θαμμένα είς τό είδικώς ίδρυθέν παρά τό ιερόν αύτού 
βήμα Μαυσωλείον, δπου αναπαύονται έν ειρήνη καί καλούσιν άπαξ 
μέν τού έτους είς κοινήν ύπέρ αύτών προσευχήν, άλλά καθημερι
νώς είς αιώνιον μνημόσυνον τής θυσίας των. Τά πτώματα τών έκτε- 
λεσθέντων τάς άλλας ήμέρας — τό σύνολον τούτων άναφέρε- 
ται δτι άνήρχετο είς πέντε περίπου εκατοντάδας, άλλ’ ίσως νά 
είναι πολύ περισσότερον,—έρρίφθησαν κάτω άπό τά τείχη τής πόλε- 
ως, τής όποιας αί πύλαι είχον κλεισθή τάς τελευταίας ήμέρας πρός 
άπομόνωσιν αύτής, παραληφθέντα δ’ ύπό τινων Ελλήνων έτάφησαν 
είς τά νεκροταφεία τών 'Αγίων 'Ομολογητών καί τής Παλουριω- 
τίσσης, χωρίς τά λείψανά των νά διατηρηθούν μετέπειτα. Τό ήρω- 

ϊκόν τέλος τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τών σύν αύτώ θυ- 
σιασθέντων ώς καί τήν ήρωϊκήν θυσίαν τού Έθνομάρτυρος Πατρι- 
άρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' μας ένθυμίζει ή θυσία 
τών Κυπρίων ’Εθνομαρτύρων.

Είς τήν ιταλικήν εφημερίδα Notizie del Giorno έν Ρώμη έκδιδο- 
μένην ύπό αύτόπτου μάρτυρος έδημοσιεύοντο κατά τό αύτό έτος 
1821 τά έξής χαρακτηριστικά του μεγέθους τής έπακολουθησά- 
σης τρομοκρατίας. «Ποιον δέν κινεί είς οίκτον ή νήσος έκείνη, γρά
φει ή ιταλική έφημερίς, βλέποντα αυτήν έρημωθείσαν τών Ελλή
νων κατοίκων της, έξ ών άλλοι έσφάγησαν, άλλοι έφυγαν, άλλοι 
ήναγκάσθησαν νά άσπασθώσι τόν Μωαμεθανισμόν καί άλλοι τέλος 
έκ τού φόβου τών βασάνων καί τών φόρων εύρίσκονται ήμιθανείς... 
"Ολαι αί έκκλησίαι καί τά μοναστήρια τών Ελλήνων, τά όποια 
έπλουτίσθησαν ή έξ ιδίων κεφαλαίων ή έκ δωρεών καί βοηθειών καί 
άφθονων ιερών σκευών έγυμνώθησαν ήδη παντελώς, αί πεδιάδες 
είναι ήδη έρημοι, ή γεωργία παντελώς κατεστράφη καί διεκόπη 
πάσα έμπορική συναλλαγή».28)

Μετ’ όλίγον τά πράγματα τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου άποκα- 
τεστάθησαν, άναβιβασθέντων είς τούς θρόνους άλλων προσώπων 
ύπ’ αύτών τών φονέων, ενώ άλλοι τινές κατέφευγον είς τήν ξένην τή 
βοήθεια τών εύρωπαϊκών Προξενείων. Έν ταύτη δέν έζήτησαν ά
πλώς άσυλον πρός σωτηρίαν των, ούδέ έζησαν έν ήσυχία άναμι- 
μνησκόμενοι μόνον μετά θλίψεως τών τραγικών γεγονότων. Τού- 
ναντίον έπεζήτησαν νά γίνωσιν έστω καί μακράν τής Κύπρου εύ- 
ρισκόμενοι συνεχισταί τού μεγάλου έργου τών θυσιασθέντων καί 
έκάλεσαν είς έκδίκησιν κατά τών τυράννων διά μιας πλέον φανε
ρός προκηρύξεως, ή όποια αποτελεί εν τών άξιολογωτέρων εγ
γράφων τής νεωτέρας Κυπριακής Ιστορίας. Τό έγγραφον τούτο 
έκδοθέν τήν 6. Δεκεμβρίου τού 1821 καί ύπογραφόμενον ύπό τοΰ 
επισκόπου Τριμυθοΰντος Σπυρίδωνος, τού Έξάρχου ’Αρχιεπισκο
πής Ίωαννικίου, τού μετέπειτα άναγορευθέντος ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου, τοΰ ανεψιού τού έκτελεσθέντος ’Αρχιεπισκόπου Κυπρια
νού ’Αρχιμανδρίτου Νικολάου Θησέως καί άλλων κληρικών καί 
λαϊκών, εστάλη έκ Μασσαλίας είς Κύπρον καί έδημοσιεύθη είς τήν 
αύτήν ιταλικήν έφημερίδα, τήν όποιαν άνεφέραμεν ανωτέρω, Notizie 
del Giorno. Έν ταύτη, άφού πρώτον άναφέρονται οί ύποκύψαντες 
είς τάς σφαγάς, τά βασανιστήρια καί τάς δηώσεις έν τή νήσω, προ-
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βαίνουσιν εις τήν έξης λίαν άξιομνημόνευτον διακήρυξιν: «Νομίζο- 
μεν ενώπιον θεού καί ανθρώπων, ότι έχομεν κάθε δίκαιον νά μή 
γνωρίζωμεν πλέον διά διοίκησιν τούς αίμοβόρους τούτους ληστάς, 
άλλα συμφώνως μέ τούς λοιπούς αδελφούς ήμών "Ελληνας θέλο- 
μεν προσπαθήσει τήν έλευθερίαν τής ειρηνικής ήμών, πάλαι μέν μα- 
καρίας, ήδη δέ τρισάθλιας νήσου Κύπρου». Όρίζουν έπειτα ώς ε
πίτροπον αύτών τόν Νικόλαον θησέα, διά νά περιέλθη τάς εύρωπα- 
ϊκάς χώρας καί προπαγανδίση παρά τοις χριστιανοΐς μονάρχαις 
ύπέρ τής Κύπρου, «νά έτοιμάση δύναμιν στρατιωτικήν καί κινηθή 
κατά τών έχθρών», συνάψη δάνεια μέ έγγύησιν τά κτήματα του 
κοινού καί τών έκκλησιών «ένί δέ λόγω δίδεται τω έπιτρόπω, γρά- 
φουσιν, απολύτως πάσα εξουσία, ϊνα πράξη ύπέρ τής έλευθερίας, 
νομίμου διοικήσεως, καί εύταξίας τής Κύπρου, όσα κατά τάς περι
στάσεις κρίνη αναγκαία καί ώφέλιμα κατά τάς ύποσχέσεις καί όρ
κους, ους έλάβομεν παρ’ αύτου. Ό δέ θεός τής δικαιοσύνης εύλογή- 
σει τούς σκοπούς ήμών, καί δώσει ήμιν τήν θείαν χάριν αύτου, ό
πως λάβωσιν αίσιον τέλος».29)

Τό έγγραφον τούτο αποτελεί τό τέλος του μεγάλου δράματος 
τής θυσίας τών Εθνομαρτύρων τής νήσου ήμών. Είναι αληθές οτι 
έμεινε τούτο άνευ ούσιαστικοΰ αποτελέσματος. Άλλά παρ’ όλον 
τούτο, ύπήρξετό καλύτερον μνημόσυνον έπί τω άγρίω σφαγιασμώ 
τών θυσιασθέντων, έστω καί εις τήν ξένην τελούμενον ύπό τών συν
αγωνιστών των. Τούτο ας άποτελέση καί σήμερον όχι μόνον τό 
καλύτερον καί πάλιν μνημόσυνον έπί τή έπετείω τών τραγικών έκεί- 
νων γεγονότων, άλλά ας ύπενθυμίζη πάντοτε καί εις τό μέλλον, 
τόσον τάς σημερινός όσον καί τάς μελλούσας γενεάς, τό χρέος τών 
νεωτέρων έναντι τής μεγάλης θυσίας τών μαρτύρων έκείνων.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

29. Βλ. 'I. Περιστιάνην, Γενική Ιστορία τής νήσου Κύπρου σελ. 779 κ. έ. 
Πρδλ. θ. Βαγενά ε. ά. σελ. 80 κ. έ. Λ. Φιλίππου, Κυπρ. Σπουδ. Β' σελ. 55 κ.έ.
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Al ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ”

Βασικά γνωρίσματα τής έλληνικής οικονομίας είναι ή δυσανα- 
λογία παραγωγικού χώρου καί πληθυσμού καί ή ανεπάρκεια κεφα
λαίων διά τήν άξιοποίησιν τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής 
χώρας. Αί άδυναμίαι αδται οδηγούν είς ύποαπασχόλησιν τού πλη
θυσμού, είς χαμηλόν έθνικόν εισόδημα καί είς δυσμενές ίσοζύγιον 
εξωτερικών οικονομικών δοσοληψιών.

Αί όργανικαί άδυναμίαι τής έλληνικής οικονομίας ώξύνθη- 
σαν πολλάκις έκ τών πολεμικών περιπετειών τής χώρας, αί όποίαι 
ύπήρξαν συχναί καί μακραί μέ συνέπειαν τήν απώλειαν πλούτου 
καί τήν ανάγκην καταβολής εντατικών προσπαθειών πρός άποκα- 
τάστασιν τών ζημιών είς βάρος τής περαιτέρω οικονομικής άναπτύ- 
ξεως. Τούς άντικτύπους αύτούς ήσθάνθη ή χώρα ζωηρότερον κα
τά τήν τελευταίαν δεκαετή περίοδον άνωμαλιών (1940—1949—πόλε
μος, κατοχή, συμμοριτισμός), δτε έσημειώθησαν άπώλειαι καί δυσ- 
αρμονίαι πρωτοφανείς.

Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός δτι, οσάκις έμεσολάβησαν 
μεταξύ πολέμων μακρά σχετικώς διαστήματα ειρηνικής δραστη
ριότητας καί διετέθησαν κεφάλαια τού εξωτερικού, έπραγματοποι- 
ήθη εν Έλλάδι λίαν ικανοποιητική οικονομική περίοδος, ώς συν
έβη κατά τήν περίοδον τού μεσοπολέμου 1924—1940, μολονότι ό 
γηγενής πληθυσμός ηύξήθη τότε άνωμάλως μέ τούς έλθόντας πρόσ
φυγας (κατά 20% καί πλέον).

Είς τό πρόβλημα τού έλληνικου ύπερπληθυσμού έδίδετο άλλο
τε ή λύσις τής μεταναστεύσεως. Άπό τριών δμως δεκαετηρίδων, 
παρά τήν τεχνητήν διόγκωσιν τού πληθυσμού διά τής έγκαταστά- 
σεως τών προσφύγων, έπιχειρείται άλλη λύσις, ή οποία είναι πλέ
ον φυσιολογική. Ή λύσις αύτή είναι ή άξιοποίησις τών πλουτοπα
ραγωγικών πηγών τής χώρας καί ή διεύρυνσις τών παραγωγικών 
της Ικανοτήτων.

Εύτυχώς ή Ελλάς εγκλείει είς έαυτήν δυναμισμόν, δστις δη
μιουργεί έδραίαν βάσιν οικονομικής άναπτύξεως. Ό δυναμισμός 
αύτός έκδηλουται είς τό έμψυχον δσον καί είς τό άψυχον ύλικόν 
τής χώρας. Διαθέτει δηλαδή άφ’ ενός εργασίαν άφθονον, ικανήν 
καί εύπροσάρμοστον καί άφ’ έτέρου πλούσιον ύπέδαφος, ή άξιοποί- 
ησις τού όποιου δύναται νά άποτελέση τήν βάσιν τής άναδιαρθρώ- 
σεως τής έλληνικής οικονομίας. Τά δεδομένα ταύτα λαμβάνονται 
βασικώς ύπ’ δψιν ύπό τών Ελληνικών Κυβερνήσεων κατά τά τε-

1 ) 'Η παρούσα μελέτη αποτελεί περίληψιν της γενομένης διαλέξεως.Βιβ
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λευταία έτη πρός χάραξιν τής μακροχρονίου οικονομικής πολιτι
κής τής χώρας.

Τά πρώτα προγράμματα οικονομικής άνορθώσεως, τά όποια 
συνετάχθησαν διά νά έπωφεληθή ή Ελλάς του Σχεδίου Μάρσαλ, 
δέν ώδήγησαν άτυχώς εις τά έπιθυμητά αποτελέσματα, διότι τό 
πλειστον τών κεφαλαίων διετέθη δι' άποκατάστασιν πολεμικών 
ζημιών καί σταθεροποίησιν τής οικονομικής καταστάσεως. Δέν εί
ναι, έν τούτοις, μικραί αί επιτεύξεις καί είς τούς παραγωγικούς 
τομείς καί δή τήν γεωργίαν. 'Οπωσδήποτε, έχρειάσθη νά γίνη τό 
1953 νέον πρόγραμμα οικονομικής άναπτύξεως, τό όποιον στηρί
ζεται είς τά σημερινά δεδομένα καί τάς διαφαινομένας δυνατότη
τας πραγματοποιήσεων. Τό πρόγραμμα τούτο, έπιδιώκον νά πλου
τίση τήν χώραν μέ νέα βασικά εγγειοβελτιωτικά, ενεργειακά καί 
βιομηχανικά έργα, εντός περιόδου 3-5 ετών, υπεβλήθη καί έπεδοκι- 
μάσθη άρμοδίως, ύπάρχει δέ κάθε ελπίς νά έξευρεθοΰν τά άπαιτού- 
μενα χρήματα είς συνάλλαγμα καί είς δραχμάς διά νά εύοδοθή 
τούτο πλήρως. Ή συνολική αναγκαία δαπάνη ύπελογίσθη είς 236 
έκατ. δολλάρια, προσδοκάται δέ διά τών έργων πού θά έκτελε- 
σθούν σημαντική βελτίωσις τού ισοζυγίου τής χώρας (έξοικονό- 
μησις συναλλάγματος 90 έκατ. δολλ. έτησίως), αύξησις τού εθνι
κού εισοδήματος μέχρι τού 1956 κατά 17% καί άπασχόλησις ικα
νού αριθμού άνέργων.

Είναι εύχάριστον οτι, όχι μόνον ό ’Οργανισμός Εύρωπαϊκής 
Οικονομικής Συνεργασίας τών Παρισίων, άλλά καί ή Κυβέρνησις 
τών Ηνωμένων Πολιτειών καί αί μεγάλαι Δυτικοευρωπαϊκοί Χώ
ροι καί ή Διεθνής Τράπεζα Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως 
έδειξαν κατανόησιν καί ενδιαφέρον, ύποσχεθεΐσαι θετικήν βοή
θειαν διά τήν πραγματοποίησιν τών σχεδιασθέντων. Ή έπιδειχθεί- 
σα κατανόησις έχει μεγάλην σημασίαν. Αί μεγάλαι βιομηχανικοί 
χώραι τής Εύρώπης πρότερον άντέδρων είς τό αίτημα τής Ελλά
δος πρός βιομηχανικήν άνάπτυξιν μέ τό έπιχείρημα ότι είς μίαν 
σχεδιαζομένην Ήνωμένην Εύρώπην δέν χρειάζεται νά άναπτυχθουν 
βιομηχανικώς αί γεωργικοί χώραι, άφού θά δύνανται νά ανταλ
λάσσουν τά προϊόντα των μέ τά βιομηχανικά είδη τών δυτικών χω
ρών, αί όποιοι καί μόναι χρειάζονται νά παραμείνουν βιομηχανι
κά,! καί νά εξελιχθούν έτι περαιτέρω. ’Ήδη όχι μόνον έπαυσαν 
προβάλλουσαι τό έπιχείρημα τούτο, άλλά φαίνονται καί διατεθει
μένοι νά ένισχύσουν τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν τής Ελλάδος. Ή 
Διεθνής Τράπεζα επίσης δέν έβλεπε μέχρι πρό τίνος ύφισταμένους 
έν Έλλάδι τούς βασικούς όρους οικονομικής εύσταθείας καί διά 
νά έπιχειρήση ακόμη μελέτην παραγωγικού δανεισμού. Άντιθέ- 
τως τώρα ένδιεφέρθη, άποστείλασα ειδικήν έπιτροπήν πρός έπιτό- 
πιον έξέτασιν τών οικονομικών συνθηκών τής χώρας, μετά τήν έ
ρευναν τής όποιας έσχηματίσθη πεποίθησις περί ύπάρξεως τών προ
ϋποθέσεων δανεισμού.

Παραλλήλως όμως έκρίθη, ότι οίαδήποτε προσπάθεια οικονο
μικής άναπτύξεως δέν είναι δυνατόν νά φθάση είς αίσιον πέρας 
άνευ πλήρους έξυγιάνσεως τών σημερινών οικονομικών συνθηκών. 
Διά τούτο κατεβλήθη σοβαρά προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην. Ίσοσκέλισις τού προϋπολογισμού, συμπίεσις τού ελλείμ
ματος τού ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών, μείωσις τού κόστους 
παραγωγής έν συνδυασμώ πρός τήν αυξησιν τής παραγωγικότη
τας ύπήρξαν αί κυριώτεραι επιδιώξεις τών τελευταίων ετών. ’Ήδη 
οί καρποί τής προσπάθειας έκδηλούνται όλονέν καί περισσότερον. 
Παρά τήν γενομένην τόν 'Απρίλιον τού 1953 ύπερυποτίμησιν τής έ- 
ξωτερικής άξίας τής δραχμής (αναπροσαρμογήν είς τό 0,50%) έ- 
σημειώθη μικρά μάλλον αύξησις τών τιμών, άναλογικώς πολύ 
μικροτέρα τής αύξήσεως τού όγκου τού χαρτονομίσματος. Ή ανα
προσαρμογή τού νομίσματος συνέβαλεν είς τήν αυξησιν τών εξα
γωγών καί έτι πλέον τού είσαγομένου συναλλάγματος έκ τών α
δήλων πόρων (τουρισμού, εμβασμάτων κλπ.). Έπί πλέον έβελτι- 
ώθησαν σημαντικώς τά δημόσια οικονομικά, έξεδηλώθη μεγαλυ- 
τέρα εμπιστοσύνη πρός τό εθνικόν νόμισμα (μείωσις τής άποθη- 
σαυρίσεως είς χρυσόν καί αύξησις τών είς δραχμάς καταθέσεων 
παρά Τραπέζαις) καί προπαντός παρατηρείται αισιόδοξος προο
πτική, δημιουργούσα ευμενές κλίμα διά περαιτέρω εξελίξεις.

,Αί συνέπειαι τής δραστηριότητος τού έλληνικού λαού, τής ξέ
νης ένισχύσεως καί τών εξυγιαντικών μέτρων είναι αί έξης:

Έν πρώτοις έγένετο ύπέρβασις λίαν αισθητή τών παλαιοτέρων 
επιπέδων, τόσον τών προπολεμικών όσον καί τών μεταπολεμικών, 
είς τόν τομέα τής γεωργικής καί τής βιομηχανικής παραγωγής. 
Είς τόν γεωργικόν τομέα ηύξήθησαν, χάρις είς τά γενόμ^να έργα 
καί τά χρησιμοποιούμενα σύγχρονα μέσα, αί καλλιεργούμενα», εκ
τάσεις καί αί στρεμματικαί αποδόσεις. Είς ώρισμένας καλλιέργει
ας έγένοντο εξαιρετικής σημασίας πρόοδοι. Μεγάλαι εκτάσεις, 
μετά τήν έκτέλεσιν τών άπαιτουμένων έργων, δοθεΐσαι είς τ^ν 
καλλιέργειαν τής όρύζης κατέστησαν τήν χώραν αύτάρκη rie τό 
είδος αύτό, ενώ προπολεμικώς ή έγχώριος παραγωγή Λκάλυπτε 
μόνον τό 1)6 τής κατά πολύ μικροτέρας καταναλώσεως, έπραγρα- 
τοποιήθησαν μάλιστα καί έξαγωγαί όρύζης καί ύπάρχε· τάσις τό 
προϊόν τούτο νά καταστή έκ τών πλέον πολυτίμων έξαγωγικων ει
δών. Έξ ίσου όμως άξιοπαρατήρητός πρός τήν μεγάλην αυξησιν 
τού όγκου τής όρύζης έναντι τής προπολεμικής έποχής (έδεκαο- 
κταπλασιάσθη) είναι καί ή σοβαρά αύξησις τών αποδόσεων (26%).

’Άλλαι καλλιέργειαι μέ σημαντικός προόδους είναι ό βάειβαξ, 
τά γεώμηλα καί τά όπωρικά. Ό όγκος τού παραγομένου^ βάμβα- 
κος έδιπλασιάσθη τών δέ έτέρων ειδών έτριπλασιάσθη καί έχομεν 
πλήρη αύτάρκειαν καί έν προκειμένω, χάρις όχι μόνον εις τάς με- 
γαλυτέρας έκτάσεις πού καλλιεργούνται άλλά καί είς τάς ηύξημε- 
νας στρεμματικάς αποδόσεις (+50%).
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Δέν πρέπει δμως νά παραλείψωμεν καί τό κύριον είδος διατρο
φής του 'Έλληνος, τόν σίτον. ’Ενώ είς τάς άρχάς του μεσοπολέμου 
(1920 π.χ.) έκαλύπτομεν τό 1)3 τής καταναλώσεως διά τής εγχω
ρίου παραγωγής καί προ του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τά 
2)3, σήμερον έπλησιάσαμεν τήν πλήρη σιτάρκειαν, παρά τήν πολύ 
ηύξημένην κατανάλωσιν. Ή προοπτική μάλιστα του μέλλοντος είναι 
πολύ αισιόδοξος, άφου κατά τό έν εφαρμογή πρόγραμμα μεριμνά- 
ται νά έξασφαλισθή ή σιτάρκεια εκ τής καλλιέργειας μικρότερων 
τών σημερινών εκτάσεων διά τής αύξήσεως τών στρεμματικών άπο- 
δόσεων, αί όποίαι, φαίνεται, έχουν αρκετά περιθώρια, καί νά ελευ
θερωθούν τοιουτοτρόπως εκτάσεις δι* άλλας καλλιέργειας.

Καί είς τήν βιομηχανίαν δμως αί πρόοδοι δέν είναι μικραί. Ηύ- 
ξήθη ό όγκος τής παραγωγής (ύπέρ τά 50%), ηύξήθη ή παραγωγι- 
κότης, χάρις είς τά συγχρονισμένα μηχανήματα καί τήν προσαρμο
στικότητα τού εμψύχου ύλικου, έβελτιώθη ή ποιότης τών προϊόντων, 
ώστε νά άμιλλάται πλέον ή έλληνική βιομηχανία τήν ξένην παρα
γωγήν, αύξάνουν δέ συνεχώς αί έξαγωγικαί μας δυνατότητες (π.χ. 
τσιμέντα, υφάσματα). ’Εάν γίνουν τά προγραμματισθέντα βασικά 
βιομηχανικά έργα, έπιτύχη δέ καί ή προσπάθεια μειώσεως τού κό
στους παραγωγής, συντόμως ή Ελλάς θά δύναται νά χαρακτηρι- 
σθή ώς προωδευμένη οίκονομικώς χώρα μέ σύνθετον καί εύσταθή 
οικονομίαν.

Άλλά καί είς τούς άλλους παραγωγικούς κλάδους αί συντελε- 
σθείσαι πρόοδοι είναι ικανοποιητικοί, εάν ληφθή ύπ’ δψιν ή όπισθο- 
δρόμησις, τήν όποιαν προεκάλεσαν αί πολεμικοί περιπέτειαι. Παρά 
τάς μεγάλας απώλειας καί τάς μυρίας δυσχερείας, έπανήλθομεν 
είς τήν προπολεμικήν στάθμην τής μεταλλευτικής καί τής κτηνοτρο- 
φικής παραγωγής. Υπάρχει μάλιστα προοπτική αύταρκείας είς τά 
κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς καί είς τά άλιευτικά εντός τετραε
τίας.

Τέλος καί είς τόν τομέα τής έμπορικής ναυτιλίας έγένοντο τε- 
ράστιαι πρόοδοι. Ή Ελλάς, ή όποια προπολεμικώς ήτο ή δεκάτη 
έμποροναυτική δύναμις είς τόν κόσμον, σήμερον είναι ή τρίτη, έρχε
ται δηλαδή αμέσως μετά τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής 
καί τήν ’Αγγλίαν. Περιλαμβάνομεν βεβαίως είς τούς ύπολογισμούς 
τούτους τάς πάσης σημαίας πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας. Ή προσ
πάθεια τής κυβερνήσεως στρέφεται πρός τήν κατεύθυνσιν τής έλξε- 
ως τών ύπό ξένην σημαίαν έλληνικών πλοίων πρός τήν έθνικήν ση
μαίαν, ή πολιτική δέ αύτή φαίνεται άποφέρουσα βαθμιαίως τούς 
καρπούς της.

Ή βραχυχρόνιος πολιτική τής οικονομικής έξυγιάνσεως, έν συν- 
δυασμώ μέ τήν μακροχρόνιον πολιτικήν τής άναδιαρθρώσεως καί 
τής οικονομικής άναπτύξεως, πιστεύεται δτι θά συντελέσουν είς τήν 
έπίτευξιν τών ποθητών αποτελεσμάτων, είς τρόπον ώστε συντόμως 
νά αύξηθή ή παραγωγική άπασχόλησις έν Έλλάδι, νά ύψωθή τό έ- 
θνικόν εισόδημα καί νά βελτιωθή σημαντικώς ή κατάστασις τού 
ισοζυγίου τών έξωτερικών λογαριασμών τής Χώρας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΕΜΕΤΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
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Τό πρόβλημα του επαγγελματικού προσανατολισμού τών νέ
ων δέν είναι ούτε πρόσφατον, ούτε άγνωστον. 'Απασχολεί άπό τρι
ών καί πλέον αιώνων ολην τήν πολιτισμένην ανθρωπότητα, ώς μία 
τών σπουδαιοτέρων προϋποθέσεων διά τήν κοινωνικήν καί πολιτι
στικήν άνάπτυξίν αύτής. "Αν έκτοτε δμως ύφίσταται, ώς κατεπείγον 
πρόβλημα πρός λύσιν, δέν σημαίνει δτι τό πρώτον τότε παρουσιά- 
σθη καί επειδή ή ιστορία πολλά διδάσκει θά έπιτραπή σύντομον 
βλέμμα είς αύτήν. Αί ρίζαι του ανάγονται είς αύτήν ίσως τήν πρώ- 
την έμφάνισιν του άνθρώπου είς τήν ομαδικήν κοινωνικήν διαβίω- 
σιν. Είναι ή κατευθύνουσα δύναμις τής εργασίας καί τής αποστο
λής του άνθρώπου, ή όποια πάλιν είναι οργανική ανάγκη αύτού, 
άνευ τής όποιας είναι αδύνατον νά νοηθή άνθρωπος ώς λογική, ή- 
θική, θρησκευομένη καί καλλιτεχνικώς έκφραζομένη προσω- 
πικότης.

"Αν δέν παρουσιάσθη εκτοτε ώς επείγον πρόβλημα, κοινωνι
κόν αίτημα καί προϋπόθεσις πολιτιστικής, οικονομικής καί κοινω
νικής άναπτύξεως, τούτο οφείλεται ασφαλώς είς εξωτερικούς λό
γους, είς τάς κρατούσας τότε κοινωνικάς καί οικονομικός συνθή- 
κας. Είναι άλλως αύτή μία τών ούσιωδών διαφορών μεταξύ τού ση
μερινού άνθρώπου καί τού άρχαιότερον διαβιώσαντος. Ή κατανομή 
τών έργων, πρός τήν όποιαν συναρτάται άμεσα ό προσανατολι
σμός, είναι άνάγκης αίτημα, ένώ ή εργασία καί ή άποστολή τού 
άνθρώπου είναι πρωτογενής, συμφυής ίδιότης αύτού. Ό άρχαΐος 
άνθρωπος ήκολούθησε τήν κατανομήν τών έργων τότε μόνον, δτε 
δέν ήδύνατο μόνος νά καλύψη τάς άνάγκας του, καί δταν άντελή- 
φθη δτι ή ίδική του ενέργεια θά προσέφερε περισσότερα καί είς 
τόν έαυτόν του καί είς τήν οικογένειαν καί τήν κοινωνίαν του, άν έ- 
στρέφετο περί μίαν ειδικήν εργασίαν, θά έλέγομεν καλλίτερον περί 
ενα διά τόν σημερινόν άνθρωπον άφάνταστα μεγάλον τομέα δρα- 
στηριότητος. Διά τόν άρχαίον άνθρωπον θά ήδύνατο νά είναι κανών 
ό γεωργός τού J. J. Rousseau δηλαδή ό άνθρωπος, δστις ολοκλη
ρώνει τήν προσωπικότητά του μόνον διά τής άπασχολήσεώς του είς 
δσον τό δυνατόν περισσότερα έργα (γεωργίαν, Θήραν, πόλεμον, 
έμπόριον κτλ.).1

1. Τόν ύμνον τής γεωργίας και τήν έπίδρασιν αύτής έπί τής προσωπικό
τητας, έχουν δώσει πολύ προ τού Rousseau οί αρχαίοι 'Έλληνες από του 'Η
σιόδου, πρό πάντων δέ ό Ξενοφών είς τόν Οικονομικόν του. IV, 4—V, 20. πρβλ. 
V, 1 «...τής γεωργίας ούδέ οί πάνυ μακάριοι δύνανται άπέχεσθαι. εοικε γάρ 
ή έπιμέλεια αύτής είναι άμα τε ήδυπάθειά τις καί οίκου αυξησις καί σωμά
των άσκησις είς τό δύνασθαι δσα άνδρί έλευθέρω προσήκει.» καί V.11 οΰτοι 
(οί έν τή γεωργία) εΰ παρεσκευασμένοι καί τάς ψυχάς καί τά σώματα... δύ
νανται ίόντες είς τάς τών άποκωλυόντων λαμβάνειν άφ’ ών θρέφονται» καί V.17 
«...τήν γεωργίαν τών άλλων τεχνών μητέρα καί τροφόν είναι».
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Ή παρακολούθησις τού περιορισμού τής δραστηριότητας του 
ανθρώπου έκάστοτε είς ειδικότερα έργα καί επιτηδεύματα εΐναι 
έν τών κυρίων μελημάτων τής πολιτικής οικονομίας καί τής έξελί 
ξεως τών κοινωνιών. Εκείνο τό όποιον θά ήθέλαμεν ήμείς νά το- 
νίσωμεν είναι δτι ενωρίς καί είς αύτόν τόν "Ομηρον, κυρίως δμως 
είς τόν κλασσικόν πολιτισμόν ή κατανομή τών έργων έχει προχω
ρήσει αρκετά κα'ι έχει διαπιστωθή επίσης και ή κλίσις ή τό τά- 
λαντον, τό όποιον εντάσσει τόν άνθρωπον εις τό αντίστοιχον έργον. 
’Ήδη είς τήν Ίλιάδα και τήν ’Οδύσσειαν είτε ώς κλίσις, είτε ώς 
δεξιότης διακρίνεται ή άρετή του λόγου άπό τήν αρετήν τού κρατε- 
ρου α’ιχμητού καί βουληφόρου άνδρός. Είς αύτό τούτο τό δωδεκά- 
θεον εύρίσκομεν σαφέστατα διαχωρισμένας και έκπροσωπουμέ- 
νας τάς πολλαπλάς δυνάμεις τής Γής, τής θαλάσσης, τών δασών, 
τών όρέων, τών πηγών καί τών ποικίλων αύτών φαινομένων, κα
θώς επίσης τάς ήθικάς αξίας τής Δίκης καί τής θέμιδος, τής σο
φίας καί τής μήτιος κα'ι άκόμη τής τέχνης τάς παντοίας δεξιότη
τας κα'ι τού λόγου τάς δυνάμεις καί τού κερδώου Έρμού τήν εμ
πορικήν καί οικονομικήν δεξιότητα. Δέν θά ήθέλαμεν νά έπεκταθώ- 
μεν είς τήν εισαγωγήν μας άλλά δέν δυνάμεθα νά παραλείψωμεν 
τήν μεγάλην έξέλιξιν τής οικοτεχνίας ή βιοτεχνίας τής άφορώσης 
ιδία είς τήν κατεργασίαν τών μετάλλων,2 καί είς τήν άνάπτυξιν 
τής υφαντουργίας μέ τά μέσα βεβαίως τής έποχής. Ό ιστός τού 
Όμήρου ιδία δταν εΐναι ιστός Σιδονίων γυναικών καί τά παμποί- 
κιλα έργα του,3 δπως τούλάχιστον περιγράφονται, προδίδουν ικα
νήν γνώσιν τής κατεργασίας τού ερίου καί τών άλλων πρώτων 
ύφαντουργικών ύλών καί τής περαιτέρω επεξεργασίας αύτών. Πε
ριττεύει νά τονίσωμεν τί θά ήδυνάμεθα νά συναγάγωμεν άπό τήν 
μελέτην τής 18ης Ραψωδίας τής Ίλιάδος σχετικώς μέ τήν τέχνην 
τού Ηφαίστου.4 Αί κλίσεις, αί δυνάμεις κα'ι δεξιότητες τής προσω- 
πικότητος δμως, μολονότι διαπιστοΰνται σαφέστατα, δέν διερευ- 
νώνται άκόμη, θεωρούμενοι ώς θειον δώρον, τού όποιου ή έκδή- 
λωσις οπωσδήποτε θά έπακολουθήση.5 Είς τήν βάσιν άλλως παρα
μένει, ώς κύριον έπιτήδευμα τού ανθρώπου ή Γή, ή κτηνοτροφία καί 
ή έκμετάλλευσις τών αγαθών τής φύσεως καθόλου. Κα'ι είς τού 
Ησιόδου τά έργα καί είς αύτής τής λυρικής ποιήσεως τήν ακμήν, 
παρά τήν μεγάλην άνάπτυξιν τού έμπορίου κατά τόν 7 αί. ήτις 
πολλής σημασίας εΐναι διά τήν πολιτιστικήν κίνησιν τής περιόδου, 
ή γεωργία εξακολουθεί νά άποτελή τήν βάσιν τής οικονομίας.

6. ’Ενδεικτικός παραπέμπομεν έκ τών πολλών χωρίων είς την ’Απολογί
αν του Πλάτωνος 29 d κέξ. καί είς τά άπομνημον. του Ξενοφώντος Γ, VII, 9.

7. Β,41 κέξ.

Κατά τήν περίοδον τού κλασσικού πολιτισμού οί δημιουργοί, 
οί χειροτέχναι καί καλλιτέχναι μέ τάς πολλάς των ειδικότητας 

διακρίνονται ριζικώς τών πολιτικών καί τών ποιητών καί πάντες 
ούτοι τών γεωργών καί εμπόρων, τών τά χρηματιστικά άσκούν- 
των. Παρά τό γεγονός δτι ή γή καί τώρα είναι ή βάσις τής οικονο
μίας, τό ίσχύον δουλικόν σύστημα επιτρέπει είς τούς ελευθέρους 
πολίτας νά μορφώνωνται κατά κανόνα καί νά έκδηλώνωνται είς 
τάς πολλάς εκφάνσεις τού πολιτισμού. Έκ τών πηγών εκτός τών 
ήδη άναφερθέντων περί κατανομής τών έργων διδασκόμεθα περί 
τών ειδικών επαγγελματικών γνώσεων άλλά καί περί τής φροντί- 
δος πρός διαπίστωσιν τών κλίσεων καί δεξιοτήτων τών περί ταύτας 
καταγινομένων τεκτόνων καί ναυπηγών καί οικοδόμων, χαλκέων 
καί γναφέων καί σκυτοτόμων καί ιδία τών καλλιτεχνών πάσης 
φύσεως καί τού λόγου τών εργατών διά νά παραλείψωμεν τούς 
στρατηγούς καί ναυτικούς, τούς γραμματιστάς καί παιδοτρίβας 
καί ιατρούς καί μυρίους άν τις εϊποι είδικώτερον τής έρεύνης μύ- 
στας’ μαθηματικούς, άστρονόμους, γεωμέτρας κτλ. Καί έκτος τής 
έξετάσεως τής γενικής μορφώσεως τών νέων περί τήν όποιαν δλοι 
—καί γονείς καί παιδαγωγοί καί ή πολιτεία—διαμάχονται πολλά 
διά τό θέμα μας καί πλούσια αί πηγαί μας διδάσκουν διά τήν ει
δικήν έκπαίδευσιν καί τήν κατεύθυνσιν τών νέων κατόπιν έξετά
σεως τού χαρακτήρος καί τής προσωπικότητος αύτών πριν ή οδτοι 
έπιδοθούν είς τό ειδικόν έπάγγελμα. Ό νέος πρό παντός άλλου 
πρέπει νά γνωρίση τόν έαυτόν του καί νά έπιδιώξη τήν πνευματι
κήν καί ήθικήν όλοκλήρωσιν τής προσωπικότητάς του, ήτις πρέπει 
νά άκολουθή αύτόν διά παντός τού βίου καί δχι μόνον δευτερευόν- 
τως άλλά κυρίως κατά τήν έξάσκησιν τού έργου του, διότι τούτο 
καί υπό τού Πλάτωνος καί τού Ξενοφώντος καί τών ποιητών καί 
τών ρητόρων θεωρείται ή κυρία τού άνθρώπου άποστολή.6 Διά τού
το άκριβώς καί δέν επιτρέπεται προχειρότης. θά μας έφερεν είς 
ειδικήν περί τό θέμα μελέτην ή άνασκόπησις άπλώς καί πολύ περισ
σότερον ή έρευνα τών πλουσίων σχετικών πηγών καί πρό πάντων 
τών άπομνημονευμάτων, τού ίππαρχικού καί κυνηγετικού, τής 
παιδείας δπως καί οικονομικού τού Ξενοφώντος, τού Πλάτωνος 
καί τού Άριστοτέλους τών έργων σχετικώς μέ τήν διά τής έξετά
σεως τών νέων καί διά τής αύτογνωσίας καί άγωγής κατευθύνσε- 
ως αύτών είς τό κατάλληλον έργον. Σταματώμεν είς τά γενικά 
ταύτα, άφ’ οΰ τονίσωμεν μόνον έν' τούτο. "Οτι παρά τό γεγονός, 
καθ’ δ ό κλασσικός πολιτισμός ούτε καν έχει αντιμετωπίσει τόν έ- 
παγγελματικόν καί πνευματικόν προσανατολισμόν ώς πρόβλημα ά- 
νάγκης. Παρά τό γεγονός δτι ό άνθρωπος τής κλασσικής περιόδου 
θαυμάζει άκόμη τό πρότυπον τού θουκυδίδου7 «τόν αύτόν άνδρα 
παρ’ ήμών έπί πλεΐστ’ άν είδη καί μετά χαρίτων μάλιστ’ άν εύτραπέ-

2. Ω 232 κέξ.
3. Ζ, 289 κέξ. καί Ω 228 κέξ.
4. Πβλ. Ιδία Σ 478-608.
5. Α. 72,178,279 καί 290. κ.ά.
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λως τό σώμα αυτάρκες παρέχεσθαι». Παρά ταύτα πάντα έχει ήδη 
εις τήν πραγματικότητα αρχίσει τήν μελέτην τής προσωπικότητας 
πρός επαγγελματικόν ή καλλίτερον πνευματικόν προσανατολισμόν 
καί τήν κατανόησιν τής σημασίας τούτου. Δύο τινα σημεία εκτός των 
λεχθέντων αν τονισθούν θά καταδείξουν τούτο. Τό ού αν τις έαυτόν 
τάξη του Πλάτωνος είναι ήδη θέσις άδιαμφισβήτητος, ώς και ή 
πρός τούτο καθοδήγησις του νέου. Τό δεύτερον καί ιδιαιτέρας ση
μασίας άξιον είναι ότι ήδη τότε ή περί πολλά ένασχόλησις καί δή 
πάρεργα όχι μόνον δέν θεωρείται αρετή άλλα καί μέχρι τοιούτου 
σημείου κατακρίνεται, ώστε καί αί λέξεις ενίοτε αί δηλωτικά! τών 
σχετικών πρός τούτο εννοιών νά θεωρώνται έπίμομφοι καί ενίοτε 
ζημίας πρόξενοι. Ένδεικτικώς άναφέρομεν τάς λέξεις πάρεργον 
καί παρεργάτης καί παρεργολαβώ καί πρύ πάντων πολυπραγμο
νώ καί πολυπραγμοσύνη κ.τ.τ.

* * *
Μέ τήν πάροδον τών αιώνων τό πρόβλημα τής εκλογής τού έ- 

παγγέλματος καί τής πνευματικής τών νέων κατευθύνσεως απα
σχολεί όλονέν καί περισσότερον τούς γονείς καί συγγενείς καί τούς 
παιδαγωγούς. Τό «άρτι μέν έπεπαύμην εις τά διδασκαλεία φοι- 
τών ήδη τήν ήλικίαν πρόσηβος ών», καί ή μεγίστη πατρός καί φί
λων καί παιδαγωγώνο μέριμνα τής περαιτέρω άναπτύξεως καί 
πνευματικής κατευθύνσεως τού Λουκιανού8 καί τού Πλουτάρχου εν 
τοΐς βίοις αί πολλοπλαί γνώμαι είναι ή πρώτη διάτορος καί ενα
γώνιος φωνή άπό τού βάθους τών αιώνων, διά τήν σπουδαιότητα τού 
θέματός μας όχι μόνον διά τήν ατομικήν ευτυχίαν τού ανθρώπου 
άλλά καί διά τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν. Διότι επί τέλους ή εργα
σία είναι άποστολ?] τού ανθρώπου καί ώς τοιαύτη ενδιαφέρει εκτός 
τού ατόμου καί τής οικογένειας, τήν κοινωνίαν καί τόν πολιτισμόν.

8. Λουκιανού: Περί του Ενυπνίου ήζοι βίος 1 κέξ.

9. Spranger—Μετάφρ. Έξάρχου τό ’Ιδεώδες της μορφώσεως του παρόν
τος σελ. 86.

Ό χριστιανισμός δίδει διά τής διδασκαλίας του κυρίαν θέσιν 
εις τό ζήτημα τής εργασίας. Τήν θεωρεί Θειον αγαθόν, ταύτόση- 
μον μέ τήν ύπαρξιν καί τήν άποστολήν τού ανθρώπου. Δίδει δε εις 
αύτήν τό πραγματικόν της περιεχόμενον. Τήν διακρίνει άπό τήν 
άπλήν άπασχόλησιν ή τήν άπλήν ένέργειαν πρός κάλυψιν μόνον 
τών αναγκών τών υλικών τού ανθρώπου καί προάγει αύτήν εις τό 
σημείον τής θείας κλήσεως, θείας προσκλήσεως τού ανθρώπου. Ό 
άνθρωπος έχει νά έκπληρώση προορισμόν εις τήν επίγειον ζωήν 
του καί δέν είναι προαιρετικόν άλλά θειον καθήκον ή αποστολή καί 
ή έργασία. Αύτή θά δώση τήν πνευματικήν καί ψυχικήν χαράν, τήν 
εύτυχίαν καί τήν γαλήνην εις τόν άνθρωπον καί αύτή διά τού ί- 
δρώτος θά καθαγιάση τόν ανθρώπινον μόχθον καί θά προσεγγύση 
τόν άνθρωπον εις τό θειον. Άλλά καί ή επιτυχής εκλογή τού επαγ
γέλματος δέν παραβλέπεται ύπό τού Χριστιανισμού. Τό «έκαστος 

έφ’ ώ έτάχθη» είναι άπαραίτητος προϋπόθεσις έπιτυχίας. Ό άν
θρωπος είναι σκεύος θείας έκλογής καί δι’ αύτου θά άκτινοβολήση 
ή θεία φύσις καί αποστολή του. Ώς έχει ήδη διαπιστώσει ό μέγας 
Spranger ό Χριστιανισμός έθεσε τάς πρώτας βάσεις καί τήν άλη- 
θή κατεύθυνσιν διά τήν μόρφωσιν του άνθρώπου καί έδωσε τό ά- 
ληθές περιεχόμενον εις τήν έργασίαν.9

Ούτως έχουν ήδη τεθή ύπό τής άρχαιότητος καί τού χριστιανι
σμού αί βάσεις πρός κατανόησιν τής σημασίας τής εργασίας καί 
πρός εκλογήν τού επαγγέλματος, τό όποιον πρέπει νά άκολουθήση, 
κατόπιν σοβαράς έξετάσεως, ό νέος διά τήν επιτυχίαν τού σκο
πού καί προορισμού, δι’ ούς επί τής γης ταύτης έκλήθη.

* * *
Η,άναγέννησις φέρει τό νέον μήνυμα τής έλευθέρας καί ποι

κίλης έκφάνσεως τού πνεύματος καί τής ψυχής τού άνθρώπου εις 
όλους τούς ποικίλους τομείς τής έρεύνης καί τής τέχνης. "Εκτοτε 
ή άνθρωπότης βαδίζει μέ γοργόν βήμα εις νέας κοινωνικός, οικο
νομικός, καί πολιτικός μορφάς. Ή βιομηχανία καί τό έμπόριον άρ- 
χίζουν άπό τού 1600 ιδία νά καταλαμβάνουν όσημέραι καί μεγα- 
λειτέραν έκτασιν. Νέαι όμως παραλλήλως απαιτήσεις τής ζωής 
προκαλούν τήν γένεσιν νέων επαγγελμάτων κατά τρόπον γεωμε
τρικής προόδου εν σχέσει πρός τάς κοινωνικός άπαιτήσεις καί τάς 
άνάγκας του άνθρώπου. Είναι γνωστόν εις τήν οικονομίαν τό δό
γμα τών άναγκών καί άπαιτήσεων του άνθρώπου καί ό λόγος εις 
τήν σχέσιν αύτών. Τό άπεριόριστον τών άναγκών γεννά νέους τρό
πους καλλιέργειας τής γής, μετά ιδία τήν κατάργησιν τής μεσαιω
νικής δουλοπαροικίας. Ή έκμετάλλευσις τής θαλάσσης άρχίζει νά 
γίνεται διά νέων συστημάτων πρό πάντων όμως τά βιοτεχνικά καί 
τά βιομηχανικά κέντρα άναπτύσσονται μέ καταπληκτικήν ταχύτη
τα καί ή διάθεσις τών βιομηχανικών καί γεωργικών άγαθών άνα- 
πτύσσουν τό πρώτον νέον σύστημα έμπορίου. Νέοι άνθρωποι δη
μιουργούν δι’ αύτού όχι μόνον επαγγέλματα νέα άλλά καί νέας 
κοινωνικός καταστάσεις καί καθεστώτα, τά όποια οδηγούν εις νέα 
πολιτικά καί κοινωνικά κοσμοείδωλα. Ό πρώτος μερκαντιλισμός 
τού 17ου καί 18ου αίώνος μέ τήν πνευματικήν άνάπτυξιν, ήτις διή- 
νοιξε νέα πεδία έρεύνης καί εις τόν επιστημονικόν καί τόν φιλο
σοφικόν τομέα, κυρίως όμως εις τόν κοινωνιολογικόν, οικονομικόν 
καί έμποροβιομηχανικόν, προκαλεί τόν πρώτον διαφωτισμόν καί ο
δηγεί εις τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν. Καί οϋτω ή κατανομή τών 
έργων, ή δημιουργία νέων επιτηδευμάτων καί ή κατάλληλος ύπό 
τών άνθρώπων άσκησις αύτών άρχίζει νά λαμβάνη μορφήν όχι θε
ωρητικού θέματος, τό οποίον άφορα εις τήν πρόοδον τών άτόμων 
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άλλα κοινωνικής, ώς έλέχθη, άνάγκης. Οί ψυχολόγοι, οί ιατροί, οί 
παιδαγωγοί αισθάνονται πλέον έπιτακτικήν τήν ανάγκην τής γνώ- 
σεως του υποκειμένου, τής προσωπικότητος του νέου ώς κατεπεί- 
γον κοινωνικόν καθήκον καί ώς ήθικόν καί πνευματικόν αίτημα. Ό 
νέος αρχίζει νά βοηθήται διά νά ένταχθή εις τήν θέσιν, είς τήν ό
ποιαν έκ τής φύσεως έκλήθη. Εις τήν άρχήν ό ένθουσιασμός ήτο 
μέγιστος καί τό πρόβλημα άντεμετωπίζετο μέ γενναιότητα καί ά- 
γαθάς έλπίδας. Πρό του Αιμίλιου του J. J. Rousseau (1750) έχομεν 
ήδη πλουσίαν βιβλιογραφίαν είς τήν Γαλλίαν, Ισπανίαν καί 
Γερμανίαν.10

10. Διά τήν ιστορίαν του ζητήματος κατά τούς νεωτέρους χρόνους πδλ. 
Clanaréde, Ed. “Comment diagnostiquer les aptitudes chez les ecoliers” Paris 
1948, όπου και Βιβλιογραφία, πβλ. έπίσης Άρ. Α. Άσπιώτη. <'Ο έπαγγελ- 
ματικός προσανατολισμός» Άθήναι 1951 σελ. 22 κέξ.

11. Sadler, W. “ A Doctor Talks to Teen-Agers” Chicago 1948 p. 145.

Σήμερον όλα ταύτα δεν θεωρούνται παρά άπόπειραι. Άπό- 
πειραι, πού έπεσήμαναν όμως τό πρόβλημα καί τάς απαιτήσεις του 
τάς άναφερομένας τόσον είς τήν γνώσιν του ύποκειμένου όσον καί 
είς τήν άντικειμενικήν γνώσιν τής εργασίας. Νά τεθή ό κατάλλη
λος άνθρωπος είς τήν κατάλληλον θέσιν είναι έκτοτε καί μέχρι 
σήμερον τό κρισιμώτερον καί σπουδαιότερον ψυχολογικόν καί κοι
νωνικόν πρόβλημα, σήμερον μάλιστα ακόμη κρισιμώτερον. Διότι 
ό καλπασμός του άνθρώπου του 19ου καί 20ου αίώνος είναι άνευ 
προηγουμένου. Αί καθημεριναί εφευρέσεις, αί κατακτήσεις είς τούς 
τομείς τής φυσικής καί τής χημείας, ή κατάκτησις του άέρος, ή χρη- 
σιμοποίησις τών φυσικών δυνάμεων ως μέσων αναλογών πρός τούς 
ύπό τού άνθρώπου έπιδιωκομένους σκοπούς, ή δημιουργία νέων 
βιομηχανικών κέντρων βαρείας καί έλαφράς καί γεωργικής βιο
μηχανίας, ή κυριολεκτική επιδρομή τής μηχανής κατά του άνθρώ
που, ήτις τείνει νά περιορίση τήν ένέργειαν καί πρωτοβουλίαν του 
άνθρώπου όχι μόνον είς άπλάς κινήσεις τών χειρών αύτού άλλ’ είς 
άπλήν έκπνοήν άέρος έκ τού στόματός του, ή έμποροκρατία τής 
νέας μορφής, ή όποια μεταλλάσσει διά δεκάδος χειρών τά βιομη
χανικά καί γεωργικά προϊόντα μέχρις ότου τά θέσει είς τήν διά- 
θεσιν τού καταναλωτου, τέλος οί άλλεπάλληλοι έσωτερικοί, δια
κρατικοί καί παγκόσμιοι πόλεμοι, οΐτινες άνέπτυξαν τήν πολεμι
κήν βιομηχανίαν μέ τούς ειδικούς κλάδους αύτής καί τάς νέας άπ- 
αιτήσεις τής πολεμικής τέχνης, πάντα ταύτα καί πολλά άλλα κατ
έστησαν τήν άνάγκην τού έπαγγελματικού προσανατολισμού τού 
νέου τό πρώτου μεγέθους πρόβλημα τής ή μέρας. 9 2 3 6 έπαγγέλ- 
ματα ύπό εκατοντάδας κλάδους καί υπό 9 βάσεις διαιρέσεως ύπ- 
ήρχον άνεπτυγμένα μέχρι τού 1948 είς τήν ’Αμερικήν καί άσφα- 
λώς αύτήν τήν στιγμήν θά έχουν ύπερβή τάς δέκα χιλιάδας καί τά 
περισσότερα έξ αύτών έχουν κηρυχθή ήδη κεκορεσμένα.11 Καί ή

Εύρώπη δεν ύστερει πολύ ούτε είς άριθμόν έπαγγελμάτων, ούτε 
πολύ όλιγώτερον είς κρίσιν έργατικήν λόγω τού κορεσμού αύτών.

* * *
Καί τό ύποκείμενον; ή προσωπικότης τού έργαζομένου άν

θρώπου; Ή άντιμετώπισις τής έργασίας καί τού έπαγγέλματός 
του ; ή ένταξίς του είς τό έργον ; Ή εύτυχία καί ή έκ τού μόχθου 
του χαρά; ή άπόδοσίς του; Τά κίνητρα καί τά έλατήρια, τά όποια 
τόν ώθουν εις τό έργον ; Είναι όλα ταύτα είς άρμονικήν πρός τό έ- 
πάγγελμα σχέσιν; Ό νέος, ό νέος όλων τών έθνών άφήνεται μόνος 
είς τόν λαβύρινθον αύτόν τών χιλιάδων έπαγγελμάτων, τού κορε
σμού των, τών άπαιτήσεών των, τής έχθρότητος τών ώριμων καί 
ήλικιωμένων άνθρώπων, οΐτινες έγείρουν πρό τής εισόδου του είς 
τόν στίβον τού έπαγγέλματός καί τής κοινωνικής του ζωής καί 
δραστηριότητας τά όχυρά καί τά όπλα των;

’Αναντίρρητα ούτε ή παιδαγωγική, ούτε ή ψυχολογία, ούτε ή 
κοινωνία καθόλου έμεινεν απαθής πρό τής καταπληκτικής ταύτης 
καταστάσεως. Κλάδοι έπιστήμης νέοι έδημιουργήθησαν πρός έρευ
ναν τών νέων προβλημάτων τών σχετικών μέ τόν έπαγγελματικόν 
προσανατολισμόν, όπως έκείνοι τής ψυχολογίας τής έργασίας καί 
τού έπαγγέλματός καί τής τεχνοψυχολογίας, ιδρύματα έπιστημονι- 
κής παρακολουθήσεως τών νέων κατά τήν είσοδόν των είς τό έπάγ- 
γελμα, κυρίως όμως έλεγχόμενα υπό τού κράτους ή ήμικρατικά ή ’ι
διωτικά κέντρα έπαγγελματικού προσανατολισμού ίδρύθησαν καί 
καθ’ ή μέραν Ιδρύονται. Είς δεκάδας εκατοντάδων άνέρχονται τά 
ιδρύματα ταύτα είς ’Αμερικήν, τά 150 ύπερβαίνουν είς τήν Γαλλί
αν, διπλάσια τούτων έλειτούργουν είς τήν προπολεμικήν Γερμανί
αν, τό περίφημον πρότυπον ϊνστιτούτον τού J. J. Rousseau τής Γε
νεύης μέ ’ιδιαίτερον γραφείον προσανατολισμού διά τήν Ελβετίαν 
έργάζεται μέ νέας κατευθύνσεις καί προοπτικός άπό τού πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, διά νά άναφέρωμεν μόνον τά κυριώτερα έξ 
αύτών. Διότι καί είς τήν ’Αγγλίαν καί είς τάς κάτω χώρας καί 
Ιταλίαν καί Ισπανίαν ύπάρχει παρομοία προσπάθεια.

Παρά ταύτα αί δυσκολίαι, αί όποιαι άπό τού πρώτου παγκο
σμίου πολέμου διεπιστώθησαν, είναι τεράστιαι. Παρά ταύτα χιλιά
δες είναι τά παραδείγματα άνθρώπων όλων τών έπαγγελμάτων, 
οί όποιοι ομολογούν μέ θλϊψιν ότι έχασαν τόν δρόμον των. Ή σκλη
ρά πραγματικότης καταδεικνύει ότι είς τά κράτη ίδια έκεΐνα, είς τά 
όποια δεν λειτουργούν προσανατολιστικά κέντρα, δημιουργοΰνται 
καθ’ ή μέραν καί νέα θύματα άνθρώπων εύσυνειδήτων, οί όποιοι 
ομολογούν τήν τραγικότητα τής θέσεώς των ένεκα τής κακής έκ- 
λογής τού έπαγγέλματός. Ή χαρά έξέλιπεν άπό τά χείλη τών άν
θρώπων, οί όποιοι δέν άναλαμβάνουν τό έργον των μέ ένθουσια- 
σμόν, άλλά μέ τό συναίσθημα τού έργαζομένου είς καταναγκαστι- 
κά έργα. ’Αλλά καί άλλοι πολλοί άντιλαμβάνονται άργά ότι άν 
καί έπέτυχον σχετικώς είς τό έπάγγελμά των, θά προσέφερον πο-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 53

52 ΑΘΑΝA ΣΙΟΥ ME P ΕΜΕΤΗ

λύ περισσότερα άν είχον ακολουθήσει άλλον επάγγελμα. Άπόδει- 
ξις τούτου είναι τό δτι οί περισσότεροι εκ των διαπρεπών άνθρώ- 
πων των γραμμάτων καί ιδία του λόγου δέν είναι εκείνοι, οί όποιοι 
εύθύς έξ άρχής έστράφησαν εις τό έργον τούτο άλλά έκεϊνοι, οί ό
ποιοι εγκαίρως εύτυχώς έγκατέλειψαν τό άρχικώς έκλεγέν επάγ
γελμα. ’Άν θά έξητάζομεν τούς λογοτέχνας μας, ιδία τούς ποιη- 
τάς, θά έβλέπομεν δτι οί περισσότεροι έξ αύτών τή συμβουλή ή καί 
ενίοτε τω εξαναγκασμό των γονέων των είχον αρχίσει νά άκολου- 
θούν κατεύθυνσιν τελείως άσχετον μέ τά ένδιαφέροντά των. Έξ 
άλλου πάλιν χρήματα, ύγεία, οικογενειακή εύτυχία καταστρέφον
ται, διότι έν μέλος τής οικογένειας χωρίς προσανατολισμόν κατα
σπαταλά ολόκληρον τήν περιουσίαν της διά τήν άνάπτυξιν τού 
άνυπάρκτου ταλέντου του, ή διότι μετά πολυετείς σπουδάς άντε- 
λήφθη δτι ούδέν κοινόν έχει μέ τήν έπιστήμην ή τήν τέχνην, τήν ό
ποιαν ήκολούθησεν.12 Τό τελευταίον τούτο συμβαίνει είς πολύ τρα- 
γικώτερον βαθμόν είς τά πνευματικά επαγγέλματα ή καλύτερον 
εις τούς προτιθεμένους νά άσκήσουν τήν έπιστήμην ή τήν τέχνην ώς 
επάγγελμα. Διά τούτο άκριβώς παρά τάς γενικός άρχάς τού προσ
ανατολισμού, αϊτινες ισχύουν διά κάθε επάγγελμα καί τάς όποι
ας κατωτέρω θά άναφέρωμεν, θά μείνωμεν περισσότερον είς τόν 
πνευματικόν προσανατολισμόν των νέων, οϊτινες κατά κανόνα αρ
χίζουν μέ τήν σπουδήν τής έπιστήμης των κατά τό 18ον ή 19ον έτος 
τής ήλικίας των.

12. ’Από μακροΰ εχει τονίσει τό δράμα τούτο πολλών νέων ό μέγας παιδαγω
γός Ed. Spranger πόλ. πρό πάντων «Ψυχολογία της έφηβικής ήλικίας» μετάφρ. 
N. I. Λούόαρι σελ. 310 κέξ.'Ολόκληρον τό εργον κυρίως δμως τό 11ον κεφά- 
λαιον, Ό έφηβος καί τό έπάγγελμα σελ. 280—316, είναι σπουδαιότατον διά 
τό πρόβλημα του προσανατολισμοί}.

♦ * *
’Απέναντι αύτών άλλως είναι καί ή αγωγή καί ή κοινωνία πε

ρισσότερον ύπεύθυνος άλλά καί κυρίως οί πνευματικοί άνθρωποι 
ενός τόπου. Καί τούτο έκτος τών άλλων διά δύο λόγους, τούς ό
ποιους ιδιαιτέρως θά ήθέλαμεν νά τονίσωμεν. Ό πρώτος είναι τό 
δτι είς τά χειρωνακτικά έπαγγέλματα ή αλλαγή έργου καί εύκο
λος είναι καί κατά κανόνα γίνεται χωρίς νά βλάπτη ούσιωδώς τόν 
νέον, άλλά τούναντίον πολλάκις νά τόν διευκολύνσεις τήν έξεύρε- 
σιν τής καταλληλοτέρας εργασίας καί δΓ αύτής ενίοτε νά τόν ό- 
δηγή είς τήν άνάδειξίν του καί είς καταπληκτικήν ούχί σπανίως 
σταδιοδρομίαν. Συνηθίζομεν καί δικαίως νά θαυμάζωμεν τούς άν- 
δρας εκείνους, οί όποιοι διέπρεψαν είς τήν σταδιοδρομίαν των καί 
κατέχουν είς τήν ιστορίαν τού πολιτισμού έξέχουσαν θέσιν, μολο
νότι ήρχισαν άπό χειρωνακτικήν έργασίαν καί μετήλλαξαν πολ
λά έπαγγέλματα. Καί δμως αί πιθανότητες τής έπιτυχίας των θά 
ήσαν πολύ όλιγώτεραι άν είχον τά μέσα καί ήκολούθουν έπιστή- 

μην χωρίς νά έχουν διαπιστώσει τάς κλίσεις καί τά διαφέροντά 
των, χωρίς νά έχουν προσανατολισθή, χωρίς έστω καί μόνοι νά 
έχουν διαγνώσει προς ποιον έργον προσαρμόζεται ή προσωπικότης 
των έν τω συνόλω της. Ή προσωπικότης, ή όποια δύναται νά όμοιά- 
ζη μέ άλλας άλλά πρός ούδεμίαν απολύτως ταύτίζεται. Παρα
δείγματα θά ήδυνάμεθα πολλά νά φέρωμεν. Διερωτώμεθα άπλώς 
άν ό Edisson ήτο υιός πλουσίου άμερικανού τής έποχής του καί 
έξηναγκάζετο νά άκολουθήση τήν ιατρικήν ή τάς πολιτικός έπι- 
στήμας, ώς συνήθως συνέβαινε καί συμβαίνει παρά ταίς οίκογενεί- 
αις τών πλουσίων,έάν κατά τό 30ον έτος τής ήλικίας του, οπότε 
καί θά είχε τελείως είδικευθή ώς ιατρός θά ήδύνατο νά άλλάξη 
κατεύθυνσιν καί νά προσφέρη τό δσα είς τήν έπιστήμην καί τόν 
πολιτισμόν προσέφερεν. Οϋτω ό νέος, δστις θά άκολουθήση έπάγ
γελμα προϋποθέτον έπιστημονικήν κατάρτισιν καί σπουδήν μα
κροχρόνιον έχει πολύ μεγαλειτέραν άνάγκην προσανατολισμού 
καί είς τό σημείον τούτο πρέπει, νομίζω, νά δοθή ιδιαιτέρα σημα
σία ύπό έκείνων οϊτινες έχουν όναλάβει τό βαρύ' καί δυσχερές έρ
γον τής καθοδηγήσεως τών νέων.

Ό δεύτερος λόγος είναι τό δτι ό πνευματικά καί έπιστημονι- 
κά κατηρτισμένος νέος δέν οφείλει νά βλέπη τήν όλοκλήρωσίν του 
καί τήν σπουδήν του μόνον άπό τής σκοπιάς τής έπαγγελματικής 
έπιτυχίας. θά ήτο έγκλημα κατά τού πολιτισμού, άν έθεωρούσα- 
μεν άρκετήν τήν έπιτυχίαν τού νέου, διότι οΰτος έσπούδασε καί 
άπέβη είς καλός καί οίκονομικώς ανεξάρτητος έπαγγελμοιτίας. Ό 
πολιτισμός είς τόν τομέα τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής έκδη- 
λώσεως δέν προήλθε μόνον άπό τό έργον, τό όποιον παρήγαγον οί 
καλλιτέχναι καί οί άνθρωποι τού πνεύματος εργαζόμενοι διά νά 
καλύψουν τάς άνάγκας τής ζωής καί διά τής άσκήσεως τής έπι
στήμης ή τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής των δραστηριότητος 
κατά παραγγελίαν, άλλά διά τής πέραν τούτων πάντων άκτινο- 
βολίας των. Μεταξύ έπαγγελματικού έργου καί έλευθέρας πνευ
ματικής καί καλλιτεχνικής παραγωγής ύπάρχει ένα άστάθμητον 
διάστημα, τό όποιον πολλάκις είναι καί τό σημαντικώτερον. Δέν 
παραβλέπομεν, ούτε παραγνωρίζομεν τό δτι άν δέν ύπήρχον αί βι- 
οτικαί, πνευματικαί, θρησκευτικοί καί κοινωνικοί άνάγκαι καί ή 
κάλυψις αύτών δέν θά έδημιουργούντο ίσως οι Παρθενώνες, ούτε 
οί χριστιανικοί ναοί, ούτε ή τέχνη ή λαμπρύνουσα τούτους. Ούδείς 
δμως έπίσης δύναται νά διαμφισβητήση δτι οί ίδιοι ουτοι δημιουρ
γοί τών Παρθενώνων καί τών Βυζαντινών ναών καί τών ναών τής 
Δύσεως παρήγαγον έξ ’ίσου σπουδαία έργα δχι κατά παραγγελί
αν. Ταΰτα κυρίως φέρουν καί τήν σφραγίδα τής προσωπικότητός 
των πλέον σαφή, διότι συντελούνται έλευθέρως καί δέν περιορί
ζονται, ούτε προσαρμόζονται πρός τήν οίανδήποτε τρίτην βούλη- 
σιν. ’Άνευ τού ύπολογισμού τού άσταθμήτου τούτου παράγοντος 
τού προκαλούντος τά έργα τού πολιτισμού δχι κατά παραγγελί-- 
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αν ούτε πρός κάλυψιν επαγγελματικής τίνος ανάγκης δέν δυνά- 
μεθα νά έπιτύχωμεν εις τό έργον μας. Οί Σωκράται καί οί Πλά- 
'Γωνες, οί ποιηταί,καί οί λογοτέχναι καί τής τέχνης οί μύσται καί 
τής εκκλησίας καί φιλοσοφίας οί ίεροφάνται δέν κατέλειψαν τό έρ
γον τών έν τή ένασκήσει του επαγγέλματος των. Αύτό είναι, τό ό
ποιον πρέπει ακριβώς νά λάβη άμεσα ύπ’ όψιν του ό προσανατολι
σμός τών νέων, οϊτινες θά έπιδοθουν εις έπιστημονικόν ή καλλιτε
χνικόν έργον. Πώς δηλαδή θά έκλέξουν τήν έπιστήμην καί τήν τέ
χνην έκείνην, εις τήν όποιαν δέν θά διαπρέψουν μόνον ώς έπαγγελ- 
ματίαι αλλά ύπό τής αγάπης πρός αύτήν έμπνεόμενοι θά έργα- 
σθούν καί θά ακτινοβολήσουν πολύ πέραν τών έπαγγελματικών α
ναγκών, διά νά άφήσουν έργον. ’Έργον πολιτισμού. Μόνον αν ό 
νέος ένταχθή εις τήν έργασίαν, ή όποια καί ώς έπάγγελμα άλλά 
καί ώς έλευθέρα δημιουργία έπιστημονική καί καλλιτεχνική θά 
τυγχάνη τής^άπολύτου αγάπης καί έκτιμήσεώς του. Μόνον αν πέ
ραν τών ώρών τής υποχρεωτικής έπαγγελματικής του ασχολίας 
θά δύναται νάάσχολήται καί νά δημιουργή μέ ζήλον, δρεξιν καί 
ενθουσιασμόν αλλά καί δημιουργικόν σθένος καί νά αισθάνεται τήν 
χαράν τής δημιουργίας του, τότε μόνον θά έχη πράγματι έκλέξει 
τήν κατάλληλον εις τήν προσωπικότητά του αποστολήν.13

13. Δια τους νέους τούτους προέχει πολλάκις ή πνευματική κατεύθυνσις 
ανεξαρτήτως πάσης πιθανότητος πρός έπαγγελματικήν έπιτυχίαν. Ό πνευ
ματικός προσανατολισμός του ν^ου δσον καί αν συναρταται καί στηρίζεται 
πρός τόν έπαγγελματικόν προσανατολισμόν χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής καί

—ενοφ. Άπομν. Γ, VII5 VIII1. 15. Jaeger, Wern. Antike und Humanismus Leipzig 1925.

* * *
Διά τούτο άριβώς καί χρειάζεται ή όλοκλήρωσις τής προσω- 

πικότητος των νέων τούτων κατάλληλον αγωγήν. Διά τούτο καί 
πρώτος όρος έπιτυχίας των καί κατευθύνσεώς των είναι ή παροχή 
πρός αυτους τής μορφώσεως εκείνης, ή όποια θά τούς καταστήση 
πριν άποδυθούν εις τό έπάγγελμα καί τό έργον των ήθικάς προσω
πικότητας παραλλήλως πρός τάς προπαρασκευαστικάς γνώσεις 
καί παραλλήλως πρός τάς τεχνικάς κατευθύνσεις, τάς όποιας θά 
τούς δώση’ ή όποια τέλος θά τούς βοηθήση νά γνωρίσουν καλά τόν 
εαυτόν των. Μάς ενθυμίζει ακριβώς ή περίπτωσις τών νέων τού
των τάς πρός Γλαυκωνα καί Χαρμίδην συμβουλάς τού Σωκράτους 
εις τά απομνημονεύματα τού ^.ενοφωντος.14 Τήν γνώσιν αυτού τού 
ίδιου, τήν γνώσιν τής πόλεως καί τών αναγκών της προϋποθέτει ή 
έπιτυχία των. Ποία λοιπόν άγωγή καί ποία προεπαγγελματική έγ- 
κυκλοπαιδική κατάρτισις καί μόρφωσις είναι κατάλληλος διά τόν 
νέον ; Ποία μόρφωσις θά καταστήση τόν νέον προσωπικότητα αξίαν 
πολιτισμού μέ ύψηλόν αξιολογικόν καί ήθικόν περιεχόμενον; Ποία 
έν άλλοις λόγοις θά τού παράσχη τό απόλυτον άλλά καί σχετικόν 

14.

στοιχείον τής προπαρασκευής του διά τήν είσοδον καί έπιτυχίαν του 
εις τήν έπιστήμην καί τήν ζωήν ;

’ 1 δού τί άπήντα εις τήν αύγήν τού 20ου αί. ό μέγας Wilamowitz 
συντάσσων τήν έκθεσιν τού σχολικού συνεδρίου τού 1900, διά τήν 
κατάλληλον μόρφωσιν όχι τών Ελλήνων άλλά τών Γερμανών καί 
Εύρωπαίων τού 20ού αιώνος. «Πρότυπον τού πολιτισμού μας είναι ό 
Ελληνικός, διότι άκόμη καί ολόκληρος ό Ρωμαϊκός^ κόσμος δέν 
άποτελεϊ παρά μίαν συμπληρωματικήν επαρχίαν αύτου. Δέν άποτε- 
λεϊ κενήν φαντασίαν τό δτι τό μέλλον, έπειδή τούτο θά έννοήση τόν 
Ελληνισμόν καλλίτερον θά έκτιμήση αύτόν άκόμη περισσότερον». 
25 ολόκληρα έτη μετά τούς προφητικούς τούτους λόγους jou 
Wilamowitz, όταν μετά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον έζητούντο 
νέα πρότυπα μορφώσεως, ό διάδοχος καί άντάξιος συνεχιστής τού 
έργου του, ό κράτιστος τών έπιζώντων φιλολόγων τής μεγάλης έ- 
κείνης γενεάς Werner Jeager διακηρύσσει.15 «Τό Ελληνικόν βίωμα 
τής μορφώσεως έχει αίωνίαν σπουδαιότητα, τούτο αποτελεί, τήν 
γέννησιν τής ’Ιδέας τής μορφώσεως εις τόν κόσμον γενικώς,, ώστε 
παν δ,τι έκ τούτου ίστορικώς έπηκολούθησεν δηλ. ή δλη ιστορία τού 
πολιτισμού άπό τού Πλάτωνος διά τού Εράσμου μέχρι τών ήμε- 
ρών μας, μόνον ώς άκτινοβολία τής άρχικής ταύτης ιδέας δύνα
ται νά έννοηθή. Πάντες οί λαοί—τονίζει έν κατακλείδι—έχουν άγω- 
γήν, οι “Έλληνες έχουν μόρφωσιν. Ό άνθρωπισμός... άποτλεϊ τήν 
αθάνατον ιστορίαν τής ύπό τών Ελλήνων εύρεθείσης Παιδείας». 
Θά μάς έφερεν έξω τών ορίων τού θέματός μας νά άναφέρωμεν 
καί τού Nietzsche τόν θαυμασμόν καί τού έκλεκτικού Goethe τήν λα
τρείαν πρόο τό κλασσικόν πνεύμα. Διάχυτος είναι αϋτη εις τά πε
ρισσότερα έργα του καί ιδία εις τά άπομνημονεύματα του τού 
Eckermann. Τό κλασσικόν πνεύμα τής μορφώσεως θά καταστήση 
τόν νέον άξιόλογον πνευματικήν και ηθικήν προσωπικότητα συν- 
δυασμένον δέ μετά τού Χριστιανισμού θα του δωση τας βαθυτέρας 
ρίζας τού φρονήματος καί τού χαρακτήρας- τούτο τέλος θά τόν 
βοηθήση νά άποβή καί έν τή μαθητεία καί έν τή σπουδή καί έν τω 
έπαγγέλματι καί έν τή έλευθέρα αύτού δράσει καί δημιουργία 
σταθερός καί άσάλευτος έργάτης τού πολιτισμού. Τούτο θα δώ
ση εις κάθε άκτινοβολίαν του καί εις κάθε έργον του ψυχήν εκ τής 
ψυχής του καί σφραγίδα έκ τής προσωπικότητάς του.

Τό άπόλυτον τούτο ιδεώδες τής μορφώσεως δχι μόνον δέν άπο- 
κλείει άλλά τουναντίον βοηθει πάσαν άλλην σχετικήν τεχνικήν 
μόρφωσιν τού νέου, τόσον ώς μαθητού, δσον καί ώς σπουδαστού. 
Ούδείς δύναται νά παραγνώριση τάς έκάστοτε δημιουργουμένας 
νέας άπαιτήσεις τής ζωής καί ούδείς δύναται νά άρνηθή τό 
καθήκον τής άγωγής πρός παροχήν τεχνικών γνώσεων καί είδι- 
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κων κατευθύνσεων εις τους νέους. Οίανδήτιοτε όμως επιστήμην ή 
τέχνην ή και^αυτό ιό εμπόριον αν ακολουθήση τις, ή κλασσική μορ- 
φωσις θά του είναι ή απαραίτητος προϋπόθεσις τής έπιτυχίας του. 
Η τεχνική κατάρτισις του μαθητου πρεπει νά συμπαρομαρτή μέ 
την μόρφωσίν του μέχρι του 18ου έτους τής ηλικίας του. ’Άν δέ 
διαπιστωθή κατά τα έτη τής μαθητικής του ζωής δτι προχείρως 
εσκεφθη και ήκολούθησε απροσάρμοστον είς τόν χαρακτήρα του 
κατεύθυνσιν, πρέπει νά βοηθηθή εις τό νά εύρη τόν δρόμον του, ί
δια δταν εύρίσκεται είς μικρόν ηλικίαν.16 Ό νέος τών 16 ετών ώς 
θά δείξωμεν αμέσως είναι δύσκολον και άπό τό πλέον όξύ καί πε- 
πειραμένον βλέμμα του παιδαγωγού και άπό τήν πλέον αυστηρόν 
ψυχολογικήν έξέτασιν νά διερευνηθή πλήρως. Ό έφηβος εγείρει 
τείχη πανύψηλα προ αύτου, τά όποια εμποδίζουν τήν πλήρη κατα- 
νοησιν αυτού.17 Διό τούτο τό έργον τού προσανατολισμού του είναι 
|^θ^η|πΐπθνθν’ καί χρήζον μακράς καί πολλαπλής

16. Ed. Spranger, έ. ά. σελ. 305 κέξ.
17. Ed. Spranger, έ. ά. σελ. 19 κέξ.
18. πβλ. Giese, F., Cordemann Psychologische Beobachtungstechnik bei 

Arbeitsproben Deutsche Psychologie VII, 1931 und Walter, L. “Arbeitspsv- 
chologie Luzern 1950, δπου καί Βιβλιογραφία.

* * *
Η έρευνα αυτή πρέπει νά έξετάση τόν νέον πρώτον ώς πρός 

τήν σωματικήν του διάπλασιν καί υγείαν, δεύτερον ώς πρός τήν 
ψυχολογικήν του συγκρότησιν καί τρίτον ώς πρός τάς πνευματικός 
του δεξιότητας καί ικανότητας. ‘Όλα ταύτα θά γίνουν όχι ύπό τόν 
συνήθη τύπον τών στατικών ψυχολογικών, πνευματικών καί σωμα
τικών μετρήσεων άλλά ύπό τό πρίσμα τού μοναδικού καί αποκλει
στικού σκοπού τής προσαρμογής καί έντάξεως τών νέων είς τά 
άναλογα τουχαρακτήρός των έργα. Διά νά εΐμεθα σαφέστεροι, τά 
πορίσματα της ερευνης ταυτης δεν άποσκοπουν είς τήν κατάταξιν 
των νέων είς ψυχολογικούς τύπους γενικώς αλλά είς τήν διαπί- 
στωσιν τής προσωπικότητας έκάστου καί τής προσαρμοστικότητας 
αυτου πρός τό^αντίστοιχον έργον. Διά τούτο παραλλήλως πρός 
την ερευνάν του ύποκειμένου χωρεί ή έρευνα τής εργασίας, τών 
άπαιτήσεων έκαστου είδους αύτής, τών όπαιτουμένων ικανοτήτων 
προς προαγωγήν της, τών έπιδράσεων αύτής επί τό ύποκείμενον, 
που την ασκεί καί άμοιβαίως τής θέσεως καί στάσεως τού τύπου 
του υποκειμένου έπί τήν εργασίαν. Αύταί αί επιδιώξεις τής ψυχο
λογικής έρεύνης δίδουν τήν ειδοποιόν διαφοράν τής ψυχολογίας τής 
εργασίας καί τήν τεχνοψυχικήν έρευναν τού ύποκειμένου, τήν τε- 
χνοψυχολογίαν.18 ‘Όσον απαραίτητος είναι ή γνώσις τού ύποκει- 
μενου διά τήν εργασίαν, τόσον ακριβώς καί έτι μάλλον απαραίτη
τος είναι καί^ή γνώσις τής έπιδράσεως τής έργασίας είς τόν χαροί- 
κτήρα. Έκ τής γνώσεως τών δύο τούτων πόλων θά προκύψη ό κα

τάλληλος προσανατολισμός. Οδτος αρχίζει μέ τήν έξέτασιν τοΰ 
υποκειμένου καί δη Ιον μέ τήν σωματικήν εξ ε τ α σ ι ν.

Ή έξέτασις αύτη, ήτις γίνεται τή συνεργασία ιατρού και ψυχολο- 
γου πρέπει νά είναι λεπτομερής. Τό ιστορικόν τού έξεταζομενου 
δέν θά είναι βεβαίως άγνωστον, διότι σαφώς θά προκυπτη εκ του 
οικογενειακού καί τού σχολικού άτομικου δελτίου ύγειας. Εκτος 
τής πλήρους γενικής παθολογικής καταστάσεως καί έκτος των 
άνθρωπομετρικών διαπιστώσεων (περιμέτρου θώρακος, βάρους, 
ύψους) καί τής άναπνευστικής καί κυκλοφοριακής ένεργείας, ^ναι 
άπαραίτητος ή μέτρησις καί ή έξέτασις τής καταστάσεως όλων 
τών αισθήσεων. ’Ακολουθεί ή διαπίστωσις τής ίκανότητος και αντι- 
δράσεως δλων τών αισθητηρίων οργάνων καί ιδίως ή άντοχή αυ
τών είς τήν προσπάθειαν καί τό έργον. Τέλος είναι απαραίτητος η 
λεπτομερής έξέτασις τού νευρικού καί συμπαθητικού συστήματος 
καί ή αντοχή αυτών είς τάς συγκινήσεις.

‘Όσον καί αν ή έξέτασις αύτή είναι προϋπόθεσις μάλλον παρά 
γνώσις τού ύποκειμένου, έν τούτοις είναι πολλής σημασίας. Σκεφθή- 
τε διά μόνον μίαν στιγμήν ένα νέον μέ όδύνατον νευρικόν καί συμ
παθητικόν σύστημα, αν έσπούδαζεν ιατρικήν ή ένα καρδιακόν αε
ροπορίαν, διά νά όντιληφθήτε είς ποιους κινδύνους θά έξετιθεντο 
καί ποιαν άπογοήτευσιν θά έδοκίμαζον, έάν ήναγκάζόντο νά διακο- 
ψουν τάς σπουδάς των, ή τό έτι χείρον αν όπεδύοντο μέ τοιαυτας 
αδυναμίας είς τά επαγγέλματα ταύτα, έστω καί αν δλαι αι αλλαι 
προϋποθέσεις συνηγορούν διά τήν παρακολούθησιν των έπιστημων 
τούτων. ’Ακολουθεί 2ον ή Ψυχολογική έξέτασις.

Ή κυρίως γνώσις τού ύποκειμένου άρχίζει μέ τήν έξέτα- 
σιν καί διαπίστωσιν τής ψυχολογικής αύτού καταστάσεως του χα
ρακτήρας καί τής προσωπικότητός του διά της ψυχολογικής ερευ- 
νηο. Τό σημεϊον τούτο είναι τό δυσκολωτερον της όλης εξετασεως. 
Διότι δέν είναι άπαραίτητος μόνον ή γνώσις τών μεμονωμένων έ- 
φέσεων καί κλίσεων, άλλά έπίσης όλοκλήρου τής προσωπικότη
τας τοΰ νέου. Καί ώς έλέχθη ή προσωπικότης δύναται νά ύπαγεται 
είς τύπους άλλά φέρει έν τω συνόλω της τήν ειδοποιόν αύτής δια
φοράν ήτις καί τήν διακρίνει άπό πάσαν άλλην καί ή είδοποιος αυτή 
διαφορά της είναι άνευ έτέρου, είναι, διά νά μεταχειρισθώμεν μιαν 
τολμηρόν μεταφοράν προσφυά δμως, τό δακτυλικόν άποτυπωμα 
τής ψυχής. "Ομοιόν της δέν ύπάρχει. Διά τούτο καί ή γνώσις του 
ύποκειμένου ψυχολογικώς δέν πρέπει νά είναι έπιφανειακή. Η 
έπιφόινεια μέ τάς παροδικός καί ρευστός κλίσεις της, πού έπηρεα- 
ζονται άπό πολλούς παράγοντας—πρόσκαιρους ενθουσιασμούς, μό
δαν ή δ,τι λέγομεν πνεύμα τής έποχής, συγκινήσεις κ.τ.τ.—πολλα- 
κις μάς πλανά, δπως πλανούν τά ρευστά ταύτα συναισθήματα και 
τόν ίδιον τόν έφηβον. Άπό δλον τό ψυχολογικόν ιστορικόν, τό ο
ποίον θά πρέπη νά μάς δίδη σαφή τήν εικόνα τών κλίσεων καί έφέ- 
σεων τού νέουάπό τής έποχής τών παιδικών όνείρων καί παιχνίδι- 
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Gj. καί τών πρώτων νεανικών σχεδίων μέχρι τών εφέσεων τής τε- 
-ευταιας φάσεως κα'ι μορφής τής άμέσου προεπαγγελματικής ή- 

λικιας, πρέπει τό πεπειραμένον βλέμμα του ψυχολόγου νά εύρη 
—αν υπάρχη—μίαν σταθεράν κλίσιν, έστω καί αν αυτή δέν είναι εμ
φανής κατά τήν στιγμήν τής έξετάσεως. Είς τούτο τά μάλιστα θά 
συντέλεση ή προσέγγυσις του νέου είς τήν γνώσιν καί εί δυνατόν 
εις μιαν μικρόν πείραν του επαγγέλματος. Καί είς τό σημειον τού
το θα έπιμείνωμεν, διότι προς τά λοιπά tests μετά τούς πρώτους εν
θουσιασμούς μικρόν τρέφουν σήμερον εμπιστοσύνην ο*ι ψυχολό- 
γοι, όπως δε αύτά μεταφέρονται άνευ έρεύνης καί προσαρμογής 
απο χωράς είς χώραν βλάπτουν μάλλον παρά ώφελούν. Πολλοί 
δηλαδη νέοι άπό άγνοιαν τού πραγματικού περιεχομένου ένός επι
στημονικού κλάδου καί πολύ περισσότερον άπό άγνοιαν τών απαι
τήσεων του επιστημονικού επαγγέλματος νομίζουν δτι είναι γεν
νημένοι δι αύτό.< "Οταν δμως έκ τού σύνεγγυς τό γνωρίσουν τό
σον θεωρητικώς όσον καί είς τήν πραξιν, ώς επάγγελμα, τότε—άρ- 
γα συνήθως—άντιλαμβάνονται πόσον έπλανήθησαν. Διά νά φέρω- 

aL^K£KPl^vov παράδειγμα έκ τής προσωπικής πείρας τών 
μαθητών μας προερχόμενον οί πειρισσότεροι τών νέων, πού άγα- 
πουν τήν φιλολογίαν καί θέλουν νά σπουδάσουν αύτήν, φέρονται 
εκ τού πόθου νά γίνουν λογοτέχναι καί ποιηταί. Καί δμως έκ τών 
χιλιάδων φιλολόγων δύο διέπρεψαν ε’ις τήν λογοτεχνίαν, οί όποιοι 
όμως κατά σύμπτωσιν δέν κατώρθωσαν νά πάρουν δίπλωμα’ Έν- 
νοούμεν τόν Παπαδιαμάντην και τόν Γιάννην Βλαχογιάννην Ή 
σταθερά γραμμή λοιπόν τής κλίσεως τού νέου, ή όποια θά προκύ- 
πτη εκ της επισταμένης έρεύνης τού ψυχικού κόσμου καί τού χα- 
ρακτήρος του θά είναι έκείνη έν σχέσει προς τήν οποίαν θά έρευνη- 
θη η ειδική ψυχοτροπία αύτού, ή βούλησίς του καί ό βαθμός τής 
αντδράσεως αύτού, επί δσον τό δυνατόν περισσότερον συγκεκρι
μένων στοιχείων. Προς τούτο είναι άπαραίτητος ή γνώσις τών ψυ
χολογικών τύπων τών νέων καί ή προσαρμοστική δύναμις έκάστου 
εξ αυτών πρός τά αντίστοιχα έπιστημονικά έργα. Είναι γνωσταί 
αι τελευταιαι έπιτυχίαι τής διαπιστώσεως παρά τούς ένδοτρεφείς 
και εξωστρεφεΐς τύπους, τής ποικιλίας τών χαρακτήρων άπό τού 
άτονου και συντηρητικού μέχρι τού έλευθέρου καί ένεργητικού 
Κ0(1 °^τ,ιθτο^Χωζ ή κατάταξις τών έπαγγελμάτων καί τής έργασί- 
ας καθολου άναλόγως τών τύπων τούτων τών ύποκειμένων. Εργα
σία δεκαετηρίδων όχι μόνον θεωρητική τών τύπων άλλά καί τών 
έργων καί τής έν αύτοίς θέσεως τών ύποκειμένων έδωσαν τό έρ- 
γον τού Jung die Psychologische Typen” καί τάς παρατηρήσεις 
του Walther,,19 διαπρεπών ψυχολογών, οϊτινες τήν πείραν των άπέ- 
κτησαν έκ τής παρακολουθήσεως έν τή πράξει.

19. Walther, L: έ. ά καί “Internationale Berufskunde und Berufspsycho-
loçie , in Handbuch der Arbeitswissenschaft, Halle 1930.
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ΈνΦεικτικώς μόνον άναφέρομεν δτι οί ένδοστρεφείς τύποι 
προσαρμόζονται είς τά λόγια, έπιστημονικά ή έλεύθερα έπαγγέλ- 
ματα, ένώ οί έξωστρεφείς είς τά έμπορικά, οικονομικά και βιομη
χανικά. Οί συντηρητικοί τύποι έξ άλλου είναι ιδεώδεις υπάλλη
λοι, ένώ οί ένεργητικοί καί έλεύθεροι τύποι ιδεώδεις δημοσιογρά
φοι.

3ον. Έξέτασις τών πνευματικών δεξιοτή
των καί ικανοτήτων. Ή διαπίστωσις δμως τών κλίσεων, έστω 
καί τών σταθερών δέν άρκεί, διά νό μας πείση νά κατευθύνωμεν 
τόν νέον είς επιστημονικόν έπάγγελμα πριν έξετάσωμεν προσεκτι
κά τάς πνευματικός αύτού δεξιότητας καί ικανότητας. Βεβαίως 
ή δύναμις τής βουλήσεως είναι παράγων τεράστιας σημασίας, ο- 
στις πολλά έμπόδια δύναται νό ύπερπηδήση, δταν δμως έλλείπουν 
τελείως αί δεξιότητες καί ικανότητες τού ύποκειμένου, όσον και 
αν είναι δυσάρεστον τούτο πρέπει νό άποτραπή άπό τήν σπουδήν 
τής έπιστήμης τής κλίσεώς του, διά νό μή γίνη δυστυχισμενον. Πως 
π.χ. θά όδηγήση τις νέον μέ σταθεράν έστω κλίσιν πρός την σπου
δήν τής μηχανικής, δταν έλλείπη άπό αύτόν τελείως ή ε ύ φ υ ι α 
τωνάφηρημένωνή καί αύτή ή δ η μ ι ο υ ρ γι κ η έστω 
ε ύ φ υ ΐ α, αί τόσον άπαραίτητοι διά τήν παρακολούθησή αντι- 
στοίχως τών θετικών έπιστημων—ιδία μαθηματικών καί των τε 
χνικών έπαγγελμάτων; Πώς θά ώθήση τις νέον πρός τήν σπου ήν 
πολιτικών έπιστημών ή τήν διπλωματικήν κατεύθυνσιν, όταν στε
ρείται τελείως τής καλουμένης ειδικής κοινωνικής ευ
φυΐας· Βεβαίως δύνανται καί οί νέοι ούτοι νά κατευθυνθουν 
εις παρεμφερή έπαγγέλματα καί ιδία τεχνικά επαγγέλματα είς 
τά όποια δύνανται νά διαπρέψουν καί άνθρωποι μέτριας ευφυΐας, 
δπως οί idiots savants διά νά μεταχειρισθώμεν τόν έπικρατουντα 
διεθνή δρον, δέν δύνανται δμως νά παρακολουθήσουν κατα κανένα 
τρόπον επιστήμην.20 Μέ τήν αύτήν προσοχήν πρέπε^ι επίσης να 
έξετασθουν καί αί λοιπαί πνευματικοί δεξιότητες του άνθρώπου, 
ή μνήμη, ή κρίσις καί ή προσοχή καί είδικώτερον ή δύναμις και 
ή έντασις αύτών πρός τάς γνώσεις ή τάς σχέσεις.

* * *
Ή σαφής λεπτομερής καί έπισταμένη σωματική, ψυχολογική 

καί πνευματική έξέτασις τού νέου είναι προφανές δτι τά μαλιστα 
βοηθεί είς τόν προσανατολισμόν αύτού, δταν βεβαίως σχετισθη JtpoÇ 
τήν πλήρη γνώσιν τών έπαγγελμάτων καί τής ψυχολογίας αυτών. 
Μόνον έν συναρτήσει πρός τήν ψυχολογίαν τής έργασιας δυναται 
νά άποβή ώφέλιμος ή κατεύθυνσις τού νέου. Διά τούτο σήμερον 
ψυχολόγοι τού άναστήματος τού Walther καί του Claparède δεν δι-

20. πδλ. Άρ. Άσπιώτη. ’Έ. ά. σελ. 45 κέξ.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 61στάζουν νά άποδυθούν εις τήν ερευνάν τών επαγγελμάτων καί εις 
τήν εκδοσιν συγγραμμάτων, τά όποια περιέχουν τά επαγγέλματα 
καί άδρομερώς τό περιεχόμενον αύτών καί τάς άπαιτήσεις τής ε
παγγελματικής αύτών άσκήσεως. Εΐναι επείγουσα ανάγκη ό νέος, 
προτού παρακολουθήση τήν επιστήμην πρός τήν όποιαν φέρεται, 
νά γνωρίζη περίπου τό περιεχόμενον αυτής καί τάς άπαιτήσεις 
τής άσκήσεώς της ώς επαγγέλματος. Έν άλλαις λέξεσιν ό προσα
νατολισμός τής πνευματικής κατευθύνσεως πρέπει νά στηρίξη έ
κτος τών δσων έλέχθησαν τήν οριστικήν του άπόφασιν υστέρα'άπό 
τήν παροχήν γνώσεωνέπιστημολογ ίας. Συνηθίζομεν νά 
κάμνωμεν κατάχρησιν τής έννοιας τής έλευθέρας έκλογής του έπ
αγγέλματος καυτής έπιστήμης. ’Αλλά ακριβώς ή έλευθερία στηρί
ζεται εις τήν γνώσιν. 'Όσον σαφεστέραν γνώσιν έπιστημολογίας έ
χει ό νέος, τόσον πλέον έλευθέρα είναι έκλογή του. Διότι πώς θά έκ- 
λέξη οδτος, όταν δέν γνωρίζη καν ή γνωρίζη άτελώς τό άντικείμε- 
νον της έκλογής του, τούς έπιστημονικους έν προκειμένω κλάδους, 
ή γνωρίζει μόνον όσους έφρόντισεν ό πατήρ του ή ό διδάσκαλος 
νά του ύπο&είξη ; Μόνον κατόπιν αύτής τής στοιχειώδους έστω 
γνώσεως δύναται ό νέος νά στηρίξη τήν έκλογήν του έπί σταθερών 
σχετικώς βάσεων καί τούτο, διότι ε’ιδικώς διά τά έπιστημονικά έ- 
παγγέλματα δέν πρέπει κατά κανένα τρόπον νά έξαναγκάζωμεν 
ή έπηρεάζωμεν έστω τούς νέους νά τά ακολουθούν, αν τούλάχυ 
στον ένδιαφερώμεθα διά τήν εύτυχίαν των. Ούτε δμως πάλιν νά 
άποτρέψωμεν αύτούς άπό έπιστημονικόν έργον καί έπάγγελμα, 
διότι ήμείς δέν τό άγαπωμεν. Καί τονίζομεν τούτο, διότι σήμερον 
έν αντιθέσει πρός δ,τι συνέβαινε εις παλαιοτέρας έποχάς παρατη- 
ρείται απέχθεια πρός τό έπάγγελμα του πατρός. Μόνον εις τά 
κριτήρια, πού ανωτέρω έξετέθησαν θά στηριχθή ή κατεύθυνσις 
του νέου. Ουδείς δύναται νά ίσχυρισθή δτι τό έπάγγελμα τό όποι
ον οδτος ασκεί, χωρίς νά τό έχη καλώς έκλέξθι, δέν προσιδιάζει 
καί εις τόν υιόν του. Δύναται κάλλιστα ό υιός νά διαπρέψη καί νά 
άποβή εύτυχής εις έπάγγελμα εις τό όποιον ό πατήρ του άπέτυχε 
καί άντιστρόφως. Ό νέος πρέπει νά απαλλαγή άπό κάθε προκατά- 
ληψιν. Μένομεν καί πάλιν εις τούτο, διότι άπό στατιστικός τάς ό
ποιας έχομεν ύπ’ δψει μας καί έν ’Αμερική καί έν Ευρώπη καί τάς 
παρατηρήσεις έν Έλλάδι καί Κύπρω μόνον τό έλάχιστον ποσοστόν 
τών 10% ή 15% τών νέων ακολουθούν τό έπιστημονικόν έπάγγελμα 
του πατρός των σήμερον. Καί τόν λόγον δυνάμεθα νά τόν ευρωμεν 
εις δύο αίτια. Τό πρώτον τό έπεσήμανεν ή ψυχολογία πρό 30 ήδη έ- 
τών.21 Ό νέος δέν πρέπει νά τίθεται ούτε περισσότερον τού δέοντος 
έγγύς ούτε άντιθέτως μακράν τού έπαγγέλματος κατά τήν έκλογήν 
του. Τό άλλον είναι εύκολον νά τό διαπιστώσωμεν άνευ κόπου. Δει
κνύει ακριβώς δτι οί γονείς τών σημερινών νέων ούδενός προσανα

21 Ed. Spranger. ’Έ. ά. σελ. 291 κέξ.

τολισμού έτυχον, καί τό δτι έπέτυχον 15% έξ αύτών εις τοιούτον ση- 
μειον ώστε νά προτρέπουν καί τούς υιούς των νά τό ακολουθήσουν, 
δσον άποκαρδιωτικόν καί άν είναι, δέν είναι τραγικόν, θά ήμπο- 
ρούσε ύπό τάς συνθήκας, πού μέχρι πρό τίνος έξέλεγον οί άνθρω
ποι τήν έπιστημονικήν των κατεύθυνσιν νά είναι καί χειρότερον. 
Καί μόνον αύτή ή στατιστική καί μόνον αύτό τό γεγονός θά ήρκει 
διά νά πείση τόν κάθε ένα άπό ή μας διά τό έπείγον, τό έπιτακτι- 
κόν μας καθήκον άπέναντι τών νέων μας, άπέναντι τού πολιτισμού 
μας, άπέναντι τής πατρίδος μας, πρός κατεύθυνσιν καί προσανα
τολισμόν των.

’Αλλά καί οί ίδιοι οί νέοι πρέπει νά τό άντιληφθούν καί νά βο
ηθήσουν διά τήν έπίτευξιν τής ιδίας τών εύτυχίας καί τής κοινωνι
κής εύημερίας. Διότι καί τούτο πρέπει έν κατακλείδί νά τονισθή. 
’Άνευ τής ίδικής των συμβολής εις τό έργον τούτο τά πάντα είναι 
μάταια. Μέ καλήν πίστιν καί άφοσίωσιν πρός τούς γονείς, τούς παι
δαγωγούς καί τό σχολείον των καί μέ κατανόησιν τής σοβαρότη- 
τος τού προβλήματος πρέπει οί νέοι μόνοι των νά θελήσουν νά 
αύτοαναλύσουν τόν έαυτόν των. Νά τόν γνωρίσουν τή βο
ήθεια τών πνευματικών των οδηγών δσον δύνανται καλλίτερον, ’ιδί
ως δε νά έλέγξουν καλώς άν καί ποιαν έπιστήμην δχι άπλώς έπι- 
θ υ μ ο ύ ν άλλά καί δύνανται νά άκολουθήσουν. Νά μελετήσουν 
τό δλον ζήτημα καί νά σκάψουν δσον δύνανται βαθύτερα μέσα των. 
Νά άνοίξουν δε τότε καί είς ή μάς τάς θύρας τής ψυχής των, τάς 
όποιας τόσον ερμητικά κλειστός κρατούν. ’Άς ένθυμηθουν τόν 
Ηράκλειτον καί τόν Σωκράτην, οΐτινες διά τών αιώνων βοούν δτι 
άνευ τής διζήσεως καί τής αύτογνωσίας ούδέν δύναται νά κατορ- 
θωθή. Τότε καί τό έργον τών γονέων καί διδασκάλων καί τών 
παιδαγωγών καί τών πνευματικών ανθρώπων θά δώση τά άγαθά 
του αποτελέσματα. ’Άς έχουν δμως δλοι κατευθύνοντες καί κατ- 
ευθυνόμενοι ύπ’ δψει των δτι ούδέν ξένον τών δσων έλέχθησαν κρι- 
τήριον πρέπει νά όδηγή είς τό έργον άλλά καί ούδέν δευτερεύον 
καί ταπεινόν έλατήριον. Ό νέος έχει χρέος νά άκολουθήση  ̂τό έ
πάγγελμα τό όποιον ή κλήσίς του, ή πρόσκλησίς του έπί τής γης καί 
ό θείος προορισμός του τόν καλούν καί δχι έκείνο πρός τό όποιον ά
πό τάσεις έξωτερικάς καί έπιδράσεις άδαών καί ματαιοδοξίας τού 
συρμού τυχόν φέρεται. Δέν είναι ούτε ή λάμψις τής στολής, ούτε αί 
έπευφημίαι τών πολλών, ούτε αί έξ έπαγγέλματος έπιδιώξεις ρε
κόρ, πού θά τόν κάμουν εύτυχή. Ούτε δμως τό κέρδος τό ύλικόν 
δύναται νά είναι τό κύριον κίνητρόν του. Ούδείς παραγνωρίζει τήν 
σημασίαν τού οικονομικού παράγοντος καί τήν άξίαν, τήν όποιαν 
ούτος, ώς μέσον πρός έπιδίωξιν εύγενών σκοπών έχει. Ομως ή 
οικονομική έπιτυχία μόνη δέν κατασφαλίζει τήν εύτυχίαν τού άν- 
θρώπου. Υπάρχουν πολλοί δυστυχείς άνθρωποι, δμως δυστυχέστε- 
ροι έκείνων, οΐτινες έθυσίασαν τήν πνευματικήν των άνάπτυξιν καί 
τήν προβολήν καί ακτινοβολίαν τών ψυχικών καί πνευματικών των
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δυνάμεων χάριν τής άποκτήσεως μεγαλυτέρου πλούτου, δεν ύ- 
πάρχουν. ‘Όποιος θυσιάζει πάντα ταύτα χάριν τής ύλικής καί μόνης 
ευημερίας καί δστις έξαντλεΐ τάς δυνάμεις καί τήν δραστηριότη- 
τά του μόνον διά τό κέρδος προδίδει τά άγια τών αγίων του καί 
θυσιάζει τήν ψυχήν καί τό πνευμά του. Διά τούτο άκριβώς καί οί 
δροι του έπαγγέλματος κατά κανένα τρόπον δεν πρέπει νά έξαν- 
τλουν δλην τήν ζωτικότητα καί τό σφρίγος του άνθρώπου.

Ό νέος, ό όποιος θά εύτυχήση νά σπουδάση δεν πρέπει νά ϊ- 
δη τήν επιστήμην του μόνον ώς μέσον πρός κατασφάλισιν ένός θε- 
σίδίου άλλά; ώς μίαν άποστολήν, ώς ενα άμβωνα καί προμαχώνα 
επί του όποιου θά άγωνισθή, θά άκτινονολήση καί θά συμβάλη 
κατά δύναμιν εις τήν υπόθεσιν τής κοινωνικής πνευματικής έξελί- 
ξεως καί εύημέριας, εις τήν ύπόθεσιν του πολιτισμού. ”Αν αύτό 
είναι αίτημα κάθε εργαζομένου είναι πολύ περισσότερον καθήκον 
του νέου δστις θά άκολουθήση έπιστημονικόν επάγγελμα. ’Εκτός 
αύτών μόνον ή εύγενής τάσις πρός ψυχικήν καί πνευματικήν του 
όλοκλήρωσιν, δπως καί ή επιδίωξις τής ψυχικής καί ηθικής ίκανο- 
ποιήσεως καί χαράς πρέπει νά είναι αί προϋποθέσεις, τά κίνητρά 
καί τά ήθικά ελατήριά του πρός πνευματικήν καί επαγγελματικήν 
κατεύθυνσιν.

Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ή ελληνική λογοτεχνία —όπως και κάθε ώριμη λογοτεχνία— 
εκφράζει όχι μονάχα τις προσωπικές άναζητήσεις καί τις πνευμα
τικές ανησυχίες τών εκλεκτών του έλληνικου λαοϋ, αλλά καί τούς 
μεγάλους σταθμούς τής έλληνικής ιστορίας καί κάθε εθνικό γε
γονός, πού έκανε τό έλληνικό έθνος νά πονέση καί νά κλάψη ή νά 
χαρή καί νά δοξασθή. Τά δυστυχήματα τής φυλής, οί θρίαμβοί της, 
οί μεγάλοι ήρωες, πού αγωνίστηκαν γιά τήν επιβίωση του έθνους, 
γιά τήν ελευθερία του καί τήν τιμή του, βρίσκανε πάντα βαθειάν 
άπήχηση στήν ψυχή καί στό πνεύμα τών Ελλήνων λογοτεχνών: συγ- 
κινημένοι καί περήφανοι οί "Ελληνες λογοτέχνες αποκρυσταλλώ
νανε τά έθνικά γεγονότα σέ καλλιτεχνικές μορφές καί μετουσιώ- 
νανε σέ πνεύμα τήν ιστορική ζωή τού έθνους των άπό τή μακρυνή 
καί ήρεμη εποχή τού Όμήρου μέχρι τή σημερινή πολυτάραχη ίδι- 
κή μας.

Τήν ίδια βαθειάν άπήχηση βρίσκανε πάντα καί στή λαϊκήν ψυ
χή τά έθνικά γεγονότα. Ό απρόσωπος λαός δεχότανε στήν ώριμη 
ψυχή του τή χαρά καί τόν πόνο τής ιστορικής ζωής του καί μέ τήν 
ελληνική του εύαισθησία τά έκανε τραγούδι καλλιτεχνικότατο. 
Τό έλληνικό δημοτικό τραγούδι εΐναι γεμάτο άπό τις ιστορικές 
αναμνήσεις καί τις συγκλονιστικές συγκινήσεις τού έλληνικού πα
ρελθόντος. Στά δημοτικά τραγούδια, πού θά άναφέρωμε πιό κάτω, 
βρίσκονται μετουσιωμένα σέ θαυμαστήν τέχνη τά πιό σημαντικά 
γεγονότα τής έλληνικής επανάστασης.

Τό πρώτο ποίημα περιγράφει θαυμάσια τήν άγωνιώδη αναμο
νή καί τή μυστική προετοιμασία τής επανάστασης. Ό άγνωστος 
ποιητής τού λαού κατόρθωσε μέ τά πιό άπλά μέσα νά κλείση στούς 
στίχους του καί νά δεσμεύση γιά πάντα τήν άλησμόνητην εκείνη 
προεπαναστατικήν ατμόσφαιρα, μέσα στήν όποια φτερούγιζαν οί 
ωραίες προσδοκίες καί τά φοβερά προαισθήματα τών μεγάλων 
κινδύνων:

Κρυφά τό λένε τά πουλιά, κρυφά τό λεν τάηδόνια, 
κρυφά τό λέει ό γούμενος άπό τήν άγια Λαύρα: 
«Παιδιά γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθήτε’ 
δέν εΐν’ ό περσινός καιρός κΓ ό φετεινός χειμώνας. 
Μάς ήρθε γή άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαύρο, 
γιατί σηκώθη πόλεμος καί πολεμάν τούς Τούρκους. 
Νά διώξουμ’ δλη τήν Τουρκιά ή νά χαθούμε οδλοι»Η

1. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού ‘Ελληνικού λαού, σ. 15.
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Τήν άπίστευτη τόλμη του μικρού λαού νά έπαναστατήση μό
νος, σχεδόν άοπλος καί νά άναμετρηθή μέ μιάν κολοσσιαίαν αύ- 
τοκρατορία, παριστάνουν πολύ έπιτυχημένα οί παρακάτω στίχοι:

"Ενα μικρό καράβι μαζώνει τά παννιά, 
άνοίγει τήν παντιέρα καί πόλεμο ζητά. 
Ζητά τόν άγιον Τάφο και τήν άγια Σόφιά. 
Κι’ άκόμα θά ζητήση τόν Πατριάρχη μας 
όπου τόν έκρεμάσαν γιά τό ινάτι μας.

Μέ τήν έκρηξη τής έπανάστασης ακολουθούν ραγδαία τά φο
βερά γεγονότα καί οί απαραδειγμάτιστοι ήρωϊσμοί. Ό ποιητής 
λαός παρακολουθεί άγρυπτος τήν έξέλιξη των επιχειρήσεων μέ τό 
όπλο στό ένα χέρι καί μέ τή λύρα στό άλλο.' καί στά διαλείμμα
τα τής φοβερής πάλης συνθέτει μέ τέχνη αμίμητη σέ στίχους άλλο
τε επικούς καί άλλοτε λυρικούς τό ύπέροχο χρονικό του μεγάλου 
άγώνα. Στήν ’Αλαμάνα κατάπληκτος ό έχθρός θ’ άντικρύση τις 
πρώτες μέρες τής έπανάστασης τήν ήρωϊκή μορφή ένός άπλοϊκού 
"Ελληνα, τού Διάκου. Στή βάρβαρη μανία του θά σουβλίση ό ε
χθρός τόν περήφανον ηρώα καί θά τόν βάλη ζωντανό στή φωτιά 
γιά νά κορέση τή λύσσα του μέ τό φρικτό μαρτύριο τού ραγιά. Κι’ 
ό κόσμος κατάπληκτος θά πληροφορηθή σέ λίγο άπό τό στόμα 
τού έπαναστατημένου λαού τις λεπτομέρειες τής φοβερής τρα
γωδίας:

Τρία πουλάκια κάθουνταν ψηλά στή Χαλκουμάτα,
τό να τηράει τή Λιβαδιά καί τάλλο τό Ζιτούνι, 
τό τρίτο τό καλύτερο μοιριολογάει καί λέει:
«Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν καλιακοΰδα.
Μήν ό Καλύβας έρχεται, μήν ό Λεβεντογιάννης;
—Νούδ’ ό Καλύβας έρχεται, νούδ’ ό Λεβεντογιάννης,
Όμέρ Βρυόνης πλάκωσε μέ δεκοχτώ χιλιάδες».
Ό Διάκος σάν τ’ άγροίκησε, πολύ του κακοφάνη.
Ψιλή φωνήν έσήκωσε, τόν πρώτό του φωνάζει.
«Τόν ταϊφά μου σύναξε, μάσε τά παλληκάρια.
Δώσ’ τους μπαρούτη περισσή καί βόλια μέ τις χούφτες 
γλήγορα καί νά πιάσουμε κάτω στήν 'Αλαμάνα, 
πού 'ναι ταμπούρια δυνατά κι’ όμορφα μετερίζια».
Παίρνουνε τάλαφρά σπαθιά καί τά βαριά τουφέκια, 
στήν ’Αλαμάνα φτάνουνε καί πιάνουν τά ταμπούρια. 
«Καρδιά, παιδιά μου, φώναξε, παιδιά μή φοβηθήτε, 
σταθήτε άντρειά σάν "Ελληνες καί σά Γραικοί σταθήτε». 
Ψιλή βροχουλα νέπιασε κ’ ένα κομμάτι άντάρα, 
τρία γιουρούσια νέκαμαν τά τρία άράδα άράδα.
’Έμεινε ό Διάκος στή φωτιά μέ δεκοχτώ λεβέντες.

Τρεις ώρες έπολέμαε μέ δεκοχτώ χιλιάδες.
Βούλωσαν τά κουμπούρια του κι’ άνάψαν τά τουφέκια 
κι’ ό Διάκος έξεσπάθωσε καί στή φωτιά χουμάει, 
ξήντα ταμπούρια χάλασε κ’ έφτά μπουλουκμπασίδες. 
Καί τό σπαθί του κόπηκε άνάμεσα άπ’ τή χούφτα, 
καί ζωντανό τόν έπιασαν καί στόν πασά τόν πάνουν, 
χίλιοι τόν παν άπό μπροστά καί χίλιοι άπό κατόπι. 
ΚΓ ό Όμέρ Βρυώνης μυστικά στό δρόμο τόν έρώτα: 
«Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου, τήν πίστη σου ν’ άλλάξης, 
νά προσκυνήσης στό τζαμί, τήν έκκλησιά νάφήσης;» 
Κ’ έκεϊνος τ' άποκρίθηκε καί στριφτεί τό μουστάκι. 
«Πάτε καί σεις κ’ ή πίστη σας, μουρτάτες, νά χαθητε ! 
’Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ γάποθάνω».

Τόν Διάκο τότε παίρνουνε καί στό σουβλί τόν βάζουν, 
όλόρτο τόν έστήσανε κΓ αύτός χαμογελούσε, 
τήν πίστη τους τούς ύβριζε, τούς έλεγι. μουρτάτες. 
«Σκυλιά κι’ ά μέ σουβλίσετε, ένας Γραικός έχάθη.
Ας είν’ ό Όδυσσεύς καλά κΓ όκαπετάν Νικήτας, 

πού θά σάς σβήσουν τήν Τουρκιά κΓ ολο σας τό ντοβλέτι».

Τό καλοκαίρι τού 1822 ό Σουλτάνος κατόρθωσε νά καταβάλη 
τήν ανταρσία τού Άλή Πασά καί νά καταλάβη τά ’Ιωάννινα. Ό 
πολυάριθμος τουρκικός στρατός, πού πολεμούσε τόν επαναστάτην 
’Αλβανόν Πασά, χρησιμοποιήθηκε αμέσως εναντίον των επαναστά
τη μένων Ελλήνων. Ό νικητής τού ’Αλή Πασά, ό δραστήριος Κιου- 
ταχής, προσέβαλε μέ μεγάλες δυνάμεις καί πολιόρκησε τό ήρωϊκό 
Σούλι, τόν προμαχώνα τής δυτικής Στερεας Ελλάδας. Ό Μαυ- 
ροκορδάτος ετοίμασε στις Πάτρες άξιόλογο δύναμη κι’ έξεστρά- 
τευσε γιά νά σώση τό Σούλι. Γιά νά ένισχύση δσο τό δυνατόν ταχύ
τερα τούς Σουλιώτες καί νά προλάβη τήν κατάληψη τού σπουδαίου 
φρουρίου άπό τόν εχθρό, έπεμψε μέ πλοία τόν Κυριακούλη Μαυρο- 
μιχάλη μέ 500 Μανιάτες. Ό γενναίος Μανιάτης άρχηγός άποβιβά- 
στηκε στόν λιμένα τής ’Ηπείρου Φανάρι. Δέν μπόρεσε όμως νά προ- 
χωρήση καί νά φτάση στό Σούλι. Τού έφραξε τόν δρόμο μεγάλη ε
χθρική δύναμη. ’Ακολούθησε μάχη φονικότατη. Οί Μανιάτες πέ
σανε σχεδόν όλοι. Καί μαζί μ’ αύτούς κι’ ό Κυριακούλης. Λίγα παλ
ληκάρια, πού κατόρθωσαν νά σωθούν, φέρανε μέ πλοίο στό Μεσο
λόγγι τόν νεκρόν αρχηγό τους καί τόν θάψανε μέ πόνο. Κι’ αμέ
σως ό πόνος έγινε τραγούδι πρωτότυπο. Ό σοφός άγνωστος καλλι
τέχνης δέν ιστόρησε τις λεπτομέρειες τής μάχης καί τού θανάτου 
τού ηρώα. Τοποθέτησε τό τόσο άνθρωπινο καί συγκινητικό δράμα 
στήν όξύτατη κρίση του, σέ μιά σπαρακτική στιγμή· στή στιγμή πού 
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ό αδελφός του νεκρού ηρώα, ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ανακοι
νώνει τό θλιβερό άγγελμα στή γυναίκα του Κυριακούλη:

Πετρόμπεης καθότανε ψηλά στό Πετροβούνι 
κ’ έσφούγγιζε τά μάτια του μ’ ενα χρυσό μαντήλι. 
—Τί εχεις, Μπέη, πού χλίβεσαι και χύνεις μαύρα δάκρυα; 
— Σά μέ ρωτάς, Κυριάκαινα, καί θέλεις γιά νά μάθης, 
απόψε μου ρθαν γράμματα άπό τό Μεσολόγγι, 
τόν Κυριακούλη σκότωσαν, τόν πρώτο καπετάνιο, 
καί στάζουνε τά μάτια μου καί τρέχουν μαύρα δάκρυα.

Τό δεύτερον έτος τής έλληνικής επανάστασης ύπήρξε πολύ 
κρίσιμο γιά τόν ελληνικόν κόσμο. Ό Μαχμούτ πασάς, ό γνωστός μέ 
τό επώνυμο Δράμαλης, αρχιστράτηγος μεγάλης στρατιάς άπό 30. 
000 πεζούς κα'ι Ιππείς, ξεκίνησε άπό τή Λάρισσα γιά νά καταστεί
λη τήν έπανάσταση. Τό λαμπρότατο αύτό στράτευμα, πού ήταν 
πλουσιώτατα εξοπλισμένο μέ όλα τά έφόδια και τά πολεμικά μέ
σα τής έποχής εκείνης, θά ύποστήριζε ό τουρκικός στόλος. Ό Δρά
μαλης διέσχισεν ολόκληρη τήν ανατολική Στερεάν Ελλάδα χωρίς 
νά συνάντηση σοβαρήν αντίσταση, προχώρησε στήν Πελοπόννησο, 
κατέλαβε τήν Κόρινθο κι’ έφτασε σε λίγες μέρες στό Ναύπλιο καί 
ματαίωσε τήν παράδοση τής τουρκικής φρουράς στούς "Ελληνας, 
πού πολιορκούσαν τό φρούριο. Φόβος καί απόγνωση απλώθηκε στήν 
έπαναστατημένη χώρα. Τό τέλος τού ωραίου αγώνα φαινότανε νά 
πλησιάζη. ’Από τήν απελπιστικήν αύτή κατάσταση έσωσε τότε τήν 
Ελλάδα ό Κολοκοτρώνης. Μέ τή στρατηγική του μεγαλοφυίακατά- 
λαβεν ό Γέρος τού Μωριά, ότι ό πολυάριθμος στρατός τού Δρά- 
μαλη είχε ένα πολύ τρωτό σημείο, τόν ανεφοδιασμό του. Τόσο 
πλήθος άλογων καί τόσες χιλιάδε στρατιωτών ήταν αδύνατο νά 
τραφούν άπό τήν παραγωγή τής κατεστραμμένης χώρας. ”Αν οί 
"Ελληνες κατώρθωναν νά άποκόψουν τόν ανεφοδιασμό τού Δρά- 
μαλη, ό λαμπρότατος στρατός του θά κατεστρέφετο άπό τις στε
ρήσεις. ΚΓ ό Κολοκοτρώνης έβαλε αμέσως σ’ εφαρμογή τό σχέ
διό του, παρά τήν αντίδραση των άλλων οπλαρχηγών. Κατέλαβε 
όλα τά περάσματα. ΚΓ ό άποκλεισμός έγινε τόσο άποτελεσματι- 
κός, ώστε ό Δράμαλης πολύ σύντομα έφτασε σέ άπόγνωση. Τά ά
λογά του άπό τήν πείνα καλύψανε μέ τά κουφάρια τους τά στρα
τόπεδά του- οί στρατιώτές του άπό τις στερήσεις ταλαιπωρήθηκαν, 
άρρώστησαν καί πέθαιναν κΓ αύτοί σέ μεγάλους άριθμούς. Ό Κο
λοκοτρώνης προβλέπει, ότι ό Δράμαλης θά ύποχωρήση πολύ σύν
τομα. Καί τού στήνει καρτέρι στά περάσματα. Ό Νικηταράς μέ 
2600 "Ελληνες διατάσσεται άπό τόν Κολοκοτρώνη νά πιάση τά 
Δερβενάκια. Καί στά στενά αύτά, πού άπό τότε έμειναν ιστορικά, 
έγινε σέ λίγο εκείνο, πού πρόβλεπε ό Κολοκοτρώνης καί πού έσω
σε τήν Ελλάδα άπό τόν μεγάλον κίνδυνο. Ό Δράμαλης υποχρεώ

θηκε νά περάση άπό τά Δερβενάκια γιά νά ύποχωρήση στήν Κό
ρινθο. ΚΓ οί "Ελληνες τόν κτύπησαν αιφνιδιαστικά καί τό λαμπρό 
του στράτευμα άποδεκατίστηκε καί διαλύθηκε. Ό Νικηταράς άπό 
τότε θά όνομάζεται Τουρκοφάγος. Ό Δράμαλης μέ τόν πανικό
βλητο καί άσύντακτο στρατό του φτάνει στήν Κόρινθο. ΚΓ άπό τις 
ταλαιπωρίες καί τή θλίψη του πεθαίνει. Ή έκστρατεία τού Δράμα- 
λη τελείωσε άδοξα. Ό μεγάλος κίνδυνος πέρασε. Καί σ’ ολόκληρη 
τήν Ελλάδα άντήχησε τότε χαρούμενο τό νέο δημοτικό τραγούδι:

Φύσα, μαΐστρο δροσερέ κΓ άέρα τού πελάγου 
νά πας τά χαιρετίσματα στού Δράμαλη τή μάνα. 
Τής Ρούμελης οί μπέηδες, τού Δράμαλη οί αγάδες 
στό Δερβενάκι κείτονται, στό χώμα ξαπλωμένοι.
Στρώμά χουνε τή μαύρη γης, προσκέφαλο λιθάρια 
καί γΓ άπανωσκεπάσματα τού φεγγαριού τή λάμψη. 
Κ’ ένα πουλάκι πέρασε καί τό συχνορωτάνε.
«Πουλί, πώς πάει ό πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι;»
—Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό Κολοκοτρώνης 
καί παραπίσω οί “Ελληνες μέ τά σπαθιά στά χέρια. 
Γράμματα πάνε κ’ έρχονται στών μπέηδων τά σπίτια. 
Κλαϊνε τάχούρια γΓ άλογα καί τά τζαμιά γιά Τούρκους, 

κλαίνε μανούλες γιά παιδιά, γυναίκες γιά τούς άντρες.

Ό άγώνας συνεχίστηκε σκληρός. "Υστερα άπό τόν κίνδυνο 
τού Δράμαλη οί "Ελληνες άντιμετώπισαν πολλούς νέους κινδύνους. 
ΚΓ έφτασε τέλος ό μεγαλύτερος καί φοβερώτερος κίνδυνος, ό Ίμ- 
πραήμ πασάς μέ τόν αιγυπτιακό στρατό του. Ό Σουλτάνος έπειτα 
άπό τις συνεχείς άποτυχίες του βεβαιώθηκεν, ότι μέ τις δικές του 
δυνάμεις μόνο δέν θά μπορέση νά καταπνίξη τήν έπανάσταση τών 
Ελλήνων καί ζήτησε τή βοήθεια τού Μεχμέτ ’Αλή τής Αίγύπτου. 
Ό Μεχμέτ Άλής, άφού εξασφάλισε σοβαρά άνταλλάγματα, έπεμ- 
ψε τά στρατεύματά του μέ άρχηγό τόν θετό του γυιόν Ίμπραήμ 
στήν Ελλάδα. Στις 12 Φεβρουάριου 1825 οί Αιγύπτιοι άποβιβά- 
ζονται στή Μεθώνη τής Πελοποννήσου.

Ό νέος εχθρός είναι φοβερός’ ό νέος κίνδυνος είναι ό πιό μεγά
λος άπό όσους έχουν άπειλήσει ώς τώρα τήν έπαναστατημένην Ελ
λάδα. Οί Αιγύπτιοι στρατιώται έχουν οργάνωση καί έξάρτυση 
εύρωπαϊκή’ διευθύνοναι άπό Γάλλους άξιωματικούς’ καί υποστη
ρίζονται άπό ισχυρότατο πυροβολικό. Ό άρχηγός τού στρατού 
αύτού, ό Ίμπραήμ πασάς, είναι ένας εύφυέστατος καί δραστηριώ- 
τατος στρατηγός, επίμονος, φιλόδοξος καί άγριος. Τό πρόγραμ
μά του είναι νά έξοντώση τούς "Ελληνας καί νά φέρη Αιγυπτίους 
νά κατοικήσουν στή χώρα τους. Χωρίς νά χάση καιρό εφαρμόζει 
άπό τήν πρώτη στιγμή τό σχέδιό του* μέ μεγάλη μεθοδικότητα καί 
πρωτοφανή άγριότητα σφάζει καί καίει. Έρήμωση καί καταστρο-
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ψή σκορπίζεται παντού. Ή απόγνωση κι’ ό θάνατος πλανιέται σ’ 
δλη τήν Ελλάδα. Κι’ ό φοβερός κίνδυνος διαρκεϊ τώρα τέσσερα 
σχεδόν έτη. Μέσα άπό τή φρικτήν αγωνία, πού κρατεί σφιγμένη 
τήν ψυχή τού έθνους, πηγάζει θλιμμένο κι’ απελπισμένο τό νέο δη
μοτικό τραγούδι:

'0 κούκος φέτο δέ λαλεΐ, ούτε καί θά λαλήση, 
παρά ή τρυγόνα ή χλιβερή τό λέει τό μοιρολόγι. 
Φέτο μάς ήρθεν ή ’Αραπιά καί κόβει καί σκλαβώνει. 
Έσκλάβωσαν μικρά παιδιά, γυναίκες μέ τούς άντρες, 
κ’ έσκότωσε λεβεντουριά καί καπεταναραίους.

Ό άγνωστος ποιητής τού λαού μέ πέντε μόνο στίχους ζωγρά- 
φισεν αριστοτεχνικά τήν άγωνία καί τά δεινά τής έπαναστατημέ- - 
νης φυλής του, πού φτάσανε τώρα στό απροχώρητο μέ τούς νέους 
εχθρούς. Ή εικόνα τής συμφοράς θά ήτανε συμπληρωμένη μονά
χα καί μέ τούς δυό πρώτους στίχους:

Ό κούκος φέτο δέ λαλεΐ, ούτε καί θά λαλήση, 
παρά ή τρυγόνα ή χλιβερή τό λέει τό μοιρολόγι...

θά ήταν ϊσως άρκετός καί ό πρώτος στίχος μονάχα γιά νά 
περιγράψη τό αποκορύφωμα τής συμφοράς:

Ό κούκος φέτο δέ λαλεΐ, ούτε καί θά λαλήση...

Τόση δύναμη έχουν στήν άπλότητά τους τά δημοτικά μας τρα
γούδια’ λένε τόσο πολλά μέ τά λιτά τους μέσα ! Οί πέντε αύτοί στί
χοι είναι αρκετοί γιά νά καταλάβη ό άναγνώστης, δτι μέ τήν έπέμ- 
βαση των Αιγυπτίων ή ελληνική επανάσταση έφτασε στό κρισιμώ- 
τερό της στάδιο καί κινδύνευσε νά πνιγή στό έλληνικό της αϊμα.

Ή επίσημη Ιστορία συμφωνεί απόλυτα μέ τό δημοτικό τρα
γούδι, δταν περιγράφη τά δεινά τού ελληνικού έθνους σ’ αύτά τά 
τρία φοβερά χρόνια. «Φοβερά τω όντι ύπήρξαν τά τρία ταύτα έτη», 
γράφει ό Κ. Παπαρρηγόπουλλος. «Μέχρι τούδε έγράψαμεν ιστορί
αν. Εφ έξής ή έπανάστασις προσλαμβάνει τραγωδίας σχήμα.... 
’Από τού 1825 μέχρι τέλους τού 1827... ή έπανάστασις έπολεμήθη 
ύπό τακτικού στρατού καλώς ώργανωμένου καί κάλλιον όδηγου- 
μένου. Ό τολμηρός, ό νοήμων, ό επίμονος τού στρατού τούτου ήγε- 
μών (Ίμπραήμ) έπηρείδετο έπί τών δαψιλών τής Αίγύπτου πόρων 
καί έπί στόλου, δστις μή πτοούμενος ήδη άπό τών πυρπολικών καί 
εις μηδέν λογιζόμενος τάς ζημίας, δσας κατ’ άρχάς έξ αύτών 
έπαθε, δέν έπαυσε διατηρών τήν μεταξύ ’Αλεξάνδρειάς καί Πε
λοπόννησου συγκοινωνίαν καί μεταβιβάζων επικουρίας, χρήματα, 
εφόδια.

Αλλ’ έν τω μέσω τών συμφορών καί τών δοκιμασιών, αϊτινες 
έπέσκηψαν κατά τά τρία εκείνα απαίσια έτη, τό έλληνικόν έθνος ά-
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νεδείχθη τή άληθεία άξιάγαστον. Δέν άγαπίό τάς ύπερβολάς, αϊτι
νες είναι τό ψιμύθιον τής ιστορίας’ έπί τοσουτον δμως χρόνον συ- 
ζήσας διανοία τε καί καρδία μετά τού αρχαίοι), τού μέσου καί τού 
νέου Ελληνισμού, ήμπορώ, νομίζω, νά εϊπω δτι, λόγω καρτερίας 
καί άφοσιώσεως, ούδέποτε ύπήρξε λαμπρότερος ή κατά τήν απο
φράδα τούτην περίοδον. ’Όχι, ούδέποτε, ούδ’ έπί τών πολυυμνή· 
των έκείνων χρόνων, καθ’ ους έπήλθε κατ’ αύτου ή δυσαρίθμητος 
τού Ξέρξου. στρατιά. Ό θάνατος τού Λεωνίδου, ή εθελοθυσία τών 
’Αθηναίων, ή έν Σαλαμινι ναυμαχία, ύπήρξαν βεβαίως έργα μεγά
λα, άλλ’ ή κρίσις εκείνη δέν διήρκεσεν είμή μήνας τρεις, ένω κα
τά τήν τελευταίαν έπανάστασιν ή κρίσις, ή όλεθρία κρίσις παρετά- 
θη έπί τρία δλα έτη. Άπό τών μέσων τής μακρας ταύτης άγωνίας 
τινές υπέκυψαν' αλλά πάντες μέν έπί ήμιόλιον έτος οί δέ πλείονες, 
οί άσυγκρίτω πλείονες, μέχρι τέλους ένεκαρτέρησαν. Γυναίκες, 
παϊδες καί πρεσβΰται κατέφευγον εις τά βουνά, εις τά σπήλαια, εις 
τά τενάγη, έπείνων, έδίψων, έρρίγουν, έθνησκον, έξηδραποδίζον- 
το, ύφίσταντο τάς όδυνηροτέρας τών δοκιμασιών, αλλά δέν ύπ- 
ετάσσοντο, δέν παρεδίδοντο’ καί διήγαγον τόν βίον τούτον έπί τρία 
όλόκληρα έτη. Οί μαχηταί έπήρχοντο έπί τούς πολεμίους άπέλπι- 
δες, άπέθνησκον, ήχμαλωτεύοντο, έσώζοντο, δπως ήδύνοτντο, άλ- 
λά δέν παρέδιδον τά δπλα». (τ. Στ' σ. 163).

Μέ αποφασιστικές έπιχειρήσεις ό Ίμπραήμ κυριάρχησε στήν 
Πελοπόννησο. Καί προχώρησε στή Δυτική Στερεόιν Ελλάδα γιά 
νά βοηθήση τόν Κιουταχήν, πού πολιορκούσε τό Μεσολόγγι. Μέ 
τήν άδάμαστή του αντίσταση τό ήρωϊκό φρούριο είχε γίνει θρύλος 
σ’ δλο τόν κόσμο. Ό Κιουταχής —δικαιολογώντας έτσι τήν αποτυ
χία του— προειδοποιεί τόν Ίμπραήμ πόσο δύσκολο είναι τό έργο, 
πού επιχειρεί καί τόν συμβουλεύει, σύμφωνα μέ τό δημοτικό τρα
γούδι, νά παραιτηθή άπό τήν έπικίνδυνη επιχείρηση:

—Μπραΐμ μου τ’ ήθελες έδώ, έδώ στό Βασιλάδι; 
’Εδώ δέν είναι Νιόκαστρο, Κορώνη καί Μεθώνη, 

έδώ τό λένε Κάρελι, τό λένε Μεσολόγγι, 
πού πολεμά ό Κιουταχής μ’ έξήντα δυό χιλιάδες. 
Σήκου, Μπραΐμ μου, φευγ’ έδώ, φεΰγ’ άπ’ τό Βασιλάδι, 
νά μή χαθή τ’ άσκέρι σου κ’ έσένα τό κεφάλι.

’Ακολουθεί στό έλληνικό δημοτικό τραγούδι ή απάντηση τού Ί μ- 
πραήμ’ αγέρωχη, άμετάκλητη, απόλυτα σύμφωνη μέ τόν επίμονο 
καί αποφασιστικό χαρακτήρα τού Αιγυπτίου στρατηγού—τόσο όρ- 
θά καί τόσο αντικειμενικά ό ελληνικός λαός ξέρει νά ψυχολογή 
τούς άντιπάλους του:

—Τί λές έδώ, μπρέ Κιουταχή; Τί λές αύτου βεζύρη;
"Ολο τ’ άσκέρι νά χαθή καί μένα τό κεφάλι, 
στό Μεσολόγγι θέ νά μπώ νά στήσω τό τσαντήρι, 
νά πάρω τούς γκιαούρηδες νά στείλω στό Μεσίρι.
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Χωρίς νά χάση καιρό, παρατάσσει τόν στρατό του κΓ άρχίζει 
μέ πείσμα τίς φοβερές του έπιθέσεις. Μά όλες συντρίβονται στά 
τείχη του Μεσολογγίου. Κι’ ό Ίμπραήμ αναγκάζεται νά περιμένη 
νά κάμψη τούς πολιορκουμένους ό αποκλεισμός, ή πείνα. Τό Μεσο
λόγγι περισφίγγεται θανάσιμα μέσα στό σιδερένιο κύκλο τών ε
χθρών. Καί σέ λίγο άρχίζει νά έκτυλίσσεται μέσα στήν πολιορκη- 
ιιένη πόλη ή «ύψηλή, πολυθρήνητη τραγωδία», πού υμνησεν ό Σο
λωμός. Ή άγωνία τού πιο φρικτού θανάτου, τού θανάτου άπό τήν 
πείνα, μετατρέπει σέ ανθρώπινα ράκη τούς Ελευθέρους Πολιορκη- 
μένους. Ό πόνος γιά τό ιερό μαρτύριο τόσων ήρώων κορυφώνεται 
σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα. Καί μέσα άπό τό γενικό πένθος άναβλύ- 
ζει πάλι αύθόρμητο, θαυμάσιο τό νέο δημοτικό τραγούδι. Στό 
Μεσολόγγι βρίσκεται θαμμένος ό σεμνός Σουλιώτης ήρωας Μάρ
κος Μπότσαρης. Κι’ ό ποιητής λαός φαντάζεται τόν συγγενή του 
Νότη Μπότσαρη, ένα άπό τούς στρατηγούς τής πολιορκημένης 
φρουράς, νά κάθεται ανίσχυρος στόν τάφο τού νεκρού ηρώα καί 
νά ζητή άπελπισμένος βοήθεια:

'O Νότης έτραγούδαε στοΰ Μάρκου τό κιβούρι 
καί λέει τραγούδια θλιβερά καί παραπονεμένα. 
—Γιά σήκ’ άπάνω, Μάρκο μου, καί μή βαρυκοιμάσαι, 
τΐ ό Βάλτος έπροσκύνησε κι’ δλο τό Ξηρομέρι. 
Τό Μεσολόγγι άπόμεινε, δέν θέ νά προσκύνηση· 
στεριάς τό δέρν’ ό Κιουταχής κι’ Άράπης τοΰ πελάγου, 
πέφτουν τά τόπια σά βροχή κ’ οί μπόμπες σά χαλάζι 
κι’ αύτά τά λιανοτούφεκα σάν άμμο τής θαλάσσης.

Καμμιά όμως δύναμη δέν μπορεί πιά νά σώση τό Μεσολόγγι. 
Κι’ οί ’Ελεύθεροι Πολιορκημένοι προτίμησαν άντί νά συνθηκολο
γήσουν νά θυσιαστούν. Τήν νύκτα τής 10. ’Απριλίου, δσοι μπορού
σαν νά βαδίσουν, κάμανε τήν γνωστήν ’Έξοδό τους γιά νά σω
θούν άπό τήν άτίμωση ή νά πέσουν πολεμώντας. ’Έτσι κατακτήθη
κε τό Μεσολόγγι’ μά ήταν πιά ένας άμορφος σωρός άπό αποκαΐ
δια, ερείπια καί πτώματα. Πάνω άπό τά θλιβερά ερείπια μοιρολό
γησε πάλι ό ποιητής λαός:

Ποιός θέ ν’ άκούση κλάματα, γυναίκια μοιρολόγια; 
πέρασ’ άπό τό Κάρελι κι’ άπό τό Μισολόγγι, 
κ’ έκεί ν’ άκούση κλάματα, γυναίκια μοιρολόγια, 
πώς πλαΐν’ οί μάνες γιά παιδιά καί τά παιδιά γιά μάνες. 
Δέν κλαΐνε γιά τό σκοτωμό, πού θέ νά σκοτωθούνε, 
μόν κλαΐνε γιά τό σκλαβωμό, πού θέ νά σκλαβωθούνε.

Ό Ίμπραήμ πρωτογνώρισε τήν έλληνικήν ανδρεία στό Μανιά
κι’ κ’ ένοιωσε τότε πολλήν κατάπληξη καί μεγάλην όδύνη μπρο
στά στό κατόρθωμα τού Παπαφλέσα. Γιά τή νέα νίκη του στό Με

σολόγγι νοιώθει τώρα άκόμη πιό μεγάλην όδύνη. Ή θυσία τών 
Ελευθέρων Πολιορκημένων είναι γιά τόν Ίμπραήμ μιά προειδο
ποίηση, δτι τό έργο, πού άνέλαβε, είναι πολύ δύσκολο καί δτι τίς 
νίκες του σύντομα θά τίς διαδεχθούν ή αποτυχία καί ή ήττα.

Τήν Πελοπόννησο δέν είχε κατορθώσει νά τήν ύποτάξη ολό
κληρη ό Ίμπραήμ. Στό νοτιώτατό της άκρο ή ανυπότακτη Μάνη 
συνεχίζει άπειλητική τόν άγώνα. Ό Ίμπραήμ εκτιμώντας όρθά 
τόν κίνδυνο, πού παραμονεύει στά νώτά του, αποφασίζει νά κατα- 
λάβη τή Μάνη καί νά έξαλείψη έτσι τήν επικίνδυνη αύτή έστία τής 
επανάστασης. Τόν Ιούνιο τού 1826 ό Ίμπραήμ στέλλει γιά τήν 
κατάληψη τής Μάνης μιάν ισχυρή δύναμη άπό 7.000 πεζούς καί ιπ
πείς. Χίλιοι δμως Μανιάτες φράσσουν τό δρόμο καί συγκρατούν 
καί άποδεκατίζουν τό στρατό τού Ίμπραήμ. Ή μάχη γίνεται στόν 
'Αρμυρό σ’ ένα χαμηλό οχύρωμα, πού λέγεται Βέργα. Ό εχθρός 
ύστερα άπό αιματηρότατες έπιθέσεις άναγκάζεται νά ύποχωρήση 
στήν Καλαμάτα μέ μεγάλες άπώλειες. "Οσο δμως κρατούσε ά- 
κόμα ή μάχη τής Βέργας, ό Ίμπραήμ είχε στείλει μέ πλοία γιά 
άντπερισπασμό 1500 άντρες στά παράλια τής Μάνης. Ό έχθρός 
άποβιβάζεται καί καταλαμβάνει τόν όρμο τού Δηρού. «Όλίγιστοι 
μόνον Μανιάται άνθίσταντο κατά τών έπιδρομέων, γράφει ό Η. 
Πολίτης. ’Αλλά γνωσθείσης τής άποβάσεως τών ’Αράβων έγινε 
διά κωδωνοκρουσιών συναγερμός τών ύπολειφθέντων κατοίκων 
τών πέριξ χωρίων καί προσέτρεξαν πάντες καί γέροντες καί ιερείς 
καί αί θερίζουσαι εις τούς άγρούς γυναίκες μέ τά δρέπανά των, 
ένωθέντες δέ μετ’ ολίγων οπλοφόρων, οΐτινες έτυχε νά διαβαίνω- 
σιν έκείθεν ύπό τόν Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην, ήμύνοντο κατά 
τών ’Αράβων, εύάριθμοι μέν δι’ δπλων, οί δέ λοιποί διά τών πε
τρών καί τών δρεπάνων. Τήν ορμήν τού άσυντάκτου λαού δέν ήδυ- 
νήθησαν νά ύπομείνουν οί επιδρομείς καί έσπευσαν νά έπιβώσι πά
λιν τών πλοίων κακώς έχοντες, άπήλθον δέ τήν 25 ’ I ουνίου πολλούς 
καταλιπόντες νεκρούς», (σελ. 28).

Μέσα στή χαρά γιά τό νέο κατόρθωμα άντήχησε χαρούμενο 
τό νέο δημοτικό τραγούδι —ένα τραγούδι άξιόλογο γιά τήν τεχνική 
του, γιά τό γοργό του στίχο, γιά τίς πρακελεύσεις τών άρχηγών 
στούς στρατιώτές των καί γιά τίς φιλολογικές άναμνήσεις, πού έπι- 
ζούν σ’ αύτό:

Στό ρημοκλήσι τοΰ Δηροΰ 
λειτούργα δ πρωτοσύγκελος 
καί τάχραντα μυστήρια 
έφερνε στό κεφάλι του 
ψάλλοντας τό χερουβικό. 
Μά έξαφνα κΓ άνέλπιστα 
Τούρκοι τόν περιλάβανε 
κ’ έλαβε μόνον τόν καιρό
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καί σήκωσε τά χέρια του 
κ’ είπεκε’ «Παντοδύναμε, 
δυνάμωσε τούς Χριστιανούς, 
τύφλωσε τούς Αγαρηνούς 
τή μέρα τή σημερινή».
Μά οί άνδρες δλοι έλείπασι, 
ήταν στή Βέργα τ’ 'Αρμυρού 
οπού Τρωάδα ό πόλεμος 
έπάηνε δυό μερόνυκτα. 
Μόνο τά γυναικόπαιδα 
καί γέροντες άνώφελοι 
(γιατ’ ήτο θέρος) βρέθεσαν 
μέ τά δρεπάνια στά λουριά, 
καθόλου δέν τρομάξασι 
Καθόλου δέ δειλιάσασι, 
μόν’ έδωκαν τήν είδηση 
στόν Κωνσταντίνο μέ πεζόν. 
Κ’ έκείνος ώς πολέμαρχος 
έσύναξ’ δλα τά χωριά’ 
γράφει καί στέλνει στ’ 'Αρμυρό, 
κ’ έδραμε κατά τό Δηρό. 
Βλέπει γυναίκες νά χερούν 
καί τά δρεπάνια νά κρατούν, 
τούς Άραπάδες νά χτυπούν. 
«Εύγε σας, μεταεύγέ σας, 
γυναίκες, άνδρες γίνετε, 
σάν ανδρειωμένες μάχεσθε, 
σάν ’Αμαζόνες κρούετε».
Είπε κ’ έβρυχουμάνισε 
σάν τό λιοντάρι στά βουνά. 
Τούς Τούρκους κόφτει άψήφιστα. 
Τότε τά παλληκάρια του 
πετάχτηκαν σάν τούς άιτούς 
κ’ έπιάστηκαν μέ τούς έχτρούς, 
χέρια μέ χέρια άνάκατα.
Τούς έκαταποντίσασι 
καί τούς έβάλασι μπροστά 
σάν νά ήσαν γιδοπρόβατα...

Κ’ έπέφτασι στή θάλασσα 
σάν τά τυφλά τετράποδα, 
γιατ’ ήτο θέλημα θεού 
νά σακουστή ή παράκληση 
τ’ άγιου πρωτοσύγκελλου.

Ό μεγάλος αγώνας έφτασε σέ λίγο στό ένδοξο τέλος του. Οί 
παληές, παρήγορες προφητείες, πού ό τραυματισμένος λαός έκλει
σε στά δημοτικά του τραγούδια τήν εποχή τής μεγάλης συμφο
ράς τού 1453, οί παληές, παρήγορες εκείνες προφητείες έχουν τώ
ρα κατά ένα μέρος έπαληθεύσει. ‘Ύστερα άπό χρόνια καί και
ρούς πάλι δικά του είναι τά ώραϊα, τά τιμή μένα προγονικά του 
μέρη.

Ή έλληνική επανάσταση του 1821 πού έκανε νά άληθέψη τό 
όνειρο τόσων αιώνων, ύπήρξε χωρίς αμφιβολίαν ή ήρωϊκώτερη 
έκδήλωση του έλληνικου πνεύματος. Ποτέ τό έλληνικόν έθνος δέν 
έφτασε σέ τόσο ύψος ήρωϊσμου' ποτέ ή άγωνία γιά τήν επιβίωσή 
του καί ή ύπέρτατη πάλη γιά τή νίκη ή τόν θάνατο δέν παρατάθη- 
καν τόσο πολύ. Τά φρικτά μαρτύρια τών αγωνιστών, οί φοβερές θυ
σίες του λαού, ή αποφασιστική αναμέτρηση πρός τόν θάνατο, τά 
ήρωϊκά κατορθώματα κι’ ό ίερώτατος σκοπός τού αγώνα συγκλό
νισαν βαθύτατα τό έθνος ολόκληρο κι’ έγιναν γι’ αύτό πηγή έμ- 
πνευσμένης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στά δημοτικά τραγούδια τού έλληνικου λαού διαβάζει κα
νείς ολόκληρη τήν ιστορία τής έλληνικής έπανάστασης, όπως τήν 
έζησε ό πρωταγωνιστής έλληνικός λαός. Γιά κάθε φάση τής έπα
νάστασης, γιά κάθε μάχη, γιά κάθε ηρώα, πού θριάμβευε μέ τις 
νίκες ή μέ τό θάνατό του, ό έλληνικός λαός συγκινήθηκε βαθειά 
κ’ έκανε τή συγκίνησή του τραγούδι λιτό καί σεμνό —μνημείο 
άξιο καί αιώνιο τού μοναδικού έκείνου αγώνα.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Γιά νά καταλάβουμε τήν ποίηση του Σεφέρη πρέπει ν’ ανατρέ
ξουμε πίσω στις πρώτες δεκαετηρίδες του αιώνα μας, στ’ ανήσυ
χα χρόνια του μεσοπολέμου, τότε πού οί άνθρωποι είδαν σέ μιά 
στιγμή τίς ελπίδες καί τά όνειρά τους νά θρυμματίζονται, τά Ιδα
νικά τους νά χρεωκοπούν, καί τά βάθρα, πάνω στά όποια είχανε 
στήσει τούς θεούς των, νά πέφτουνε συντρίμμια. Ό πρώτος παγκό- 
σιη·^ς πόλεμος δέν έσπειρε τά ερείπιά του μονάχα στις πολιτείες, 
μά καί μέσα στις ίδιες τίς καρδιές τών ανθρώπων. Ή γαλήνη φυ
γαδεύτηκε άπό παντού. Κι’ όταν αργότερα οί βροντές τών όπλων 
σταμάτησαν, ή γαλήνη δέ γύρισε πίσω.

’Ήτανε τότε τραγικό τό θέαμα τής ανθρωπότητας. Παντού χα
λάσματα. Χαλάσματα ύλικά καί ηθικά. Ό άνθρωπος πού είχεν έλ- 
πίσει πώς μέ τήν ύπέρτατη θυσία του θά έβαζε σέ τάξη τά προβλή
ματα τής ζωής του, ό άνθρωπος πού είχε τρέξει πρόθυμα νά πο
λεμήσει γιά τή δικαιοσύνη καί τήν ελευθερία, έβλεπε τώρα ότι 
είχε προσφέρει μάταια τόν ιδρώτα καί τό αίμα του, κι’ ότι άπό 
τή σύρραξη έκείνη δέν αποκόμισε τίποτε άλλο παρά καινούργιες 
άνησυχίες καί καινούργια προβλήματα· Ποιο ήτανε λοιπόν τό βα
θύτερο νόημα όλων έκείνων τών ιδανικών, στά όποια είχε πιστέ
ψει καί γιά τά όποια είχεν αγωνιστεί; Νά, τό τραγικό ρώτημα πού 
κρυφόβοσκε τίς ψυχές τών ανθρώπων στά χρόνια πού επακολού
θησαν τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Ή χρυσή ισορροπία, πού χαρακτήριζε τήν ανθρώπινη ζωή τό 
19ον καί τήν πρώτη δεκαετηρίδα τού 20ού αιώνα, είχε διασαλευ
τεί ανεπανόρθωτα. Ή άνθρωπότης δέν ήτανε πιά βέβαιη γιά τό 
μέλλον της. Προβλήματα πολιτικά, προβλήματα κοινωνικά, προ
βλήματα ηθικά όρθωναν τό πελώριο ανάστημά τους κι’ έρριχναν 
τό βαρύν ίσκιο τους στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Ό μηχανικός 
πολιτισμός πού είχε προσφέρει ενα ολόκληρο αιώνα τά άγαθά 
του, έδειχνε τώρα τά τρωτά καί τίς αδυναμίες του. Ή φύση δέν 
μπορεί νά παραβιάζεται επ’ άπειρον ατιμωρητί. Κι’ ό άνθρωπος 
πού είχε κάποτε φανταστεί, ότι μέ τήν επιστήμη καί τή μηχανή εί
χεν ύψωθή ως τό θεό, σέ σημείο πού νά μήν αισθάνεται πιά άπα- 
ραίτητη τήν παρουσία του, καταλάβαινε τώρα πόσο μικρός ήταν 
καί πόσο τραγική ήταν ή μοίρα του.
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Αύτή ήταν ή εικόνα τής ζωής, στις πρώτες δεκαετηρίδες του 
αιώνα μας. Κι’ ή εικόνα αυτή, ήταν πολύ φυσικό, ν’ άποτυπωθεί 
απάνω στήν Τέχνη τής εποχής, πού δέ μπορούσε ν’ αγνοήσει τό 
περιβάλλον της καί νά έξακολουθεί νά αναπνέει τήν ειδυλλιακή 
καί γαλήνιαν άτμόσφαιρα τού καλού παληού καιρού. Στή Γαλλία 
καί τήν ’Αγγλία, ή τάση αύτή είχεν αρχίσει νά εκδηλώνεται κάπως 
ένωρίτερα άπό τό Βερλαίν, τό Μαλλαρμέ, τό Ρεμπώ, τόν Πόε, καί 
τό Κόλεριτζ. ’Εκείνο δμως πού στις άρχές τού αιώνα μας δεν 
ήταν παρά ποιητική ιδιοτυπία καί εξαίρεση—περιορίζω κατ’ α
νάγκην τό θέμα μου στήν περιοχή τής ποίησης—γίνεται στά χρό
νια τού μεσοπολέμου Σχολή. ’Οργανώνεται σέ ποιητικό σύστημα 
καί διεισδύει κυριαρχικά στή μεγαλύτερη περιοχή τού μεταπολε
μικού λυρικού λόγου. Ή ποίηση τού μεσοπολέμου αποβάλλει μέ 
τόν καιρό τό καθαρά λυρικό στοιχείο της’ ένα στοιχείο, στό με
γαλύτερο μέρος του, εξωτερικό, περιγραφικό, προβλημένο μεσ’ 
άπό έναν παράφορο ατομικισμό, οπού τό ρητορικό χάρισμα κι’ ή 
φραστική λαμπρότητα κατείχαν μιάν αξιόλογη θέση κι’ ό συναι
σθηματισμός κατάπνιγε τή λογική βάση τής ιδέας καί τή φιλοσο
φική της ανασκόπηση. «Ή ποίηση τού μεσοπολέμου καί ε’ιδικώτε- 
ρα των μεταπολεμικών ετών» όπως γράφει σ’ ένα μελέτημά του ό 
κριτικός Αιμίλιος Χουρμούζιος, «είναι περισσότερο δραματική, 
φιλοσοφική καί σατυρική, παρά καθαρά λυρική. Τό στοιχείο λυρι
σμού, πού άνταποκρίνεται συνήθως σέ καταστάσεις ψυχικής ευ
φορίας καί συναισθηματικής ’ισορροπίας, παρουσιάζει στά χρόνια 
αυτά μιάν αισθητή υποχώρηση. Ή άνθρΰ^πότης περνά τώρα μιάν 
περίοδο ιδεολογικών αναθεωρήσεων, διαψεύσεων καί έμπαιγμού 
τής ανθρώπινης εύπιστίας, πού δέν αφήνουν άνετο χώρο γιά τό 
ευτυχισμένο λυρικό τραγούδι τής ψυχής. Ό ποιητής—δπως κι’ οί 
άλλοι άνθρωποι—άντικρύζει τόν κόσμο μέ πικρή γκριμάτσα. ’Άλ
λοτε θρηνεί, άλλοτε σαρκάζει. Τό τραγούδι του είναι τό ελεγείο τού 
χαμένου καιρού».

Ή τέχνη στρέφεται τώρα πρός τήν ενδοσκόπηση. Σ’ αυτό συν- 
τέλεσε πολύ κι’ ή τρομακτική επιρροή πού άσκησε στά χρόνια 
τού μεσοπολέμου ή επιστήμη τής Ψυχανάλυσης. Μέσα άπό τήν 
τυραννική, τήν έξαντλητική ανίχνευση των ήθικών, λογικών καί 
συναισθηματικών αποθεμάτων τής ανθρώπινης ψυχής, προσπαθεί 
νά συνθέσει τόν καινούργιο μύθο της, ένα μύθο πού είναι φαινο
μενικά ασυνάρτητος, γεμάτος μνήμες, φαντασιώσεις, διαλείμματα 
χαράς, όνειρα, φιλοσοφικές αναζητήσεις, καί πρό πάντων φυγή’ 
φυγή άπό τήν έρημη χώρα, δπου έκλεισε τόν άνθρωπο ή ανειρή
νευτη άγωνία του, ή σκληρότης τής εποχής του κΓ ή τραγική μοί
ρα του. Αύτή είναι ή «’Έρημη Χώρα» πού τραγούδησε ό ’Έλιοτ 
στό ομώνυμο ποιητικό βιβλίο του, ένα βιβλίο πού αποτελεί πρα
γματικά ορόσημο στήν ποιητική τέχνη τού αιώνα μας, κι’ απλώνει

Ό ποιητής Γεώργιος Σεφέρης
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τήν καταπληκτική του επίδραση σ’ όλόκληρη τήν Εύρωπαϊκή καί, 
γενικότερα, τήν παγκόσμια λογοτεχνία.

Είναι αλήθεια πώς ή παληά ποίηση είχε δώσει πια τά άρι- 
στουργήματά της- Οί Ιδέες, τά σύμβολα κι’ ή τεχνική της, άπό 
καιρό είχαν κάμψει τήν καμπύλη της άκμής των καί δέν μπορού
σαν πια νά έκψράσουν τήν καινούργια ψυχολογία, τίς καινούρ
γιες αναζητήσεις κι’ άνησυχίες των ανθρώπων. "Ηταν φανερό πώς 
τά ποιητικά μέσα, έχρειάζοντο κάποιαν άνανέωση. Ή παληά τε
χνική άσφυκτιουσε μέσα στά στενά, τά αύστηρά της πλαίσια, κι’ 
άφηνε έξω άπό τήν περιοχή του ποιητικού λόγου, στοιχεία πού 
ήταν αναμφισβήτητα ποιητικά. —Έδώ πρέπει νά κάμουμε μιά δια
σάφηση: Δέν ήταν ή ποίηση πού διήρχετο κρίσιν. Τό ποι
ητικό στοιχείο ύπήρχε καί θά έξακολουθεί νά ύπάρχει άφθονο στή 
ζωή. ’Εκείνο πού δοκίμαζε τήν κρίση ήταν τό μέσο τής έκφρασης, 
ή τεχνική, που δέν άνταποκρινόταν πιά στις απαιτήσεις των και
νούργιων ποιητικών θεμάτων, δπως ήταν τά τραγικά συναισθή
ματα πού δοκίμαζε ό άνθρωπος τής τρίτης καί τέταρτης δεκαετη
ρίδας του αιώνα μας.

’Έτσι, δημιουργήθηκε αύτό πού όνομάζουμε «νέαν ποίηση», 
καί πού πήρε άμέτρητες μορφές, προεκτάσεις καί κατευθύνσεις, 
ανάλογα μέ τόν τόπο, τήν παράδοση καί τό χαρακτήρα τού κάθε 
ποιητή.

Καί πρώτα πρώτα ή νέα Ποιητική Σχολή έγκαταλείπει τήν έκ 
παραδόσεως ισορροπημένη στιχουργική μορφή. Οί όπαδοί της δέν 
ανέχονται τή δέσμευση τής ρίμας, τήν κανονική διάταξη τών στί
χων καί τών στροφών, τήν άψογη καί όμοιόμορφη συλλαβική διάρ
θρωση τού στίχου. ‘Όλα αύτά θεωρούνται δεσμοί, πού στενεύουν 
τόν ποιητικό χώρο, καί κάμνουν πνιγηρή τήν ποιητικήν άτμόσφαι- 
ρα. Τά σύνορα τού ποιητικού καί τού πεζού λόγου γίνονται έτσι 
αφάνταστα ελαστικά. Στοιχεία τής πρόζας εισχωρούν στήν ποίη
ση, ένώ αντίθετα στοιχεία τής ποίησης ύπεισέρχονται στό μυθι
στόρημα καί τίς άλλες λογοτεχνικές μορφές τού πεζού λόγου. 
Αύτό βέδαια ήταν μιά μεγάλη δοκιμασία γιά τήν ποίηση. Γιατί μέ 
τήν κατάργηση τού κατ’ έξοχήν εξωτερικού αύτού γνωρίσματος 
της, πολλοί θά μπορούσαν—καλυπτόμενοι κάτω άπό τό άσύδοτον 
τής μορφής—νά ασεβήσουν είς βάρος της, πράγμα πού έγινε, καί 
μάλιστα σέ μεγάλη κλίμακα. Εμείς δμως έδώ μιλούμε γιά τούς 
αληθινούς ποιητές, κι’ όχι τούς παραχαράκτες τής ποίησης.

Ή δεύτερη ούσιώδης μεταβολή ήταν στήν άρχιτεκτονική διάρ
θρωση τού ποιητικού λόγου. Τό ποιήτικόν θέμα, δέν ανελίσσεται, 
τώρα, κανονικά δπως άλλοτε. Ή ανάπτυξη τής ποιητικής ιδέ
ας έχει κάτι άπό τόν ασθματικόν, ανήσυχο καί διαλείποντα παλ
μό τής έποχής μας. Σκοτεινές μνήμες άναταράζονται άπό τά βάθη
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του ύποσυνείδητου κι’ ανεβαίνουν στην επιφάνεια, μυστικές ^ενορά
σεις ρίχνουν τό φως τους μέσα σέ μια πυρετική κίνηση Ιδεών. Νο
σταλγίες καί άναμνήσεις, σύυβολα άπό τό ιστορικόν, παρελθόν, 
αναμιγνύονται τεχνικά καί δίδουν μιάν αφάνταστη εύρύτητα κι 
ένα ίλιγγιώδες, πολλές φορές, βάθος στό ποιητικό θέμα, που αντι
μετωπίζεται τώρα άπό μιαν άλλη σκοπιά, όχι—όπως μέχρι τούδε— 
άπό τά έξω πρός τά μέσα, άλλ’ άντίστροφα, άπό τά μέσα πρός τά 
έξω. Κι’ αλήθεια τό ποιητικό θέμα ύφίσταται τώρα μιάν τρομακτι
κή μετάσταση. Άπό τήν περιοχή του συναισθήματος μετατοπίζε
ται στήν περιοχή τής φιλοσοφικής σκέψης. Εκείνο που άλλοτε έ- 
θεωρείτο πεζόν καί αντιποιητικόν σήμερα αποτελεί, μαζί μέ τά 
άλλα, ισότιμο στοιχείο τής ποίησης. Ή αγοράς οί μικρές κα
θημερινές συνήθειες τών άνθρώπων, ή κίνηση τών ιδεών των, ή 
εσωτερική των περιπέτεια, ή ρευστότης τών αισθημάτων των, ή 
απόγνωση, ή όργή των είναι στοιχεία εξ ίσου σημαντικά μέ jò 
όνειρο, τή συναισθηματικότητα, τις εξάρσεις καί τό μεγαλεΐον 
των. Τό κάθε τι μπορεί πιά ν’ άποτελέσει θέμα τής ποίησης, αρ
κεί ό ποιητής νάναι σέ θέση νά βρει τά βαθύτερα «άνθρώπινα> 
στοιχεία του, καί νά τά προβάλει μέσα στή ροή του ποιητικού του 
μύθου.

Οί καινοτομίες αύτές στή μορφή, τήν αρχιτεκτονική καί τά 
θέματα τής ποίησης ήταν φυσικό ν’ απαιτήσουν καί καινούργια 
εκφραστικά μέσα. Γιαυτό οί λέξεις χρησιμοποιούνται τώρα σέ 
μιά καινούργια συνάρτηση, πού τούς δίδει ένα πρωτόφαντο νόημα 
καί πολλές φορές μιάν αίγλη καί μιά λαμπρότητα παράξενη. Τό 
έπίθετο παύει νά είναι κοινότυπο καί σχολαστικό. Πυκνές εικόνες, 
συνεκδοχές, μεταφορές, άντιθέσεις, δίδουν μιά θαυμάσια εικονο
γράφηση του εσωτερικού κόσμου τού ποιητή,, πού τείνει νά ταυ
τιστεί μέ τό σύνολο καί νά Ιστορήσει, μέσα άπό πυκνά σύμβολα, 
τόν έπικό μύθο του αιωνίου άνθρώπου. Αυτό, τ ό επικό σ τ ο ι- 
χ ε Î ο, είναι ένα προέχον σημείο τής νέας ^ποίησης πού δίδει 
Ιδιαίτερη βαρύτητα στον άνθρωπο καί τούς αγώνες του, κι’ έκφρά- 
ζει μέσα άπό αύτούς, τό άνήσυχο κλίμα τής εποχής μας.

Αύτά είναι μερικά άπό τά στοιχεία τής νέας ποιητικής τεχνο
τροπίας, μιας τεχνοτροπίας, πού μεταφέρει τόν ποιητικό λόγο άπό 
τήν περιοχή τής αισθητικής όρασης, στήν περιοχή τής λογικής συγ
κίνησης’ άπό τήν περιοχή τής συναισθηματικής έκφρασης στήν πε
ριοχή τής λυρικής σκέψης.

Αύτήν τήν ποίηση έκφράζει κι’ άντιπροσωπεύει σήμερα στήν 
Ελλάδα ό ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Κι’ ήταν ανάγκη νά πούμε 
όσα είπαμε πιο πάνω, γιατί μόνο έτσι θά μπορέσουμε νά τοποθε

τήσουμε όργανικά τό έργο του μέσα στή σύγχρονη λογοτεχνία 
—τήν 'Ελληνική καί τήν παγκόσμια— καί νά τό εκτιμήσουμε σ’ 
όλο τό πλάτος καί τό βάθος του, όπως του άξίζει.

Ό Γιώργος Σεφέρης γεννήθηκε τό 1900 στή Σμύρνη, τή με- 
γάλην αύτη πόλη τής ’Ιωνίας, πού ύπήρξεν ή κοιτίδα του Ελλη
νικού πνεύματος καί τού Ελληνικού πολιτισμού. Εκεί έζησε τά 
παιδικά του χρόνια, ξένοιαστα, γιομάτα άπό τό όνειρο τής ’Ανατο
λής καί τό θρύλο τής Ελληνικής παράδοσης. ’Εκεί έκανε τήν 
πρώτη γνωριμία του μέ τό στοιχείο τής θάλασσας, πού τόσο ση
μαντικό ρόλο θά διαδραματίσει αργότερα μέσα στήν τέχνη του. 
Είδε τούς ναυτικούς τής Μικρασίας νά γυρίζουν άπό τά μακρινά 
λιμάνια, κι’ άκουσε άπό τό στόμα τους τις περιπέτειες τών και
νούργιων Όδυσσέων τής Φυλής. Αύτές οί ζωηρές παιδικές μνή
μες θά ξυπνήσουν ύστερώτερα στήν ποίησή του τούς μύθους τών 
γοργόνων καί τής Κίρκης, τις θρυλικές περιπέτειες τών ’Αργο
ναυτών, τις ιστορίες τών θαμένων πολιτειών καί τών ήρώων πού 
χάραξαν μέ τό φωτεινό πέρασμά τους τήν ιστορία τής πορείας 
του ανθρωπίνου πνεύματος.

αφήνει τή Σμύρνη κι’ έρχεται γιά πρώτη φορά στήν 
Αθήνα, όπου τελειώνει, στά 1917, τό Γυμνάσιο. Ό νεαρός ποιητής 
ζεί τήν ενθουσιώδη ατμόσφαιρα τών Βαλκανικών νικών τού 1912 
καί 13, καί παρακολουθεί μέ αχόρταγο βλέμμα τήν πρώτην Ελ
ληνικήν άναγέννηση. Ό παληός κΓ ό νέος Ελληνισμός συμφύρον- 
ται δημιουργικά μέσα στήν ψυχή του- Ή Άκρόπολις είναι γι’ αύ- 
τόν τό σύμβολον ένός κόσμου, πού δέν έλειψε, άλλά πού έξακολου- 
θεί νά ζεί, ν’ άγωνίζεται καί νά πορεύεται δημιουργικά τό μεγά
λο, τό συνεχή δρόμο τής πνευματικής δημιουργίας.

Άπό τήν ’Αθήνα φεύγει σέ λίγο στό Παρίσι, όπου σπουδάζει 
νομικά^καί φιλολογία, άπό τό 1918 ως τά 1924. Ή περίοδος αύτή 
τής ζωής του είναι άπό τις πιό κρίσιμες γιά τή διαμόρφωση τής 
προσωπικότητας καί τής τέχνης του. Τό Παρίσι ήταν άκόμη τότε 
ή κοιρδιά τής Εύρώπης’ ή πνευματική πρωτεύουσα τού κόσμου’ τό 
μεγάλο κέντρο των γραμμάτων καί τών τεχνών. ’Εκεί έρχεται γιά 
πρώτη φορά σε άμεση επαφή μέ τήν Εύρωπαϊκή σκέψη. Γνωρίζει 
την πνευματικής ζωή τής Γαλλίας. ’Ενθουσιάζεται άπό τό κίνημα 
τών συμβολιστών. Μελετά τό Προύστ, τό Βαλερύ, τό Λαφόργκ. 
Η τέχνη τους αποτελεί μιά μεγάλη παρόρμηση γιά τόν νεαρό 
Ελληνα, πού άγωνίζεται νά βάλει σέ τάξη τις ιδέες του καί νά 

εναρμονίσει τό μύθο καί τήν Ελληνική παράδοση τής ’Ιωνίας μέ 
τήν Εύρωπαϊκή διανόηση. r

Τότε συμβαίνει κάτι πού σημαδεύει μέ καυτό σίδερο τήν καρ
διά τού ποιητή. Ό Ελληνικός στρατός, προδομένος άπό τούς φι- 
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λους, εγκαταλειμμένος από τούς συμμάχους, έρημος καί αβοήθη
τος φεύγει άπό τά ιστορικά έδάφη τής Μικρασίας. Ή Σμύρνη, ή 
’ιδιαίτερη πατρίδα του ποιητή, παραδίδεται στήν καταστροφή και 
τή δήωση. Ό Ελληνισμός ξερριζώνεται άπό τήν ’Ανατολή. Οί σκο
τεινές έριννύες ορθώνονται άδυσώπητες μπροστά στον καινούργιο 
ηρώα τής Φυλής. Αύτό δέν θά τό λησμονήσει πότες ό ποιητής. Ή 
συμφορά εκείνη του ’Έθνους θά παρακολουθεί συνεχώς τή σκέψη 
του. Τό δράμα τής ’Ιωνίας θά ξυπνήσει τούς τραγικούς ήρωες τής 
τέχνης του, πού μάταια μέσα στήν πεισιθάνατη πορεία τους θ’ άνα- 
ζητούν στούς χαμένους γιά πάντα τόπους τής ’Ασίας τ’ αχνάρια 
του Μεγαλέξανδρου.

Τό 1924 ό Σεφέρης, βαθύς πιά γνώστης τού Εύρωπαϊκοΰ πνεύ
ματος, πάει γιά πρώτη φορά στήν ’Αγγλία. Έκεϊ ό ’Έλιοτ ρίχνει 
τότε στήν ψυχή του 'Έλληνα ποιητή τόν πρώτο σπόρο τής παρά
ξενης τέχνης του.

Άπό τό Λονδίνο γύρισε τόν έπόμενο χρόνο στήν ’Αθήνα, δπου 
μπήκε στήν ύπηρεσία του Υπουργείου τών Εξωτερικών.

Στήν Ελλάδα ήτανε τότε τά πράματα δύσκολα. Οί πρόσφυ
γες έσερναν τήν τραγωδία τους στούς δρόμους καί τά προάστεια 
τών ’Αθηνών καί τών άλλων Ελληνικών πόλεων. Ό Ελληνικός 
λαός, πού δέν είχε παύσει νά πολεμά άπό τό 1912, εύρίσκονταν 
στά πρόθυρα τής χρεωκοπίας. Πολιτική καί κοινωνική άναρχία, 
πνευματική κατάπτωση, οικονομική δυσπραγία ήταν τά γνωρί
σματα τής έποχής. Ό Παλαμάς ούσιαστικά εΐχεν αποχωρήσει άπό 
τόν πνευματικό στίβο, άφου είχε δώσει ολα εκείνα τά άριστουρ- 
γήματα πού έμειναν συνυφασμένα μέ τήν περίοδο τής άκμής καί 
τής λαμπρότητας του ’Έθνους μας. Στήν ποίηση ακούονταν τώρα 
άσθενικές καί πεισιθάνατες φωνές, ’ισχνές απομιμήσεις ξένων έρ
γων, πού δέν εΐχαν καμμιά σχέση μέ τό Ελληνικό πνεύμα καί τήν 
Ελληνική παράδοση, καί πού ένάρκωναν, άντ'ι νά ξυπνούν, τ'ις 
κρυμμένες δυνάμεις τού Ελληνισμού. Ό Δημοτικισμός, πού σάν 
κίνημα είχε βαθύτερα πνευματικά καί εθνικά ελατήρια, είχε παρ
αγκωνιστεί άπό τό προσκήνιο τού Ελληνικού πνευματικού βίου. 
‘Ένας φραγκολεβαντισμός, μέ επίπλαστες ικανότητες, έλιμαίνετο 
τά έλληνικά γράμματα. 'Ένα πνευματικό άγχος, εικόνα κι’ έκ
φραση τών γενικώτερων συμπτωμάτων τού πολιτικού καί οικονο
μικού βίου τής χώρας, αποτελούσε τό κύριον γνώρισμα τής έποχής.

Αύτήν τήν ατμόσφαιρα άνάπνεε τώρα ό Σεφέρης στήν ’Αθήνα 
τού μεσοπολέμου. Κι’ αύτό τό άγχος, πού κάθησε βαρειά πάνω 
στήν ψυχή του, δέν τόν άφήνει ήσυχο. "Ηταν φανερό πώς ή κατά
σταση χρειαζόταν μιά ριζική έξυγίανση. Κι’ ή έξυγίανση έπρεπε 
νά αρχίσει άπό τό πνευματικό πεδίο·

Τότε άρχισε πιό εντατικά νά γράφει, νά σχεδιάζει, νά δοκιμά
ζει τις δυνάμεις του, νά μελετά τις μορφές τής ποίησής του. Μέσ’ 
άπ’ αύτήν τήν κατάσταση άπόρρευσε ή τέχνη του* μιά τέχνη τρα
γική, βαθειά μελαγχολική, γεμάτη όμως άγάπη καί θέρμη γιά 
τόν 'Έλληνα, γεμάτη παλμό καί λατρεία πρός τόν άνθρωπο, καί 
πόνο, αμέτρητο πόνο, γιά τή δυστυχία καί τήν άδυσώπητη μοίρα 
του.

Σ’ αύτή τήν εποχή γράφτηκαν τά ποιήματα τής πρώτης Συλ
λογής του «Στροφή», πού δημοσιεύτηκε τό 1931, καί πού σημειώ
νει τήν απαρχή μιας αληθινής αισθητικής επανάστασης στήν 
περιοχή τού νεοελληνικού λυρικού λόγου. Ό Σεφέρης παρουσιά
ζεται τότε στό προσκήνιο τών Ελληνικών γραμμάτων στον πρώτο 
καί βασικό ρόλο του: τού άνανεωτή τής λυρικής μας παράδοσης. 
Μέσα στά 13 σύντομα ποιήματα τής Συλλογής καί τήν εκτενή λυ
ρική σύνθεση τού «Ερωτικού Λόγου» ύπάρχει ή γεύση μιας και
νούργιας τέχνης. 'Ένας λεπτός λυρισμός, πού δέν έχει τίποτε τό 
ρητορικό, τίποτε τό επίπλαστο, διαποτίζει τις νότες τών ποιημά
των αύτών.

Ή φωνή τού ποιητή, δέν εΐναι, ώστόσο, σταθερή. Είναι φανερό, 
ότι ό Σεφέρης βρίσκεται άκόμη στό στάδιο τών αναζητήσεων. (Εξ
αιρώ τόν «Ερωτικό Λόγο», πού εΐναι ένα δυνατό καί άρτιο δημιούρ
γημα καί γιά τό όποιο θά μιλήσω παρακάτω). Ό ποιητής, παρά 
τούς καινούργιους εκφραστικούς τρόπους του εΐναι ακόμα βαθειά 
επηρεασμένος άπό τήν παράδοση (έννοώ τή στιχουργικήν παράδο
ση). Μέσα στά ποιήματα τής Στροφής διακρίνονται απηχήσεις 
τού Καρυωτάκη (Μέ τί καρδιά, μέ τί πνοή,—τί πόθους καί τί πάθος— πή
ραμε τή ζωή μας λάθος ! ....—κι’ άλλάξαμε ζωή), δοκιμές άπάνω στά 
Δημοτικά Τραγούδια (Τά μονοκοτυλήδονα—καί τά δικοτυλήδονα—άνθί- 
ζανε στόν κάμπο—Σου τό’ χαν πει στον κλείδωνα—καί σμίξανε φιλήδονα— 
τά χείλια μας Μαλάμω!), απηχήσεις άπό τραγούδια τού Πόε καί τού 
Ρεμπώ (Πέθαναν δλοι μέσα στό καράβι, μά τό καράβι άκολουθάει τό στο
χασμό του, πού άρχισε σάν άνοιξε άπό τό λιμάνι), κλπ.

’Ανεξάρτητα δμως άπό τις επιδράσεις αύτές ή ποίηση τής 
«Στροφής» είναι γνήσια, φιλοσοφημένη, τυραγνισμένη άπό τό πνεύ
μα καί τή διαρκή αδημονία τού άνθρώπου, πού ψάχνει νά βρει τή 
λύτρωση.

Στήν πέτρα τής ύπομονής 
κάθισες πρός τό βράδι, 
μέ του ματιού σου τό μαυράδι 
δείχνοντας πώς πονεϊς’

κι’ είχες στά χείλια τή γραμμή 
πού εΐναι γυμνή καί τρέμει, 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



85 ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ 87

σάν ή ψυχή γίνεται ανέμη
καί δέουνται οί λυγμοί’

κι’ είχες στό νού σου τό σκοπό
πού ξεκινά τό δάκρυ,
κι’ είσουν κορμί πού από τήν άκρη 
γυρίζει στον καρπό'

μά τής καρδιάς σου ό σπαραγμός 
δέ βόγγιξε, κι’ έγίνη
τό νόημα πού στόν κόσμο δίνει 
έναστρος ούρανός.

[Ή Λυπημένη.]

Καλύτερα αποκρυσταλλώνεται τό νέο στοιχείο τής «Στρο
φής» στόν «Ερωτικό Λόγο», ένα μακρό λυρικό ποίημα από πέντε 
μέρη, σε 24 τετράστιχες στροφές, δπου τό έρωτικό αίσθημα έξυ- 
ψώνεται στή σφαίρα του άπόλυτου. Ό «Ερωτικός Λόγος», έγραψε 
τότε κρίνοντας τον ό Άντρέας Καραντώνης, «είναι τό μοναδικό 
ερωτικό ποίημα τής νεώτερης ποίησής μας. Γιατί, στήν αίσθητι- 
κώτατα ίδεαλιστική ατμόσφαιρα του, αντανακλά δλο τό αντικει
μενικό κάλλος καί τήν έσωτερική γοητεία τής Γυναίκας, σάν ύ
παρξης καί σάν κυρίαρχης μορφής απόλυτης ζωής. ’Έτσι ό λυ
ρισμός καί ό έρωτας άφου περιπλανηθήκανε καί συρθήκανε στά 
πεζοδρόμια, στις φάμπρικες, στις αποβάθρες, στά καφενεία, στά 
κλειστά δωμάτια, στά δημόσια γραφεία, στά Χοροδιδασκαλεία καί 
σε δλα τά κέντρα πού ή θεωρία τής καθαρής μορφής είναι αδύνα
τη, κι’ άφου γιά πολύ άλληλοκυνηγηθήκανε μάταια μέσα σε μιά 
ψεύτικη καί ανέκφραστη φύση, βρήκανε πάλι τή χαμένη τους ένό- 
τητα στή μουσική των έξαίσιων στίχων τής Στροφής».

Ό Ερωτικός Λόγος είναι ένα άβρό παιγνίδι λυρικού αισθήμα
τος καί φιλοσοφικής σκέψης, ύλικής αίσθησης καί πνευματικής 
θεώρησης του έρωτα, στή μεγάλη, τή δημιουργική έκφραση καί 
αποστολή του.

’Αργότερα ό Σεφέρης στήν «Κίχλη του» θά θεωρήσει τό με
γάλο τούτο θέμα άπό μιάν άλλη φιλοσοφικώτερη καί πιό απαισιό
δοξη σκοπιά. Στόν «Έρωτικό Λόγο» του δμως ό ποιητής είναι ακό
μα ήρεμος. Πιστεύει στό μεγάλο θαύμα, έστω κΓ άν τό ατενίζει μέ 
κάποια άπαισιοδοξία καί σκεπτικισμό.

Τά μυστικά τής θάλασσας ξεχνιούνται στ’άκρογιάλια, 
ή σκοτεινάγρα του βυθού ξεχνιέται στόν άφρό· 
λάμπουνε ξάφνου πορφυρά τής μνήμης τά κοράλια... 
”Ω μην ταράξεις... Πρόσεξε, ν’ άκούσεις τ’ άλαφρό 

ξεκίνημά της... τ’ άγγιξες τό δέντρο μέ τά μήλα, 
τό χέρι άπλώθη, κι’ ή κλωστή δείχνει καί σέ όδηγεί....
7Ω σκοτεινό άνατρίχιασμα στή ρίζα καί στά φύλλα, 
νά ’σουν έσύ πού θά ’φερνες τήν ξεχασμένη αύγή ! ;

Στόν κάμπο τού άποχωρισμοΰ νά ξανανθίζουν κρίνα, 
μέρες ν’ άνοίγουνται ώριμες, οί άγκάλες τ’ ούρανοΰ 
νά φέγγουν στό άντιλάρισμα τά μάτια μόνο έκεινα 
άγνή ή ψυχή νά γράφεται σάν τό τραγούδι αύλού...

Ή νύχτα νά ’ταν, πού έκλεισε τά μάτια; Μένει άθάλη, 
σάν άπό δοξαριού νευρά μένει πνιχτό βουϊτό, 
μιά στάχτη κι’ ένας ίλιγγος στό μαύρο γυρογιάλι 
κι’ ένα πυκνό φτερούγισμα στήν εικασία κλειστό.

Ρόδο τού άνέμου, γνώριζες μά άνέγνωρους μάς πήρες 
τήν ώρα πού θεμέλιωνε γιοφύρια ό λογισμός 
νά πλέξουνε τά δάχτυλα καί νά διαβούν δυό μοίρες 
καί νά χαθούν στό χαμηλό κι’ άναπαμένο φώς.

[’Ερωτικός Λόγος.]

Καί παρακάτω:
Πού πήγε ή μέρα ή δίκοπη πού είχε τά πάντα άλλάξει;
Δέ θά βρεθεί ένας ποταμός νά ’ναι γιά μας πλωτός;
Δέ θά βρεθεί ένας ούρανός τή δρόσο νά σταλάξει 
γιά τήν ψυχή πού νάρκωσε κι’ άνάθρεψε ό λωτός;

Στήν πέτρα τής ύπομονής προσμένουμε τό θάμα 
πού άνοίγει τά έπουράνια κι’ είν’ δλα βολετά' 
Προσμένουμε τόν άγγελο σάν τό πανάρχαιο δράμα, 
τήν ώρα, πού τού δειλινού χάνουνται τ’ άνοιχτά 

τριαντάφυλλα... Ρόδο άλικο τού άνέμου καί τής μοίρας, 
μόνο στή μνήμη άπόμεινες, ένας βαρύς ρυθμός, 
ρόδο τής νύχτας, πέρασες, τρικύμισμα πορφύρας, 
τρικύμισμα τής θάλασσας... Ό κόσμος είναι απλός.

[’Ερωτικός Λόγος]

Τόν έπόμενο χρόνο ό ποιητής δημοσιεύει τή «Στέρνα» του, 
ένα μακρόπνοο λυρικό ποίημα, πού άποτελείται άπό 23 πεντάστι
χες στροφές, συνθεμένες άπό ωραίους ένδεκασύλλαβους ομοιοκα
τάληκτους στίχους, πού τήν κλασσική μορφή τους θά τή ζήλευε 
ακόμα κΓ ό πιό φανατικός παραδοσιακός ποιητής. Κάτω δμως ά- 
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πό τή φαινομενική αύτή γαλήνη τής μορφής ύπάρχει πολύ ψυχικό 
τρικύμισμα, πολύς πόνος, πολύ θησαύρισμα πικρής ανθρώπινης 
πείρας, πολλή ψυχική άγωνία καί πνευματική άνάταση.

Ή «Στέρνα» είναι ένα άπό τά πιο συνταρακτικά καί τραγικά 
ποιήματα τού Σεφέρη. Μέσα στούς στίχους της κλείεται ή άγω
νία τού απρόσωπου ανθρώπου, πού περνά άπό γενεά σέ γενεά, 
μέ τή μορφή τής αγάπης καί τής προσπάθειας καί τής θύμησης 
καί τού πόθου, καί πάνω άπ’ δλα τή σκοτεινή κατακλείδα τού θα
νάτου. ‘Όλα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μνήμες σκοτεινές πού 
σωρεύουνται σταλιά-σταλιά αδιάκοπα μέσα στή ζοφερή στέρνα 
τής ιστορίας* τή σκοτεινή στέρνα, πού αποτελεί έδώ τήν αισθητι
κήν έκφραση καί τό άρχιτεκτονικό σχήμα τής φθοράς καί τού θα
νάτου. Μάταια ή προσπάθεια τών ατόμων τείνει νά ξεπεράσει τό 
σκοτεινό θόλο της. Μάταια τά όνειρα ζητούν νά ζεστάνουν τόν πά
γο τής απέραντης νύχτας πού απλώνεται πέρ’ άπ’ τήν άφετηρία 
καί πέρ’ άπό τό τέρμα τής άνθρώπινης ζωής. Ή άγάπη κι’ ό θάνα
τος στέκουνται πάντα άντιμέτωποι:

Μορφές πού φεύγουν! 'Ορμαθοί τά μάτια 
κυλούν βαλμένα σ’ ένα αύλάκι πίκρα. 
Καί τής μεγάλης μέρας τά σημάδια 
τις πέρνουν καί τις φέρνουν πιό σιμά 
στή μαύρη γης πού δέ γυρεύει λύτρα.

Στό χώμα γέρνει τό κορμί του άνθρώπου 
γιά ν’ άπομείνει ή διψασμένη άγάπη' 
μαρμαρωμένο στ’ άγγιγμα του χρόνου 

, τό άγαλμα πέφτει γυμνό στόν άδρό
1 κόρφο πού τό γλυκαίνει άγάλι-άγάλι.y ί

Μά έδώ στό χώμα ρίζωσε μιά στέρνα 
κρυφή μονιά, ζεστή, πού θησαυρίζει 

* κάθε κορμιού τό βόγγο στόν άγέρα
τή μάχη μέ τή νύχτα μέ τή μέρα 

> πληθαίνει ό κόσμος, πάει, δέν τήν άγγίζει.

[Ή Σ’τερν«.]

Υπάρχουν μέσα στό ποίημα αύτό, μετουσιωμένα σέ λυρική 
διάθεση, όλη ή άγωνία τής δημιουργίας καί τό δέος τού θανάτου. 
Καί πάνω άπ’ αύτά όλος έκεΐνος ό πόνος πού δοκιμάζει τό άτομο, 
όταν συναισθάνεται τήν άδυναμία του μέσα στό χαώδες αυτό 
σύμπαν, όπου όλα είναι ρυθμισμένα μέ τόση σοφία καί γνώση, πού 
μάταια ή άδύναμη νόηση τού άνθρώπου προσπαθεί νά συλλάβει τό 

νόημά τους, πλάθοντας όνειρα, κ’ ύψώνοντας σύμβολα καί στή
νοντας τεμένη καί βωμούς.

Φλόγες του πέρα κόσμου, πυροφάνια 
πάνω στήν άνοιξη πού σήμερα άναβλύζει 
ίσκιοι θλιμμένοι στά νεκρά στεφάνια 
βήματα... βήματα... ή άργή καμπάνα 
μιά σκοτεινή άλυσίδα ξετυλίγει—

«Πεθαίνουμε! Πεθαίνουν οί θεοί μας!...» 
Τά μάρμαρα τό ξέρουν πού κοιτάζουν 
σάν άσπρη χαραυγή πάνω στό θύμα 
ξένα, γεμάτα βλέφαρα, συντρίμια 
καθώς περνούν τά πλήθη του θανάτου.

['.Η Στέρνα.]

Τό ποίημα είναι γεμάτο κατάθλιψη, άλλα καί γεμάτο έναγώ- 
νια έφεση άπολύτρωσης. Μέσ’ άπό τούς απαλούς, άνάερους ένδε- 
κασύλλαβους στίχους του, άνεβαίνει άργό, κυματιστό, τό μήνυ
μα τής μακρυνής ζωής, πού στάλα τή στάλα πλάθει, μέ τό μόχθο, 
καί τόν πόνο, καί τήν πικρή πείρα της ή άνθρωπότητα, γιά κεί
νους πού θάρθούν* γιά τις μελλούμενες γενεές, πού τρέφουμε σή
μερα έμεΐς τις ρίζες τους μέ τόν ιδρώτα καί τό δάκρυ μας. Ή ζωή 
ύπάρχει σάν συνέχεια. Άπό τήν πείρα καί τόν πόνο τής μιάς γενε
άς θ’ άντλήσει τήν ώμορφιά καί τή δύναμή της ή άλλη:

Μαζεύοντας τόν πόνο τής πληγής μας 
νά βγούμε άπό τόν πόνο τής πληγής μας 
μαζεύοντας τήν πίκρα του κορμιού μας 
νά βγούμε άπό τήν πίκρα του κορμιού μας 
ρόδα ν’ άνθίσουν στό αίμα τής πληγής μας.

[Ή Στέρνα.]

Τότε πιθανόν όλα νά γίνουνε σάν πρώτα:
....στά δάχτυλα, στά μάτια καί στά χείλια 
ν’ άφήσουμε τή γερασμένη άρρώστια 
πουκάμισο πού άφήσανε τά φίδια 
κίτρινο μές στά πράσινα τριφύλλια.

[Ή Στέρνα.]
Μ’ αύτό δέν είναι παρά μιά άνάπαυλα. Γιατί

...ή νύχτα δέν πιστεύει στήν αύγή 
κι’ ή άγάπη ζεί τό θάνατο νά ύφαίνει 
έτσι, σάν τήν έλεύθερη ψυχή, 
μιά στέρνα πού διδάσκει τή σιγή 
μέσα στήν πολιτεία τή φλογισμένη.

['ΣΤ Στέρνα.]
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Τήν εποχήν αύτήν, ό ποιητής ζεί στό Λονδίνο, οπού ύπηρετεί, α
πό τό 1931 ώς τό 1934, σάν Υποπρόξενος καί αντικαταστάτης τού 
Γενικού Προξένου τής Ελλάδος. Τά χρόνια αύτά άφήνουν βαθειά 
τή σφραγίδα τους απάνω στήν προσωπικότητα και τό έργο τού 
Σεφέρη. Ή στενότερη γνωριμία του μέ τό θ. Σ. ’Έλιοτ άναστατώ- 
νει την ψυχή του καί προκαλεί μέσα του άντιδράσεις, πού πολύ 
γρήγορα θά τις δούμε νά έκδηλώνουνται έπαναστατικά στήν τε
χνική των ποιημάτων του.

Εμποτισμένος άπό τό καθολικό πνεύμα τής νέας ’Αγγλικής 
ποίησης ό Σεφέρης γυρίζει τό 1934 στήν Ελλάδα κι’ άναμιγνύε- 
ται ενεργά στήν Ελληνική πνευματική ζωή. Τά δυο βιβλία του 
τόν έχουν κιόλας έπιβάλει στούς πνευματικούς κύκλους τής πρω
τεύουσας, κι’ οί φραστικοί τρόποι του έχουν κερδίσει — στον το
μέα τής ποίησης —τούς πρώτους μιμητές. Ό Σεφέρης δέν είναι 
πιά μόνος. "Ενα παράλληλο κίνημα άναπτύσσεται τήν ίδια έποχή 
στήν Ελλάδα στον τομέα τού πεζού λόγου. Τό Ελληνικό μυθι
στόρημα, πού είχε περιοριστεί, αποκλειστικά σχεδόν μέχρι τότε, 
στήν περιοχή τής ήθογραφίας, διευρύνει τά θέματά του, άνανεώ- 
νει τά έκφραστικά του μέσα κι’ αποκτά νέα ένδιαφέροντα.

Ή φτώχεια, ή δυστυχία, ή προσφυγιά καί τ’ άλλα κακά, πού 
έφερεν ό πόλεμος κι’ ή Μικρασιατική συμφορά, άγγίζουν βαθύτα
τα τήν ψυχήν των πεζογράφων μας, πού πρωτοψαίνονται γύρω 
άπό τό 1930, καί προσφέρουν νέα θέματα στήν παραμελημένη ώς 
τότε Ελληνική μυθιστοριογραφία. Μιά νέα γενεά συγγραφέων, 
έρχεται άπό τήν ’Ιωνία καί τά νησιά τού Αιγαίου ν’ άναταράξει 
τά λιμνασμένα νερά. Φέρνει μαζί της μιά θαλερή Ελληνικότητα, 
γιομάτη νέους χυμούς, άγνή καί ξεκάθαρη, πλημμυρισμένη άπό 
νοσταλγίες καί μνήμες άσβεστες γιά τή γλυκειά γή τής Ιωνίας, 
γιά τις χαμένες πολιτείες τής Μικρός ’Ασίας, δπου ό Ελληνισμός 
έζησε τό χρυσό μύθο δεκάδων αιώνων κι’ έδεσε σέ καρπό τά πιο 
παράτολμα άνθρώπινα όνειρα. Είναι ή γενεά τού Τριάντα: Ό Μυ- 
ριβήλης, ό Βενέζης, ό Κόντογλου, ό Πρεβελάκης, ή Τατιάνα Σταύ
ρου κι’ οί Έλλαδίτες νέοι συγγραφείς πού συμβαδίζουν μαζί 
τους, ό θεοτοκάς, ό Τερζάκης, ό Καραγάτσης, ό Ξεφλούδας καί 
άλλοι. "Οτι είχε γίνει πριν 100 χρόνια μέ τούς Έπτανησιώτες, γί
νεται τώρα μέ τούς νησιώτες τού Αιγαίου καί τούς Μικρασιάτες. 
Μέ τήν ανάμιξή τους ό πνευματικός ρυθμός ζωηρεύει’ κι’ ό τόπος 
γνωρίζει μιάν καινούργιαν αναγέννηση.

Τότε ακριβώς ό Σεφέρης δημοσιεύει τήν τρίτη Συλλογή του, 
τό «Μυθιστόρημα». Τό «Μυθιστόρημα» ήταν κάτι όλότελα και
νούργιο γιά τήν Ελληνική ποιητικήν εμπειρία. Ό ποιητής εγκαι
νιάζει μ’ αυτό μιά νέαν τεχνοτροπία, μιά νέαν ποιητικήν αισθητι
κήν. Εγκαταλείπει τήν ομοιοκαταληξίαν καί τήν καθιερωμένη 
μετρική μορφή καί χρησιμοποιεί τόν ελεύθερο στίχο.

Τό καινούργιο όμως στοιχείο δέν ύπάρχει μόνο στή μορφή. 
Υπάρχει περισσότερο στό περιεχόμενο. Ό ποιητής τού «Μυθιστο
ρήματος» κάμνει μιά φανερή προσπάθεια νά προσαρμοστεί στό 
φυσικό κι’ άνθρώπινο περιβάλλον του καί νά πάρει τη θέση τού 
Εύρωπαίου πιά "Ελληνα άπάνω στά σύγχρονα προβλήματα, θρύ
λος καί ιστορία, πνευματική αναζήτηση καί πόνος συμπλέκονται 
άρμονικά μέσα στήν ποίηση τού «Μυθιστορήματος» πού συνδυά
ζει τά έπικά καί τά λυρικά στοιχεία τής ανθρώπινης ζωής. «Είναι 
τά δυό του συνθετικά πού μ’ έκαναν νά διαλέξω τόν τίτλο αύτής 
τής έργασίας», γράφει ό ίδιος ό ποιητής σέ μιά σύντομη προλογι- 
κή του σημείωση. «Μύθος, γιατί χρησιμοποίησα άρκετά φανερά 
μιά ώρισμένη μυθολογία' ιστορία, γιατί προσπάθησα νά έκφρά- 
σω, μέ κάποιον ειρμό, μιά κατάσταση τόσον άνεξάρτητη άπό μένα 
όσο καί τά πρόσωπα ένός μυθιστορήματος». Καί πραγματικά’ μέ 
τό «Μυθιστόρημα» ό Σεφέρης σπάζει τό στενό κύκλο τού ύποκει- 
μενισμοΰ στήν ποίηση καί άπηχεί, κατά τή φράση τοΰ κριτικού Άν- 
δρέα Καραντώνη, «γενικώτερες καταστάσεις, χαρακτηριστικές 
τής έποχής μας καί τής φυλετικής ψυχολογίας μας, δπως 
αυτή διαμορφώθηκε μετά τόν πόλεμο καί ιδιαίτερα μετά τή 
Μικρασιατική δοκιμασία μας». Πολυνόητοι υποβλητικοί μύθοι, 
μνήμες πανάρχαιες καί νέες, σύμβολα, ενθυμήματα τής ιστορίας, 
διαδέχονται στούς στίχους τού «Μυθιστορήματος» τό ένα τ’ άλλο, 
σέ μιάν αλληλουχία ελλειπτική, πολλές φορές άσθματική, μ’ έ
ναν τρόπο πρωτοειπωμένο, κι’ όχι πολύ σπάνια, απροσδόκητο. Ή 
Ελληνική ζωή, ή Ελληνική φύση, τό μακρυνό παρελθόν καί τό 
άμεσο παρόν συναδελφώνονται έκεί σ’ ένα έξαλλο παγανισμό, 
δπου ή ιστορία προβάλλει ασν ιδέα φιλοσοφική καί ποιητική, μέσ’ 
άπό τις γοητευτικές θρυλικές μορφές της καί τά πανάρχαια μυ
θικά της σύμβολα. Ή ιδέα τής πατρίδας βασανίζει διαρκώς τόν 
ποιητή: «Αύτές οί πέτρες πού βουλιάζουν μέσα στά χρόνια ώς πού 
θά μέ παρασύρουν;» Ρωτά μέ έξαρση. Διωγμένος γιά πάντα άπό 
τήν πατρίδα του τήν ’Ιωνία ψάχνει νά θεμελιώσει καινούργιες ρί
ζες.

Ψάχναμε νά δρουμε πάλι τό πρώτο σπέρμα 
γιά νά ξαναρχίσει τό πανάρχαιο δράμα,

λέγει στό πρώτο τραγούδι τού Μυθιστορήματος. Καί σ’ ένα άλλο, 
τυρανισμένος άπ’ τις μνήμες τής ’Ιωνίας καί τόν ενταφιασμό τής 
Μεγάλης ’Ιδέας τής Φυλής, μιλάει γιά τούς αργοναύτες, πού τα
ξιδεύοντας είδανε κάποια μέρη δπου,

Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε μέ όλολυγμούς, 
κλαίγανε τά χαμένα τους παιδιά 
κι’ άλλες άγριεμένες γύρευαν τό Μεγαλέξαντρο 
καί δόξες βυθισμένες στά βάθη της ’Ασίας...

[’ Αργοναύτες. ]
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Ή αίσθηση τού παρελθόντος πού δένεται συνεχώς με τό πα
ρόν, καί, μέσα σε μιαν αλληλουχία δοκιμασίας καί πόνου, συνθέ
τει τήν πικρήν ιστορία του ανθρώπου, είναι ένα άλλο στοιχείο πού 
προέχει στην ποίηση του «Μυθιστορήματος».

Τή ζωή πού μάς έδωσαν νά ζήσουμε, τή ζήσαμε.
Λυπήσου έκείνους πού περιμένουν μέ τόση ύπομονή 
χαμένοι μέσα στις μαύρες δάφνες κάτω άπό τά βαριά πλατάνια 
κι’ όσους μονάχοι τους μιλούν σέ στέρνες καί σέ πηγάδια 
καί πνίγουνται μέσα στούς κύκλους τής φωνής.
Λυπήσου τό σύντροφο πού μοιράστηκε τή στέρησή μας
καί τόν ιδρώτα καί βύθισε μέσα στον ήλιο σάν κοράκι πέρα άπ’ τά 

[μάρμαρα 
χωρίς έλπίδα νά χαρεϊ τήν άμοιβή μας.
Δώσε μας, έξω άπό τόν ύπνο, τή γαλήνη.

[“Quid πλαταν ών opacissimus?”]

Υπάρχει, αλήθεια, πολλή απαισιοδοξία, στήν ποίηση τού «Μυθ
ιστορήματος», καί γενικά όλων των συλλογών τού Σεφέρη. Ή 
απαισιοδοξία όμως αυτή είναι κάτι πού ξεφεύγει άπό τά δρια τού 
ύποκειμενισμού, κι’ απλώνει τις ρίζες της σ’ αύτή τήν ίδια τή φύ
ση τού ’Ανθρώπου, πού είδε τούς ήρωές του νά καρφώνουνται στον 
Καύκασο ή νά ρίχνουνται στα σκοτεινά ερέβη τού Ταρτάρου.

Στο στήθος μου ή πληγή άνοίγει πάλι
δταν χαμηλώνουν τ’ άστρα καί συγγενεύουν μέ τό κορμί μου 
δταν πέφτει σιγή κάτω άπό τά πέλματα των άνθρώπων.

Αύτές οί πέτρες πού βουλιάζουν μέσα στά χρόνια ώς που θά μέ παρα- 
[σύρουν;

Τή θάλασσα τή θάλασσα, ποιός θά μπορέσει νά τήν έξαντλήσει;
Βλέπω τά χέρια κάθε αύγή νά γνέφουν στό γύπα καί στο γεράκι 
δεμένη πάνω στό βράχο πού έγινε μέ τόν πόνο δικός μου, 
βλέπω τά δέντρα πού άνασαίνουν τή μαύρη γαλήνη 
των πεθαμένων, κί’ έπειτα τά χαμόγελα, πού δέν προχωρούν των 

[άγαλμάτων.
[Μυθιστόρημα.]

Ό πόνος τού θανάτου απλώνει κυριαρχικά τις φτερούγες του 
απάνω στήν ποίηση τού «Μυθιστορήματος», κι’ ύπάρχει διάχυτος. 
’Αλλού, κυριαρχικός κι’ επίμονος, αλλού περισσότερο συγκρατη
μένος, ήρεμος, στωϊκός, ελεγειακός :

Ξεχαστήκαμε κι’ είπαμε πώς δέ χάνεται ή ζωή τόσο εδκολα 
πώς έχει ό θάνατος δρόμους άνεξερεύνητους 
καί μιά δική του δικαιοσύνη’

[ Μυθιστόρημα.]
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Υπάρχει όμως κάπου ή έλπίδα :
Λίγο άκόμα
θά ίδοΰμε τις άμυγδαλιές ν’ άνθίζουν 
τά μάρμαρα νά λάμπουν στόν ήλιο 
τή θάλασσα νά κυματίζει 
λίγο άκόμα, 
νά σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

[Μυθιστόρημα. ]

’Ανεξάρτητα δμως άπό τά ποιητικά θέματα, τό «Μυθιστόρη
μα» πλούτισε τήν Ελληνική ποίηση μέ καινούργιους φραστικούς 
τρόπους, καινούργιους συνδυασμούς λέξεων, μέσ’ άπό τούς όποι
ους τά αισθήματα προβάλλουν καθαρά, σάν ξεπλυμένα άπό τό 
νερό τής πρώτης βροχής, δυνατά κι’ άπροσποίητα, γιομάτα άπό 
τή φυσική άπλότητα τής άνεπιτήδευτης ζωής, πού προβάλλει πί
σω άπ’ αύτά, μέ τις έλπίδες, τούς αγώνες και τις αγωνίες της.

’Ακούστε τό έβδομο ποίημα τής Συλλογής, πού έχει τόν τίτλο 
«Νοτιάς».

Τό πέλαγο σμίγει κατά τή δύση μιά βουνοσειρά.
Ζερβά μας ό νοτιάς φυσάει καί μάς τρελαίνει, 
αύτός ό αγέρας πού γυμνώνει κόκκαλα άπ’ τή σάρκα. 
Τό σπίτι μας μέσα στά πεύκα καί στις χαρουπιές.
Μεγάλα παράθυρα. Μεγάλα τραπέζια
γιά νά γράφουμε τά γράμματα πού σου γράφουμε
τόσους μήνες καί τά ρίχνουμε
μέσα στόν άποχωρισμό γιά νά γεμίσει.

’Άστρο τής αύγής, δταν χαμήλωνες τά μάτια 
οί ώρες μας είταν πιο γλυκές άπό τό λάδι 
πάνω στήν πληγή, πιο πρόσχαρες άπό τό κρύο νερό 
στόν ούρανίσκο, πιό γαλήνιες άπό τά φτερά του κύκνου. 
Κρατούσες τή ζωή μας στήν παλάμη σου.
"Υστερα άπ’ τό πικρό ψωμί τής ξενιτειάς 
τή νύχτα άν μείνουμε μπροστά στόν άσπρο τοίχο 
ή φωνή σου μάς πλησιάζει σάν έλπιση φωτιάς 
καί πάλι αύτός ό άγέρας άκονίζει 
πάνω στά νεύρα μας ένα ξυράφι.

Σου γράφουμε ό καθένας τά ίδια πράματα 
καί σωπαίνει ό καθένας μπρός στόν άλλον, 
κοιτάζοντας, ό καθένας, τόν ίδιο κόσμο χωριστά 
τό φως καί τό σκοτάδι στή βουνοσειρά 
κι’ έσένα.
Ποιός θά σηκώσει τή θλίψη τούτη άπ’ τήν καρδιά μας;
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Χτες βράδι μια νεροποντή καί σήμερα
βαραίνει πάλι ό σκεπασμένος ούρανός. Οί στοχασμοί μας 
σαν τύ, πευκοβελόνες της χτεσινής νεροποντής 
στήν πόρτα του σπιτιού μας μαζεμένοι κι’ άχρηστοι 
θέλουν να χτίσουν ένα πύργο πού γκρεμίζει.

Μέσα σέ τούτα τά χωριά τ’ άποδεκατισμένα 
πάνω σ’ αύτό τόν κάβο, ξέσκεπο στο νοτιά 
με τή βουνοσειρά μπροστά μας πού σέ κρύβει, 
ποιός θά μάς λογαριάσει τήν άπόφαση τής λησμονιάς; 
ΙΙοιός θά δεχτεί τήν προσφορά μας, 
στό τέλος αύτό του φθινοπώρου.

I Νοτιάς. ]

Ή μνήμη τής ιστορίας, πού προβάλλει απ’ τίς θαμένες μέσ’ 
άπ’ τά βάθη του καιρού αρχαίες πολιτείες, εδωσε στον ποιητή τό 
θέμα τής τέταρτης ποιητικής συλλογής του «Γυμνοπαιδία». Ή 
Θήρα καί οί Μυκήνες, πού βυθίστηκαν, ή μιά κάτω άπ’ τά γαλανά 
νερά τού Αιγαίου κι’ οί άλλες κάτω άπ’ τά παχειά χώματα τού 
Άργολικού κάμπου, ξυπνούν μέσα στήν άνήσυχη ψυχή τού ποιη
τή τόν ήρωϊκό μύθο τους, άνάμικτο με τήν αγωνία γιά τήν έκβαση 
δλων των μεγάλων έργων, πού χάνονται σκορπισμένα στούς άνέ- 
μους τής φθοράς, βυθισμένα στον ύπνο τού χρόνου.

Ό γενικός τίτλος τού έργου είναι έμπνευσμένος άπ’ τίς άρ- 
χαίες «γυμνοπαιδίες», τούς αύστηρούς χορούς, πού χορεύονταν 
στήν αρχαία Θήρα, πού ενα μεγάλο μέρος της αναπαύεται σήμερα 
κάτω άπ’ τή θάλασσα.

’Από τήν άποψη τής τεχνικής καί τής γενικής ποιητικής διάθε
σης ή «Γυμνοπαιδία» άποτελεΐ συνέχεια καί προέκταση τού «Μυθι
στορήματος». Ό μύθος δίδει άπλώς τήν άφορμή στον ποιητή γιά νά 
έπαναλάβει καί άναπτύξει τό γνώριμο θέμα τής φθοράς εμπλουτι
σμένο με τήν άγωνία τού άνθρώπου πού προσπαθεί νά ξεφύγει άπό 
τούς φοβερούς πλοκάμους της. Στά δυό ποιήματα τής Συλλογής, ό 
έτοιμος μύθος, διαπλασμένος καί μορφοποιημένος άπό τήν παράδο
ση, παρέχει πλούσια σύμβολα, γεμάτα πυκνά νοήματα, πού ό ποιη
τής κατορθώνει νά τά χρησιμοποιήσει μέ τόν καλύτερο τρόπο, ξυ
πνώντας μέσα στήν ψυχή τού άναγνώστη του άφάνταστες προεκτά
σεις, άνησυχίες καί προβλήματα, πού ξεκινούν άπό τά πανάρχαια 
χρόνια, καί συμπλέκονται μέ τίς άνησυχίες καί τά προβλήματα τού 
άνθρώπου τής έποχής μας κι’ δλων των έποχών. Αύτό άλλωστε 
είναι τό μεγάλο πλεονέκτημα των μεγάλων συμβόλων τής μυθο
λογίας, πού τόσο πολύ άρέσκεται νά χρησιμοποιεί ό Σεφέρης κΓ 
δλοι οί ποιητές πού άκολουθοΰν τήν Νέα Σχολή.

Στό ποίημα «Σαντορίνη» ή έναλλαγή των εικόνων καί των αι
σθημάτων είναι γοργή. Ή κάθε φράση σημαίνει κάτι περισσότερο 

άπ’ έκείνο πού λέγει. Κάτι πού έκφράζει άπλώς τόν τελευταίο 
σταθμό τής πορείας ένός γεγονότος, πού μάς ύποβάλλεται μέ μιά 
ένδιάμεση εικόνα, μ’ ένα έπίθετο, μ’ ένα σύμβολο.

Σ κύψε αν μπορείς στή θάλασσα τή σκοτεινή ξεχνώντας 
τόν ήχο μια» φλογέρας, πάνω σέ πόδια γυμνά 
πού πάτησαν τόν ύπνο σου, στήν άλλη ζωή τή βυθισμένη.

Γράψε αν μπορείς στό τελευταίο σου όστρακο 
τή μέρα τ’ όνομα τόν τόπο 
καί ρίξε το στή θάλασσα γιά νά βουλιάξει.

Βρεθήκαμε γυμνοί πάνω στήν άλαφρόπετρα 
κοιτάζοντας τ’ άναδυόμενα νησιά 
κοιτάζοντας τά κόκκινα νησιά νά βυθίζουν 
στον ύπνο τους, στον ύπνο μας. 
Έδώ βρεθήκαμε γυμνοί κρατώντας 
τή ζυγαριά πού βάραινε κατά τό μέρος 
τής άδικίας.

Φτέρνα τής δύναμης θέληση άνίσκιωτη λογαριασμένη 
άγάπη

στόν ήλιο τού μεσημεριού σχέδια πού ώριμάζουν, 
δρόμος τής μοίρας μέ τό χτύπημα τής νέας παλάμης 
στήν ώμοπλάτη' 
στόν τόπο πού σκορπίστηκε πού δέν άντέχει 
στόν τόπο πού είταν κάποτε δικός μας 
βουλιάζουν τά νησιά σκουριά καί στάχτη.

Βωμοί γκρεμισμένοι 
κΓ οί φίλοι ξεχασμένοι 
φύλλα τής φοινικιάς στή λάσπη.

’ Αφησε τά χέρια σου άν μπορείς, νά ταξιδέψουν 
έδώ στήν κόχη του καιρού μέ τό καράβι 
πού άγγιξε τόν όρίζοντα.
‘Όταν ό κύβος κτύπησε τήν πλάκα 
όταν ή λόγχη κτύπησε τό θώρακα 
όταν τό μάτι γνώρισε τόν ξένο 
καί στέγνωσε ή άγάπη 
μέσα σέ τρύπιες ψυχές' 
όταν κοιτάζεις γύρω σου καί βρίσκεις 
κύκλο τά πόδια θερισμένα 
κύκλο τά χέρια πεθαμένα 
κύκλο τά μάτια σκοτεινά'
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δταν δέ μένει πιά ούτε να διαλέξεις 
τό θάνατο πού γύρευες δικό σου, 
άκούγοντας μιά κραυγή 
άκόμη καί του λύκου τήν κραυγή, 
τό δίκιο σου'
άφησε τά χέρια σου άν μπορείς νά ταξιδέψουν
ξεκόλλησε άπ’ τόν άπιστο καιρό 
καί βούλιαξε,
βουλιάζει οποίος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες.

[Σαντορίνη.]

ΟΙ στίχοι αύτοί δεν μπορούν ορθολογικά νά αναλυθούν. Πρέπει 
να τούς δεχτούμε σαν μια αισθητική εικόνα, γεμάτη ήχους, όράμα- 
τα ένός κόσμου βυθισμένου, πού ξυπνά ή μνήμη του ποιητή μέσα 
στήν πυρετική της ενόραση.

Και παρακάτω στις Μυκήνες:
Φωνές, άπό τήν πέτρα άπό τόν ύπνο 
βαθύτερες έδώ πού ό κόσμος σκοτεινιάζει, 
μνήμη τοϋ μόχθου ριζωμένη στό ρυθμό 
πού χτύπησε τή γης μέ πόδια 
λησμονημένα.
Σώματα βυθισμένα στά θεμέλια 
του άλλου καιρού, γυμνά. Μάτια 
προσηλωμένα προσηλωμένα, σ’ ένα σημάδι 
πού δσο κι’ άν θέλεις δέν τό ξεχωρίζεις' 
ή Ψθχή 
πού μάχεται γιά νά γίνει ψυχή σου.

Μήτε κι’ ή σιωπή εΐναι πιά δική σου 
έδώ πού σταματήσανε οί μυλόπετρες.

[Μυκήνες.]

Ό ποιητής άγωνιά νά κάμει ψυχή του τήν ψυχή τού τοπίου. 
Νά ζήσει τό δράμα του. Κι’ αφήνει στά χέρια εκείνων πού τόν δια
βάζουν τήν πικρή άφή τής στάχτης, άπό τ’ άποκαΐδια ένός παρελ
θόντος, πού &έ μένει πιά τίποτε άπό τή δόξα του.

Τό 1937 ό Σεφέρης πηγαίνει ώς πρόξενος στήν ’Αλβανία, ο
πού μένει μέχρι τό 1938, οπότε γυρίζει στήν ’Αθήνα καί διορίζε
ται σύνδεσμος τού ξένου τύπου. Τή θέση αύτή τήν κρατά μέχρι 
τού ’Απριλίου τού 1941. Ή Ελλάδα ζεϊ τότε χρόνια μεγαλείου καί 
δόξας. Οι νίκες τής ’Αλβανίας, τό ύψηλό ήθικό τού Ελληνικού λα
ού, ή ακράδαντη πίστη στά πεπρωμένα τής Φυλής, γεμίζουν τις 
καρδιές μέ περηφάνεια. Τό ’Έθνος βρίσκεται σέ δημιουργικό όρ- 
γασμό. Ό Σεφέρης αισθάνεται βαθειά τίς μεγάλες μέρες. Σάν 

διπλωμάτης όμως, πού ήταν, διακρίνει καθαρά τι πρόκειται νά 
επακολουθήσει. Κι’ είναι σάν νά βιάζεται νά δώσει, όσο ακόμα ήταν 
καιρός, περισσότερα έργα. ’Έτσι, σ’ ένα χρόνο εκδίδει δυό συλ
λογές τό «Τετράδιο Γυμνασμάτων», τό Μάρτη τού 1940, καί τό 
«Ημερολόγιο Καταστρώματος», τόν ’Απρίλη τού ίδιου χρόνου.

Στό «Τετράδιο Γυμνασμάτων» ύπάρχουν ποιήματα κάθε μορ
φής, πού έγραψεν ό ποιητής άπό τό 1931 μέχρι τό 1940. ’Άλλα μέ 
ρίμα καί σέ στίχο κλασσικό, άλλα έλεύθερα τεχνουργημένα, κΓ 
άλλα σέ πεζό. Τά ίδια θέματα γυρίζουν καί ξαναγυρίζουν. Πλά
θονται μέσα στήν ανήσυχη ψυχή τού καλλιτέχνη. Προσπαθούν νά 
βρουν μορφή. Όλοένα καί πιο τέλεια μορφή. Δοκιμές, γυμνάσμα
τα, όχι όμως μέ τή σημασία των άπλών σχεδιασμάτων. Εναλλα
γές τεχνικών μορφών καί φραστικών τύπων, αναζητήσεις νέων 
ποιητικών στοιχείων.

Τό θέμα δέν έχει τόση σημασία στον τόμον αύτόν, δπως καί 
σ’ δλα άλλωστε τά ποιήματα τού Σεφέρη. Το θέμα δίδει άπλώς 
τήν άφορμή γιά τήν πορείαν τού πνεύματος, δπως ή Ιθάκη τήν 
άφορμή γιά τό ταξίδι τού Όδυσσέα. Ό πλούτος ύπάρχει στήν ά- 
ναζήτηση, στήν περιπλάνηση" μιά περιπλάνηση μέσα στ’ ανθρώ
πινα αισθήματα καί προβλήματα, άπό τά πιο τυπικά ίσα μέ τά 
πιό άπίθανα' άπό τά πιο πεζά καί συνηθισμένα, ίσα μέ τά πιο επί
σημα καί τελετουργικά.

Τό «Τετράδιο Γυμνασμάτων» τό χαρακτηρίζει ή ίδια πικρή 
νότα, πού χαρακτηρίζει ολόκληρη τήν ποίηση τού Σεφέρη. Υπάρ
χει στούς στίχους του μιά ειρωνεία πικρή, μιά δηκτικότης, ένα αί
σθημα ανικανοποίητο, μιά συνεχής προσπάθεια έξερεύνησης έ
νός σκοπού, πού στό τέλος άποδεικνύεται πώς δέν εΐναι αυτός πού 
έπρεπε νά εΐναι ή πώς δέν έχει πιά γιά μάς καμμιά σημασία.

Βερίνα, σκύψε τό κεφάλι νά σέ ίδώ, 
μά κι’ ά σ’ έβλεπα 
θά γύρευα νά κοιτάξω πιό πέρα.

λέει ό ποιητής στό «Γράμμα τού Μαθιού Πασκάλη»
Εικόνες πού φτάνουν άπό πέρα, μηνύματα πληθωρικά πού 

φυλακίζονται σ’ ένα περιεκτικό στίχο, παράξενα συμπλέγματα 
εννοιών, πού ξυπνούν πλήθος αισθημάτων καί εικόνων. Καί στό 
τέλος ή πικρή κατακλείδα, ή έρήμωση, ή αγωνιώδης αναζήτηση, 
κάτω άπό τ’ άδεια στασίδια τών αγαλμάτων τών θεών, πού γκρέ- 
μισεν ό χρόνος.

Νά, πώς τραγουδά ό ποιητής στό τραγούδι του «'Ένας λόγος 
γιά τό καλοκαίρι».

Περπατήσαμε μαζί μοιραστήκαμε τό ψωμί καί τόν ύπνο 
δοκιμάσαμε τήν ίδια πίκρα τού άποχωρισμου
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χτίσαμε μέ τις πέτρες πού είχαμε τά σπίτια μας 
πήραμε τά καράβια ξενιτευτήκαμε γυρίσαμε 
βρήκαμε τις γυναίκες μας να περιμένουν 
μάς γνώρισαν δύσκολα, κανείς δε μάς γνωρίζει.
Κι’ οί σύντροφοι φόρεσαν τ’ άγάλματα φόρεσαν τις γυμνές 
άδειες καρέκλες του φθινόπωρου κι’ οί σύντροφοι 
σκοτώσανε τά πρόσωπά τους’ δέν τά καταλαβαίνω.
Μένει ακόμα ή κίτρινη έρημο τό καλοκαίρι 
κύματα τής άμμου φεύγοντας ώς τόν τελευταίο κύκλο 
ένας ρυθμός τυμπάνου άλύπητος άτελείωτος 
μάτια φλογισμένα βουλιάζοντας μέσα στον ήλιο 
χέρια μέ φερσίματα πουλιών χαράζοντας τόν ούρανό 
χαιρετώντας στίχους νεκρών σέ στάση προσοχής 
χαμένα σ’ ένα σημείο πού δέν τ’ όρίζω καί μέ κυβερνά’ 
τά χέρια σου γγίζοντας τό έλεύθερο κύμα.

["Ενας Λόγος για τό Καλοκαίρι.]

Τά ίδια θέματα, πιο τυραγνισμένα δμως καί πιο φιλοσοφημέ
να περνούν από τό «Ημερολόγιο Καταστρώματος». Περασμένα 
μέσα από τό διυλιστήρι τής πικρής σκέψης, εμπλουτισμένα από 
την αγωνία καί τόν πόνο τού πνευματικού ανθρώπου πού προσπα
θεί να συλλάβει τό νόημα τής ζωής, κι’ δλο του ξεφεύγει. Τοπία 
πού ξυπνούν αναμνήσεις γεμάτες στοχασμό, πού ξεπερνούν τά ό
ρια τού συναισθήματος καί βυθίζουν τη ματωμένην αιχμή τους μέ
σα στην περιοχή τής καθαρής νόησης. Καί πάνω άπ’ ολα, οί μνή
μες τής ιστορίας, πού βρυκολάκιασαν μέσα στην ψυχή των από
γονων, καί πού ξαναγυρίζουν επίμονα πάνω από τούς σωρούς τις 
πέτρες καί τά χαλάσματα, γιά νά επιτείνουν την αγωνία καί τήν 
ασθματική τους αναζήτηση.

Νά, πώς τραγουδά ό ποιητής στό Ημερολόγιο Καταστρώμα
τος τό Βασιληά τής Άσίνης.

Κοιτάξαμε δλο τό πρωί γύρω-γύρω τό κάστρο 
άρχίζοντας άπό τό μέρος του ίσκιου έκεΐ πού ή θάλασσα 
πράσινη καί χωρίς άναλαμπή, τό στήθος σκοτωμένου παγονιού 
μάς δέχτηκε δπως ό καιρός χωρίς κανένα χάσμα.
Οί φλέβες του βράχου κατέβαιναν άπό ψηλά 
στριμμένα κλήματα γυμνά πολύκλωνα ζωντανεύοντας 
στ’ άγγιγμα του νερού, καθώς τό μάτι ακολουθώντας τις 
πάλευε νά ξεφύγει τό κουραστικό λίκνισμα 
χάνοντας δύναμη όλοένα.

Άπό τό μέρος του ήλιου ένας μακρύς γιαλός όλάνοιχτος 
καί τό φώς τρίβοντας διαμαντικά στά μεγάλα τείχη.
Κανένα πλάσμα ζωντανό τ’ άγριοπερίστερα φευγάτα, 
κι’ ό βασιλιάς τής Άσίνης πού τόν γυρεύουμε δυό χρόνια τώρα 

άγνωστος λησμονημένος άπ’ δλους καί άπό τόν "Ομηρο 
μόνο μιά λέξη στήν Ίλιάδα κι’ έκείνη άβέβαιη 
ριγμένη έδώ σάν τήν έντάφια χρυσή προσωπίδα.
Τήν άγγιξες, θυμάσαι τόν ήχο της; κούφιο μέσα στό φώς 
σάν τό στεγνό πιθάρι στό καμμένο χώμα’ 
κι’ ό ίδιος ήχος μές στή θάλασσα μέ τά κουπιά μας.
Ό βασιλιάς τής Άσίνης, ένα κενό κάτω άπ’ τήν προσωπίδα 
παντού μαζί μας παντού μαζί μας, κάτω άπό ένα όνομα: 
«Άσίνην τε... Άσίνην τε...»

καί τά παιδιά του άγάλματα 
κι’ οί πόθοι του φτερουγίσματα πουλιών κι’ ό άγέρας 
στά διαστήματα τών στοχασμών του καί τά καράβια του 
άραγμένα σ’ άφαντο λιμάνι’ 
κάτω άπ’ τήν προσωπίδα ένα κενό.

Πίσω άπό τά μεγάλα μάτια τά καμπύλα χείλια τούς βοστρύχους 
άνάγλυφα στό μαλαματένιο σκέπασμα τής ύπαρξής μας 
ένα σημείο σκοτεινό πού ταξιδεύει σάν τό ψάρι 
μέσα στήν αύγινή γαλήνη τού πελάγου καί τό βλέπεις: 
ένα κενό παντού μαζί μας.
Καί τό πουλί πού πέταξε τόν άλλο χειμώνα . ·
μέ σπασμένη φτερούγα 
σκήνωμα ζωής, 
κι’ ή νέα γυναίκα πού έφυγε νά παίξει 
μέ τά σκυλόδοντα τού καλοκαιριού 
κι’ ή ψυχή πού γύρεψε τσιρίζοντας τόν κάτω κόσμο
κι’ ό τόπος σάν τό μεγάλο πλατανόφυλλο πού παρασέρνει ό χείμαρρος 

[τού ήλιου 
μέ τ’ άρχαια μνημεία καί τή σύγχρονη θλίψη.

Κι’ ό ποιητής άργοπορεί κοιτάζοντας τις πέτρες κι’ άναρωτιέται 
ύπάρχουν άραγε 
άνάμεσα στις χαλασμένες τούτες γραμμές τις άκμές τις αιχμές 

[τά κοίλα καί τις καμπύλες 
ύπάρχουν άραγε 
έδώ πού συναντιέται τό πέρασμα τής βροχής τού άγέρα καί τής φθοράς 
ύπάρχουν, ή κίνηση τού προσώπου, τό σχήμα τής στοργής 
έκείνων πού λιγόστεψαν τόσον παράξενα μές στή ζωή μας 
αύτών πού άπόμειναν σκιές κυμάτων καί στοχασμοί στήν 

[άπεραντωσύνη τού πελάγου 
ή μήπως όχι δέν άπομένει τίποτε παρά μόνο τό βάρος 
ή νοσταλγία τού βάρους μιας ύπαρξης ζωντανής 
έκεΐ πού μένουνε τώρα άνυπόστατοι λυγίζοντας 
σάν τά κλωνάρια τής φριχτής Ιτιάς σωριασμένα μέσα 
στή διάρκεια τής άπελπισίας
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ένώ τό ρέμα κίτρινο κατεβάζει άργά βούρλα ξεριζωμένα μές στο 
[βούρκο

εικόνα μορφής πού μαρμάρωσε μέ την άπόφαση μιας πίκρας παντοτινής.
'O ποιητής ένα κενό.

Άσπιδοφόρος ό ήλιος ανέβαινε πολεμώντας
κι’ άπό τό βάθος τής σπηλιάς μια νυχτερίδα τρομαγμένη 
χτύπησε πάνω στό φώς σάν τη σαΐτα πάνω στό σκουτάρι:

«Άσίνην τε Άσίνην τε...» Νά ’ταν αύτή ό βασιλιάς τής Άσίνης 
πού τόν γυρεύουμε τόσο προσεχτικά σέ τούτη την άκρόπολη 
γγίζοντας κάποτε μέ τά δάχτυλά μας τήν άφή του πάνω στις πέτρες;

I Ό Βασιλιάς της Άσίνης.]

Μέ τήν εισβολή των Γερμανών στήν Ελλάδα ό Σεφέρης φεύ
γει στήν Κρήτη, μαζί μέ τήν Κυβέρνηση, για νά πάει σέ λίγο στό 
Κάϊρο κι’ αργότερα στή Νότιο ’Αφρική, οπού γιά ένα διάστημα 
διατέλεσε Πρώτος Γραμματέας τής Ελληνικής Πρεσβείας τής 
Πρετόριας. ’Απ’ εκεί ξαναγύρισε στήν Αίγυπτο, δπου τύπωσε τήν 
ποιητική Συλλογή «Ήμερολόγιον Καταστρώματος Β'> καί μιά 
σειρά μελετήματα μέ τόν τίτλο «Δοκιμές».

Στό «Ημερολόγιο Καταστρώματος Β» ύπάρχει δλη ή πικρή 
συγκομιδή τών θλιβερών ή μερών τής κατοχής καί τής εξορίας.

* 'Η δίψα μας
ένιππος φύλακας μαρμαρωμένος 
στή σκοτεινή Πόρτα του “Ηλιου 
δέν ξέρει νά ζητήσει τίποτε: φυλάγεται 
ξενιτεμένη έδώ τριγύρω
κοντά στον τάφο του Μεγάλου Άλέξαντρου.

[Μέρες τον ’Ιουνίου, 41.]

Υπάρχει ακόμη ή φρίκη του πολέμου, κοιταγμένη όμως ήρε
μα, χωρίς πομφολυγώδεις ρητορείες, μέ τή στωϊκή καρτερία τής 
πίστης καί τήν έλπίδα τής άνάστασης :

Ποιος είναι έκεΐνος πού προστάζει καί σκοτώνει πίσω άπό μάς;
’Άφησε μή ρωτάς’ τρία κόκκινα άλογα στ’ άλώνι
γυρίζουν πάνω σ’ άνθρώπινα κόκκαλα κι’ έχουν τά μάτια δεμένα 
άφησε μή ρωτάς, περίμενε’ τό αίμα, τό αίμα
ένα πρωί θά σηκωθεί σάν τόν “Αη Γιώργη τόν καβαλάρη 
γιά νά καρφώσει μέ τό κοντάρι πάνω στό χώμα τό δράκοντα.

λ
[Ή Μορφή της Μοίρας.]
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Μέ τήν απελευθέρωση τής Ελλάδας ό Σεφέρης, πού στό άναμε- 
ταξύ είχεν άναλάβει πολιτικήν ύπηρεσία στό Λονδίνο, στό Κάιρο 
καί στήν ’Ιταλία, ξαναγυρίζει στήν ’Αθήνα, καί τό Μάϊο του 1945 
διορίζεται Διευθυντής του Πολίτικου Γραφείου του ’Αντιβασιλέως 
’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, θέση πού κράτησε μέχρι τής επι
στροφής του Βασιλέως.

Τότε ό ποιητής πηγαίνει νά ξεκουραστεί στον Πόρο, οπού έμ- 
πνέεται καί γράφει τό τελευταίο του ποιητικό βιβλίο τήν «Κίχλη».

Στά νερά τού Πόρου είναι άκόμα βουλιαγμένο ένα μικρό βα
πόρι, πού βύθισαν οί Γερμανοί στά 1941, ή «Κίχλη». Ό ποιητής 
βλέπει μέ στοχασμό τό εγκαταλειμμένο αύτό ναυάγιο, πού ένα 
μέρος του μόλις ξεπερνά τήν έπιφάνεια τής θάλασσας καί δίδει 
έτσι πιο έκτυπη τήν άντίθεση μεταξύ εκείνου πού έσβησε κΓ εκεί
νου πού μένει: τού θανάτου καί τής ζωής. ’Από τήν εικόνα αύτήν 
ξεκινούν δλα τ’ άλλα, δπως γράφει ό Καραντώνης: «Τό σπίτι, ή ά- 
πόλαυσις τού νησιού, μιά απροσδόκητη εύτυχία νά ζει κανείς έτσι, 
ή άναδρομή στήν περασμένη ζωή, καί τή δική του καί τών άνθρώ- 
πων, κΓ ύστερα ό πικρός συλλογισμός, πώς δλ’ αύτά θά τελειώ
σουν ξαφνικά, είτε γιατί φεύγει κανείς πάντοτε άπό ένα ώραίο 
νησί, είτε γιατί φεύγει άπό τή ζωή. ’Άς τά φανταστούμε δλ’ αύτά 
μέσα σέ μιά ποιητική γενίκευση, καί θάχουμε τόν ειρμό πού δένει 
τά τρία μέρη τής «Κίχλης».

Μέσα στήν «Κίχλη» ύπάρχει, σύμφωνα μέ μιά εξομολόγηση 
τού ίδιου τού ποιητή, τό τραγικό στοιχείο τών ήμερών πού ζούμε: 
«μνήμη, νοσταλγία, ερωτισμός, φθορά, πόλεμος, καταστροφή». Ό 
ερωτισμός δίδει στό δεύτερο μέρος τού ποιήματος τή θέση του στή 
νοσταλγία, καί τελικά στήν άγωνία τής λύτρωσης.

Καθώς περνούν τά χρόνια
πληθαίνουν οί κριτές πού σέ καταδικάζουν’
καθώς περνούν τά χρόνια καί κουβεντιάζεις μέ λιγότερες φωνές, 
βλέπεις τόν ήλιο μ’ άλλα μάτια’
ξέρεις πώς έκεΐνοι πού έμειναν, σέ γελούσαν, 
τό παραμίλημα τής σάρκας, ό όμορφος χορός 
πού τελειώνει στή γύμνια.
"Οπως, τήν νύχτα στρίβοντας τήν έρμη δημοσιά, 
άξαφνα βλέπεις νά γυαλίζουν τά μάτια ένός ζώου 
πού έφυγαν κι’ όλας, έτσι νιώθεις τά μάτια σου’ 
τόν ήλιο τόν κοιτάς, έπειτα χάνεσαι μές στό σκοτάδι’ 
ό δωρικός χιτώνας
πού άγγίξανε τά δάχτυλά σου καί λύγισε σάν τά βουνά, 
είναι ένα μάρμαρο στό φώς, μά τό κεφάλι του είναι

στό σκοτάδι.
Κι’ αύτούς πού άφίσαν τήν παλαίστρα γιά νά πάρουν 

τά δοξάρια
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καί χτύπησαν τό θεληματικό μαραθωνοδρόμο 
κΓ έκείνος είδε τή σφενδόνη ν’ άρμενίζει στό αίμα 
ν’ άδειάζει ό κόσμος δπως τό φεγγάρι 
καί νά μαραίνονται τά νικηφόρα περιβόλια' 
τούς βλέπεις μές στον ήλιο, πίσω άπό τόν ήλιο. 
Καί τά παιδιά πού κάναν μακροβούτια άπ’ τά μπαστούνια 
πηγαίνουν σάν άδράχτια γνέθοντας άκόμη, 
σώματα γυμνά βουλιάζοντας μέσα στό μαύρο φώς 
μ’ ένα νόμισμα στά δόντια, κολυμπώντας άκόμη, 
καθώς ό γήλιος ράβει μέ βελονιές μαλαματένιες 
πανιά καί ξύλα ύγρά καί χρώματα πελαγίσια' 
άκόμη τώρα κατεβαίνουνε λοξά 
προς τά χαλίκια τού βυθού 
οί άσπρες λήκυθοι.

’Αγγελικό καί μαύρο, φώς, 
γέλοιο των κυμάτων στις δημοσιές τού πόντου, 
δακρυσμένο γέλοιο, 
σέ βλέπει ό γέροντας ικέτης 
πηγαίνοντας νά δρασκελίσει τις άόρατες πλάκες 
καθρεφτισμένο στό αίμα του 
πού γέννησε τόν Ετεοκλή καί τόν Πολυνείκη. 
’Αγγελική καί μαύρη, μέρα' 
ή γλυφή γέψη της γυναίκας πού φαρμακώνει τό φυλακισμένο 
βγαίνει άπ’ τό κύμα δροσερό κλωνάρι στολισμένο στάλες. 
Τραγούδησε μικρή ’Αντιγόνη, τραγούδησε, τραγούδησε....  
δε σου μιλώ γιά περασμένα, μιλώ γιά τήν άγάπη' 
στόλισε τά μαλλιά σου μέ τ’ άγκάθια τού ήλιου, 
σκοτεινή κοπέλα'
ή καρδιά τού σκόρπιου βασίλεψε, 
ό τύραννος μέσα άπό τόν άνθρωπο έχει φύγει, 
κΓ δλες οί κόρες τού πόντου, Νηρηΐδες, Γραίες 
τρέχουν στά λαμπυρίσματα τής άναδυομένης' 
οποίος ποτέ του δέν άγάπησε θ’ άγαπήσει, 
στό φώς' 

καί είσαι
σ’ ένα μεγάλο σπίτι μέ πολλά παράθυρα άνοιχτά 
τρέχοντας άπό κάμαρα σέ κάμαρα, δέν ξέροντας άπό 
πού νά κοιτάξεις πρώτα, 
γιατί θά φύγουν τά πεύκα καί τά καθρεφτισμένα βουνά 
καί τό τιτίβισμα τών πουλιών
θ’ άδειάσει ή θάλασσα, θρυμματισμένο γυαλί, άπό βοριά καί νότο 
θ’ άδειάσουν τά μάτια σου άπ’ τό φώς της μέρας 
πώς σταματούν ξαφνικά κΓ όλα μαζί τά τζιτζίκια.

Ή «Κίχλη* είναι ένα έργο σκοτεινό δραματικό, πού ή έννοιά 
του, δπως έγραψε κάπου ό ίδιος ό Σεψέρης, συνίσταται στην άν- 
τίθεση, στή σύγκρουση τού απόλυτου φωτός, μέ τη ζωή του ποιη
τή, τή ζωή του τόπου του, τή ζωή τού κόσμου όλόκληρου.

Δώσαμε μια ασθενή σκιαγραφία τού λυρικού έργου τού Σε- 
φέρη. Τό έργο αυτό δέν μάς προσφέρεται ίσως παθητικά καί εύ
κολα, δπως τό μεγαλύτερο μέρος τής νεοελληνικής ποίησης. 
Χρειάζεται κάποια προπαρασκευή καί κάποια προσπάθεια άπό 
μέρους μας γιά νά μπορέσουμε νά τό δεχτούμε καί ν’ αφομοιώ
σουμε τήν αισθητική του συγκίνηση. Ή ένεργός αύτή συμμετοχή 
τού αναγνώστη στό έργο τής ποιητικής δημιουργίας είναι ένας 
άπό τούς βασικούς σκοπούς τής νέας ποίησης.

"Οταν κάποτε έρωτήθηκε ό Βαλερύ γιά τή σημασία ενός ποι
ήματος του έδωσε τήν έξης βαρυσήμαντη απάντηση: «Τό άληθινό 
νόημα τού ποιήματος μου», είπε, «είν’ εκείνο πού τού δίνει ό ανα
γνώστης του. Αύτό πού τού δίνω εγώ δέν μπορεί νά ενδιαφέρει 
τούς άλλους». Κι’ ό Σεφέρης διατυπώνοντας τήν ίδια γνώμη έγρα
ψε κάπου: «Ό ποιητής έρχεται πρός εμάς μέ τις δικές του εμπει
ρίες κι’ εμείς πηγαίνουμε πρός αύτόν, δπως μπορούμε, μέ τις δι
κές μας». Κι’ αλήθεια, χωρίς τήν ενεργό πνευματική συμμετοχή 
μας δέν είναι δυνατό νά πραγματοποιηθεί ή αληθινή ποιητική μυ
σταγωγία. Πρέπει νάμαστε παρασκευασμένοι, νά βασανίσουμε τή 
σκέψη μας, νά καταπονήσουμε τή μνήμη μας, νά έξάψουμε δημι
ουργικά τή φαντασία μας, γιά νά επιτύχουμε επαφή μέ τό μεγάλο 
μύστη, τόν ποιητή, καί νά μπορέσουμε νά τόν παρακολουθήσουμε 
στά ψηλά του πετάγματα. Μόνο τό άβαθές καί τό άπλό μας προσ
φέρεται στή ζωή εύκολα. "Ο,τι είναι βαθύ καί πολυσύνθετο χρειά
ζεται μελέτη καί διανοητικήν προσπάθεια.

Αυτή τή μελέτη καί τή διανοητικήν προσπάθεια ζητά άπό τόν 
αναγνώστη της κι’ ή ποίηση τού Σεφέρη. Είναι αλήθεια πώς πολ
λά σημεία της φαίνονται στό πρώτο κοίταγμα παράξενα κ’ ερμητι
κά κλειστά. Οταν όμως μελετηθούν μ’ επιμονή κι’ άγάπη, πίσω άπό 
τούς σκοτεινούς κατ’ επίφαση στίχους των θ’ ανοίξουν — σάν γα
λανοί κύκλοι πίσω άπό μαύρα σύννεφα—βαθειές φωτεινές προ
οπτικές.

Γι’ αύτό ό Σεφέρης αγαπήθηκε τόσο πολύ άπό δικούς μας καί 
ξένους. Γιατί δέν είναι άπλώς ένας ποιητής. Είναι ένας διανοητής 
κΓ ένας μύστης, πού ξαναγυρίζει τήν ποιητική τέχνη στό θεμελιώ
δη ρόλο της: νά συγκινει, νά εμπνέει, νά εξυψώνει καί νά παρορμα 
ήθικά καί δημιουργικά τόν άνθρωπο. Τόν άνθρωπο όποιος κΓ αν 
είναι, σ’ όποιαδήποτε τάξη κΓ αν ανήκει, σ’ όποιαδήποτε φυλή
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Γι’ αυτό δίκαια έλέχθη, πώς ό Σεφέρης εδωσε μέ την ποίησή του 
στα Ελληνικά γράμματα χαρακτήρα παγκόσμιο, καί κέρδισε ό 
ίδιος τόν τίτλο του Εύρωπαίου ποιητή.

Όσοδήποτε δμως κι’ αν διεύρυνε τά όρια τής ποίησής του, 
όσοδήποτε κι’ αν ή τέχνη του διασκέλισε τά σύνορα τής πατρίδας 
του, ό Σεφέρης έμεινε, σ’ δλο του τό βάθος καί τήν έκταση, ό πι
στός τής Ελληνικής παράδοσης. Ό ποιητής του καιρού του καί 
του τόπου του.

'Όπου καί νά σέρνει τά βήματά του, οπού καί νά στρέψει τις 
μνήμες καί τή φαντασία του, ή Ελλάδα τόν ακολουθεί. Ή Ελλά
δα των μεγάλων παραδόσεων, των ποιητικών άναμνήσεων καί των 
ήρωϊκών ιδανικών. 'Η Ελλάδα του θρύλου καί του ονείρου. Ή 
Ελλάδα τής μεγάλης ’ιδέας. 'Η Ελλάδα, πού μέσα στό αθάνατο 
πνεύμα της έκλεισε τις αγωνίες καί τις αναζητήσεις τού ανθρώ
που — τόν ανέβασε ψηλά στον ούρανό γιά νά πάρει τή φωτιά άπό 
τούς θεούς, καί τόν έκλεισε στά Τάρταρα γιά νά μάχεται μέ τήν 
ίδια του τή μοίρα.

Αύτή τήν Ελλάδα—σύμβολο, τήν Ελλάδα—ιδέα άντιμετωπί- 
ζει παντού στό φωτεινό πέρασμά του ό ποιητής. Καί μ’ αυτήν σφρα
γίζει, άπ’ άρχής μέχρι τέλους τήν τέχνη του:

Σφυρίζουν τά καράβια τώρα πού βραδιάζει στον Πειραιά 
σφυρίζουν ολοένα σφυρίζουν μά δεν κουνιέται κανένας άργάτης 
καμμιά άλυσίδα δεν έλαμψε βρεμένη στό στερνό φώς πού βασιλεύει 
ό καπετάνιος μένει μαρμαρωμένος μες στ’ άσπρα καί στά χρυσά.

"Οπου καί νά ταξιδέψω ή Ελλάδα μέ πληγώνει...

[Με τόν τρόπο τοϋ F.^.J
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