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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΝ ΚΥΠΡΟΝ»

’Αποτελεί παλαιόν παράδοσιν ή καλλιέργεια τών γραμμάτων και τών 
τεχνών είς τήν Κύπρον. Ή ακτινοβολία τοΰ Ελληνικού πνεύματος καί τής 
Ελληνικής αρετής είς τόν ζωτικόν χώρον τής Μέσης ’Ανατολής ύπήρξεν έν 
άπό τά κυριώτερα καί τά πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής ιστορίας 
τής νήσον μας.

Ή παράδοσις αύτη παρέμεινε πλουσία καί γόνιμος μέχρις ήμών. Καί 
δέν θά ήτο υπερβολή νά εϊπωμεν ότι ό ρόλος τών πνευματικών μας ανθρώπων 
είς τό έργον τής άπελευθερώσεως υπήρξε, τηρουμένων τών αναλογιών, ανά
λογος πρός τόν ρόλον τών εγκυκλοπαιδιστών κατά τήν μεγάλην Γαλλικήν 
έπανάστασιν.

Μέ τήν άπόκτησιν όμως τής ελευθερίας, τό έργον τών πνευματικών άνθρώ- 
πων δέν τερματίζεται. Εισέρχεται είς νέαν φάσιν. Υπάρχει πλούσιον υλικόν 
εκ τοΰ άγώνος διά νά παράσχη θέματα πρωτοτύπου πνευματικής δημιουργίας, 
επί πλέον δέ προβάλλει ή άνάγκη ύγιοΰς πνευματικής καθοδηγήσεως καί 
άνυψώσεως τοΰ λαοΰ μας.

'Η «Φιλολογική Κύπρος» έκδίδεται κατά τάς στιγμάς αύτάς καί οί σκοποί, 
τούς όποιους τάσσει, είναι εύγενεϊς. Εύχόμεθα είς αύτήν πλήρη εύόδωσιν 
τών έπιδιώξεών της καί άναμένομεν ότι είς τάς σελίδας της θά διερμηνευθή 
πιστώς τό πνεϋμα τοΰ λαοΰ μας καί θά άποκρυσταλλωθοΰν είς τήν ύψηλήν 
μορφήν τής τέχνης, τά Ιδεώδη τά όποια ώδήγησαν είς τόν άγώνα καί τήν 
άπελευθέρωσιν.

’Εάν ό προορισμός τής τέχνης είναι υψιστος διά κάθε λαόν, τοΰτο ισχύει 
ιδιαιτέρως διά τόν λαόν τής Κύπρου, ό όποιος σήμερον εισέρχεται είς έν νέον 
στάδιον καί έχει άπόλυτον άνάγκην τών εύγενών έκείνων ιδεωδών καί τών 
υψηλών συμβόλων, τά όποια διαμορφώνει ή εθνική Τέχνη.

Μέ τήν ελπίδα ότι οί πνευματικοί άνθρωποι τής νήσου μας θά φανούν 
άντάξιοι τών προσδοκιών καί ότι θά άρθοΰν είς τό ύψος τών άγώνων τοΰ 
λαοΰ μας, άπευθύνομεν επί τή εύκαιρία τούτη εγκάρδιον χαιρετισμόν καί εύχό
μεθα είς αύτούς έργον έν παντί γόνιμον καί έμπεποτισμένον άπό τό ήθικόν 
πνεΰμα καί τήν ύψηλήν έξαρσιν καί άρετήν τού λαού μας.

8 Μαρτίου 1960 f Ό Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Τυπογραφεία ZAB ΑΛΛΗ, Λευκωσία.
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Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙ

ΚΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ
(σύντομος σκιαγραφία)

512 - 449 π.Χ.

Ό Κίμων ό ’Αθηναίος είναι ό Έλλην στρατηγός καί πολιτικός τής αρχαίας 
Ελλάδος, ό όποιος εϊναι αμεσότατα συνδεδεμένος μέ τήν Κύπρον. Άναμφι- 
σβήτως δέν υπάρχει Κύπριος ολίγον μορφωμένος, ό όποιος νά άγνοή τήν 
μεγάλην ταύτην φυσιογνωμίαν καί ό όποιος νά μή έδιδάχθη καί είς τό δημοτικόν 
άκόμη σχολείον, όποιος ύπήρξεν ό άνήρ ούτος, του όποιου ό Θάνατος πρό 
τοΰ Κιτίου έθεσε προσωρινός τέρμα είς τάς τότε επιδιώξεις τής ελληνικής 
πολιτικής άγωνιζομένης νά άπαλλάξη τήν Κύπρον άπό τής περσικής 
κυριαρχίας.

Ή έμφάνισις τοΰ Κίμωνος είς τήν Ελληνικήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν 
σκηνήν συμπίπτει πρός τήν λαμπροτέραν περίοδον τής άρχαίας ελληνικής 
ιστορίας, ιδιαιτέρως δέ τών ’Αθηνών. Υιός τοΰ περιφήμου στρατηγού καί 
νικητοΰ τοΰ Μαραθώνος Μιλτιάδου έκληρονόμησε παρά τοΰ πατρός του 
όχι μόνον τό στρατιωτικόν δαιμόνιον, τό όποιον ουτος καί περαιτέρω άνέπτυ- 
ξεν, άλλά πρός παντός τά ιδεώδη έκεϊνα, τά όποια ώδήγουν τόν άνδρα τούτον 
κατά τήν πρώτην σοβαρόν σύγκρουσιν τών Ελλήνων πρός τούς βαρβάρους 
επιδρομείς έν Μαραθώνι καί είς τόν όποιον ώς νικητήν κατ’ έξοχήν άνήκει ό 
έπαινος τοΰ γνωστού Σιμωνιδείου έπιγράμματος τοΰ γραφέντος πρός τιμήν 
τών ’Αθηναίων Μαραθωνομάχων, ότι δηλ. ουτοι έν τώ άγώνι έκείνω προε- 
μάχουν πάντων τών Ελλήνων. Ό Κίμων είναι ό συνεχιστής τής παραδό
σεως ταύτης, καθ’ ήν οί ’Αθηναίοι ήσκησαν ήγεμονικήν θέσιν έν τώ ύπέρ 
ύπέρ έλευθερίας τών Ελλήνων άγώνι.

Ή έμφάνισις τοΰ Κίμωνος είς τήν στρατιωτικήν σκηνήν γίνεται είς νεαρω- 
τάτην ήλικίαν καί δή άμέσως μετά τό τέλος τών άμυντικών τών Ελλήνων 
κατά τών Περσών νικηφόρων άγώνων (479 π.Χ.). Φίλος καί συνεργάτης 
τοΰ Άριστείδου άφιέρωσεν εαυτόν έξ άρχής είς τήν όργάνωσιν τής άθηναϊκής 
συμμαχίας τής Δήλου, τής κατόπιν έξελιχθείσης είς ήγεμονίαν. Ή σκληρά 
μεταχείρισις του νικητοΰ πατρός του ύπό τών ’Αθηναίων ολίγον μετά τήν 
μεγαλειώδη νίκην του έν Μαραθώνι δέν συνετέλεσεν είς τήν άπογοήτευσιν τοΰ 
νεαροΰ υίου του, άλλά τούναντίον τόν ένίσχυσεν είς μίαν προσπάθειαν νά 
άναδείξη τήν πόλιν του άξίαν έαυτής, άπηλλαγμένην τών ταπεινώσεων τών 
πολιτικών άντιθέσεων, ύπό τών όποιων αυτή κατετρύχετο τούλάχιστον 
άπό τών χρόνων τού Σόλωνος, άν μή καί προηγουμένως. Ή σύνδεσις του 
Κίμωνος πρός τόν δίκαιον ’Αριστείδη ν εϊναι ένδεικτική τών τάσεων καί τής 
πίστεώς του είς τήν άξίαν τής ήθικής άνωτερότητος τοΰ άνθρώπου, καί δή τοΰ 
Έλληνος, καί τήν άνάγκην έξυγιάνσεως τών ’Αθηναίων άπό τά πάθη τής 
στιγμής.

Υπήρξε διά τούτο ό έλληνικώτατος τών ’Αθηναίων στρατηγών καί 
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πολιτικών τών μετά τούς περσικούς πολέμους χρόνων αιρόμενος ύπεράνω 
τής στενής άντιλήψεως τής πόλεως καί πατρίδος. Πολιτικός άστήρ υπήρξε 
δι’ αύτόν τό ιδεώδες τής έλευθερίας καί τής άρετής, μέσον δέ ή συνένωσις όλων 
τών Ελλήνων είς μίαν κοινήν καί ήνωμένην δύναμιν. Ούχί μικρά ύπήρξεν 
ή συμβολή του είς τήν δημιουργίαν τής ’Αθηναϊκής συμμαχίας τής Δήλου. 
Ή δευτέρα αύτοΰ σημαντική πράξις, νά μεταφέρη τά οστά τοΰ Θησέως έκ 
Σκύρου είς τάς ’Αθήνας, άπεδείκνυε τάς πολιτικός του άντιλήψεις έτι περισσό
τερον, δηλ. τήν πίστιν του είς τήν άξίαν τών ’Αθηνών ώς δυνάμεως πολιτικής 
καί πολιτιστικής καί τήν έκτίμησιν πρός τό έργον τό άποδιδόμενον είς τόν 
Θησέα, τής συνενώσεως δηλ. όλων τών κατοίκων τής ’Αττικής είς μίαν πόλιν, 
τάς ’Αθήνας, άφοΰ προηγουμένως άπήλλαξεν ουτος τήν χώραν άπό όλους 
τούς κακούργους, οί όποιοι έλυμαίνοντο αύτήν. Ουτω ό Θησεύς γίνεται τό 
σύμβολον τοΰ Κίμωνος καί ώς τοιοΰτο παραμένει είς πάσαν τήν πολιτικήν 
καί τήν στρατιωτικήν του σταδιοδρομίαν.

Ή εύγενής καταγωγή τοΰ Κίμωνος, τά σπάνια στρατιωτικά του χαρί
σματα, ή συνεργασία του μέ τόν δίκαιον ’Αριστείδη ν καί ή πολιτική του εύθύτης 
τόν ώδήγησαν ταχέως πρός τήν άνοδον. Αί Άθήναι εύρον είς τό πρόσωπόν 
του, όταν μάλιστα ό Θεμιστοκλής δέν ήδύνατο διά τούς γνωστούς λόγους 
νά άσκήση έπίδρασιν είς αύτάς, τόν άξιον άρχηγόν, όποιον δέν ήδυνήθησαν 
νά έχουν οί Λακεδαιμόνιοι ούτε ζώντος τοΰ νικητοΰ τών Πλαταιών Παυσανίου 
ούτε καί μετά τόν θάνατόν του. Ή άνάμειξίς τοΰ Κίμωνος είς τήν έσωτερικήν 
πολιτικήν τής πόλεως του έβαινε παραλλήλως πρός τήν έξωτερικήν του 
πολιτικήν. Κατέστη ουτω ό ένδεδειγμένος άρχηγός ό έκπροσωπών τό άθη- 
ναϊκόν πνεύμα, ό φιλόπολις άνήρ, ό όποιος πρός τοϊς άλλοις έκόσμησε τήν 
πόλιν ώς πρώτος πολιτικός τών χρόνων τούτων διά μνημειωδών έργων, 
καί ό όποιος έταξεν ώς κύριον προορισμόν τής ζωής του τήν συνέχισιν τού 
άγώνος κατά τών Περσών, τήν άπελευθέρωσιν όλων τών ελληνικών πόλεων 
άπό τόν περσικόν ζυγόν μέχρι τής άνατολικής έσχατιάς τής Μεσογείου καί 
τήν συνένωσιν πασών τών ελληνικών δυνάμεων είς τήν δημιουργίαν μιάς 
ήνωμένης συμμαχίας, ή όποια νά καταστή τό προπύργιον κατά πόσης περ
σικής έπιβουλής καί τό άσφαλές ορμητήριον τής έπικρατήσεως, διό του κατ’ 
αύτών άγώνος τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού καί τών ελληνικών Ιδεωδών. Διά 
τούτο δικαίως έχαρακτηρίσθη αύτός είς τήν βιογραφίαν τού Πλουτάρχου ώς 
ό άριστος τών Πανελλήνων. Κορύφωμα τής στρατιωτικής δράσεώς του ύπήρ
ξεν ή παρά τόν Εύρυμέδοντα διπλή κατά τών Περσών νίκη, ή όποια ϊσταται 
ίσαξία πρός τάς λαμπρός νίκας τής Σαλαμϊνος καί τών Πλαταιών. Καί όπερ 
σπουδαιότερον διά τούς χρόνους έκείνους, ό Κίμων έπέζησεν έπί μακρόν τών 
νικών του ώς τιμή μένος θριαμβευτής καί ούχί όπως τόσοι άλλοι. Διά τοΰτο 
εϊναι πολύ δικαιολογημένα όσα περί αύτοΰ έγκωμιαστικά λέγει ό Πλούταρχος 
είςτόν βίοντου (XII). «Καί μήναύτοΰ γε τοΰ μεγάλου βασιλέως ούδείς έταπείνωσε 
καί συνέστειλε τό φρόνημα μάλλον ή Κίμων. Ού γάρ άνήκεν έκ τής Ελλάδος 
άπηλλαγμένον, άλλ’ ώσπερ έκ ποδός διώκων, πριν διαπνεΰσαι καί στήναι 
τούς βαρβάρους, τά μέν έπόρθει καί κατεστρέφετο τό δέ άφίστη καί προσήγετο 
τοϊς Έλλησιν, ώστε τήν άπ’ ’Ιωνίας ’Ασίαν άχρι Παμφυλίας παντάπασι 
Περσικών όπλων έρημώσαι».
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Τρία εϊναι τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού Κίμωνος. Ή άντί- 
θέσίς τον πρώτον πρός τό δημοκρατικόν κόμμα, τοΰ όποιον ήγοΰντο ό ’Εφιάλ
της καί ό Περικλής καί ό προσανατολισμός πρός τήν σνντηρητικήν αριστο
κρατικήν μερίδα, δεντέρα ή ίσχνρά έκτίμησις τής σνμμαχίας πρός τήν Σπάρτην 
καί ή άπό κοινού μετ’ αύτής δρασις πρός πραγματοποίησιν τον κνρίον πολιτι
κού τον σκοπού, ό όποιος ώς τρίτον γνώρισμα τής ζωής τον ήτο, δηλ. ό 
άπελευθερωτικός και εθνικός άγών κατά τών Περσών. Διά πάντα ταΰτα 
ήγωνίσθη μετά πάθονς, πραγματικής ανταπαρνήσεως καί φιλοπατρίας. Άπό 
παραδόσεως άπεστρέφετο τήν δημαγωγίαν, άν και έγνώριζε νά κολακεύη 
τό πλήθος καί νά έκλέγηται πανηγνρικώς νπ’αύτού ώς στρατηγός. Έκ πε- 
ποιθήσεως εΐργάσθη ύπέρ τής κοινής σνμμαχίας ’Αθηνών καί Σπάρτης όχι 
ύπό τήν ήγεμονίαν τής πρώτης, άλλ’ ύπό τήν μορφήν δναδικής άρχής. Ύπέ- 
στη καί τάς σννεπείας τών άρχών τον μετά πάθονς καί αύταπαρνήσεως. ’Αντί- 
κρνσεν οντω τήν περιφρόνησιν τού εξοστρακισμού, όπως τήν ύπέστη καί 
ό άρχηγός τον Αριστείδης. Άλλά καί εν τή εξορία ενρισκόμενος δέν άπηρνήθη 
τήν πατρίδα τον, άλλά τονναντίον, όταν αντη νπό τήν άρχηγίαν τού άντι- 
πάλον τον Περικλέονς ήγωνίζετο τόν άγώνα έπιβιώσεως κατά τής εν τώ 
μεταξύ άναλαβούσης τήν ίσχύν της Σπάρτην, δέν έδίστασε νά θέση έαντόν 
εις τήν ύπηρεσίαν τής πατρίδας τον προσελθών εις τό παρά τήν Τάναγραν 
τής Βοιωτίας άθηνάίκόν στρατόπεδον, προσέφερεν έαντόν εις ταύτην, διά 
νά άγωνισθή ώς άπλούς στρατιώτης ύπέρ αύτής. Εϊναι τούτο έξαίρετον 
δείγμα φιλοπατρίας καί ήθικής άνωτερότητος, όποιον σπανίως παρονσιάσθη 
εϊς τήν ιστορίαν. Ή προσφορά τον, ώς γνωστόν, άπεκρούσθη, άλλά τό 
ήθικόν τον ύψος κατίσχνσε τοσοΰτον, ώστε μετ’ ολίγα έτη νά άνακληθή έκ τής 
εξορίας, διά νά τοΰ έμπιστενθή ή πόλις καί πάλιν τάς τύχας της.

Τό παλαιόν όνειρον τού Κίμωνος, τής έκμηδενίσεως τής περσικής άρχής 
έκ τής Ανατολικής Μεσόγειόν, επανέρχεται καί πάλιν πρός πραγματοποίησιν. 
Καθίσταται τούτο έπιτακτικώτερον τώρα, διότι εϊχε προηγηθή ή καταστροφή 
τού άθηναϊκού στόλον εις τήν Αϊγνπτον, ή όποια έγινε διαρκούσης τής εξορίας 
τον. Εϊχεν άποδειχθή ότι ούδείς πλήν αύτοΰ ήτο δννατόν νά όδηγήση 
τήν πόλιν τών Αθηναίων καί πάλιν πρός τήν νικηφόρον πορείαν, ή όποια 
ήρχισεν, ώς εϊπομεν, μετά τό τέλος τών περσικών πολέμων. Κέντρον καί 
σκοπός τών νέων επιχειρήσεων ήτο τώρα ή Κύπρος. Αντη ενσαρκώνει τήν 
ϊδέαν τού άπελενθερωτικού άγώνος, τήν μεγάλην ιδέαν τοΰ Ελληνικού κόσμον, 
θά έλέγομεν σήμερον.

'Η ελληνική αντη νήσος, ή όποια εϊχε γνωρίσει άλληλοδιαδόχως άπό 
πολλών αιώνων τήν ξενικήν, ιδίως τήν άνατολικήν κνριαρχίαν, άπό τών 
Άσσνρίων μέχρι τών Αίγνπτίων καί τών Περσών, άφοΰ μάτην εϊχεν άγωνισθή 
ύπό τόν ηρώα Όνήσιλον μερικός δεκαετηρίδας ένωρίτερον διαρκούσης τής 
ιωνικής έπαναστάσεως, διά νά άνακτήση τήν έλενθερίαν της, ύπήρξεν άμέσως 
μετά τούς περσικούς πολέμονς τό πεδίον τοΰ σννεχοΰς άνταγωνισμοΰ περί 
τής επ’ αύτής κνριαρχίας μεταξύ τών Ελλήνων άφ’ ενός, τών Σπαρτιατών 
πρώτον καί τών Αθηναίων έπειτα, καί τών Περσών βοηθουμένων ύπό τών 
Φοινίκων άφ’ ετέρου. Τριάκοντα ολόκληρα έτη διεξήγετο πραγματική 

διελκυστίνδα μεταξύ τής ελευθερίας καί τής δουλείας. Ό Κίμων εϊχε διαδρα
ματίσει καί προηγουμένως ήγετικόν ρόλον εις τήν προσπάθειαν άπελευθε- 
ρώσεως τής νήσου, κατά τούς χρόνους τής ναυμαχίας τοΰ Εύρυμέδοντος. Άλλ’ 
ή εξορία του καί ή καταστροφή τών Αθηναίων εις τήν Αίγυπτον δέκα περίπου 
έτη μετά τήν περιλάλητον νίκην τού Εύρυμέδοντος ήμπόδισαν τήν στα- 
θεροποίησιν τών επιτυχιών καί ή νήσος δι’ άλλην μίαν φοράν ύπετάγη ύπό τήν 
ήνωμένην ίσχύν τών Περσών καί τών Φοινίκων.

Διά τούτο τό έργον, τό όποιον άνελάμβανεν ό Κίμων ολίγον μετά τήν 
επάνοδόν του εις τάς Αθήνας έκ τής έξορίας, ήτο έργον ύπερτάτης έθνικής 
σημασίας, άλλά ταύτοχρόνως καί έργον άποκαταστάσεως τού γοήτρου τών 
Αθηνών ώς δυνάμεως δυναμένης νά προκαλέση τήν ήνωμένην περσοφοινικι- 
κήν δύναμιν καί έπιβληθή έπ’ αύτής. ‘Η άνάθεσις τής τοιαύτης έπιχειρήσεως 
εις τόν Κίμωνα ήτο έπιβεβλημένη, διότι ούτος ήτο ό μόνος Αθηναίος στρατη
γός ό παρέχων έχέγγυα έκ τής δράσεως τοΰ παρελθόντος περί έπιτυχίας καί 
εις τήν προκειμένην περίπτωσιν παρά τήν διαφοράν τοΰ χαρακτήρος των. 
‘Η έπιβλητικότης τής τοιαύτης ναυτικής πορείας πρός άνατολάς δύναται νά 
παραβληθή πρός τήν άνάλογον μετά τινας δεκαετηρίδας τών Άθηαίων πρός 
δυσμάς κατά τής Σικελίας. Ό Πλούταρχος μάς πληροφορεί τό εξής άνέκδοτον 
προ τής άναχωρήσεως τοΰ στόλου : «’Ήδη δέ παρεσκευασμένων άπάντων 
καί τοΰ στρατού παρά ταϊς ναυσίν όντος όναρ εϊδεν ό Κίμων. Έδόκει κύνα 
θυμουμένην ύλακτεϊν πρός αύτόν, έκ δέ τής ύλακής μεμιγμένον άφεϊσαν 
άνθρώπου φθόγγον είπεϊν : Στεϊχε φίλος γάρ έση καί έμοί καί έμοϊς σκυλά- 
κεσσιν». Ό Άστύφιλος ό Ποσειδωνιάτης, άνήρ μάντις καί φίλος τοΰ Κίμωνος 
ήρμήνευσε τό όναρ ότι έσήμαινε τό θάνατον αύτοΰ. Έπηκολούθησε θυσία 
εις τόν θεόν Διόνυσον. «Ό μέν μάντις, συνεχίζει ό Πλούταρχος, άπέτεμε τό 
ίερεϊον, τοΰ δ’ αίματος τό πηγνύμενον ήδη μύρμηκες πολλοί λαμβάνοντες κατά 
μικρόν έφερον πρός τόν Κίμωνα καί τοΰ ποδός περί τόν μέγαν δάκτυλον περιέ- 
πλαττον, έπί πολύν χρόνον λανθάνοντες». Ό Κίμων, συνεχίζει ό βιογράφος 
του, «τώ γιγνομένω προσέσχε», άλλά δέν άπέστη τού έγχειρήματος, διότι 
δέν ήδύνατο νά άναστείλη τήν έκστρατείαν. Διότι κύρια ψυχικά έφόδια 
τοΰ Κίμωνος ήσαν ή τόλμη καί ή σύνεσις. Ταΰτα έλαμψαν καί τώρα. Πλεύσας 
προσωρμίσθη πρώτον εις τό Μάριον, εις τά δυτικά τής νήσου, άπηλευθέρωσε 
τοΰτο καί έπειτα κατηυθύνθη πρός τό Κίτιον. Τούτο ήτο τό φοινικικόν κέντρον 
καί ή πτώσις αύτοΰ θά έξησφάλιζε τήν κυριαρχίαν τών Ελλήνων έπί τής 
νήσου καί ίσως τήν οριστικήν άπαλλαγήν της άπό τούς Φοίνικας καί τούς 
Πέρσας.

Ό Κίμων παρά τήν δοθεϊσαν μαντείαν έβάδισεν εύθύς πρός τόν σκοπόν. 
Ήδιαφόρει πρό τού άποτελέσματος τοΰ προσωπικού. Έκεϊνο, τό όποιον 
έκυριάρχει εις τήν ψυχήν του, ήτο ή άνάγκη ή έπιτακτική τής άπελευθερώσεως 
τής Κύπρου. Άλλ’ άτυχώς ή δοθεϊσα μαντεία έπρόκειτο νά έπαληθεύση. 
Ό Κίμων εις τόν άγώνα πρό τής πόλεως έπεσεν εϊτε νοσήσας εϊτε τραυματι- 
σθείς, ώς άλλη πληροφορία άναφέρει. Ό θάνατος τοΰ ήρωος ύπήρξε τό λαμ- 
πρότερον έπιστέγασμα τής λαμπροφόρου σταδιοδρομίας του, άλλ’ ούχί 
καί τό τέλος. Όπως μάς πληροφορεί ό Θουκιδίδης (Α, 112) «Κίμωνος άπο-
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θανόντος καί λιμού γενομένου (’Αθηναίοι) άπεχώρησαν άπό Κιτίου καί πλεύ- 
σαντες υπέρ Σαλαμϊνος τής έν Κύπρω Φοίνιξι καί Κυπρίοις καί Κίλιξιν έναυ- 
μάχησαν καί έπεζομάχησαν άμα, καί νικήσαντες άμφότερα άπεχώρησαν 
επ’ οϊκου». Ή ζωή, αί νϊκαι καί ό θάνατος τοΰ Κίμωνος κατέστησαν σύμβολον 
τόσον διά τόν ελληνικόν γενικώτερον όσον καί διά τόν Κυπριακόν λαόν είδι- 
κώτερον έ'κτοτε μέχρι τοΰ προσφάτου άπελευθερωτικοΰ άγώνος τής νήσου. 
Διότι τάς παλαιός δυνάμεις τοΰ σκότους άντικατέστησαν νέαι. Άλλ’ ή 
φωτοβόλος μορφή τοΰ Κίμωνος έμενεν ή αυτή. Τά ιδεώδη, διά τά όποια 
ήγωνίσθη καί έπεσεν εκείνος, έξηκολούθησαν νά παραμένουν έκτοτε διά τήν 
Ελλάδα καί τήν Κύπρον ίσχύοντα. Ό τελευταίος άγών έκαμε νά ζήση 
έκ νέου ή μορφή τοΰ Κίμωνος καί δή υπό εύτυχεστέρας συνθήκας.

Ό Πλούταρχος κλείων τήν βιογραφίαν αύτοΰ λέγει τά έξής ένδιαφέροντα 
διά τόν Άθηναϊον τοΰτον ηρώα : «Τιμώσι δέ καί Κιτιεϊς τάφον τινά Κίμωνος, 
έν λοιμω καί γής άφορία τοΰ θεοΰ προστάξαντος αύτοϊς μή άμελεϊν Κίμωνος, 
άλλ’ ώς κρείττονα σέβεσθαι καί γεραίρειν». ‘Η θεία έπιταγή εύρε παρά τοϊς 
Κυπρίοις πλήρη τήν πραγματοποίησίν της. Διότι δέν ύπήρχε μεγαλύτερος 
σεβασμός καί τιμή πρός τήν ύπέροχον μορφήν τοΰ έλληνικωτέρου τών άρχαίων 
στρατηγοΰ άπό τήν συνέχισιν έν Κύπρω έκτοτε μέχρι πρό μικροΰ τοΰ ίδιου 
πνεύματος είς τήν διεξαγωγήν τοΰ άπελευθερωτικοΰ άγώνος καί άπό τήν 
πίστιν τών Κυπρίων είς τά ίδια ιδανικά, διά τά όποια ήγωνίσθη, έπεσε καί 
ένίκησεν έκεϊνος. Καί κάτι άλλο πρέπει νά προστεθή. Ό Κίμων δέν άνήκει 
μόνον είς τήν Λάρνακα, τό παλαιόν Κίτιον, ή όποια τόν τιμά ήδη διά τής 
ύψώσεως τής προτομής του. ’Ανήκει είς ολόκληρον τήν Κύπρον πράγματι 
ώς ό «κράτιστος τών πανελλήνων».

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

Γ. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΕΛΛΑΔΑ : 1941

Ελλάδα, στή μεγάλη τήν πληγή σου 
Σκύβουν κι’ αύτοί οί έχθροί σου.
Τής Πίνδου τά ύψη, οί νέες Θερμοπύλες 
Διάπλατες σ’ άνοίγουνε τίς πύλες 
Τοΰ Παραδείσου.

ΤΑΚΗΣ Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΛΙΓΟΖωΗ ΧΑΡΑ

Μιά μου χαράν εύγενική, λιγόζωη, περασμένη, 
τόσο βαθιά τήν ένοιωσα, π’ άν πέρασε, λές, μένει, 
κλείωντας γιά πάντα κλήρα της — μιά κλήρα εύτυχισμένη — 
νάν άπ’ τόν κόρο άνέγγιχτη κι’ άπ’ τή φθορά νάν ξένη.

Κάτι τ’ άγνό καί τ’ άϋλο μ’ εύλάβεια ξαναπλάθει 
στή θύμηση τόν ήσκιο της, πού τόσο λίγο στάθη. 
Μή τήν άγγίσει, μή, κανείς, καί μή κανείς τή μάθει, 
γιά νάν πάντ’ άβεβήλωτη κι’ άνέγνωρη στά βάθη.

Μονάχα, λές, στό χάδι της εϊχ’ ή ζωή μου άρχίσει, 
κι’ έχ’ ή χαρά μου κείνηνε μι’ άνθάδα τής χαρίσει, 
μιά καλωσύνη κι’ ένα φώς πού δέ θά γοργοσβύσει.
Τέτοιες χαρές νά μπόραγε κανείς νά ξαναζήσει.

Στ’ όνειρογοργοδιάβα της κρυφόνοιωσα νά σμίγει 
μέ τή ζωή κάθ’ έμορφιά καί νά μ’ άχνοτυλίγει 
τό μύρο της, σάν εύωδιά τοΰ κρίνου όντας άνοίγει, 
τοΰ κρίνου πουν, ώς τής χαράς, λίγ’ ή ζωή του, λίγη.

Χερουβικό τό διάβα της. Φιλί πού ροδοσκάζει 
στοργή γιομάτο, καί πού μιάν άγνότη άπαλοστάζει, 
μι’ άγνότη π’ άνθών άρωμα καί δροσοστάλα μοιάζει. 
Τέτοια χαρά, τέτοια χαρά, ψυχή μου, σοΰ ταιριάζει.

Πώς ή ζωή μου θάθελα μαζί της νά τελειώσει.
Σ’ εύχαριστώ γιά τή χαρά, Θεέ, πού μουχεις δώσει, 
γιά τή λιγόζωη χαρά πουχ’ ή ψυχή μου νοιώσει.
Τόση μονάχα κι’ ή ζωή θάθελα νάταν. Τόση.

ΠΟΝΟΣ ΣΕ ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ

’Απόψε σέ μιάν έκσταση τά νοιώθεις όλα νάναι, 
κι’ απόψε κλειοΰν καί τ’ άψυχα στά βάθη τους ψυχή, 
κΓ όλα, σεμνά κι’ εύγενικά καί πράα, ξαγρυπνάνε 
σ’ άμίλητην άνάταση, σέ μύχια προσευχή.
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Κι’ αύτός ό πόνος γιόμισεν εράσμια καλωσύνη* 
κυττώντας μας νά γέρνουμε στή ρέμβη άγαλινά, 
καί, σάμπως ήσκιος τών φτερών πού παν μές στή γαλήνη, 
γλυκαπαλά μας άγγιξε και διάβη αλαργινά.

Μέ φεγγαρόφωτο, θαρρείς, ό πόνος τώρα μοιάζει, 
π’ άχνοκυλάει μειλίχιο κι’ άβρό καί στοργικό, 
και μοιάζει εξομολόγηση δειλή κ’ άκροχαράζει 
κομμένη, σιγομίλητη, γι’ άγάπης μυστικό.

Τώρα, σάν κάναν τά φτερά του πόνου ν’ άπλωθοΰνε, 
τά ξαναδίπλωνε μέ μιας μεταγνωμός κρυφός* 
κΓ άν τ’ άπλωσε, δέ θέλησε οί ψυχές νά πληγωθούνε 
κΓ εύλαβικά τις χάϊδεψε στοΰ φεγγαριού τό φώς.

Μά κι’ όμως. Τώρα εΐν’ ευθιχτη κι’ άδύναμη ή ψυχή μας.
ΓΓ αύτό κι’ ό πόνος — άπαλό κι’ άν έμοιασε φιλί 
κι’ άν σάμπως ήσκιος διάβηκε — χωρίς νά θέλει, άλλοι μας, 
στό διάβα του μάς πλήγωσεν άπόψε πιό πολύ.

’Αλήθεια. Ό πόνος άθελα του κάνει, άχνοπερνώντας, 
όλα νά κλαϊνε πιότερο άπόψε άπ’ άκρη σ’ άκρη, 
καί τό χλωμό φεγγαροφώς, άπάνω μας κυλώντας, 
σμίγει θλιβά τό δάκρυ του μέ τό δικό μας δάκρυ.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Στάθ’ ή ψυχή μας, σάν εσέ, κι’ άδούλωτη κι’ άγνή, 
γι’ αύτό κι’ οί ξένοι, στούς καιρούς, διαβαϊναν ντροπιασμένοι. 
Λές, μοιάζουμε τά πεύκα σου, π’ άν δέρνουν κεραυνοί, 
στέκουν ορθά, μ’ αύτοί, σβυστοί, μένουν βαθιά θαμμένοι.

Καί ρωμαλέο, σά σένανε, ή καρδιά μας τόν σμιλεύει 
τόν πόθο της, κι’ όλόδροσ’ ή ψυχή μας τριγυρνά 
πά στις κορφές σου, νοιώθοντας πώς πέραθε μάς νεύει 
τό δόρυ π’ όρθό κράταγε ή Φειδιακή Άθηνά.

ΓΕωΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

Π. ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
Κάθε άρχαιολογικόν Μουσεΐον περιέχει 

καλλιτεχνικούς θησαυρούς, οί όποιοι έπι- 
τρέπουν είς τόν έπισκέπτην νά μελετήση 
καί έννοήση τήν ιστορίαν τοΰ πολιτισμού 
τής χώρας, τήν όποιαν αί συλλογαί άντι- 
προσωπεύουσιν. Άλλά καί τά Μουσεία, ώς 
ιδρύματα, έχουν καί αύτά τήν ιστορίαν 
των, ή όποια είς πολλάς περιπτώσεις εί
ναι μεγίστου ένδιαφέροντος. Άπό τής ά- 
πόψεως αύτής τό Κυπριακόν Μουσεΐον τό 
όποιον έχει μέχρι τοΰδε ζωήν όγδοήκοντά 
έτών, έμψανίζει ιστορίαν ήτις, είμαι βέ
βαιος, θά ένδιέφερε πάντα Κύπριον. Διά 
τούτο έξέλεξα ώς θέμα του παρόντος άρ
θρου τήν σύντομον έξιστόρησιν τών σπου- 
δαιοτέρων ιστορικών σταθμών είς τήν 
ζωήν του Κυπριακού Μουσείου τό όποιον, 
κατά τήν όμολογίαν πάντων, αποτελεί, δ- 
σον άφορα τήν τέχνην, τό πλέον άξιοθέα- 
τον ίδρυμα τής συγχρόνου Κύπρου.

Προτού ίδρυθή έπισήμως τό Κυπρια
κόν Μουσεΐον ύπήρχον αρχαιολογικοί συλ
λογαί, αί όποΐαι ειχον σχηματισθή συμφώ- 
νως πρός τόν ’Οθωμανικόν Νόμον. Τέσσα- 
ρα έτη μετά τήν άγγλικήν κατοχήν όμάς 
έξεχόντων Κυπρίων πρωτοστατοΰντος καί 
του τότε ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σοφρω- 
νίου ύπέβαλεν είς τόν τότε Μ. Αρμοστήν 
τής Νήσου Sir R. Biddulph, ύπόμνημα διά 
του όποιου έζητείτο ή ϊδρυσις Κυπριακού 
Μουσείου καί ή έν αύτώ συλλογή δλων 
τών ύπαρχόντων αρχαιολογικών θησαυ
ρών. Τήν 15ην Ιουνίου του 1882 έκλήθη συ
νεδρία τών ύποβαλόντων τό ύπόμνημα με
ταξύ τών όποιων πίλήν τού ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου ήτο καί ό Καδής καί ό Μουφτής 
τής νήσου. Ή συνεδρία έγένετο ύπό τήν 
προεδρίαν του Μ. Άρμοστου, τοΰ Captain 
Η.Η. Kitchener (κατόπιν Λόρδου Kitche
ner) έκτελοΰντος χρέη γραμματέως.

Κατά τήν ιστορικήν ταύτην συνεδρίαν 
άπεφασίσθη ή ϊδρυσις τοΰ Κυπριακοΰ Μου
σείου άλλ’ όλίγη πρόοδος έσημειώθη κα
τά τά άμέσως έπόμενα έτη. Έν τούτοις 
κατά τό έτος 1889 εϊχεν ένοικιασθή οικία 
είς τήν έν Λευκωσία όδόν Βικτωρίας διά 
νά χρησιμοποιηθή ώς Μουσεΐον. Τό δέ 
1890 διωρίσθη ώς έφορος ό Εύστάθιος 

Κωσταντινίδης, γνωστός κύπριος ιστορι
κός καί άρχαιολόγος. Τήν 16ην Μαΐου 
1891 τό Κυπριακόν Μουσεΐον ήνοιξε διά 
πρώτην φοράν τάς θύρας του είς τό κοινόν. 
Τό γεγονός τούτο είχε θέσει τέλος είς μίαν 
άξιοθρήνητον κατάστασιν είς τήν όποιαν 
εύρίσκοντο αί άρχαιολογικαί συλλογαί, 
κατάστασιν διά τήν όποιαν ό άγγλος κα
θηγητής John Myres καί ό γάλλος σοφός 
Salomon Reinach είχον δημοσιεύσει πικρά 
παράπονα.

“Εν σημαντικόν βήμα πρός τήν έπιστη- 
μονικήν τοποθέτησιν τών συλλογών τοΰ τό
τε Κυπριακού Μουσείου έσημείωσε ό κα
τάλογος ό συγγραφείς ύπό τού καθηγη- 
τοΰ John Myres καί τού δόκτορος 
Ο. Richter τό 1894, δη.μοσιευθείς δμως πέν
τε έτη άργότερον έν ’Οξφόρδη. Ό κατά 
λογος οδτος διά πρώτην φοράν έθετε τήν 
άρχαιολογίαν τής Κύπρου, ή όποια τόσον 
ύπέφερεν άπό τάς άνασκαφάς έρασιτε- 
χνών, έπί έπιστημονικών βάσεων. Τήν συγ
γραφήν τού καταλόγου εΐχεν άναλάβει ό 
Myres μετά τού Richter άφού ματαίως ή 
τότε έπιτροπεία τού Μουσείου άνεζήτησε 
τήν συμβολήν γνωστών άρχαιολόγων μετα
ξύ τών όποιων ήτο ό Furtwangler, DÜ- 
mmler, Gardiner καί ό έιλλην άρχαιολόγος 
Χρ. Τσούντας.

Κατά τό 1905 έδημοσιεύθη νέος περί 
’Αρχαιοτήτων νόμος τοποθετήσας τήν άρ- 
χαιολογικήν ύπηρεσίαν έπί νέων βάσεων, 
ή διοίκησις δμως τού Μουσείου έξηκολού- 
θει νά εύρίσκεται ύπό έπιτροπείαν τής ό
ποιας προήδρευεν ό Μ. Αρμοστής. Μεταξύ 
τών τότε μελών ήσαν οί Σΐμος Μενάρδος, 
ό Ευστάθιος Κωσταντινίδης καί ό Major 
Chamberlayne ό όποιος συνέγραψε τό γνω
στόν έργον Lacrimae Nicosienses. Έκ τών 
πρακτικών τών συνεδριάσεων έμφαίνεται 
δτι ή έπιτροπεία έπεθύμει διακαώς δπως 
έξευρεθή κατάλληλος χώρος έκτός τών 
τειχών τής Λευκωσίας, έπί τού όποιου νά 
κτισθή νέον συγχρονισμένον κτίριον. Κατά 
τό 1906 είχε συλλεγή άπό συνδρομάς τό 
σεβαστόν τότε ποσόν τών £644 όπότε ό 
τότε Αρμοστής Sir C. A. King Harman 
άνήγγειλεν δτι ποσόν έκ £500 εΐχεν έγ-
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γραφή εις τόν προϋπολογισμόν διά τήν 
οικοδομήσιν νέου κτιρίου. "Αλλαι δωρεαί 
προσεφέρθησαν ύπό τής Συγκλήτου τοΰ 
Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αθηνών και ύπό 
Κυπρίων έγκατεστημένων έν Καΐρω.

Τοιουτοτρόπως κατέστη δυνατή ή άγο- 
ρά χώρου έξωθεν τής Λευκωσίας, του χώ
ρου δπου εύρίσκεται σήμερον τό Κυπρια
κόν Μουσεΐον, ή δ’ έκπόνησις σχεδίων διά 
τό νέον κτίριον άνετέθη εις τόν έλληνα άρ- 
χιτέκτονα Ν. Μπαλάνον έταίρον τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών. 'Η κά- 
τοψις του νέου κτιρίου έβασίζετο έπί όρ- 
θογωνίου σχήματος τής δέ εισόδου προη
γούντο προπύλαια ’Ιωνικού ρυθμου έκ πεν- 
τελικοΰ μαρμάρου. Βεβαίως τό ύπαρχον 
χρηματικόν ποσόν ήτο ανεπαρκές διά τήν 
οίκοδόμησιν ολοκλήρου του κτιρίου καί 
ουτω άπεφασίσθη δπως οίκοδομηθοΰν τά 
προπύλαια καί αί τρεις δυτικαί αϊθουσαι. 
Τό 1909έγένετοή μεταφορά τών συλλογών 
έκ του έπί τής όδου Βικτωρίας οικήματος 
εις τό νέον Μουσεΐον ύπό τήν έπίβλεψιν 
του τότε έφορου Εύσταθίου Κωσταντινίδη.

Τό 1912 έπανελθών έκ τών σπουδών 
του έν ’Οξφόρδη δπου παρηκολούθησε μα
θήματα αρχαιολογίας ύπό τόν καθηγητήν 
Myres ό Κύπριος φιλόλογος Μενέλαος 
Μαρκίδης διωρίσθη έφορος. Αί προσπά- 
θειαι του Μαρκίδου κατηυθύνθησαν άφ’ έ- 
νός μέν πρός τόν πλουτισμόν τών συλλο
γών τοΰ Μουσείου δι’ άνασκαφών, άφ’ έ- 
τέρου δέ πρός ταξινόμησιν καί έκθεσιν τών 
συλλογών τοΰ Μουσείου τοΰ οποίου τό 
σχέδιον συνεπληροΰτο κατά στάδια προσ
τιθεμένων νέων αιθουσών. Ή τελευταία 
αίθουσα, ή ανατολική, ή όποια συνεπλή- 
ρωσε τό όρθογώνιον σχήμα τής κατόψεως 
είχεν οικοδομήθή τό 1924.

Καθ’ δλον τό διάστημα τοΰτο αί συλλο- 
γαί τοΰ Μουσείου είχον πλουτισθή παντο- 
ειδώς. Κατά τό 1913 ό καθηγητής Myres 
βοηθούμενος ύπό τοΰ Μαρκίδου είχεν άνα- 
σκάψει διαφόρους άρχαιολογικούς χώ
ρους οί όποιοι άπέδωσαν εύρήματα διαφό
ρων περιόδων τοιουτοτρόπως δέ πλεΐστα 
κενά είχον πληρωθή. Ό Μαρκίδης είχεν 
έπίσης άναλάβει άνασκαφάς διά τό Μου- 
σεΐον διαρκοΰντος τοΰ πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου τό δέ 1917 είχεν άνασκάψει τμή
μα άρχαίου ναού τής Γολγίας ’Αφροδίτης 
εις τό ’Άρσος τής Μεσαορίας δπου ήλθαν 
εις φώς πλεΐστα γλυπτά καί θαυμάσιον 
χρυσοΰν περιδέραιον. Δυστυχώς ό Μαρκί
δης ήσθένησε προώρως καί οΰτω ή δράσις 

του ώς άνασκαφέως καί συγγραφέως πε- 
ριωρίσθη κατά πολύ. ’Εν τούτοις ό Μαρ
κίδης κατώρθωσε νά έκθέση τάς σύλλο
γός έπαξίως καί νά προσδώση εις τό Μου- 
σείον τήν πρέπουσαν μορφήν του κατό
πτρου του Κυπριακού πολιτισμού.

Έν τώ μεταξύ κατά τό 1927 ήλθεν εις 
Κύπρον ή ύπό τόν καθηγητήν Einar 
Gjerstad Σουηδική άρχαιολογική άποστο- 
λή ή όποια είχε θέσει ώς σκοπόν της τήν 
άνασκαφήν άντιπροσωπευτικών χώρων καί 
τήν συλλογήν ύλικοΰ διά τήν τοποθέτησιν 
τής άρχαιολογίας τής Κύπρου έπί πλέον 
συγχρονισμένων βάσεων. 'Η τοιαύτη έπι- 
χείρησις έστρεψεν έκ νέου τά βλέμματα 
τοΰ άρχαιολογικοΰ κόσμου πρός τήν Κύ
προν, ή όποια κατά τήν πρώτην είκοσιπεν- 
ταετίαν τοΰ παρόντος α’ιώνος είχε τεθή εις 
δευτέραν μοίραν λόγω τών μεγάλων άνα- 
καλύψεων τοΰ Μινωϊκοΰ καί Μυκηναϊκού 
πολιτισμού.

"Οταν κατά τό 1929 είχον έπανέλθει έκ 
τών άνά τήν Ελλάδα καί Ευρώπην σπου
δών μου καί διωρίσθην άρχικώς ώς βοηθός 
έφορος, ή Σουηδική άποστολή εύρίσκετο 
περί τό τέλος τής δράσεως της μετ’ όλίγον 
δέ χρόνον έπρόκειτο νά περιέλθωσιν εις 
τήν κυριότητα τοΰ Μουσείου μέγα μέρος 
τών εύρημάτων τής έν λόγω άποστολής. 
Τοΰτο είχε δημιουργήσει νέα σοβαρά προ
βλήματα έκθέσεως, ταξινομήσεως καί κα
ταγραφής εύρημάτων, ε’ις τό ήδη πλήρες 
Μουσεΐον. Δύο έτη άργότερον ήτοι τό 
1931 διωρίσθην ώς έφορος άπό τήν έπιτρο- 
πείαν τοΰ Μουσείου.

Κατά τά πρώτα τρία έτη ήσχολήθην εις 
τήν δσον τό δυνατόν καλλιτέραν έκθεσιν 
τών συλλογών τοΰ Μουσείου άφιερώνων 
κατά καιρούς χρόνον πρός άνασκαφήν δια
φόρων άρχαιολογικών χώρων έκ μέρους 
τοΰ Μουσείου τοΰ όποιου τά οικονομικά 
μέσα, παρά τήν άρωγήν τής Κυβερνήσεως, 
ήσαν πενιχρά. Είναι γνωστόν δτι αί άνα- 
σκαφαί τάς όποιας άνέλαβον έφερον εις 
φώς τόν μέγαν πλούτον τοΰ πολιτισμού τής 
Κύπρου κατά τήν Νεολιθικήν, Χαλκολιθι- 
κήν καί Χαλκίνην περιόδους.

Έν τώ μεταξύ ή Μουσεογραφία δηλαδή 
ή μέθοδος τής έκθέσεως άρχαιολογικών 
θησαυρών, είχε σημειώσει καταπλη
κτικός προόδους. 'Η νέα μέθοδος έβασί- 
ζετο έπί τής άρχής δτι αί άρχαιολογικαί 
συλλογαί ώφειλαν νά διαιρεθώσι εις δύο 
μεγάλας τάξεις πρώτον διά τό πολύ κοι
νόν καί δεύτερον διά τούς ειδικούς. Ή 

έκθεσις έργων τέχνης διά τό πολύ κοι
νόν ώφειλε νά γίνεται μέ αισθητικήν τοι- 
αύτην ώστε νά θέτη «έν άναγλύφω» έκτι- 
θέμενα έργα περιωρισμένου άριθμοΰ άλλ’ 
έντός έλκυστικοΰ πλαισίου. Αί συλλογαί 
διά τούς ειδικούς έπρεπε νά τοποθετών- 
ται εις ειδικός αίθούσας ε’ις τάς όποιας 
κανόνικώς τό πολύ κοινόν δέν είσήρχετο. 
'Η νέα αϋτη θεωρία συνωψίζετο ώς έξής: 
Δέν είναι ό άριθμός άλλά ό τρόπος μέ τόν 
όποιον έκτίθενται τά έργα τέχνης, δστις 
διδάσκει καί έλκύει τόν έπισκέπτην.

Κατόπιν πολυμήνου ταξειδίου εις Εύ- 
ρωπαίκάς χώρας κατά τό θέρος τοΰ 1934, 
οπότε είχον τήν εύκαιρίαν νά μελετήσω 
τάς νέας μεθόδους τής Μουσεογραφίας, έ- 
πανήλθον εις Κύπρον. 'Η έντύπωσις τήν ό
ποια άπέκτησα άπό τό Κυπριακόν Μου- 
σεΐον κατά τήν έπάνοδόν μου ήτο ότι τοΰτο 
έχρειάζετο ριζικήν μεταρρύθμισιν. ‘Η κα- 
τάστασις τοΰ κτιρίου μέ τά κάθυγρα πατώ- 
ματά του, αί ύπερύψηλοι προθήκαι πεπα
λαιωμένου τύπου καί μαύρου χρώματος 
καί έπί πλέον ή έλλειψις οικονομικών μέ
σων μέ άπεγοήτευσαν άλλά συντόμως ή- 
τοίμασα σχέδιον διά τήν πλήρη άναδιορ- 
γάνωσιν τοΰ Μουσείου έπί συγχρονισμένων 
βάσεων.

Τό ίδιον έτος καί κατά τήν σύντομον 
διαμονήν μου έν Λονδίνω είχον τήν εύκαι
ρίαν νά πλησιάσω ύπευθύνους κύκλους οί 
όποιοι διεχειρίζοντο χρηματικά ποσά δο- 
θέντα ύπό τής Carnegie Corporation τής 
Νέας Ύόρκης, διά τήν άναδιοργάνωσιν καί 
βελτίωσιν Μουσείων Βρετανικών κτήσεων. 
Κατόπιν πολλών προσπαθειών μοΰ έδόθη 
ύπόσχεσις δτι θά παρεχωρεΐτο ποσόν χι- 
λίων λιρών διά τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ 
Κυπριακού Μουσείου. Έν τώ μεταξύ εί
χε δημιουργηθή τό Τμήμα ’Αρχαιοτήτων 
ήρχισε δέ έν ’Αγγλία καί Κύπρω κίνησις 
διά τήν διάσωσιν τών άρχιτεκτονικών μνη
μείων τής Κύπρου.

θά μοΰ ήτο δύσκολον νά περιγράφω 
λεπτομερώς τήν μεγάλην ίκανοποίησίν μου 
έκ τής άνω δωρεάς ήτις μοΰ έδιδε τά μέσα 
διά τήν μεταρρύθμισιν τοΰ Κυπριακοΰ 
Μουσείου καί τήν δημιουργίαν νέας έκθέ
σεως βασιζομένης έπί τής συγχρόνου Μου
σεογραφίας. Χίλιαι λίραι κατά τό 1934 ή
σαν σημαντικόν ποσόν τό δέ πρόγραμμα 
άναδιοργανώσεως έτέθη άμέσως έν ένερ- 
γεία. Τά άποτελέσματα έγένοντο αισθητά 
έντός χρονικού διαστήματος όλιγωτέρου 
τοΰ ένός έτους τόν δέ ’Ιούλιον τοΰ 1935 

)

μετέβην ε’ις συνέδριον τής Βρετανικής Ε
ταιρείας Μουσείων εις Βρυξέλλας καί ά- 
νεκοίνωσα τά άποτελέσματα τής άναδιορ- 
γανώσεως έπιδείξας καί εικόνας τής νέας 
έκθέσεως έν τώ Κυπριακώ Μουσείω. Τοΰ
το άπέφερε νέον ποσόν έκ £400 διά τήν 
κατασκευήν προθηκών συγχρονισμένου τύ
που.

Κατά τήν άναδιοργάνωσιν προσεπάθησα 
δχι μόνον νά έκθέσω τούς θησαυρούς τοΰ 
Μουσείου κατά τρόπον αίσθητικώς έλκυ- 
στικόν (Είκ. 1 -2 ) άλλά συγχρόνως έδοκί- 
μασα νά άναδημιουργήσω έντός τών αιθου
σών τήν άρχαίαν άτμόσφαιραν, διά τής έκ
θέσεως συμπλεγμάτων ή τής κατασκευής 
άναπαραστάσεως σειράς τάφων. Ουτω ή 
αίθουσα τοΰ συμπλέγματος πήλινων άγαλ- 
μάτων έκ τοΰ άρχαίου τεμένους ‘Αγίας 
Ειρήνης παρά τήν Μύρτουν άποτελεΐ μονα
δικόν έκθεμα. (ΕΙκ. 3) Υπόγειος αίθουσα 
τοΰ Μουσείου μετετράπη εις αίθουσαν άνα- 
παραστάσεων τάφων όπου ό έπισκέπτης 
δύναται νά λάβη ιδέαν τοΰ τρόπου ταφής 
τών νεκρών κατά τάς διαδοχικός περιό
δους τοΰ πολιτισμού έν Κύπρω.

Καθ’ δλα τά έτη τά όποια ήκολούθη- 
σαν τήν πρώτην άναδιοργάνωσιν έγίνοντο 
συνεχώς βελτιώσεις συμφώνως πρός τάς έ- 
πικρατούσας μεθόδους τώρα δέ, κατά τήν 
ομολογίαν ειδικών διεθνούς κύρους, τό Κυ
πριακόν Μουσεΐον, είναι έν τών πλέον συγ
χρονισμένων, αίσθητικώς καί έπιστημονι- 
κώς, τής Μεσογείου καί ίσως τής Εύρώ- 
πης.

Ταυτοχρόνως έγίνοντο νέαι προσθήκαι 
εις τό κτίριον τοΰ Μουσείου. Ουτω μέγα 
μέρος τοΰ έσωτερικοΰ ύπαιθρίου χώρου έ- 
στεγάσθη διά νά δημιουργηθώσιν άποθήκαι, 
έργαστήρια, φωτογραφικός θάλαμος καί 
άλλα βοηθητικά δωμάτια. Έπί πλέον άπό 
τοΰ παρελθόντος έτους άνελήφθη μεγάλης 
κλίμακας έπέκτασις τοΰ Μουσείου έντός 
τοΰ πρός βορράν τοΰ όπάρχοντος κτιρίου, 
χώρου. ’Ήδη ή έπέκτασις αυτή εύρίσκεται 
εις προκεχωρημένον στάδιον ε’ις μερικός δέ 
περιπτώσεις ή οίκοδόμησις νέων αιθουσών 
έχει τερματισθή.

Ή νέα αυτή έπέκτασις ή όποια είναι ή 
πλέον σημαντική άπό τοΰ 1935 συμπερι
λαμβάνει αίθούσας έκθέσεως, άποθήκας 
καί γραφεία. Έλπίζεται δτι μόλις έξευρε- 
θή τό άναγκαΐον χρηματικόν ποσόν θά δυ- 
νηθώμεν νά κατασκευάσωμεν καί προθή- 
κας καί νά έκθέσωμεν εύρήματα άπό τάς 
άνασκαφάς αί όποΐαι έγένοντο έν Κύπρω
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είτε υπό του Τμήματος ’Αρχαιοτήτων είτε 
ύπό ξένων αποστολών. Εύρήματα έξ 
Έγκώμης, Μύρτου, Κουκλιών (Πάφου) 
καί άλλων χώρων θά λάβωσι θέσιν εντός 
τών νέων αιθουσών, αί όποϊαι θ’ αύξήσω- 

σι τήν σημασίαν τοΰ Κυπριακού Μουσείου 
ώς ένός τών πλέον αξιοθέατων ιδρυμάτων 
έν Κύπρω Ο).

Π. ΔΙΚΑΙΟΣ

( 1) Διά περιγραφήν τών εν τώ Κυπριακώ Μουσείω εκτεθειμένων θησαυρών ο ανα
γνώστης παραπέμπεται εις τον οδηγόν τοϋ Κυπριακόν Μουσείου υπό H. Δικαίου, 'Ελλη
νική εκδοσις ( 1951 ) 'Αγγλική εκδοσις 1947 καί 1953.

Χάλκινον "Αγαλμα Θεού έξ Έγκώμης.
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Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Tô λογοτεχνικό είδος, στο όποιο δέν 

δόθηκε ποτέ σχεδόν σημασία στήν Κύπρο, 
είναι τό χρονογράφημα. Κι δμως^δέν τού 
ταιριάζει τέτοια τύχη' όχι γ,ιατί είναι άπ’ 
τά σπουδαία λογοτεχνικά είδη, πού άπο- 
τελούν βάθρα πολιτισμού καί κριτήρια· 
ούτε καί γιά τήν τεχνικήν ή όποιαδήποτε 
άλλη τελειότητα του λόγου ή τής σκέψης 
πού τό διακρίνει* άπεναντίας, είναι άπ’ τά 
ταπεινότερα καί προχειρότερα. ‘Η σοβαρή 
λογοτεχνία αρπάζει τή ζωή άπ’ τά μαλλιά 
καί τήν υποτάσσει, σκλαβώνει τίς πιό εύ- 
τυχισμένες, τίς πιό καίριες καί τίς πιό έ- 
πίσημες στιγμές της, καί κρηπιδώνει άπά- 
νω τους καινούργια πολιτιστικά οικοδομή
ματα, δλο καί πιό ψηλά, δλο καί πιο ση
μαντικά, ένώ τό χρονογράφημα περνά 
μέσ’ άπ’ αύτή τή ζωή άνάερα κι’ άνάλα- 
φρα καί μόλις ψαύει αύτές τίς στιγμές.

Μά άφου είναι έτσι, ποιό είναι τό στοι
χείο έκεϊνο πού κάνει τό χρονογράφημα 
άξιο νά τού δοθή σημασία; καί γιά νά 
προχωρήσω άκόμη περισσότερο, ποιό είναι 
τό στοιχείο έκεϊνο πού κάνει τό χρονογρά
φημα άπαραίτητο; άπλούστατα, αύτή κα
θαυτή ή προχειρότητά του, πού βαδίζει χέ
ρι μέ χέρι μέ τήν καθημερινότητα. 'Ο χρο
νογράφος είναι τό παμφάγο φτερωτό, πού 
πέτα έξακολουθητικά πότε πάνω άπό λου
λούδια καί πότε πάνω άπό τσουκνίδες, 
τώρα άνάμεσα σέ τραγούδια καί ύστερα 
άνάμεσα σέ κομμούς, άλλοτε πλάϊ στις 
ομορφιές καί άλλοτε πλάϊ στις πληγές, 
θίγει ·ά πάντα δπως του τά παρουσίασε 
ή έπικαιρότητα, ένίοτε μέ λεπτό πνεύμα 
καί χιούμορ, κάποτε μέ είρωνία καί σαρ
κασμό κι άλλοτε γρατσουνώντας ή σκί
ζοντας σάρκες. Τό ψαύσιμο της ζωής κατ’ 
αύτό τόν τρόπο γίνεται σήμερα χάδι κι 
αύριο φραγγέλιο κι ό άναγνώστης νοιώ
θει καί τά δυό καθημερινά, στήν ώρα τους, 
είτε τό θέλει είτε όχι, άντίθετα πρός τήν 
έπίσημη λογοτεχνία πού θά τοΰ μιλήση 
μονάχα άν αύτός τό θελήση ή άν κατορ- 
θώση νά νοιώση τό βάθος της μέσ’ άπ’ 
τό βάρος τής έξαντλητικής έξέτασης ένός 
όποιουδήποτε θέματος.

Ή προχειρότητα, λοιπόν καί τό άσυ- 
στηματοποίητο τού χρονογραφήματος άντί 
νάναι μειονεκτήματα μεταβάλλονται σέ ά- 

ρετές μέ μεγάλη κοινωνική σκοπιμότητα. 
Στήν Ελλάδα τδνοιωσαν αύτό, κ’ οί έ- 
φη μερίδες θεωρούν τή στήλη τού χρονο
γραφήματος «έκ τών ών ούκ άνευ»’ καί 
δέν θά ήταν ύπερβολή άν λέγαμε πώς ή 
πιό πολυδιάβαστη στήλη είναι αύτή κ’ 
οί πιό άγαπημένοι στό κοινό πνευματικοί 
άνθρωποι είναι οί χρονογράφοι* πολύς κό
σμος δέν γνωρίζει τούς μεγάλους μας λο
γοτέχνες, κανένας δμως δέν βρίσκεται πού 
νά μή γνωρίζη τό Νιρβάνα, τόν Φορτού- 
νιο καί τόν Παλαιολόγο.

Μολονότι στήν Κύπρο, δπως είπα καί 
στήν άρχή τού συνοπτικού αύτού άρθρου, 
ποτέ σχεδόν δέν δόθηκε σημασία στό χρο
νογράφημα, ύπήρξαν έντούτοις καί έφημε- 
ρίδες πού άφιέρωσαν μιά στήλη σ’ αυτό, 
καί λογοτέχνες πού δέν τό περιφρόνησαν. 
Πατέρας τοΰ Κυπριακού χρονογραφήμα
τος μπορεί δίκαια νά θεωρηθή ό «’Ανά
ποδος», πού δέν είν’ άλλος άπ’ τόν άξέ- 
χαστο φιλόλογο Νίκο θ. Άντωνιάδη, πού- 
ταν συγχρόνως καί περίφημος μεταφρα
στής άρχαίων τραγωδιών καί κωμωδιών. 
Στόν «Αιώνα» τής Πάφου, πού γιά ένα 
χρονικό διάστημα τόν διεύθυνε δ ίδιος, ύ
πάρχουν χρονογραφήματά του πού μπο
ρούν νά θεωρηθούν ύποδειγματικά κι ά
πό άποψη έκλογής θεμάτων κι άπό άπο
ψη χιούμορ καί πνεύματος. Τό 1932, πού 
έκδόθηκαν στή Λευκωσία άπ’ τό Νίκο 
Παττίχη τά «'Ημερήσια Νέα», τή στήλη 
τού χρονογραφήματος είχε πάλι ό ’Ανά
ποδος. Τήν ίδια περίπου έποχή — δυό τρία 
χρόνια πιό πριν — στόν «Κυπριακό Φύλα
κα» τής Λευκωσίας μέ τό ψευδώνυμο Idem 
δημοσίευε χρονογραφήματα δ διευθυντής 
τής έφημερίδας μ. Κώστας Κωνσταντινίδης 
καί μέ τό ψευδώνυμο Rosalind ό Κώστας 
’Ασσιώτης κι’ άργότερα δ Λευτέρης Γιαν- 
νίδης καί στή «Λαϊκή» καί «Λαϊκή Δύναμη» 
ό συγγραφέας τού παρόντος άρθριδίου. 
Στήν «Πρωϊνή» ό Κώστας Προυσής κΓ δ 
Τεύκρος Άνθίας. Στήν «Πάφο», στήν 
«Πρωία», στόν «Κυπριακό Κήρυκα» καί 
στον «Κυπριακόν Μέλλον» δ ύποφαινόμενος. 
Στήν «Εσπερινή» δ Άνθίας. Στά «Κυπρι
ακά Γράμματα» ό Νίκος Κρανιδιώτης κι’ 
ό Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου. Στόν 
«Κυπριακό Τύπο» ό Πάνος Ταλιαδώρος
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κι’ ό μ. Θαλής Παπαδόπουλος. Σέ διάφο
ρες έφη μερίδες ό Κώστας Λαβίθης. Καί τήν 
τελευταία όκταετία στήν «Ελευθερία», 
στόν «Κόσμο» καί στήν «Εθνική» δ ύπο- 
φαινόμενος μέ τό ψευδώνυμο, Μ. Άλάσιος. 
Στό «’Έθνος» δημοσίευσε μέ τό ψευδώνυ
μο Κ. Τεμέσης χρονογραφήματα, μέ μορ
φή μάλλον συντόμων διηγημάτων, ό λογο
τέχνης Κ. Χρυσάνθης. Στις Λεμεσιανές έ
φη μερίδες «Παρατηρητή», «Χρόνο» καί «Λα
ϊκόν Βήμα» άσχολήθηκαν μέ τό χρονο
γράφημα οί διευθυντές τους Π. Φασουλιώ- 
της, Δ. Δημητριάδης (Ντόριαν) καί ό μ. 
Ε. Πιτσιλλίδης (Εύσκιος Πεύκης) καί στήν

ΦΡ. Π. ΒΡΑΧΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Μιά ρωμαλέα σύλληψη καί μιά θαρραλέα πράξη)

'Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ξε
κίνησε, χάρη στήν πρωτοβουλία μιας 
χούφτας φωτισμένων έπιστημόνων, τόν Γε
νάρη 1936 — σ’ έποχή, δηλαδή, πού με
σουρανούσε πάνω άπό τό κεφάλι τού λαού 
μας ή απαίσια αποικιακή δικτατορία πού 
άκολούθησε τό πολιτικό ξέσπασμα τού 
1931. "’Ήταν τότε ή εύκαιρία πού νόμιζεν 
ό κυρίαρχος πώς βρήκε γιά νά στραγγα- 
λίση κάθε φωνή, νά συνθλίψη κάθε πνευ
ματική έκδήλωση, νά διαστρέψη τίς συνει
δήσεις τών άνθρώπων... Τήν πλαστογράφη
ση τήν είχεν άναγάγει σέ άλήθεια καί τά 
όργανα του άλώνιζαν σ’ δλα τά πεδία τής 
Κυπριακής ζωής, μή φειδόμενα ούτε καί 
αύτής τής έπιστήμης πού πάσχισαν νά κα
ταντήσουν θλιβερό ένεργούμενο τής πιό ά- 
δίστακτης προπαγάνδας. Είχαν ληφθή δλα 
τά μέτρα γιά νά έκλειψη κάθε όμαδική 
άντίδραση. ΚΓ ό έλληνισμός τής Νήσου, 
κάτω άπό τή σκέπη τής ύπό άπηνή δίωξη 
’Εκκλησίας του καί γύρω άπό τή φλόγα 
πού, παρά τήν άνεμοζάλη τοΰ κακού, κρυ- 
φάναβε στά σχολεία του όπλίστηκε τόν 
προγονικό αύτοσχεδιασμό του κΓ ώρθω- 
σεν όχι μονάχα τό πείσμα τού άπροσκύ- 
νητου άλλά καί' τή γόνιμη θέληση νά δη- 
μιουργήση μέσ’ άπό τό χάος καί ν’ άνοι
ξη δρόμο μέσ’ άπό τό σκοτάδι. "Οπως 
έπος άληθινό στάθηκεν ή άντοχή τού λαού 

πρώτη κι ό Άντρέας Ρολάνδης. Δέν μπο
ρώ νά πώ πώς τό σύντομο αύτό άρθρο 
διεκδικεΐ πληρότητα. Μερικοί χρονογρά
φοι είναι ενδεχόμενο νά παραλείφθηκαν, 
καί κυρίως έκείνοι πού δέν άσχολήθηκαν 
συστηματικά μ’ αύτό τό είδος.

Είναι πάντως γεγονός πώς, τόν τελευ
ταίο καιρό, μαζί μέ τήν προέκταση στήν 
ούσία του Κυπριακού χρονογραφήματος 
σημειώθηκε καί προέκταση στή συμπάθεια 
τού είδους αύτου έκ μέρους τού κοινού, 
πού ανάγκασε τίς έφημερίδες νά τό έπιδι- 
ώκουν.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

σ’ δλα τά όχτακόσια τόσα χρόνια τής 
σκλαβιάς του, δπως έπος γιγάντιο ύπήρ- 
ξεν ό πρόσφατος ’Αγώνας του, έπος έπι- 
βλητικό ήταν κΓ δ,τι ή άτομική πρωτο
βουλία βρήκε τρόπο νά άντιπροβάλη στις 
σατανικές έπινοήσεις τής δικτατορίας.

Ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ή
ταν άπό τίς γενναιότερες έκδηλώσεις τού 
καιρού — μιά ρωμαλέα σύλληψη καί μιά 
θαρραλέα πράξη. ΚΓ ήλθεν όχι μόνο γιά 
νά θεραπεύση μιάν έπείγουσαν άνάγκη άλ
λά καί νά πληρώση μιάν πνευματική άπου- 
σία πού ή ώριμότης κΓ ή ευθύνη τής κυ
πριακής έπιστήμης δέν έπέτρεπε πιά. Ή 
Κύπρος, άνεξάντλητη περίπτωση έρεύνης, 
έπρεπε νά ξεδιπλώση όλόκληρη τήν ψυχή 
της γιά ναρθή ή ιστορική άλήθεια νά συ- 
νειδητοποιήση τήν παράδοση καί νά στε- 
ρεώση τήν πνευματική ζωή τού τόπου — 
άλλά καί γιά νά άναπτύξη στά εύρύτερα 
πλαίσια τής έλληνικής έπιστήμης τήν κυ
πριακή συμβολή.

Ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών έ- 
βαλεν ευθύς έξ άρχής καθαρά καί ρεαλι
στικά τόν σκοπό της: (α) νά περισυλλέ- 
ξη, διασώση, μελετήση καί έκδώση δ,τι 
σχετίζεται μέ τήν Ιστορία, τό γλωσσικό 
ύλικό, τή λαογραφία καί τήν τέχνη τής 
Νήσου, καί (β) νά συγκροτήση μουσείο 
λαϊκής τέχνης, «εις τό όποιον νά συγκεν

τρωθούν καί άμφιέσεις έπιχωριάζουσαι ά- 
πανταχοΰ τής Κύπρου καί άντικείμενα τού 
καθ’ ή μέραν βίου έν χρήσει εις δλην τήν 
Κύπρον ή τινας μόνον συνοικισμούς».

Ή Εταιρεία, παρά τίς πολιτικές άντι- 
ξοότητες καί τίς οικονομικές δυσχέρειες, 
βάδισε τά 24 χρόνια τής ζωής της μέ έπι- 
μονή έκπληκτική — καί πέτυχε σ’ δλη 
τ ή γραμμή. ’Απόδειξη ό όγκος τής πολύ
τιμης έργασίας πού βρίσκεται συμπυκνω
μένη στούς 23 τόμους τού έτήσιου Δελτίου 
της (άρχισε νά έκδίδεται άπό τού 1937), 
τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (1950), οί διά
φοροι διαγωνισμοί, καί δή λαογραψικοί, 
πού κατά καιρούς προκήρυξε, ή συμμε
τοχή της σέ συνέδρια διεθνή, οί λαϊκές 
γιορτές πού ώργάνωσε, ή άπό μέρους τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών βράβευση τών έπι
στη μανικών της έκδόσεων «διά τήν προα
γωγήν τής περί Κύπρου ’Επιστήμης» 
(1946) κΓ ένα σωρό άλλες πρωτοβουλίες 
εύρύτερης πνευματικής καί' έθνικής σημα
σίας δπως ή άπόφαση καί προεργασία 
συγγραφής μεγάλης Ιστορίας τής Κύ
πρου, ή κυκλοφορία σύντομων έπιστημονι- 
κών μελετών έπί τής έλληνικότητος τής 
Νήσου μέσα στά πλαίσια τής προ τών 
προσφάτων Συμφωνιών διαφωτιστικής μά
χης έπί τού Κυπριακού, ή έπί τού αύτού 
θέματος έπαφή μέ τά άνώτερα πνευματικά 
ιδρύματα τού έξωτερικου κ.ά.

Τό έργο τής Εταιρείας Κυπριακών 
Σπουδών έχει δημιουργήσει μιάν ισχυρή 
έπιστημονική παράδοση στόν τόπο, πράγμα 
πού έπιτρέπει γιά τό μέλλον τίς καλύτε
ρες έλπίδες. "Ο,τι τώρα χρειάζεται είναι ή 
ύπό τό φώς τών νέων πολιτικών συνθηκών 

άναπροσαρμογή καί συστηματοποίηση τών 
προσπαθειών της γιά νά άνταποκριθή πλη
ρέστερα στήν υποχρέωση τής εύρύτερης 
άκτινοβολίας. Τοπικώς γιά ν’ άγκαλιάση 
κάθε ζωντανό διανούμενο, νά άξιοποιήση 
κάθε έπιστημονική δημιουργική ίκανότη
τα καί περιπλέον, νά έργασθή γιά νά δώ- 
ση δσο μπορεί περισσότερο βάθος καί 
πλάτος στις σχέσεις μας μέ τό Κέντρο* 
πέρ’ άπό τά στενά μας γεωγραφικά σύνο
ρα γιά ν’ άκτινοβολήση εύεργετικά τήν 
προσφορά μας σ’ δλο τό γύρω μας χώρο. 
Σοβαρή, σοβαρώτατη ή εύθύνη.

Άλλά πιστεύω δτι ή Εταιρεία Κυπρια
κών Σπουδών μπορεί σιγά σιγά ν’ άποβή, 
πράγματι, ένα πρώτης γραμμής έπιστημο- 
νικό κέντρο πού νά χωρέση τό σύνολο τής 
περί τά οίαδήποτε Κυπριακά πράγματα 
έρεύνης καί συγχρόνως ν’ άντανακλα τό 
σύνολο τών οίωνδήποτε έπιστη μανικών έπι- 
τευγμάτων όλοκληρου τού έλληνικου κό
σμου. "Αν δεχθούμε πώς ή Κύπρος δι
καιούται σήμερα άπό τής νέας της θέσεως 
νά έκφράζη σταθερώς τήν διαρκώς κινού
μενη έθνική πολιτιστική πραγματικότητα 
(δέν θά μπορούσαμε νά ποθήσωμεν ση- 
μαντικώτερη άποστολή) πρέπει νά συμφω- 
νήσωμε πώς ή Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών έχει πράγματι πολλά νά έπιδιώξη καί 
νά έπιτελέση.

Σέ στενή συνεργασία μέ τόν «Ελλη
νικόν Πνευματικόν "Ομιλον Κύπρου» θά 
μπορούσε νά καλύψη δλο τό πεδίο τών 
άνησυχιών καί έπιδιώξεων τής πνευματι
κής Κύπρου καί ν’ άγκαλιάση όλόκληρη 
τήν έλληνική μας μοίρα.

ΦΡΙΞΟΣ Π. ΒΡΑΧΑΣ
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Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ
ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

(Πρώτη μορφή)

Διήγημα του ΚΩΣΤΑ ΜΟΝΤΗ

The soldier who died of his injuries following 
Tuesday’s gunbattle at Liopetri was Rifleman 
Daniel Donald Kinsella, aged 20, a regular soldier 
of Crumlin, Dublin.

Ήταν μεγάλη έχπληξη γιά μάςή εί
δηση πώς σκοτώθηκες, Ντάνιελ, πώς σέ 
σκοτώσαμε έμεΐς. Δέν ξέραμε πώς πολε
μούσες έναντίο μας, δέ μπορούσαμε νά φαν
ταστούμε πώς πολεμούσες έναντίο μας. 
θά μάς πης, βέβαια, πώς έχει πολλή φτώ
χεια στό Δουβλίνο, πώς οί γυναίκες σας, 
θρήσκες δπως είναι, κάνουν δσα παιδιά 
μπορούν — δέκα και δεκαπέντε κ’ είκοσι 
πολλές φορές — και πώς ξεχύνουνται πιά 
αύτά στους δρόμους γιά ένα κομμάτι ψω
μί. θά μάς πης πώς τά κορίτσια σας άρα- 
διάζουνται κάθε άπόγιομα στήν όδό Ο’ 
Connell κα'ι περιμένουν μ’ άπίστευτη άθω- 
ότητα νά βρεθή κάποιος πού νά τούς προ- 
σφέρη χωρίς άντάλλαγμα ένα τσάϊ ή ένα 
εισιτήριο κινηματογράφου, θά μάς πης 
πόσο οί δουλειές είναι λιγοστές καί πόσο 
μικρά τά μεροκάματα καί πώς έτσι δ Εγ
γλέζικος στρατός είναι μιά λύση.

Τά ξέρουμε δλα αύτά. Πρώτα—πρώτα 
ξέρουμε καλά τό Δουβλίνο, τ’ άγαπάμε 
τό Δουβλίνο. ’Αγαπάμε τό St. Stephen’s 
Green πού τό καλοκαίρι μέ τήν παραμικρή 
βιαστική άχτίνα λιακάδας γεμίζει άπό χι
λιάδες κόσμο πού ξαπλώνει στ'ις άτέλειω- 
τες σειρές τά καθίσματα καί στό γρασίδι 
κα'ι ξεγυμνώνεται στό χάϊδι του ξέβαθου, 
τ’ αναιμικού σας ήλιου. Είναι πολύ όμορ
φο τό St. Stephen’s Green, Ντάνιελ. Τό 
Phoenix Park; "Οχι, νομίζω είναι πάρα 
πολύ μεγάλο γιά νά τ’ άγαπήσης Κ’ ε- 
π&ιτα ή Χριστουγεννιάτικη κάρτα τής 
Crafton street και τό μελαγχολικό — τι 
έχει διαρκώς; — θολό ποτάμι, ό Liffey. 
’Αλήθεια, πώς προσπαθεί αύτός δ Liffey 
νά περάση χωρίς νά τόν προσέξη κανείς, 
γιατί σου δίνει τήν έντύπωση του φοβισμέ
νου σκυλιού μέ τό σκυμμένο κεφάλι καί 
τήν ούρά στά σκέλια, του κουκουλωμένου 
δδοιπόρου πού έρχεται άπό μακρυά, πού 

πάει μακρυά, πού δέν του περισσεύει σκέ
ψη, δέν έχει καιρό, δέν έχει βλέμμα γιά 
τά ένδιάμεσα; (Μοΰπαν πώς δέν περνά 
μέσ’ άπό άμαρτωλές ύπόγειες στοές κα'ι 
τάφρους παλιών πύργων, πώς άπ’ δ,τι ξέ
ρουν ποτές δέν πέρασε, δέν έχει άναμνή- 
σεις).

’Αλήθεια, θά σέ ρωτούσα, Ντάνιελ, δ 
καταρράχτης του Metal Bridge (έτσι τόν 
λέγατε) πού πήγαινες κάθε άπόγιομα μέ 
τούς φίλους σου δταν ήσουνα μαθητής, 
είν’ άπ’ τό Liffey πού έρχεται;

Πρέπει νά σοΰ όμολογήσω πώς στό προά- 
στειό σου, τό Crumlin, δέν έχω πάει άν 
και δέν έμενα μακρυά, θά πάω όμως δί
χως άλλο τώρα πιά, μόλις ξαναβρεθώ 
στήν ’Ιρλανδία. Πές μου είναι τόσο όμορ
φο όσο τό Templeogue; "Εχει έκεϊνα τά 
ίδια έξοχικά σπίτια, έκεινο τό ίδιο πρά
σινο; Σοβαρά, ποιά μάγισσα σάς έβαψε 
πέρα γιά πέρα πράσινους, ποιός εϊχε τέ
τοια μανία μ’ αύτό τό χρώμα, σ’ δλες του 
τ'ις ποικιλίες, σ’ δλη του τή διάρθρωση, σ’ 
δλο του τό διάλογο; Κ’ υστέρα τά γύρω 
άπ’ τό Δουβλίνο, τό Dun Laoghaire (τό 
προφέρετε τόσο περίεργα πού πρέπει νά 
τό γράψω κ’ Ελληνικά: Ντάν Λήρυ) καί 
τ’ όνειρο του Bray, τό Howth, τό Killiney. 
Αύτό τό Killiney τό είχαμε διαβάσει, τό 
είχαμε ζήσει πριν τό γνωρίσουμε στά πα
ραμύθια τών άδιαπέραστων ριγηλών δρυ
μών. Ξέρεις, όμως ότι έχει πολλή Κερύνια 
τό Killiney, Ντάνιελ; Ναί, ναί, Κερύνια. 
Καί ξέρεις, δ φίλος μου είχε άκόμα άνα- 
καλύψει καί μιά συστάδα εύκαλύπτους στό 
Killiney. "Ισως νάναι οί μόνοι εύκάλυπτοι 
σ’ όλάκερη τήν ’Ιρλανδία. Αύτούς τούς εύ
καλύπτους μέ πήρε πρώτα άπ’ δλα νά δώ, 
σά νά είχα κ’ έγώ χρόνια νά δώ εύκαλύ
πτους, σά νά νοσταλγούσα κ’ έγώ τίς 
κρεμμασμένες έλπίδες, τά σκυμμένα δνει- 

ρα, τίς σπασμένες φτεροΰγες αύτών τών 
περίεργων δένδρων πού μ’ δλο τους τό 
μαρασμό, πού μ’ δλη τους τήν τάση πρός 
τή γής, μπορούν κ’ έναρμονίζουνται στό 
γαλάζιο φόντο τ’ ούρανου μας καί ξεγε
λούν τούς ζωγράφους. ‘’‘Ηταν άκριβώς οι 
ίδιοι οί δικοί μας. Καί μύριζαν τόσο όμορ
φα μέσ’ στήν ψιλή, άραχνένια βροχή. 
’Ασφαλώς θά τούς έχη φυτέψει κάποιος 
πού είχε άγαπήσει πολύ κ’ είχε χάσει τήν 
Κύπρο. Καί ξέρω καί παρακάτω, Ντάνιελ. 
—έρω τίς γαλήνιες, άκίνητες άπογευματι- 
νές λίμνες μέσ’ στις άγ καλιές τών βουνών 
σας πού σίγουρα δέν άνήκουν σ’ αύτό τόν 
κόσμο, πού άνεβαίνουν καί κυτάζουν μιά 
στιγμή έκστατικές τούς μακρυνούς έπισκέ- 
πτες (—Γιά φαντάσου, άπ’ τήν Κύπρο!). 
Μιά στιγμή μονάχα (άν τή συλλάβης αύτή 
τή στιγμή) καί ξαναβουλιάζουν στό βυθό 
άφήνοντας στήν έπιφάνεια ένα νεκρό, κρύο 
άπλωμα γιά τούς ρεμβασμούς τών ποιητών.

Παρασυρθήκαμε καί φλυαρήσαμε γι’ 
άλλα πράματα, Ντάνιελ. ’Εκείνο πού θέ
λαμε νά σου πούμε είναι πώς ξέρουμε 
καλά τά μέρη π’ αγαπούσες καί πού σί
γουρα δέ μπορούσες νά ξεχάσης. Τάχουμε 
άγαπήσει κ’ έμεΐς αύτά τά μέρη. Έγώ σου 
λέω πώς άκόμα καί τή βροχή σας πού δέ 
σταματά οϋτε μέσ’ στήν καρδιά του καλο
καιριού τήν άγαπήσαμε. Καί θέλαμε νά 
σου πούμε πώς καί τή ζωή σας τήν ξέρου
με καλά, θέλαμε νά σου θυμίσουμε, γιά 
παράδειγμα, τά χαμόγελα τών κοριτσιών 
σας πού διασταυρώνουν τούς δρόμους σά 
χελιδόνια. Τό ξέρεις πώς πουθενά άλλου 
δέν ύπάρχουν τέτοια χαμόγελα; Τό ξέ
ρεις πώς πουθενά άλλου δέν ύπάρχουν τέ
τοια κορίτσια πού χαιρετούν στό δρόμο 
γνωστούς κι’ άγνώστους μ’ έκεινο τ’ άγγε- 
λικό τους γρήγορο χαμόγελο πού σέ 
χαϊδεύει σάν άγάπη, σάν ήλιος, σά 
θρόισμα πεύκου (δέ βρίσκω τή λέξη) καί 
φεύγει; (Έσύ ξέρεις, Ντάνιελ, μά γιά 
όσους δέν ξέρουν πρέπει νά σημειώσουμε 
σέ μιά παρένθεση πόσο άθώα είν’ έκεϊνα 
τά χαμόγελα, πώς τίποτα περισσότερο δέν 
είναι άπό ένα χαιρετισμό, χαιρετισμό γιά 
όλους δπως ό ήλιος).

’Ωστόσο πάλι φύγαμε άπ’ τό θέμα μας. 
Μά ίσως θάπρεπε νά τά πούμε δλα αύτά 
πριν έρθουμε^ στά γεφύρια σας πού γρά
φουν (άκριβώς δπως γράφουμε κ’ έμεϊς 
στά δικά μας γεφύρια καί στά σπίτια τής 
Λευκωσίας) γιά τόν άγώνα τής Κύπρου, 
πριν έρθουμε στις έφημερίδες σας πού 

αιχμαλωτίστηκαν άπ’ τό θρύλο τών άγω- 
νιστών μας, πριν έρθουμε στούς ποιητές 
σας πού τραγουδούν τό μικρό ήρωϊκό νησί 
καί κλαϊν τά παιδιά τής άγχόνης.

Ντάνιελ, θυμάσαι τ’ άγάλματα τοΰ 
St. Stephen’s Green Park; θυμάσαι τ’ ά
γαλμα τής ταγματαρχίνας Constan 
Markievicz ; «Α valliant woman who fought 
for Ireland», θυμάσαι τό χαμόγελό της;

Στό Εθνολογικό σας Μουσείο κλάψα- 
με πολύ άπάνω άπ’ τά τελευταία γράμμα
τα τοΰ Francis X. Flood. Τόν ξέρεις, δέ 
μπορεί. Τόν τουφέκισαν οι Εγγλέζοι μέ 
τά πρώτα μηνύματα τής άνοιξης, στις 14 
τοΰ Μάρτη τοΰ 1921. Ήταν άκριβώς στήν 
ήλικία σου, είκοσι χρονών. "Οχι, θά σοΰ 
τά θυμίσουμε τά γράμματά του. Τ’ άντι- 
γράψαμε μέ πολλά δάκρυα: 
«’Αγαπημένη μου μητέρα,

Σου στέλνω μιά τούφα άπ’ τά μαλλιά 
μου κ’ ένα άγαλματάκι τής Παναγίας πού 
μοΰ χάρισε ή άδερφή Μόνικα. Νά προσεύ
χεσαι μπροστά του κ’ έγώ θά ένώνω τήν 
προσευχή μου μέ τή δική σου άπ’τούς 
ούρανούς».
«’Αγαπημένε μου πατέρα,

Σοΰ γράφω γιά νά ζητήσω συγγνώμη 
γιά δλες τίς στενοχώριες πού σοΰ προξέ
νησα. Είμαι εύτυχής πού φεύγω άπ’ τή ζωή 
γιατί είμαι βέβαιος πώς θά δώ τό θεό. 
Νά μήν πενθήσης, νά μήν ποθής νά γύριζα 
πίσω. Απλώς νά σκέφτεσαι πώς θά σέ 
περιμένω πιά στούς ούρανούς».

Καί θάχης άκούσει καί γιά τόν 
Sean MacDiarmada. Τόχετε κι’ αύτοΰ τό 
τελευταίο του γράμμα γραμμένο λίγες ώ
ρες πριν άπ’ τήν έχτέλεσή του ("Ανοιξη, 
Μάη μήνα τουφέκισαν καί τόν Sean). 
«’Αγαπητέ μου Daly,

Σοΰ γράφω δυό λέξεις γιά νά σ’ άπο- 
χαιρετήσω. Ελπίζω έπειτα άπό λίγες ώρες 
νά συναντήσω τόν Τόμ καί τούς άλλους σ’ 
ένα καλητερο κόσμο, θά τουφεκιστώ αόριο 
τό πρωί. Δέν έχω τίποτ* άλλο νά σοΰ πώ 
γιά την έχτέλεσή μου παρά μονάχα ότι τή 
θεωρώ σάν^κάτι άπ’ τή ρουτίνα τής καθη
μερινής ζωής. Πεθαίνουμε γιά νά μπορέση 
τό ’Ιρλανδικό "Εθνος νά ζήση. Τό αίμα 
μας θ’ άναβαπτίση τήν πατρίδα. Πιστεύω 
σ’ αύτό κ’ εϊναι περιττό νά σοΰ πώ πόση 
εύτυχία νοιώθω. Είμαι τώρα όλότελα βέ
βαιος — δπως ήμουνα πάντα — πώς ή Ίρ- 
λανδία^ μας δέ μπορεί νά πεθάνη».

Καί Μάη μήνα τουφέκισαν καί τόν
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ποιητή Thomas MacDonagh. Είναι μερικά 
ένθύμιά του στό Μουσείο σας. 'Η συλλογή 
του «Χρυσή Χαρά» εΐν’ ανοιγμένη στό τρα
γούδι «Ερχομός τής άνοιξης»

(Ή νύχτα άκόμα στάζει θλίψη 
μ’ αυριον ή αύγή θάναι χρυσή»). 

Παρακάτω τά σκίτσα και τά γράμματα 
άλλων πού τουφεκίστηκαν στις 8 τοΰ Μάη 
του 1916 (Μανία μ’ αύτό τό Μάη!)

Λοιπόν εχουμε κ’ έμείς τά ϊδια γράμμα
τα, Ντάνιελ. Τάγραψαν κ’ έμάς παιδιά ει- 
κοσιδυό, είκοσι (είκοσι σάν έσένα και σάν 
τό Francis), δεκαεφτά άκόμα χρόνων. Έ
μάς δέν τούς τουφέκιζαν οί ’Εγγλέζοι, τους 
άπαγχόνιζαν. Καί ξέρεις, τραγουδούσαν, 
Ντάνιελ, τόν “Υμνο τής ’Ελευθερίας καθώς 
τούς εσφιγγε τό λαιμό τό σχοινί, ώς τήν 
τελευταία στιγμή πού μπορούσαν νά βγά
νουν οί φωνητικές τους χορδές ένα βρα
χνό, άγνώριστο λ άπ’ τήν «Ελλάδα». 
"Ανοιξη τούς άπαγχόνιζαν κι’ αύτούς, 
Μάη μήνα σάν τούς δικούς σας, δέν ξέρω 
γιατί.

Τώρα πού σου τά λέω δλα αύτά, ζώ τόσο 
έντονα τό δικό σας άγώνα όσο ζώ καί τό 
δικό μας. Καί μου είναι άδύνατο νά μήν 
ψιθυρίσω τήν πρώτη σας έπαναστατική 
προκήρυξη. Τή διάβασα δσες φορές είχα 
διαβάσει καί' τό πρώτο δικό μας έπανο> 
στατικό φυλλάδιο καί στή γλώσσα τοΰ 
φυλλαδίου αύτοΰ τή μεταφράζω: ~

«Έν όνόματι τοΰ θεού καί τοΰ παρελ
θόντος της ή ’Ιρλανδία καλεΐ τά τέκνα 
της ύπό τήν σημαίαν καί άναλαμβάνει τόν 
ύπέρ έλευθερίας άγώνα. Διακηρύττομεν τό 
δικαίωμα τοΰ λαοΰ τής ’Ιρλανδίας νά εί
ναι κύριος τής χώρας του. θέτομεν τήν 
ύπόθεσιν τής ’Ιρλανδικής Δημοκρατίας, ύ- 
πο τήν προστασίαν τοΰ Ύψίστου, τοΰ 'Ο
ποίου έπι καλού μέθα τήν εύλογίαν έπί τά 
όπλα μας καί Τόν ίκετεύομεν δπως ούδείς

έκ τών ύπηρετούντων τήν ύπόθεσίν μας τήν 
ύποσκάψη διά δειλίας ή πράξεων άπαν- 
θρωπίας καί διαρπαγής. Τήν ύστάτην αύ- 
τήν ώραν τό ’Ιρλανδικόν "Εθνος όφείλει 
διά τής γενναιότητας, τής πειθαρχίας καί 
τής προθυμίας τών τέκνων του νά θυσια- 
σθοΰν διά τό κοινόν καλόν, νά άποδείξη 
έαυτό άντάξιον τοΰ σεβαστού πεπρωμένου 
του».

Καί δέ μπορώ νά μή σοΰ πώ, τελειώ
νοντας, καί κάτι άλλο Ντάνιελ: Μιά φορά 
πού πήγαμε στο θέατρό σας (τό Abbey, 
τό ξέρεις) μ’ ένα άλλο φίλο άπ’ τήν Κύ
προ, ή όρχήστρα (περίεργο μ’ άληθινό) 
δέν έπαιξε στό διάλειμμα τις συνθέσεις 
π’ άνάφερε τό πρόγραμμα μά Ελληνικά 
δημοτικά τραγούδια (Ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια, Ντάνιελ). Μπορεί νάξεραν το 
φίλο μου κ’ ήθελαν νά τόν ευχαριστήσουν, 
μά τί σημασία έχει; Σημασία έχει ό Χο
ρός τοΰ Ζαλόγγου πού άντήχησε ξαφνικά 
κι’ άναπάντεχα στήν ψυχή μου καί σ’ έ- 
κεΐνο τό μακρυνό ξένο θέατρο.

Καί τώρα πές μας, Ντάνιελ. "Οσα έ- 
λαφρυντικά κι’ άν έπικαλεσθής, πώς γίνε
ται νάχες έρθει γιά νά μάς σκοτώσης; 
Δέν ξέρω κιόλας άν σκότωσες κάνα άπ’ 
τά τέσσερα παιδιά τοΰ ’Αχυρώνα ("Αν ή
ξερες ποιά ήταν αύτά τά τέσσερα παιδιά ! ), 
δέν ξέρω άν είχες βάνει κ’ έσύ μαζί μέ 
τούς Εγγλέζους φωτιά γιά νά τούς κό
ψης ζωντανούς. Καί πές μας, πώς γίνεται 
νά σ’ έχουμε σκοτώσει έμείς; Γιατί έκα
νες νά σέ σκοτώσουμε έμεΐς; Πρέπει νά τό 
γράψουμε στή μητέρα σου γιά νά ξέρη, 
πρέπει νά τό γράψουμε στήν ’Ιρλανδία γιά 
νά ξέρη, Ντάνιελ. “Οταν ξανάρθω στην 
Ιρλανδία θά πάω δίχως άλλο στό Crumlin 
νά τό πώ, θά χτυπήσω τήν πόρτα τοΰ σπι
τιού σου νά τό πώ.

ΚΩΣΤΑΣ MONTHΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΖΑΚΟΥ

Άντιβοοΰν τών Σόλων τά βουνά τό θούριο τής ορμής σου, 
Κι’ αντιφεγγίζει ό ούρανός τή φλόγα τοΰ ξεσηκωμού 
Π’ άναψες, Ζάκο, μ’ άλλους ήρωες μαζί.
’Έπνιξε τή φωνή σου ό Τύραννος μονάχα, 
Μά ή μορφή σου στήν ψυχή μας πάντα ζή.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ τοΰ ΞΑΝΘΟΥ ΛΥΣίωΤΗ

ΑΦΙΕΡΩΣΗ
Γυναίκα πού μ’ άντάμωσες κάτω άπ’ άγάπης σκέπη, 
γλυκειά συντρόφισσα μιας ζωής πού οί πόνοι έπερονιάσαν, 
σ’ αύτή τήν ώρα τή θαμπή πού ή χειμωνιά σιμώνει 
τής νειότης δέν άναπολώ τόν λαμπερό αμφορέα.
Γλυκό πού εΐν’ τό κελάϊδημα στήν εαρινή άρμονία!
Μά οί τρίλιες κρύβουν τοΰ άγνωστου τό δολερό μαγνάδι 
πού πικροστάζει άνάλλαγο στοΰ πόθου τό κροντήρι....
Μά έσύ, ώ πόσο σταθερά τό χέρι σου μοΰ δίνεις!
Τριαντάφυλλο κι’ άν δέν σέ πώ, κι’ άν δέν σέ πώ άσπρο κρίνο, 
ρόδα καί κρίνα άμάραντα ή άγάπη σου μοΰ φέρνει 
μέσα στών χρόνων τό άργυρό τό κάνιστρο. Μαζύ σου 
νοιώθω, άκριβή μου, νάρχεται γαληνεμέν’ ή εσπέρα.
Τή Λύρα φέρε. ’Άν σκέβρωσε κι’ ή νοσταλγία τή δέρνει, 
γλυκός, γλυκύτατος άχός άπόψε άς τή δονίσει 
γιά νά τονίσει μιας ζωής τό μυστικό εμβατήριο : 
Σέ άγάπης άσπιλους άνθούς έμεινε λικνισμένη 
καί τούς άνθούς τούς δρόσιζε βαθειών καημών ή δρόσο....

ΕΛΕΓΕΙΟ
(Στή μνήμη τού αξέχαστου Joseph Gaffiero)

Μέ τά φτερά τοΰ μυρωμένου ’Απρίλη 
ή εύγενική σου επέταξε ψυχή.
Φίλε καλέ, σοΰ στέλλω τή σπονδή 
τών ταπεινών ρυθμών στ’ άχαρο δείλι.

’Ήρεμη άπλωνε γύρω άπαλοσύνη, 
ήρεμη σάμπως σοΰ ήτανε ή ζωή. 
Μά αίμάτινοι σταλάζαν στή σιωπή 
τής άμοιρης συντρόφισσας σου οί θρήνοι.

"Ολος φιλία κι’ άγάπη, όλος στοργή, 
τής ψυχής σου ήταν ό λωτός ό εύωδιασμένος. 
’Ήσουν καλός καί πράος κι’ άγαπημένος 
κι’ έπεφτε πλούσια ή γύρη σου στή γή.
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Μακάριος πού γαλήνια τά φριχτά 
περνά στενά στήν Άχερούσια Πύλη. 
"Εφευγες κι’ άνθιζε, ώ πραότατη καρδιά, 
τό απέριττο μειδίαμα σου στά χείλη.

Πέφτουν οί άνθοί.... Τά πέπλα της διπλώνει 
ρεμβαστικά ή εσπέρα ή τρυφερή.
Γλυκειά σάν σέ αμφορέα, παντοτεινή, 
ή ερατεινή σου ή μνήμη θά μάς ζώνει.

2ΑΝΘΟΣ ΛΥΣίωΤΗΣ

Η «ΛΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» 
(ΣΗΜΕΙΩΜΑΙ

ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Του ΡΟΓΗΡΟΥ Γ. ΛΟΦΖΙΔΗ

'Η προσπάθεια τής «Λυρικής Κύπρου» 
άποτελεΐ μιά άξιοσημείωτη πρωτοτυπία 
γιά τήν Κυπριακή πνευματική ζωή, πού 
φοβάμαι πώς ή σημασία της δέν τονίστη
κε δσο άξιζε. "Οταν ή «Λυρική Κύπρος» 
άνελάμβανε τόν άγώνα της (γιατί περί 
άγώνος έπρόκειτο) τό 1958, έτασσε ώς 
σκοπό της τή δημιουργία ένός σταθερού 
άναγνωστικού κοινού πού θά τό τροφοδο
τούσε μέ διμηνιαίες έκδόσεις Κυπριακών 
λογοτεχνικών έργων καί μελετών. ’Έτσι 
ό Κύπριος συγγραφέας (ό ήρωας αύτός 
τοΰ πολιτισμού μας) πριν τυπώση τό βι
βλίο του θά ήξερε πώς είχε ώς έξασφαλι- 
σμένη βασική κυκλοφορία τούς συνδρομη
τές τής «Λυρικής Κύπρου», πράγμα ση- 
μαντικώτατο τόσο άπό οικονομική δσο κι’ 
άπό γενικώτερη άποψη.

Πιστεύω άκραδάντως πώς ένας τέτοιος 
έκδοτικός όργανισμός διευρυνόμενος κ’ έ- 
νισχυόμενος, θά μπορούσε νά λύση έκ τών 
ένόντων τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας 
τοΰ λογοτεχνικού κυρίως βιβλίου στό ύ- 
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πανάπτυκτο άπό άπόψεως λογοτεχνικής 
κινήσεως νησί μας καί θά πρόσψερε τερά
στια ύπηρεσία γενικώτερα στήν πνευματι
κή μας ζωή. Γιατί όχι μονάχα, δπως εί
πα, θά ένεθάρρυνε τις λογοτεχνικές κι’ άλ
λες έκδόσεις μας, μά θά βοηθούσε σημαν
τικά καί στή διεύρυνση τού άναγνωστικού 
μας κοινού. Παραδέχομαι, έπί παραδείγ- 
ματι, πώς μερικοί άπ’ τούς συνδρομητές 
τής «Λυρικής Κύπρου» παίρνουν τις έκδό- 
σεις ύπό ύποχρέωση καί δέν τις διαβά
ζουν. "Ομως πρέπει νά έλπίζουμε πώς θά 
«γελαστούν» καμμιά φορά νά ρίξουν μιά 
ματιά. Καί δέν ξέρει κανείς τί μπορεί νά 
βγή άπό μιά ματιά. ’Ή καθώς θά τί'ς έ
χουν άνέγγιστες στό γραφείο τους κάποιος 
άλλος θά τις πάρη νά διαβάση λιγάκι 
(έστω καί σέ στιγμές άμηχανίας) ή νά 
τις φυλλομετρήση. Καί κανείς πάλι δέν 
ξέρει τί μπορεί νά βγή άπό ένα τέτοιο 
φυλλομέτρη μα.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

Ά νέ β ασ μα πρός τή Μουσική. 
Αύτή είναι μιά διαφορετική φρασεολογία 
γιά νά πει κανείς κυρίως: «Ό πραγμα
τικός τρόπος ν’ άκουμε τήν καλή μουσική 
καί νά τήν κατανοούμε».

Τό νά γράφει κανείς γι’ αύτό πού ού- 
σιαστικά είναι ή όρθή προσέγγιση 
πρός τή μουσική, συνεπάγεται κίν
δυνο νά έξεγείρει τή μήνι δσων νοιώθουν 
δτι έχουν άπό καιρό άφίσει πίσω τους τό 
στάδιο τής άπλής «προσεγγίσεως» πρός τό 
θέμα τής μουσικής άκροάσεως. Τέτοιο ζή
τημα δμως δέν έγείρεται — καί είναι σω
στό ν’ άναψε ρτεί αύτό άπό τήν άρχή — 
γιατί ένα σημείωμα σάν κι’ αύτό άναψέρε- 
ται μονάχα σ’ άνθρώπους πού, ξέροντας 
λιγοστά πράγματα γιά τήν καλή μουσική, 
νοιώθουν μιά άληθινή άνάγκη νά τήν πλη
σιάσουν πιό πολύ καί άν είναι δυνατά ν’ 
άγγίξουν τό κεντρικό της μυστήριο — χω
ρίς δμως καί νά ξέρουν πώς νά τό κά
νουν' ή πάλι, σ’ άνθρώπους πού, κΓ δταν 
κάτι ξέρουν άπό μουσικά πράγματα, αι
σθάνονται πώς διαρκώς κάτι άκόμα τους 
διαφεύγει άπό τό μυστικό κλειδί πού άνοί- 
γει δ λ ε ς τις πόρτες πρός τούς μυριόμορ
φους κόσμους τών ήχων. Κι’ οί τελευταίοι, 
μή ξέροντας άκριβώς τί τούς λείπει, συνή
θως άποδίδουν τήν έλλειψή τους άποκλει- 
στικά σέ τεχνικά ζητήματα.

Τέτοιοι άνθρωποι συνήθως έκτιμούν εί- 
λικρινά τήν άνώτερη μουσική καί δέ βλέ
πουν μέ ικανοποίηση τό γεγονός δτι ή κα
τανόησή τους δέν άγκαλιάζει άκόμα ό- 
ρισμένους τομείς ή τύπους μουσικής, πού 
οί «ειδήμονες», τόσο συχνά καί μέ τέτοιο 
ένθουσιασμό μιλούν γι’ αύτούς, έξυμνών- 
τας τό άσύλληπτο μεγαλείο τους.

Είναι άνάγκη νά πάει κανείς στή 
ρίζα τών πραγμάτων καί νά ύπογραμμί- 
σει όρισμένα ζητήματα στοιχειώδη, άν 
πρόκειται νά βοηθήσει τόν κάθε μουσικό- 
φιλο — άπλό ή ένθερμο — νά πάνει τό ά- 
νέβασμά του πρός τή μουσική. Καί τέτοια 
άκριβώς είναι ή πρόθεση αύτου τού άρ
θρου — νά ξεκινήσει άπό τις στοιχειώδεις 
ψυχολογι κές κυρίως αιτίες πού κρα
τούν τήν καλή μουσική — ένα τόσο μεγά
λο μέρος τής ’Αλήθειας — μακρυά άπό 

τόν πολύ κόσμο. Γιατί, είτε γιά τόν «πολύ 
κόσμο» πρόκειται, είτε γιά τόν μουσικόψι- 
λο πού άντιμετωπίζει προβλήματα στήν 
προσέγγισή του πρός όρισμένη μουσική, 
τό πρόβλημα βασικά έχει τήν ίδια πηγή ή 
είναι κάποια παραλλαγή μιας άπό τις βα
σικές αιτίες.

Είναι βαθειά πεποίθησή μου δτι, ένα 
τέτοιο άρθρο έχει πολύ καλά τή θέση του 
μέσα στά πλαίσια τών κοινών προσπα
θειών τού τελευταίου καιρού γιά ένα καλ
λιτεχνικό άνέβασμα — ιδιαίτερα ένα 
μουσικό άνέβασμα — τού κόσμου μας: 
Μιά όμαδική προσπάθεια δπως ό σχημα
τισμός τού «Μουσικού Συλλόγου Κύ
πρου», άμέτρητες φορές θά έχει νά κατα
πιαστεί μέ στοιχειώδη, κΓ αύτό πρέπει νά 
γίνει μέ ύπομονή καί κατανόηση, γιατί δέ 
μπορούμε βέβαια νά ξεχνούμε πώς στήν 
πραγματικότητα τώρα άρχίζουμε, 
κΓ αύτό πού οί μεγάλες μουσικές χώρες 
τοΰ έξωτερικοΰ έχουν καί όνομάζουν «μου
σική παράδοσή» τους, έμείς αύτή τή 
στιγμή θά τό δημιουργήσουμε. Λοιπόν, 
θά χρειαστεί, οί διαθέτοντες τή μουσική 
σοφία, νά κάνουν συστηματικά κάποια πα
ραχώρηση γιά κείνους πού δέν τήν έχουν, 
μέ τό νά μή ένοχλοΰνται ή νά χάνουν τήν 
ύπομονή τους άν κάποτε συναντούν πράγ
ματα πού τούς φαίνονται άπλώς τό «α, β» 
τής μουσικής. Περιττό κάν νά λεχθεί, δέν 
μπορούν νά θεωρήσουν δτι προσπάθειες 
σάν κΓ αύτή άπευθύνονται στούς ίδιους !

Ό Εσωτερικός θόρυβος.
Μιά άπό τις πρώτες καί βασικώτερες 

προϋποθέσεις γιά νά μπορέσει ή καλή μου
σική νά μάς μιλήσει, είναι ή κατασίγαση 
κάθε έσωτερικου θορύβου, προτού ά ρ- 
χίσει όποιαδήποτε μου σι κ ή ά- 
κρόαση. Μπορεί αύτή ή άξίωση νά φα
νεί παραδοξολογία, άλλά είναι βασικό γε
γονός δτι ό άνθρωπος, ιδίως ό σημερινός, 
είναι μέ τήν κυριολεκτική δσο καί μέ τή 
συμβολική έννοια, γεμάτος άπό θόρυβο 
πού προέρχεται άπό τόσες αιτίες (έξωτερι- 
κές καί' έσωτερικές), πού στό σύνολό τους 
άποτελοΰν ένα ψυχολογικό παράγοντα ά- 
ποφασιστικό στήν ύπόθεση τής έπιδράσεως 
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του κόσμου τών ήχων πάνω στήν ψυχή. Π’ 
αύτόν ακριβώς τό λόγο, μέσα στούς περισ
σότερους άνθρώπους, άπλούστατα δέν ύ- 
πάρχει χώρος γιά μουσική, έπειδή δλη 
ή διαθέσιμη χωρητικότητα τής συνειδήσε- 
ως είναι ήδη πιασμένη άπό τό θόρυβο πού 
δλην τήν ώρα γίνετα- έκεί καί πού τίποτα 
δέ μπορεί ν’ άφίσει, ούτε νά «περάσει» ού
τε ν’ «άκουστεί». Τά μεγάλα πράγματα 
συντελοΰνται μέσα στή σιωπή καί τήν πε
ρισυλλογή, είτε γιά τή μουσική πρόκειται 
είτε γιά όποιοδήποτε άπό τά αληθινά ά- 
νώτερα πράγματα: Τότε μονάχα ή άλή- 
θεια τους (ή άκόμα ή άλήθεια ή ίδια) 
μπορεί νά γίνει κτήμα μας. ’Έχει σημασία 
νά κατανοηθεΐ δτι πρόκειται περισσότερο 
γιά τήν έπίτευξη έσωτερικής σιω
πής καί όχι τόσο έξωτερικής ή σ υ- 
χίας. Σ’ αύτή τή σιωπή ή φωνή τής 
μουσικής άκούεται καί μάς μιλά, δέ μπο
ρούμε δμως ν’ άναμένουμε δτι θά γίνει 
αύτό κάτω άπό άλλες συνθήκες.

Ό άνθρωπος πού έκτιμάει τήν καλή 
μουσική καί θέλει πράγματι νά τήν κατα
νοήσει, εδκολα μπορεί νά κάμει διαπιστώ
σεις στόν έαυτό του μόλις προσπαθήσει νά 
σταματήσει αύτό τό έσωτερικό σού
σουρο. Κι’ δταν μπορέσει νά τό καταφέρει, 
άσφαλώς θάχει κάμει τόπο στή Μουσική ! 
Άλλά κι’ ή διαπίστωση αύτή καθ’ έαυτή 
τής ύπάρξεως τοΰ έσωτερικοΰ θορύβου 
δέν είναι μικρό βήμα...

'Η μουσική άκρόαση είναι ά- 
συμβίβαστη μ’ άλλη ταυτόχρο
νη ένασχόληση.

Πάρα πολλές φορές σέ μιά μουσική ά
κρόαση — άς πούμε άπό δίσκους — παρα
τηρούμε τό έξής: Μόλις ή μουσική άρχί- 
σει, κάποιος (πιθανό τό ίδιο τό πρόσωπο 
πού έχει ζητήσει τή μουσική άκρόαση) 
παίρνει άπό κάποιο πλαϊνό τραπέζι ένα 
περιοδικό ή βιβλίο κι’ άρχίζει νά τό δια
βάζει ή νά τό μετροφυλλά κοιτάζοντας τίς 
εικόνες. (Ό Σέ λίγες στιγμές, γυρίζει καί 
κάνει γιά τή μουσική κάποια παρατήρη
ση σάν κι’ αύτή, συνήθως μέ μιά γκρι- 
μάτσα δυσαρέσκειας: «Δ έ ν μού άρεσε !...» 
ή «Δέν κατάλαβα τίποτα άπ’ αύτό τό 
πράγμα !...».

(1) Σ’ αύτό τό σημείωμα εχουμε πάντα ύπ’ όψη μας τις ^συνθήκες της Κύπρου, 
οπού ελει-ψει όργανωμένωντακτικών συναυλιών μέχρι τώρα, άκρόαση μουσική 
νοείται κυρίως άπό δίσκους η άπό τό ραδιόφωνο.

Ή μόνη άλήθεια είναι δτι ούτε νότα 
δέν έχει άκούσει άπό τό έργο 
πού παίζεται! ’Εκτός τοΰ δτι καί άπό 
τή ψυχολογία τοΰ σχολείου, ξέρουμε δτι ή 
άνθρώπινη συνείδηση είναι άδύνατο νά κά
νει τήν ίδια ώρα δυό διαφορετικά πράγμα
τα πού χρειάζονται συγκέντρωση (κι’ έ- 
πομένως είναι πραγματικά άκατόρθωτο νά 
λειτουργεί ένας ταυτόχρονα σέ δυο έκκλη- 
σιές) είναι καί κάτι άλλο: ’Αντί νά προσ
παθούμε νά καθαρίσουμε τή συνείδηση άπ’ 
ό,τιδήποτε άλλο, προετοιμάζοντας έτσι 
τούς έαυτούς μας καί δίνοντας τήν 
εύκαιρία στή μουσική νά μιλή
σει, άπασχολοΰμε τή συνείδηση μας μέ 
καινούργιες παραστάσεις καί μέ καινούρ
γιο «θόρυβο». ’Έτσι, ή μουσική άπλούστα
τα δέν έ χ ε ι ~κ α μ μ ι ά εύκαιρία!

Τό ίδιο πράγμα ισχύει καί γιά τήν τα
κτική τής κουβέντας, τών συνδιαλέξεων 
καί των συζητήσεων (τίς πιό πολλές φορές 
γιά άσχετα θέματα) τήν ώρα πού ύπάρχει 
μουσική άκρόαση. Ούτε καί μπορούμε νά- 
χουμε φαγοπότι, καί τήν ίδια ώρα νά λέμε 
δτι άκούμε μουσική. Σέ τέτοιες περιπτώ
σεις όφείλουμε τούλάχιστο ν’ άναγνωρί- 
ζουμε δτι ή μουσική βρίσκεται άπλώς στό 
περιθώριο, άποτελώντας τό φόντο τού φα
γοποτιού ή τής κουβέντας μας, άλλά λό
γος περί άκροάσεως καί κατανοήσεως τού 
βάθους αύτοΰ πού παίζεται (νοουμένου 
πάντοτε δτι είναι κάτι πού άξίζει τό κό
πο) δέ μπορεί νά γίνει !

Μιά άποσαφήνιση έδώ θά ήταν άπαραί- 
τητη, γιατί είναι γεγονός δτι καί οί με
γάλοι μουσικοί άκόμα συχνά χρησιμο
ποιούν τή μουσική σάν φόντο γιά κάτι άλ
λο — πράγμα πού άμέσως μπορεί ένας 
νά τό φέρει ώς έπιχείρημα.

'Η άπάντηση είναι δτι ό άνθρωπος πού 
άκόμα έχει νά κατανοήσει τό κεντρικό 
μυστήριο τής μουσικής καί πού, λίγο ή 
πολύ, κάνει τά πρώτα του βήματα πρός 
αύτή, δέ μπορεί ν’ άρχίσει άπ’ έκεί πού 
τελειώνουν οί μουσικοί! Σάν μάθει πρώ
τα μέσον έν συνειδητής π ρ ο σ- 
π αθ ε ί α ς ν’ άφίνει τή μουσική νά τοΰ 
μιλά, τότε θάρθεί καί τό στάδιον δπου 
αύτόματα ή μουσική θά μεταδίδει τό νό
ημά της καί θά έπενεργεί μέ τέτοιο τρόπο 

πάνω του, ώστε νά τόν βοηθάει νά διεκπε- 
ραιώνει μιά άλλη, ταύτόχρονη πνευματική 
εργασία πιό καλά. Τότε ή συνείδηση ού- 
σιαστικά είναι πιασμένη άπό μιά μόνο 
άσχολία.

’Απαιτούμε άπό τή μουσική 
νά τραγουδά ολοένα.

Βασικό εμπόδιο στήν κατανόηση τής 
κλασσικής μουσικής πολύ συχνά είναι τό 
δτι, δταν δέν ύπάρχει αύτό πού όνομάζε- 
ται «μελωδία», αύτόματα σταματάει ή πα
ρακολούθησή της. Τό παράπονο πού διατυ
πώνεται είναι συνήθως δτι δέν ύπάρχουν 
άρκετές «ώραίες» ή «κτυπητές μελωδίες» 
σ’ ένα έργο, ή (προπαντός, σχετικά μέ τή 
νεώτερη κλασσική μουσική) δτι δέν ύπά- 
χει τίποτα μέσα στό έργο πού νά μπορεί 
μετά νά «τραγουδιέται» ή νά «σφυρίζεται».

Έδώ ύπάρχει άπό τήν άρχή μιά έσφαλ- 
μένη άντίληψη τών πραγμάτων, πού σημαί
νει δτι ό άνθρωπος άρχίζει πάντα τή μου
σική άκρόασή του μ’ ένα έμπόδιο (άν όχι 
καί μιά προκατάληψη) στή μέση: Σ κ ο- 
πός τής μουσικής δέν είναι ά
πλώς νά τραγουδά’ τό τραγούδι, 
ή μελωδία, είναι μόνο ένα μέρος - πολύ 
μικρό καί εξαρτημένο μέρος! — άπό τήν 
δλη υπόθεση τής μουσικής. Μέ τό τραγού
δι μονάχα (είναι δά καί ζήτημα λογικής!) 
πώς είναι δυνατό νά εκφραστεί όλάκερη 
ή κοσμογονία τών ιδεών, ιδίως τών ιδεών 
πού άσχολοΰν τόν σύγχρονο άνθρωπο — 
κι’ έπομένως τόν συνθέτη — μέ τά πολυ
σύνθετα προβλήματα τού ίδιου καί τού 
περιβάλλοντος του, κοσμογονία πού συχνά 
είναι τό προνόμιο τής μουσικής νά συντε
λεί μέσα σ’ ένα καί μόνο έργο; ’Ή, πώς 
είναι δυνατό, δταν ένας συνθέτης έχει νά 
έκφράσει μέ τήν όρχήστρα, άς πούμε, τό 
δέος τής ψυχής ένός άνθρώπου πού άντι- 
κρύζει τό μυστήριο καί τό δράμα τοΰ θα
νάτου καί πού κτυπιέται μ’ αύτό (δπως 
ό Μάλερ στήν 1η κίνηση τής 9ης του συμ
φωνίας), νά τραγουδά; Πιθανό, μέσα - 
μέσα, ν’ άναμένουμε δτι θά τραγουδήσει, 
άλλά άν τδκανε δλη τήν ώρα, χωρίς άλλο 
θάπρεπε ν’ άμφιβάλλουμε άν ό συνθέτης 
έχει σώας τάς φρένας!

’Άν δ άκροατής συγκεντρωθεί λοιπόν 
πάνω στά μέρη δπου οί μουσουργοί δέν 
τραγουδούν (τά μή—λυρικά μέρη, νά πού
με), πολλά έχει ν’ άνακαλύψει, πού μέχρι 
τή στιγμή τοΰ ξέφευγαν: “Ενα πράγμα, 
λόγου χάρη, πού θά διαπιστώσει είναι δ- 

τι, ρόλος τής μουσικής είναι έπίσης νά 
δημιουργεί τήν άτμόσφαίρα διαφό
ρων καταστάσεων, ύποκειμενικών ή άντι- 
κειμενικών, δπου ή άπλή μελωδία, έκτός 
τοΰ δτι δέν έχει τή θέση της, δέ μπορεί 
σέ τίποτα νά εξυπηρετήσει. Σπέρματα ό
πλα θεμάτων καί ίσως μοτίβα τό πολύ - 
πολύ, κρυμμένα ή κτισμένα σ’ ένα ήχητικό 
σύνολο δπου δτι προέχει είναι τό χρώμα, 
ή έντύπωση, ή έσωτερικότητα, καί ή ύπο- 
βολή τής ψυχολογικής καταστάσεως μέσον 
τών άρμονικών συνηχήσεων καί τής ένορχη- 
στρώσεως, είναι αύτό πού άπαιτείται καί 
κυρίως πρέπει σέ τέτοιες περιπτώσεις πιό 
,,λογικά ν’ άναμένεται, παρά άτέλειωτο 
τραγουδοκόπη μα.

Τό άναγκαίο μάκρος τών 
κλασσικών έργων.

Κάτι μέ τό όποιο πολλοί άνθρωποι, ά
κόμα καί φιλόμουσοι, δέ μπορούν νά συμ
φιλιωθούν εύκολα, είναι τό μάκρος τών 
πιό πολλών κλασσικών άριστουργημάτων: 
Δέν μπορούν νά δούν άκριβώς ποιά είναι 
ή σκοπιμότητα ή ή άξια ένός πράγμα
τος πού ξεκινά, πάει καί συνεχίζεται, τρα
βώντας σέ μάκρη πού τούς φαίνονται σάν 
όλάκερη αιωνιότητα πλήξης, παρά δτι δή
ποτε άλλο.

Έδώ πάλι, πολλοί παράγοντες συνω
μοτούν γιά νά φέρουν έμπόδια στόν ει
λικρινή φιλόμουσο. Καί πρώτα, είναι τό 
παράδειγμα, ή μάλλον τό προηγούμενο 
τής ελαφρός μουσικής. Εκεί, τά πράγμα
τα πού έκφράζονται είναι λίγα, άπλά καί 
έντελώς στήν έπιφάνεια, ώστε ούτε κα
νένα μάκρος χρειάζεται γιά νά ειπωθούν, 
ούτε καμμιά προσπάθεια άξια τού όνόμα- 
τος (άπό μέρους τού άκροατή) γιά νά 
γίνουν κατανοητά: Αύτό πού λέει ένα 
έλαφρό κομμάτι μέ τό πρώτο άκουσμα, 
αύτό είναι όλο - όλο δσο έχει νά πεί, 
καί είναι έκεί, «στήν άκρη τών φθόγγων», 
άς πούμε.

Στή κλασσική μουσική ύπάρχουν ιδέ
ες γιά νά έκτεθοΰν, νά συζητηθούν, ν’ ά- 
ναπτυχθούν καί μετά νά όδηγηθούν σ’ έ
να συμπέρασμα ή φτάσιμο — ώστε τό δλο 
νά είναι μιά όργανική διαδικασία μέ συ
νέπεια, λογική, ειρμό καί έσωτερική ένό- 
τητα. Καί τό πράγμα αύτό παίρνει μά
κρος γιά νά γίνει !

Ό άκροατής έξαιρετικά θά βοηθηθεί 
στή λύση τοΰ προβλήματός του σχετικά 
μέ τό μάκρος τής μουσικής, άν ξέρει δτι 
ύπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, πλάνο (πιό 
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τεχνικά, φόρμα, μορφή) τήν όποία άκο- 
λουθεΐ ή διαδικασία πού άναφέραμε μόλις 
πιό πάνω.

“Ενας συνθέτης δηλαδή ξεκινώντας γιά 
ένα έπΐ μεγάλης κλίμακος έργο του, έχει 
κατά κανόνα νά έκθέσει πρώτα τό ύλικό 
μέ τό όποιο θά δουλέψει, μετά νά τό έ- 
πεξεργαστεί καί νά κάνει, δ,τι δήποτε 
άλλο άπαιτοΰν οί Ιδέες καί ή Ιδιαίτερη 
μουσική φόρμα στήν όποία άποφάσισε νά 
ντύσει τήν έμπνευσή του, προτού όδηγήσει 
τό όλο σ’ ένα λογικό τέλος.

Πρέπει νάμαστε συγκεκριμένοι, γιά 
νάναι πιό εύκολο γιά οποίον διαβάζει ν’ 
άντιληφθεΐ γιά ποιό πράγμα άκριβώς μι
λάμε— άλλά καί νά πεισθεί δτι τό μάκρος 
δλων τών μεγάλων μουσικών αριστουργη
μάτων είναι κάτι τό άναπόφευκτο, ή μάλ
λον τό άπαραίτητο.

Άποφεύγοντας νά έπεκταθοΰμε σέ λε
πτομέρειες, ιδού τί γίνεται άπό μορφολο- 
γική άποψη σέ μιά άπό τις πιό συνηθι
σμένες μουσικές φόρμες, πού οί συνθέτες 
χρησιμοποιούν έκτεταμένα γιά τις πρώτες 
κινήσεις (μέρη) τέτοιων έργων δπως εί
ναι οί συμφωνίες καί οί σονάτες:

Στή φόρμα ή μορφή αύτή, (πού είναι 
γνωστή σάν «Μορφή Σονάτας»), ένας συν
θέτης άρχίζει πρώτα έκθέτοντας τό ύλικό 
μέ τό όποιο θά δουλέψει. Αύτό γίνεται 
στήν πρώτη ύποδιαίτερη του δλου πλάνου 
τής φόρμας αύτής πού λέγεται άκριβώς 
«’Έκθεση». ’Έκθεση, δηλαδή θεμάτων — 
τά όποια θέματα είναι συνήθως δυό με
λωδίες ή μελωδικές φόρμουλες πού μεταξύ 
τους έχουν κάποια σχέση, άντίθεση, άνα- 
λογία κλπ. (σύμφωνα μέ τό τί άπαιτεΐ 
τό θέμα τής έμπνεύσεως του μουσουρ
γού) καί πού ένώνονται μ’ ένα συνδετικό 
μέρος πού είναι νά πούμε σάν μιά γέφυρα 
μεταξύ τών δυό ή μετάβαση άπό τό ένα 
στό άλλο. Σάν έκτεθεί καί τό δεύτερο 
άπό τά δυό θέματα, ύπάρχει συνήθως — 
καί άρκετά λογικά — μιά μικρή «ούρά», 
καθώς λέγεται, πού,κλείει τήν δλη «’Έκ
θεση».

’Άν δ άναγνώστης στό σημείο αύτό 
έχει ύπ’ δψη του δτι δέν είμαστε παρά 
άκόμα στή πρώτη ύποδιαίρεση τής «Μορ
φής Σονάτας» καί δτι έχουν ν’ Ακολου
θήσουν τούλάχιστο τρεις άκόμα ύποδιαι- 
ρέσεις ώς τό τέλος της, κι’ δτι ή «"Εκθε
ση» αύτή τών θεμάτων παίρνει κι’ δλας 
τήν ώρα της γιά νά παιχτεί, (ιδίως δταν, 
δπως κάποτε συμβαίνει, πριν τής Έκθέ- 

σεως ύπάρχει καί ένα μικρό άργό εισα
γωγικό μέρος στήν δλη κίνηση), τότε 
θ’ άρχίσει ν’ άλλάζει ριζικά τή γνώμη 
του, (άν τήν έχει, έννοείται), δτι άπό 
κάποια άνεξήγητη λόξα οί συνθέτες κά
θονται καί γεμίζουν κατεβατά όλάκερα 
άπό νότες, γιά νά κάνουν τό κόσμο νά 
πλήττει....

Γιά νά γυρίσουμε στήν περιγραφή τής 
«Μορφής Σονάτας»: Μετά τήν «’Έκθεση» 
τά πράγματα προχωρούν λογικά καί άνα- 
πόφευκτα σ’ αύτό πού μπορεί νά θεωρη
θεί τόσο άπό τήν άποψη τής ούσίας, τών 
ιδεών καί τοΰ περιεχομένου τοΰ έργου 
δσο καί τής μορφής, ώς τό κύριο (ή κεν
τρικό) μέρος τής κινήσεως καί όπου γίνε
ται τό δούλεμα τών άρχικών ιδεών, ή έ- 
πέκταση, συσχέτιση, άντιπαραβολή ή συγ
χώνευσή τους, κι’ δπου άκόμα είσάγονται 
καί καινούργιες ιδέες (μέ θέματα 
ή μοτίβα φυσικά), δλα σύμφωνα μέ 
τό θέμα ή τήν «ιστορία» πού χει
ρίζεται ό συνθέτης στό συγκεκριμμένο έρ
γο πού γράφει. Τό μέρος αύτό είναι ή 
«’Ανάπτυξη». Καί χωρίς καμμιά μουσική 
σοφία, δέν είναι δύσκολο ν’ άντιληφθεΐ 
κανείς δτι στό μέρος αύτό άκριβώς άπαι- 
τείται άπό τούς μουσουργούς νά δείξουν 
δλη τήν έπιδεξιότητα, τήν τεχνική, τή φαν
τασία καί τή δύναμη τής έμπνεύσεώς τους 
κι’ δ,τι οί μεγαλοφυΐες (σάν τοΰ Μπετό- 
βεν, γιά παράδειγμα) σέ τέτοια μέρη εί
ναι πού λάμπουν — όχι τόσο στήν ’Έκ
θεση καί τις «μελωδίες» της. Κι’ αύτό τό 
τελευταίο τονίζεται έδώ άκόμα μιά φορά, 
γιά νά φανεί δτι ή μελωδία στή μουσική 
δέ μπορεί μόνη της ν’ άποτελέσει άπόδει- 
ξη τής άξίας ένός συνθέτη, άντίθετα άπό 
τή γνώμη πού μπορεί γενικά νά έπι'κρα- 
τεί: Σημασία έχει, όχι ή μελωδία πού 
γράφει ένας μουσουργός, άλλά τό τί 
κάνει μέ τή μελωδία πού γράφει.

*Η διαδικασία όδηγεί έπειτα στήν τε
λική ύποδιαίρεση τής «Μορφής Σονάτας», 
πού είναι ή λεγομένη «’Ανακεφαλαίωση», 
δπου (μέ τρόπο δραματικό συνήθως, ή 
τέλος πάντων άλησμόνητο) έπανερχόμαστε 
στό Αρχικό ύλικό, τό όποιο τώρα παίρνει 
μιά όλότελα καινούργια σημασία, πού κα
νονικά δέ μπορούσε νάχη πριν τήν άπο- 
κάλυψη τοΰ κεντρικού μέρους («’Ανάπτυ
ξης»). Μιά «Κόντα», δηλ. κυριολεκτικά ού- 
ρά, κλείει τό δλο μ’ ένα κατάλληλο τελι
κό σχόλιο, πού συχνά έχει θέση μάλλον 
μικρού έπιλόγου.

Αύτά λοιπόν είναι πολύ - πολύ σύντομα 
τά διαδραματιζόμενα σέ μιά άπό τις πιο 
βασικές φόρμες. Υπάρχει, δπως είναι φυ
σικό, μεγάλη ποικιλία μορφών καί' παραλ
λαγών τους στή μουσική, πού δέν είναι 
έργο τοΰ άρθρου αύτοΰ νά τις περιγρά
φει. Άλλά άπ’ δλη αύτή τήν ύπόθεση τών 
μουσικών μορφών ό μουσικόφιλος μπορεί 
νά άποκρυσταλλώσει κάποια βασική Αρ- 
χή πού νά τόν βοηθά πρακτικά στή μουσι
κή του άκρόαση: Τό νά συνηθίσει λ.χ., 
τήν ώρα πού άκούει μουσική, νά χαράζει 
τήν πορεία τών θεμάτων άπό τή πρώτη 
έμφάνισή τους, ώς τήν άνάπτυξη καί τήν 
έπανεμφάνισή τους, θά βρει δτι είναι μιά 
πείρα πού θά τοΰ δώσει μιά άνεκτίμητη 
δσο καί καινούργια βάση γιά μιά πιο 
πραγματική διείσδυση στό πνεύμα τής 
μουσικής.

Επιφύλαξη τής κρίσεως, 
ή σοφώτερη τακτική.

Άκόμα καί γιά άνθρώπους πού είναι 
μουσικοί, είναι νόμος τό νόημα καί ή 
άξια ένός καινούργιου έργου νά άποκα- 
λύπτεται μόνο μέ τις π ο λ λ έ ς ά κ ρ ο ά- 
σ ε ι ς . Έξυπακούεται κι’ άπ’ δσα είπαμε 
πιό πάνω σχετικά μέ τό μάκρος τών κλασ
σικών έργων, δτι δέν είναι δυνατό ό άν- 
θρώπινος νοΰς μέ τό πρώτο άκουσμα, άς 
πούμε, τής 7ης συμφωνίας τού Σιμπέλιους, 
νά συλλάβει τά τόσα πολλά πράγματα πού 
κρύβει τό τόσο πολύπλευρο καί συμπαγές 
αύτό άριστούργημα. Άπλούστατα, τέτοιο 
πράγμα δέν είναι άνθρωπίνως δυνατό νά 
γίνει άπό τή πρώτη φορά γιατί δέ προ
φταίνουμε τί νά πρωτοπροσέξουμε σ’ αύ
τό τό στάδιο — μ’ δλον δτι είναι δυ
νατό ένας μουσικός μέ πείρα νά μπορέσει 
άπό τήν πρώτη φορά νά πει: «Αύτό τό 
έργο κρύβει πολλά πράγματα». "Η 
«αύτό τό έργο μοΰ φαίνεται ένα άριστούρ
γημα».

Καί δμως, είναι τό πιό συνηθισμένο 
πράγμα ν’ άκούει κανείς συστηματικά έ- 
πικρίσεις πού ύποβάλλονται μέ άξιώσεις 
(άπό απλούς μουσικοφίλους ή δχι) καί 
πού δμως δέν είναι παρά τό άποτέλεσμα 
τής άκατάσχετης μανίας τοΰ νά σπεύδου
με έκφράσουμε μονομιάς τήν κρίση μας 
(συνήθως καταδικαστική) δχι άπλώς άπό 
τό πρώτο άκουσμα ένός όλοκλήρου έργου, 
άλλά άπό τά πρώτα κι’ δλας μέτρα τής 
μουσικής !

Τό άποτέλεσμα αύτής τής τακτικής είναι 

δτι συχνά ό ίδιος ό έπικριτής ένός έρ
γου έρχεται άργότερα, μετά άπό στενώτε- 
ρη έπαφή μέ τή μουσική πού καταδίκασε, 
ν’ άνακαλύψει δτι είχε άπορρίψει ένα άρι
στούργημα, τοΰ όποιου τώρα είναι ένθερ
μος ύποστήρικτής. Τό ζήτημα αύτό στήν 
πραγματικότητα πάει πολύ πιο βαθιά, για
τί άφορά καί τή στάση μουσικών άκόμα, 
ένώ άλλες φορές ή νοημοσύνη ή ίδια τών 
μουσικοκριτικών καί τών Ακροατηρίων 
μιας όλάκερης έποχής έχει 
κ ρ ι θ ε ί μέσον τής άναγνωρίσεως άπό τις 
κατοπινές γενεές άριστουργημάτων πού 
είχαν άπορριφθεί παταγωδώς. Κι’ αύτό, 
γιατί ή βαθιά άξια τοΰ νά έπιφυλάσσει 
κανείς τή κρίση του, δέν έχει έκτιμηθεί 
άκόμα, σάν τό πιό σοφό μάθημα.

’Άν έπρόκειτο νά γράψω τήν προσωπι
κή μου γνώμη άναφορικά μέ τις φορές 
πού νομίζω δτι άπαιτοΰνται ν’ άκούσει κα
νείς ένα κλασσικό έργο, προτού άρχίσει 
νά τό άντιλαμβάνεται καί νά μπορεί νά 
έκφέρει γνώμη, θάλεγα δτι γιά τούς πεπει
ραμένους άκροατές, άπό τήν τρίτη φορά 
καί πάνω τό έργο θάπρεπε ν’ άρχίσει ν’ 
άποκαλύπτει τό νόημά του, άλλά γιά τόν 
πιό απλό μουσικόφιλο πριν άπό τή δέκα
τη φορά κάθε έκφραση τελικής γνώμης 
(γιά ν’ άφίσουμε κατά μέρος τής περίπτω
σης οριστικής έπικρίσεως τής μουσικής) 
είναι παρακινδυνευμένη καί γι’ αύτό δχι 
φρόνιμη. ‘Ο άνθρωπος — κι’ έδώ δέν πρέ
πει νά έννοήσουμε άποκλειστικά δ,τι άφο
ρά τή μουσική — συχνά στέρησε καί στε
ρεί τόν έαυτό του άπό μεγάλες Αλήθειες καί 
άποκαλύψεις, άπλώς μέ τό νά βιάζεται νά 
κρίνει καί νά καταδικάζει, χωρίς νά δίνει 
μιά δίκαιη εύκαιρία στόν «κατηγορούμε
νο» ν’ άκουστεί... Καί ή μουσική κρύβει τό
ση άλήθεια καί τόση άφυπνιστική παντοδυ
ναμία, πού, άν μονάχα τήν άφίσουμε, μπο
ρεί ν’ άνοίξει τά μάτια τής ψυχής μας 
μπροστά σ’ δλες τής άλήθειες!

Σωστή άπόδοση τής μου
σικής.

Τέλος, θά πρέπει νά γίνει άναφορά καί 
σ’ ένα παράγοντα πού πολλές φορές άγνο- 
είΐται, μ’ δλον δτι έχει βασική σημασία: 
"Εχει πάρα πολλές φορές άποδειχτεί πώς 
ή πολύ κακή άπόδοση τής μουσικής πού 
Ακούεται άπό πολλούς ειλικρινείς μουσι- 
κοφίλους είναι ή βασικώτερη αιτία πού ή 
μουσική αύτή Αποτυγχάνει νά κάνει ό- 
ποιαδήποτε έντύπωση.
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Συγκεκριμένα, έχει έξακριβωθεί δτι ή 
έντύπωση πού έχουν πολλοί άνθρωποι (πού 
κανονικά δέ στερούνται πνευματικότητας) 
ότι ή κλασσική μουσική είναι ανυπόφορος 
θόρυβος, όφείλεται κατά ένα 50—807° στά 
μέσα πού διαθέτουν γιά νά τήν άκούουν 
καί τά όποια πραγματικά μόνο ένα συγ
κεχυμένο θόρυβο τοΰ πιό φρικτοΰ τύπου ά- 
ναδίδουν — καί μάλιστα σέ τέτοια ζωτικά 
μέρη τών κλασσικών έργων, δπως είναι τά 
κορυφώματα, τά ξεσπάσματα καί τά «κρε- 
σιέντι».

Ή διαύγεια τών όργάνων, τής διαρ- 
θρώσεως τών μερών καί τό όρθό «χρώμα» 
τών διαφόρων συνδυασμών όργάνων 
καί άρμονικών συνηχήσεων, άν δέν ύπάρ- 
χει κι’ άν — πρό παντός ! — στά ξεσπά
σματα τής μουσικής, ό ήχος δέ βγαίνει 
μέ άπόλυτη άνεση καί κρυστάλλινη διαύ
γεια, άσφαλώςτό άποτέλεσμα είναι θό
ρυβος καί τίποτ’ άλλο ! ’Άν ένας άκούσει 
τέτοια έφφέ μέ τόν τρόπο πού πρέπει, είτε 
άπό μιά συσκευή σύγχρονου «Χάϊ—Φάϊ», 
είτε έκ του φυσικού, αμέσως θά δει τί χά
νει καί δέ θά τό ξεχάσει ποτέ του !

'Η συγχυσμένη απόδοση τήν ώρα τής 
μουσικής άκροάσεως οδηγεί έξ άλλου καί 
σέ μιά άλλη λανθασμένη τακτική: Τοΰ 
νά έπεμβαίνει διαρκώς ό άκροατής ά ν ε- 
βοκατεβάζ όντας τήν ένταση 
τής μουσικής μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ούτε 
έντύπωση κορυφωμάτων ή ξεσπασμάτων 
δημιουργείται ή ύπάρχει πραγματικά δ
πως τήν έννοουσε ό συνθέτης, οδτε καί τά 
βασικά ζητήματα τής άντιθέσεως μεταξύ 
τών απαλών καί τών δυναμικών ψυχολο
γικών καταστάσεων μένουν γιά νά δη
μιουργήσουν τά προσχεδιασμένο έφφέ 
τους.

Καί στις δυό αύτές περιπτώσεις πάλι 
— τής κακής άποδόσεως καί τής έπεμβά- 
σεως στήν ένταση τής μουσικής — ύπάρχει 
μιά κατάσταση πού άποκλείει κάθε ιδέα 
πραγματικής άκροάσεως καί κατανοήσεως 
τοΰ έργου πού έκτελείται. (Τό αν είναι 
στά χέρια δλων νάχουν μιά συσκευή άξια 
λόγου γιά μουσική άκρόαση, είναι βέβαια 
διαφορετικό ζήτημα, πού πάντως δέν άλ- 

λάζει τό βασικό γεγονός. ’Εκείνο πού 
είναι δμως μέσα στά πλαίσια τής δυνα
τότητας τοΰ κάθε φίλου τής μουσικής, εί
ναι ν’ άντιληφθεί — καί νά πραγματοποιή
σει — τό δτι οφείλει άπό τήν άρχή μιας 
μουσικής άκροάσεως ν’ άποφασίσει σέ 
π ο ι ά ένταση θέλει τή μουσική (τά δυνα- 
τώτερα μέρη θά είναι ό όδηγός του) κ α ί 
μετά ν’ άφίσειτό κουμπί τοΰ ρα- 
δ ι ο φ ώ ν ο υ ή ραδιογραμμοφώ- 
ν ο υ ή X ά ϊ—Φ άϊτουάνέπαφο ώς 
τό τέλος. Το νά «κανονίζει» διαρκώς 
τήν ένταση μέ τρόπο πού «νά μή τόν ένο- 
χλεί», έκτός τοΰ δτι σημαίνει σοβαρή έ- 
πέμβαση μέσα στό έργο τοΰ συνθέτη, ά- 
ποδείχνει δτι ένα άπό τά βασικά σημεία 
τοΰ χαρακτήρα τής σοβαράς μουσικής τοΰ 
διαφεύγει).

Αύτά, λοιπόν, είναι μερικά μόνο, άλλά 
βασικά σημεία πού κάνουν τήν άνώτερη 
μουσική νά φαίνεται άπρόσιτη σέ πολύ 
κόσμο. Δέν έχουμε καλύψει τομείς δπου οί 
δυσκολίες άφοροΰν τεχνικά ζητήματα, 
σκόπιμα, γιατί' μάς ενδιαφέρει κυρίως έκεί- 
νο πού μπορεί νά προσφέρει στόν ειλικρι
νή φιλόμουσο εύκαιρία γιά μιά άμεση 
προσπάθεια. Ύπάρχουν, μ’ άλλα λόγια, 
πολλά στή μουσική πού είναι άμεσα προ
σιτά καί πού μπορούμε νά τά κάμουμε 
κτήμα μας, προτού χρειαστεί νά γίνει 
λόγος καί γιά τά τεχνικά. Είναι γεγονός 
δτι αύτά τά τελευταία κρατούν τό κλειδί 
γιά όρισμένα πράγματα στή μουσική πού, 
χωρίς αύτά, δύσκολα είναι δυνατό νά έ- 
ξηγηθοΰν καί νά κατανοηθοΰν. Είναι δμως 
γεγονός πώς ό πραγματικός φιλόμου- 
σος, μέ βάση τέτοια σημεία σάν αύτά πού 
θίξαμε πιό πάνω, έχει μιά καλή εύκαιρία 
γιά μιά προσπάθεια πού άξίζει τόν κόπο— 
όχι μόνο γιά τόν έαυτό του, άλλά καί γιά 
τό δτι αυτή του ή προσπάθεια θά βοηθήσει 
τή διάχυση μέσα στόν κόσμο μιας δυνά- 
μεως άφυπνιστικής καί έξυψωτικής πού 
χωρίς αύτή (καθώς δλοι μας ξέρουμε) 
μάταια ένας λαός προσπαθεί νά πείσει 
τούς άλλους καί τόν έαυτό του δτι έχει 
πολιτισμό.

ΡΟΓΗΡΟΣ ΛΟΊ-ΖΙΔΗΣ

ΒΑΣΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

[Τόν φίλο Β. Καραγιώργη τόν είχαμε 
τελευταία συναντήσει, πολύ απασχολημέ
νο μέ τις άνασκαφές τού θεάτρου, στή 
Σαλαμίνα. Ή συνομιλία μας, έστω καί 
σύντομη, ήταν φυσικό νά περιστραφεί γύ
ρω άπό αρχαιολογικά θέματα.

'Ένα άπ’ αύτά ήταν τό σχετικό μέ τή 
μυκηναϊκή περίοδο. Συνόψισα τις έρωτή- 
σεις μου σέ τρεις, τις κυριώτερες, καί τόν 
παρακάλεσα νά μοΰ δώσει σύντομη άπάν- 
τηση, πρός δημοσίευση, πράγμα πού κά
νω κατωτέρω.

Οί έρωτήσεις είναι:
Ερώτηση πρώτη: ’Έχετε άσχοληθή 

ειδικά μέ τήν Μυκηναϊκή Περίοδο; Ποια 
είναι ή σημασία τής μελέτης τής περιό
δου αύτής; Καί ποια τά κυριώτερα χαρα
κτηριστικά της;

Ερώτηση δεύτερη: Τί έχετε νά μάς 
πήτε γιά τό Μυκηναϊκό καί είδικώτερα 
γιά τό Κυπρο-μινωϊκό άλφάβητο;

Ερώτηση τρίτη: Έχετε κάνη τελευ
ταίως καμμιά έργασία πάνω στήν μυκη
ναϊκή περίοδο;

Κ. ΧΡ.]

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Μέ τήν Μυκη
ναϊκή περίοδο τής Κυπριακής ’Αρχαιολο
γίας, καί είδικώτερα μέ τήν τέχνη αύτής 
τής περιόδου, άσχολοΰμαι γιά έπτά χρό
νια τώρα. Είναι ίσως μιά άπό τίς πιό έν- 
διαφέρουσες άρχαιολογικές περιόδους τής 
Κύπρου, όχι μόνο γιά τον ύλικό πλοΰτο 
της, άλλά καί τήν ιστορική της σημασία. 
Μέ τήν έποχήν αύτή, δηλαδή τόν 14ον 
αιώνα π.Χ., άρχίζει ή Κύπρος νά στρέφε
ται πρός τήν πολιτιστική σφαίρα τοΰ Αι
γαίου, κΓ δταν πιά τον 13ον αιώνα άρχί- 
ζει ό Μυκηναϊκός άποικισμός τής Κύπρου 
πάνω σέ εύρεία κλίμακα, έχουμε τότε μιά 
ριζική άλλαγή στήν πολιτιστική καί φυλε
τικήν όντότητα τών Κυπρίων πού προδι
κάζει όριστικά τήν πολιτιστική τους έξέλι- 
ξη·

Στήν Κύπρο οί Μυκηναίοι τεχνίτες δη
μιούργησαν ένα νέο ρυθμό πού παρουσιά

ζεται σ’ δλες τίς έκδηλώσεις τής τέχνης, 
κυρίως δμως στήν άγγειογραφία. Είναι ό 
«μεικτός» ρυθμός μέ άνατολικά καί αί- 
γαιακά στοιχεία, πού τόν βλέπουμε κυ
ρίως πάνω στούς μεγάλους κρατήρες μέ 
παραστάσεις άρμάτων, βωδιών, πουλιών 
κ.ά. Οί τάφοι τής Έγκώμης καί τών άλ
λων κέντρων τής Κύπρου μάς έχουν δώσει 
ώραιότατα δείγματα τής τέχνης αύτής. 
’Ίσως άπό τούς πιό γνωστούς νά είναι ό 
κρατήρας άπό τήν ’Έγκωμη πού παριστά
νει τόν Δία νά κρατά τήν πλάστιγγα τής 
Μοίρας μπροστά στούς πολεμιστές πού 
βρίσκονται μέσα σέ άρμα. *Η σκηνή αύτή 
περιγράφεται δυό φορές στήν Ίλιάδα τοΰ 
Όμήρου, δπου «Χρύσεα πατήρ έτίταινε τά
λαντα, έν δέ τίθει δύο κήρε τανηλεγέος 
θανάτοιο, τήν μέν Άχιλήος, τήν δ’ *Έκτο- 
ρος ίπποδάμοιο». Τράβηξε τήν πλάστιγγα 
ό Ζεύς, κι’ έκείνου πού θά βαροΰσε ή τύχη 
του, έκείνος θάβρισκε τόν τανηλεγή θάνα
τον. ’Εξαιρετικής ώραιότητος είναι καί 
κρατήρες μέ βώδια καί πουλιά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: Τελευταίως 
έσημειώθη μιά μεγάλη ώθηση στις Μυκη
ναϊκές σπουδές ϋστερα άπό τήν άποκρυ- 
πτογράφιση τοΰ Μυκηναϊκού άλφαβήτου, 
του γνωστού ώς Μινωϊκή Γραμμική Β γρα
φή. Άνοίκτηκαν νέοι ορίζοντες στήν με
λέτη τής Ελληνικής γλώσσας, έστω κΓ 
αν τά κείμενα πού έχουμε είναι μόνο εύ- 
ρετήρια τών άνακτόρων τής Κνωσοΰ, τής 
Πύλου καί τών Μυκηνών, χωρίς καμμιά 
φιλολογική άξίωση.

’Ελπίζαμε πώς ή άποκρυπτογράφιση 
τής Μυκηναϊκής γραφής θά καθίστα δυνα
τή τήν άποκρυπτογράφιση καί τής δικής 
μας γραφής, τής Κύπρο - Μινωϊκής, πού 
παρουσιάζεται πάνω σέ πήλινες πινακίδες 
άπό τά μέλη τοΰ 16ου αίώνος π.χ. Δυστυ
χώς δμως, παρ’ δλη τήν συγγένεια τών 
δύο συστημάτων γραφής, δέν έχει άκόμη 
βρεθή τό κλειδί γιά τήν άποκρυπτογράφι
ση τής Κύπρο—Μινωϊκής, κΓ έτσι οί πινα
κίδες κρατούν άκόμη τά μυστικά τους.
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θετική είναι ή συμβολή τής Κύπρου εις 
τήν μελέτην τής Μυκηναϊκής γλώσσας τών 
πινακίδων τής Κνωσού, τών Μυκηνών καί 
τής Πύλου. Ή αρχαία Κυπριακή διάλεκτος 
είναι ίσως ή πιο συγγενής μέ τήν γλώσσα 
τών πινακίδων, καί χρησιμοποιείται σήμε
ρα πολύ άπό τούς φιλολόγους γιά τήν 
πλησιεστέρα κατανόηση τής Μυκηναϊκής 
γλώσσας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΗ: Ναί, στήν Λάρ
νακα κάναμε πέρυσι μιά μικρή άνασκαφή, 
άλλά σπουδαίας σημασίας άπό άρχαιολο- 
γική καί ιστορική άποψη. Διαπιστώσαμε 
πέραν πάσης άμφιβολίας τήν Οπραξη σπου
δαίας Μυκηναϊκής πόλεως πού ήκμασεν 
εκεί άπό τόν 14ον αιώνα. Σέ δυό τάφους

πού άνασκάψαμε βρήκαμε πληθώραν Μυ
κηναϊκών άγγείων, χρυσά κοσμήματα, άν- 
τικείμενα άπό έλεφαντόδοντο, καί ώραιό- 
τατα άλαβάστρινα άγγεία. Τό γεγονός 
αύτό καταδεικνύει φυσικά τήν έκταση πού 
κάλυψε στήν Κύπρο ό Μυκηναϊκός πολι
τισμός. Εις τήν περίπτωση τής Λάρνακος 
ή άνασκαφή αύτή δείχνει πώς τό άρχαιον 
Κίτιον υπήρχε καί ήκμαζε έξακόσια όλό- 
κληρα χρόνια προτού πατήσουν, τό πόδι 
τους στήν Κύπρο οί Φοίνικες. Ξεδιάλυνε 
λοιπόν ή μικρή αύτή άνασκαφή ένα μεγά
λο πρόβλημα ιστορικό, σχετικά μέ τήν έμ- 
φάνιση του Κιτίου εις τήν ιστορία τοΰ 
πολιτισμού τής Κύπρου.

ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΗΣ

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ

Τά είκοσι χρόνια σου, βιολέτες καί τριαντάφυλλα, 
πού τά γιορτάζεις μέ καμάρι, ευτυχισμένα, 
τά φωτεινά σου είκοσι χρόνια, τ’ άσυννέφιαστα, 
μέ τά χαμόγελα παντού ζωγραφισμένα, 

τά είκοσι χρόνια σου, βιολέτες καί τριαντάφυλλα, 
είκοσι χρόνια νάναι πάντα, μετρημένα.
Νά τά μετράς μές στής ζωής σου τόν άνθόκηπο 
κ’ είκοσι νάναι — νά μή γίνωνται κοσιένα.....

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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Ά. Διαμαντή: «1958» (λάδι)

Τηλ. Κανθού: Χωριάτικη αύλή (λάδι)

Τηλ. Κάνθου: Χαρουπιές τής Λεμεσού (λάδι)
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ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Γ. Π. Γεωργίου: 'Η Παναγία τού Λιοπετριοΰ (λάδι)
(Συλλογή Γραφείου Ελληνικής Παιδείας)

Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΙΑ
τοΰ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΑΝΤΟΥ

Ό θάνατος τοΰ Κωνσταντίνου Άμάντου, του σοφού πρώην γυμνασιάρ
χου τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου καί τακτικοΰ 
μέλους τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, έπλήρωσε βαθείας συγκινήσεως όχι μόνον 
τούς μαθητάς αύτοΰ, άλλά καί πάντας τούς πνευματικούς άνθρώπους τής 
νήσου μας. Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον, τό όποιον διηύθυνεν οΰτος επί έν 
έτος (1911-12), έτίμησε τόν άνδρα διά φιλολογικοΰ μνημοσύνου, είς τό όποιον 
κατ’ εντολήν τοΰ καθηγητικού συλλόγου αύτοΰ έξήρα τήν μεγάλην εκείνου 
φυσιογνωμίαν.

Είς τό σημείωμα τοΰτο θά παραθέσω ολίγα στοιχε'α δεικνύοντα εύθύς 
εξ άρχής τής δράσεώς του τήν προσωπικότητα αύτοΰ καί ταΰτα επί τή βάσει 
τών Πρακτικών τών συνεδριών τοΰ καθηγητικού συλλόγου τοΰ σχολείου, 
τά όποια πυρίκαυστα έσώθησαν έκ τής πυρκαϊας τοΰ σχολικού κτιρίου τώ 
1920. Τό πρώτον άξιομνημόνευτον σημεϊον είναι ότι ό ’Άμαντος άπησχόλησε 
τόν σύλλογον επί 19 συνεδρίας, ιδίως κατά τάς άρχάς καί τά μέσα του σχολι
κού έτους. Από τών άρχών όμως τοΰ Φεβρουάριου 1912 αί συνεδρίαι περιω- 
ρίσθησαν καί δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τόν λόγον. Ή όργάνωσις του 
σχολείου μετά τήν περιπέτειαν τοΰ διχασμού τών τριών προηγηθέντων 
ετών διά τό γνωστόν Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα συνετελέσθη κατά τό χρονικόν 
τούτο διάστημα καί ϊσως νά μή είχε πλέον θέματα πρός συζήτησιν πρός τό 
τέλος τοΰ σχολικού έτους.

Τά σημαντικότερα θέματα, επί τών όποιων ό Άμαντος ήσχολήθη μετά 
τών καθηγητών, ήσαν ή πειθαρχία τών μαθητών κα ή διδασκαλία τών 
μαθημάτων καί δή τών νέων ελληνικών. Συνέταξε κανονισμούς περί μαθητών 
μετά τού συλλόγου άναφερομένους είς τάς άπουσίας, τάς βραδύτητας, τήν 
άποχήν έκ τού κοινού έκκλησιασμού, τήν συμπεριφοράν, τήν καθαριότητα, 
τήν μαθητικήν στολήν, τήν άποζημίωσιν φθοράς είς σχολικήν περιουσίαν, 
τήν φοίτησιν είς ζαχαροπλαστεία, τόν περίπατον, τήν φοίτησιν είς θεάματα 
καί τήν χρήσιν ποδηλάτων καί τάς έπιβαλλομένας ποινάς διά τάς παραβάσεις. 
Αί σχετικοί διατάξεις είναι περιοριστικά! καί αί έπιβαλλόμεναι ποιναί αύστη- 
ραί. Πλεϊσται τών διατάξεων τούτων έξακολουθούσι καί σήμερον νά περιλαμ
βάνω νται είς τούς κανονισμούς τού Παγκυπρίου Γυμνασίου.

‘Ως πρός τήν διδασκαλίαν τών νέων ελληνικών, είς τήν όποίαν ό Άμαντος 
έδωσεν ιδιαιτέραν σημασίαν, έλαβεν έν συνεδρία μετά τοΰ συλλόγου τών 
καθηγητών (30 ’Οκτωβρίου 1911) τάς εξής άποφάσεις, τάς όποιας άντιγράφω 
έκ τών Πρακτικών :

1. “Εκαστος τών ελληνιστών νά προσαγάγη κατάλογον έκθέσεων, άς 
κατά τό τρέχον (1911-12) σχολικόν έτος θά δώση είς τούς μαθητάς.

2. "Ωρισε μετά συζήτησιν τόν σκοπόν τής διδασκαλίας τών νέων έλλη-
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νικών ώς εξής : «Νά καταστή ικανός ό μαθητής νά νοή ευκόλως και όρθώς 
τάς όμαλωτέρας συνθέσεις καί άπλουστέρου περιεχομένου προϊόντα τής νέας 
φιλολογίας, νά γράφη όρθώς, εύχερώς καί σαφώς έν τή νέα γλώσση, απολυό
μενος δέ του γυμνασίου νά νοή τελείως τά παντός είδους φιλολογικά προϊόντα 
τής νέας γλώσσης καί νά μεταχειρίζηται αυτήν γράφων ή όμιλών όρθώς καί 
γλαφυρώς.» Έν συνεχεία άπεφασίσθησαν υπό τοΰ συλλόγου τά εξής : «Τά 
νεοελληνικά αναγνώσματα άνάγκη νά έχωσι καλλιτεχνικήν άξίαν, δι’ ό συνι- 
σταται προσοχή περί τήν εκλογήν αύτών. Ή μέθοδος τής διδασκαλίας αύτών 
είναι οϊα καί ή τών άρχαίων. Άπεφασίσθη έπίσης, όπως πρό τής διδασκαλίας 
τοΰ διδαχθησομένου λόγου ποιείται ό καθηγητής σύγκρισιν τούτου μετά 
τίνος νεωτέρου».

Πας τις θά όμολογήση ότι έπί λίαν ορθών βάσεων έστήριζεν ό "Αμαντος 
τήν διδασκαλίαν τών νέων ελληνικών, ύπέρ τών οποίων τοσοΰτον ούτος 
ένδιεφέρθη δΓ όλου τοΰ βίου.

Σημαντικός άποφάσεις έλαβεν ό Αμαντος ώσαύτως ώς πρός τόν τρόπον 
τών γραπτών εξετάσεων. Έπέστησεν ιδία τήν προσοχήν είς τήν άσκησιν 
αύτενεργείας τών μαθητών, περί τής όποιας τοσοΰτος καί σήμερον γίνεται 
λόγος. ’Αναγράφω τήν σχετικήν άπόφασιν (Πρακτικά συνεδρίας ΙΣτ' τής 
3ης Φεβρουάριου 1912). «Έπίσης άπεφασίσθη καί έκοινοποιήθη τοϊς μαθη- 
ταϊς ότι έκ τής διδασκομένης ύλης 20-30 ήμερών θά δίδωνται, μετ’ έπανάληψιν 
αύτής, έρωτήσεις άναφερόμεναι είς ποικίλα αύτής ζητήματα, είς πάσας δέ τάς 
έρωτήσεις θά δίδωνται ύποχρεωτικώς άπάντησις. Αί διδόμενοι έρωτήσεις 
θά καταχωρίζωνται έν ίδιαιτέρω βιβλίω τοΰ Γυμνασίου, τά δέ γραπτά θά 
κατατίθενται έν τω Γυμνασίαρχε! ω. Θά γίνωνται δέ τά διαγωνίσματα 
ταΰτα άνευ ούδεμιας προειδοποιήσεως τών μαθητών».

Έτέραν καινοτομίαν είσήγαγεν ό "Αμαντος, τήν άνάγνωσιν έν συνεδρία 
τοΰ συλλόγου τών καθηγητών μικρών μελετών συγγραφομένων ύπ’ αύτών. 
Ούτω μία τοιαύτη μελέτη τοΰ Γ. ’Αναγνοστοπούλου, μετέπειτα καθηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, είναι περίληψ ς μακρας μελέτης τοΰ γνωστού 
παιδαγωγού καί καθηγητού Ν. Έξαρχοπούλου «περί προπαρασκευής τού 
διδάσκοντος, διδασκαλίας τών ελληνικών, αύτενεργοΰ διδασκαλίας καί τών 
έποπτικών αύτής μέσων». Έτέρα δέ, ιδία αύτη μελέτη τού καθηγητοΰ τών 
φυσικών Άργ. Σταματέα, τοΰ μετ’ ολίγους μήνας πεσόντος είς τόν Ελληνο
τουρκικόν πόλεμον, «περί τοΰ συστήματος αύτοδιοικήσεως τών μαθητών».

Ταυτα άναγράφω έκ τών Πρακτικών τοΰ καθηγητικοΰ συλλόγου. "Αν 
και ολίγα είναι τά παιδαγωγικά θέματα τά άπασχολήσαντα τόν σύλλογον 
έπί τής γυμνασιαρχίας τοΰ άειμνήστου Κ. Άμάντου, είναι έν τούτοις ένδεικτι- 
κά τού φιλοπροόδου καί νεωτεριστικού πνεύματος, τό όποιον διέκρινε έκεϊνον 
έξ άρχής τής έκπαιδευτικής αύτοΰ σταδιοδρομίας καί τό όποιον έξειλίχθη 
μετέπειτα εις πολύ εύρύτερα πεδία.

Ή ιθύνουσα τότε έφημερίς τής Λευκωσίας, Φωνή τής Κύπρου (23.7.1912) 
ώς εξής συνώδευσε τήν έκ τής νήσου άποχώρησιν τοΰ Κ. Άμάντου : «Μύστης 
αληθής καί ιεροφάντης τής Ελληνικής Παιδείας ό κ. "Αμαντος, έξ ίσου θεραπεύων 
τό τε γράμμα καί τό πνεύμα τών άθανάτων Ελλήνων συγγραφέων, τών 
διδασκάλων τούτων όλων τών αιώνων καί όλων τών έθνών, παρείχε μέν 

διά τής σοφής διδασκαλίας του καί γνώσεις πλούσιας, άλλά καί ένέπνεε 
γενναία καί υψηλά φρονήματα, έξηνθρώπιζε, ήθικοποίει. Ή έν Κύπρω 
διάβασίς του είναι διάβασις διάττοντος μέν άληθώς άστέρος, άλλά συγχρόνως 
καί πλησιφαοΰς, τοΰ όποιου τό φώς έπί μακρόν παραμένει καταλάμπον καί 
φωτίζον. Εύτυχεϊς αί κοινότητες, αϊτινες τοιούτους έχουσι διδασκάλους. 
Ό κ. "Αμαντος άς είναι βέβαιος ότι ή Κύπρος, ήτις καί τών προκατόχων του 
εύγνωμόνως άναμιμνήσκεται, έπί μακρόν θά άναμιμνήσκεται τών ύψηλών του 
πνευματικών καί ήθικών χαρισμάτων καί τοΰ ύπ’ αύτοΰ έπιτελεσθέντος έργου 
καί άείποτε ύπέρ τής εύδαιμονίας αύτου θά εύχεται.»

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Τής Διοτίμας τ’ άρρητα μέ βασανίζουν μυστικά....
Τρίμορφη Εκάτη πρόβαλε τή νύκτα αύτή μπροστά μου, 
Κυμαία Σιβύλλα μέ άκριβά νεκύσια φίλτρα μαγικά, 
Κάλεσε πίσω τό νεκρό νεανικό έρωτά μου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ JEAN MOREAS

Κι, άν δέν καθρέφτισες στερνά τήν ’Αττική στά μάτια
Κι οί αύρες οί Παρισινές χαϊδέψαν τό κορμί·
Στό διάβα σου άντιλάλησαν μέ μιά καινούργια όρμή 
Οί λύρες οί ’Απολλώνιες πού κοίτουνταν κομμάτια.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ν. ΔΡΟΥΣίωΤΗΣ
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
(ΣΕ ΔΥΟ ΣΚΗΝΕΣ)

Πρόσωπα:
ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΑΣ,

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΥΟ ΦωΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ ΠΡωΤΗ

Δρόμος. "Ενας χαμηλός φράχτης. Μέσα δουλεύει ό πατέρας του Σοφοκλή. 
Μόλις ανοίξει ή σκηνή ό Σοφοκλής μιλά στόν πατέρα του πού ξαπολά πρός 
στιγμή τή δουλειά.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Καλημέρα, πατέρα. Φτιάχνεις τις λεκάνες ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : Ά του λόγου σου ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά μπω ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : Προχώρα τόν δρόμο σου. Δέν έχει τόπο τό σπίτι μου γιά κατα

ραμένους.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Αρκετά ύπόφερα, πατέρα.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Δουλειά δική σου. Τούτη τή βούλα, έδώ στό μέτωπό μου, τήν 

βλέπεις ; (Τού δείχνει τό μέτωπο) Γράφει : ό πατέρας τού 
προδότη. Τό διαβάζεις ; Τό μαντεύεις ; Ή ;

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Δίκιο έχεις, πατέρα. Ήταν ένα φοβερό παραστράτημά μου. 
Σού τ’ ορκίζομαι, άθέλητά μου.

ΠΑΤΕΡΑΣ : Ό προδότης ό,τι κι’ άν πεϊ έλεος δέν έχει. Μήτε έμπιστοσύνη τού 
έχει κανείς.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μά όλα έχουν τελειώσει, πατέρα. Οί Κυπριώτες πολεμήσανε 
γιά νά λευτερωθούν. Δέν εϊναι ; Ό καθένας πιά πήρε τήν δουλειά 
του. Κοιτάμε όλοι νά ξαναφτιάξουμε τά χαμένα. "Ολοι συγχω- 
ρεμένοι.

ΠΑΤΕΡΑΣ : Μπορεί κι’ ή πολιτεία νά σέ συγχωρέσει. Ή ιστορία άσφαλώς 
θά σέ λησμονήσει. Εϊσαι ένα τόσο κουνούπι. ’Εγώ όμως ; Τούτο 
τό καμάρι τού πατέρα γιά τά παιδιά του ; Τούτο τό καθαρό 
μέτωπο ή ύπόληψη νά κοιτάζω άφοβα τόν γείτονα καί τόν κόσμο ; 
Τάχασα πιά αύτά γιά πάντα. ’Από τήν πληρωμένη προδοσία 
σου.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Άς δψεται ό αίτιος.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Ό νούς μας εϊναι πάντα ό αίτιος.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ό Καίσαρας.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Ποιός Καίσαρας ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Δείχνει τόν Καίσαρα πού περνά). Τού λόγου του αύτός ό 

άξιότιμος κύριος.

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Καλημέρα σας.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά μού λείψει τό φαρμάκι.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Καλημέρα.... αίτιε.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τί ; Δέ σάς καταλαβαίνω.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ακριβώς εσύ ήσουν ή αιτία νά πάρω τόν κατήφορο. 
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τρελλάθηκες, φίλε μου ; Πού σέ ξέρω ; Ποιός εϊσαι ; 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Προδότης.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Ιιππάζεται) Άπ’ αύτούς ; Πολλοί εϊσαστε. Καλημέρα σας. 

(Φεύγει)
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Στόν διάολο.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Χριστός. Δέ βλαστημάνε πρωί-πρωί. ’Άν καί τού λόγου σας 

στρατιά τού σατανά εϊσαστε. Ποιός εϊναι τούτος ό.... αύτός ό 
κουνάμενος τού ίσναφιού σου ;

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ό Καίσαρας τής Μαμής.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Τούτο τό κοπρόσκυλλο ; Πού φορούσε τήν κουκούλα κΓ έδειχνε 

τόν κόσμο σ’ όλα τά περίχωρα καί τούς μάζευε ό εχθρός ; ’Έκαμε 
μανάδες καί κλάψαν! Φτ! πρωί-πρωί νά μή βρωμήσει ή μέρα μου. 
’Άν καί μού τή βρώμησε ή καλημέρα σου.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πατέρα....!
ΠΑΤΕΡΑ : Μή μού λές τούτο τ’ όνομα. Προσπαθώ νά τό ξεχάσω. Άϊ στή 

δουλειά σου. (Σκύβει νά δουλέψει)
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Σέ λίγο) Κι’ ή μάνα ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : ’Άμε στή δουλειά σου, εϊπα.
ΦόύΝΗ ΜΑΝΑΣ : Γιαννακό! Έ Γιαννακό!
ΠΑΤΕΡΑΣ : Τί εϊναι, κυρά μου ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ή μάνα ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : Μή λερώνεις τ’ όνομα αύτό. Ό προδότης δέν έχει μάνα.
ΦόύΝΗ ΜΑΝΑΣ : Γιαννακό. Τό πρόγευμά σου. Άντε γέρος άνθρωπος. 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Κάνει νά σκαρφαλώσει στόν φράχτη) Νά τή δώ....... !
ΠΑΤΕΡΑΣ : (Αύστηρά) Ούτε σπιθαμή μές τή γή μου. Άλλοιώς ..............  
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Προσπαθεί νά τή δεϊ) Δέ φαίνεται άπ’ έδώ.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Πολύ τή σκέφτηκες.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Πάει πώς θά πηδήξει) Νά τή δώ.
ΠΑΤΕΡΑΣ : (Σηκώνει τό φτυάρι) Μήπως μπεις καί θά σέ χτυπήσω μέ τό 

φτυάρι. "Οταν πατούσες τούτο τόν τόπον ήσουν καθαρός. Τώρα 
μυρίζεις αϊμα αθώων. Μυρίζεις αίμα πατριωτών.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Απελπισμένα) Πατέρα............ !
ΠΑΤΕΡΑΣ : Σκασμός. Κείνοι πολεμούσανε νά λευτερώσουν τούτη τή γή γιά 

νά ζήσουμε μ’ αξιοπρέπεια. Κι’ εσύ τσέπωνες λεφτά γιά νά τούς 
ονοματίζεις. Καί νά τούς ρίχνεις στά στρατόπεδα νά χαθούνε. 
Νά χαθείς λέω. Κι’ έχεις τήν άναίδεια νά δεις τήν μάνα σου. 
Μήτε τόν ίσκιο της δέν σού επιτρέπω νά δεις. "Οταν πεθάνω ; 
’Έ! Ούτε όταν πεθάνω. Αφήνω άρά κατάρα στό σπίτι καί στή 
μάνα σου άν δεχτεί νά πατήσεις τό πόδι σου έδώ. Φύγε τώρα. 
(Φεύγει)
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πατέρα! (Μπαίνει ό Καίσαρας) Του λόγου σου ; Σπουδαίο 
συναπάντημα σήμερα. Είναι δυό χρόνια νά είδωθούμε.

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Δέν αξιοποίησες τήν τόλμη σου.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ :Μπά ; "Επρεπε νάσουνα εδώ πριν δυό λεπτά. Θά ακόυες τόν 

πατέρα. "Οταν χάσεις τήν έχτίμηση πιά τοΰ γονιού τί άξιοποιή- 
σεις και κουρεφέξαλα μοΰ κοπανάς. Μέ θυμάσαι ;

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Ό Σοφοκλής. ’Ήσουν ή πρώτη μου έπιτυχία.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Επιτυχία τό λές ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : "Αν είχες λίγη άντοχή σήμερα δέ Θάμουν μήτε προδότης, μήτε 

πλούσιος. Χίχι (Γελά)
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Δαίμονα.
ΠΑΤΕΡΑΣ : (Μπαίνει) Φύγε γρήγορα. Ή μάνα σου άγρίεψε.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ή μάνα μου ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : Φύγε γρήγορα. "Αρπαξε τό τσεκούρι. Φύγε!
ΦΰύΝΗ ΜΑΝΑΣ : Πού είναι ό εγκληματίας. Νά τοΰ άνοίξω τό κεφάλι.
ΠΑΤΕΡΑΣ : (Φεύγει.. ’Από τά παρασκήνια) Μή, κυρά μου, έφυγε. Καπνός 

ήταν καί χάθηκε.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Πρός τόν Καίσαρα) Τάδες, δαίμονα ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Ή μάνα μου δέ ζεϊ. Πού νά ξέρω άπό τέτοια ; Κρύψου τώρα....! 
ΦΘύΝΗ ΜΑΝΑΣ : Μούκαψε τό σπίτι καί τήν καρδιά μου. ’Άσε με, Γιαννακό. 

Νά φτύσω καί τό χώμα πού πάτησε.
ΠΑΤΕΡΑΣ : (Άπό τά παρασκήνια) Σιωπή, κυρά μου. Θά μάς νοιώσει ή 

γειτονιά.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Τόν σπρώχνει) Φύγε, ντέ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Όχι! Θά μείνω εδώ. Καλύτερα νά μοΰ σπάσει τό κεφάλι ή 

μάνα παρά ό οποιοσδήποτε.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Φοβισμένα) Σέ κυνηγάνε ; Ποιοι ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Άνθρωποι καί πνεύματα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Μέ άνακούφιση) Τό καϋμένο τό μυαλό σου. (Φεύγει) 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Σκύλλε ...
ΠΑΤΕΡΑΣ : (Μπαίνει) ’Εδώ είσαι ; Σοΰ είπα νά φύγεις. Ή μάνα σου 

άγρίεψε. Μόλις άνάφερα πώς σάμπως καί σέ είδε τό μάτι μου 
έγινε Θηρίο. Σαράβαλο τήν έκαμε ό καϋμός σου. Σέρνεται. 
Δέν περπατά. ΚΓ όμως άναψε κι’ έτρεχε όταν ακούσε γιά τοΰ 
λόγου σου. Τήν έφαγε ό πόνος τών άλλων μανάδων πού τούς 
πήρες τά παιδιά.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Σταμάτησε επιτέλους, πατέρα.
ΠΑΤΕΡΑΣ : ("Εντονα) Μή μέ λές πατέρα. Σοΰ άπαγορεύω.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πές μου επί τέλους τί πρέπει νά κάμω γιά νά βρώ τή γαλήνη 

μου, τή ζωή μου.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Νά πεθάνεις.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά πεθάνω ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : Καί νά πάρεις μαζί σου καί όμοιούς σου. Νά καθαρίσει τούτη ή 

γή άπό τήν βρωμιά. Θάχεις κάνει τούλάχιστον καί μιά άνθρωπι- 
νή πράξη στή ζωή σου.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Καί πώς ; Πώς θά πάρω αίμα ;
ΠΑΤΕΡΑΣ : Νά ρωτήσεις τό μυαλό σου. Τοΰτο θά σοΰ δείξει. ’Εξόν άν 

τώχεις μόνο νά δουλεύει γιά τούς εχθρούς.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Σταμάτησε, πατέρα, νά μασουλάς διαρκώς τοΰτο τό φοβερό 

παρελθόν.
ΠΑΤΕΡΑΣ : Σοΰ είπα νά μή μέ λές πατέρα. ’Εγώ άπό καιρό έχω χάσει τό 

παιδί μου. Ήταν ενα παιδί όλο ωραία όνειρα. "Ελεγα νά τελειώ
σει τό σχολείο νά πάρει μιά δουλειά νά άναδειχτεϊ. Νά περνώ 
άπό τά στενά καί νά λένε πώς έχω προκομένο παιδί. Τοΰτο 
είναι τό όνειρο τοΰ γονιοΰ. Τ’ άκοΰς ; (Μικρή παύση) Μιά 
μέρα μέ βεβαιώσανε πώς πήγες μέ τόν εχθρό. ’Εμείς σκοτωνό
μαστε νά φύγει ό άποικιοκράτης άπό τό χώμα μας. Φόρεσα 
τά μαΰρα. (’Έντονα) Τί μοΰ μιλάς τώρα ; "Αντε χάσου άπό 
τά μάτια μου. Δώσε αίμα νά εξαγοράσεις τό αίμα. Ή άπλή 
μετάνοια δέν εξαγοράζει τέτοια άμαρτήματα σάν τό κρέμασμα 
τοΰ τόπου σου. Χάσου άπ’ εδώ, προδότη. Φύγε. (Σηκώνει 
τό φτυάρι γιά νά τόν χτυπήσει. Ό Σοφοκλής φεύγει.)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Δρόμος άντίκρυ σέ μαγαζί. Πρωί. Μόλις άνοίξει ή σκηνή μπαίνει ό Καίσαρας. 
Ανοίγει τό μαγαζί του καί βάζει τό σταυρό του. "Ερχεται ό Σοφοκλής καί 
κάθεται άντίκρυ.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Πλησιάζει τόν Σοφοκλή) Ήρθες ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μάς τραβά τό αίμα, βλέπεις.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Ποιο αίμα, ντέ ; "Εριξες πιστολιά ; ’Όχι! Κρέμασες κανένα ; 

Άπό τήν θηλειά εννοώ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Γιατί άλλοιώς κρεμάσαμε πολλούς.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Κουταμάρες. Ατύχημα μέ αύτοκίνητο ; ’Όχι! Μαχαιριά ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πισώπλατα, ναί! Καί μέ χέρι άλλου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Μπορεί εσύ. Έγώ όμως όχι.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ΚΓ οί δυό, Καίσαρα. Πρέπει νά δώσουμε τό αίμα πίσω. 

Ν’ άρχίσουμε πρώτα νά επιστρέφουμε τά λεφτά.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τό μηνιάτικο δηλαδή ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ά! "Επαιρνες καί μηνιάτικο ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Έσύ ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μέ τό κομμάτι. Εκατό λίρες τούτος. Διακόσιες ό άλλος. 

Καί....
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Καί τάφαγες καί τώριξες στή λύπη. "Ακούσε, Σοφοκλή : τό 

στρίβεις άπ’ εδώ ; Είναι ή πέμπτη μέρα πού μοΰ κουβαλιέσαι. 
Κάθεσαι άντίκρυ άπό τό κατάστημα καί μέ κοιτάζεις μέ μιά ματιά 
σά μαχαιριά. Τώχουν προσέξει κΓ οί πελάτες μου. "Αρχισαν 
κΓ όλας στή γειτονιά νά σέ σχολιάζουν. Ανοίγω τό μαγαζί 
μέ τό σταυρό μου......
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μήν ανακατεύεις τό Θεό. Δέν ύπάρχει Θεός για μας.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (’Έντονα) Έγώ λέω ανοίγω τό μαγαζί μέ τό σταυρό μου, κι’ 

ας μήν τό δέχεται κείνος. (δείχνει τόν ούρανό απάνω) Τσούπ! 
κατεβαίνεις τοΰ λόγου σου και κάθεσαι αντίκρυ. Σπουδαίο 
γούρι μά τό Θεό.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Είπα μή ανακατεύεις τό Θεό.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τί ; Θά σέ φοβηθώ τώρα ; Κάθεσαι, λοιπόν όλημερίς μέ τή 

ματιά καρφωμένη στό μαγαζί. Πάω νά κλείσω τό βραδάκι 
μέ τοΰ Θεοΰ τή βοήθεια.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (’Έντονα) Μή λερώνεις τ’ όνομα τοΰ Θεοΰ, είπα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Πιό έντονα) Δικός μου Θεός είναι όπως καί σένα. Άπό τήν 

ίδια λέρα είμαστε καί οί δυό, έσύ κι’ έγώ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ("Ηρεμα, ταπεινωμένα) Τούτο είναι άλήθεια.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Κλείω τό μαγαζί καί τότε αποφασίζεις νά πάρεις τά ποδαράκια 

σου καί νά ξεκουμπιστεϊς. Ποΰ θά πάει τοΰτο τό βιολί ; Τί 
θέλεις στό κάτω-κάτω ;

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά έπιστρέψουμε τό αϊμα τών άθώων πού σέρνουμε στή 
ράχη μας.

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Χά χά ! Πρώτα άπ’ όλα άθώοι δέν ήτανε. Θά μοΰ πεις ήταν 
έπαναστάτες γιά τή λευτεριά τής Κύπρου. Κι’ έμεϊς σάν έπανα- 
στάτες τούς μολογήσαμε. Τήν άλήθεια είπαμε. Προβατοκλέφτες 
ήταν κι’ είπαμε πώς ήταν φονιάδες ;

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Κι’ έγώ τί ήμουν ; ’Επαναστάτης ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Μαλακά) "Ακούσε, Σοφοκλή. Λάθος έκανα. Σοΰ τ’ ορκίζο

μαι, λάθος ήταν.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Καί ποΰ τ’ ορκίζεσαι ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Έ.... ποΰ ; Στό Θεό.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ντροπή σου καί ντροπή μας νά μελετούμε στήν κουβέντα μας 

τ’ όνομά του.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Μέ θυμό) "Ε! τ’ ορκίζομαι.... στό κέρατό σου.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τώχω κι’ αύτό. Ή προδοσία όμως εϊναι πιό χαμηλά άκόμα. 

("Εντονα) Άλλά στό διάβολο, κέρατά μου. Εμένα γιατί μέ 
κατέστρεψες ;

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Σέ κατέστρεψα ; "Αστοχος λόγος. Σοΰ έδωσα δουλειά. Ναί 
κατά λάθος σέ νόμισα άνθρωπο τής έπανάστασης. Εϊπα τ’ όνομά 
σου. Πήρα κάτι εκατοντάδες λιρίτσες ... άν τίς θές σοΰ τίς μετρώ....

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τρίψε τες στά μούτρα σου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ: Λεφτά εϊναι καί τά τρίβω. Μπά....! Έσύ μέ τό πρώτο βασανιστή

ριο δέχτηκες νά δουλέψεις μέ τούς άποικιοκράτες. Κι’ ό,τι 
ήξερες καί δέν ήξερες τό πούλησες.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Ή άρχή έσύ ήσουνα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Σάπιος ήσουν κι’ έσύ σάν όλους μας. Μονάχα πώς τώριξες 

στόν αισθηματισμό!
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μόνο άν δώσουμε πίσω τό αϊμα θά ήσυχάσουμε, Καίσαρα. 
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Δώσε τό δικό σου. Έγώ δέν έχω....
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά! κοίταξε. Γύρω στό λαιμό σου (δείχνει).
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (2ιππάζεται) Ή θηλειά ; (Αγγίζει τό λαιμό του) "Α όχι 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Οί όχεντρες.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Ιιππάζεται) Οί όχεντρες ; Πού ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Γελά) Χά! Χά! Καί λές δέ σέ τρώει τό σαράκι. Τό αϊμα τών 

άθώων μάς κυνηγάει.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Μέ γλυκάδα) "Ακούσε, Σοφοκλή. "Αν χρειάζεσαι λεφτά, εύχα- 

ρίστως νά σ’ εύκολύνω. Μά πρός Θεού μήν έρχεσαι. Μή μέ 
τυραννάς. Δέν άντέχω νά σέ κοιτάζω σά νά μέ παραμονεύεις, 
νά μέ έπιτιμάς. Θά τσακκίσουν μιά ώρα τά νεύρα μου.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Άπ’ τό ’ίδιο καζάνι κι’ οί δυό μας. Προδότες τής πατρίδας. 
Πού πουλήσαμε πληροφορίες καί εϊσπράξαμεν άργύρια. Μάς 
άμνηστεύσανε. Μάς περιφρονήσανε. Ούτε κάν καταδεχτήκανε 
νά μολύνουν τά χέρια τους ή τά βόλια τους ή ... τίς άγιες τούτες 
πέτρες τής γής μας γιά νά μάς θανατώσουν. ΤΗρθες σέ τούτη τή 
γειτονιά. Τώρα δέ σέ ξέρουν. Κάνεις τή δουλίτσα σου. Πελα
τεία, χαμόγελα, βερεσιέδια, καταθέσεις. Τοΰτο έδώ μέσα ; (Χτυπά 
τό στήθος του). Πήγε καί τοΰτο στήν άλλη γειτονιά καί ξέχασε ;

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (’Έντονα) Σοφοκλή, τό καλό πού σοΰ θέλω εϊναι νά τό στρίβεις 
άπ’ έδώ. ’Εμένα μ’ άρέσει ό βίος μου. Δέν μετάνοιωσα. Έσύ 
κανόνισέ τα μέ τόν εαυτό σου. Τί δουλειά έχω έγώ νά σκοτί- 
ζουμαι μέ τίς ύποθέσεις σου ;

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Εϊναι κοινή ύπόθεση.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ΤΗταν. Τώρα δέν εϊναι. Έγώ εϊμαι ....
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νοικοκύρης. Μπάς καί σκέφτεσαι νά παντρευτείς ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Καί γιατί όχι ; Τώχω μέσα μου νά γίνω νοικοκύρης. 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Καί τά παιδιά σου ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : "Ε τί τά παιδιά μου ; ’Άξιος εϊμαι νά τά σπείρω, άξιος νά τά 

μεγαλώσω. "Εχω τό παραδάκι μου.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τ’ όνομα ποιός θά τούς τό δώσει ; Τήν ύπόληψη ; 
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Ά!.... θά τά πάω στή ξενητιά.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Χά Χά! Εξορία ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (’Έντονα) Νά σέ βράσω πιά. Μέ παρασκότισες, π’ άνάθεμά σε. 

Τώρα λέγε. Πόσα θές ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Καθαρά καί στακάτα) Τό αϊμα σου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Ειρωνικά) Πάς νά μέ δολοφονήσεις ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Δέν άμαρτάνω μ’ ένα βρώμικο αϊμα σάν τό δικό σου. Θά πάω 

τότε πιό κάτω κι’άπ’ τήν κόλαση.....
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Ειρωνικά) Τότε ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά μοΰ τό δώσεις μοναχός σου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τό αϊμα μου ; Μπάς καί τρελλάθηκες, ντέ ; Τί εϊναι τοΰτες 

οί κουβέντες ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ΚΓ όμως μιά μέρα θά μοΰ τό δώσεις τό αϊμα σου. Καί θά τό πάω 

στούς άθώους νά τούς τό προσφέρω ϊσως έξιλεωθεϊ ή ψυχή μου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Βρέ δουλειές μέ φούντες πού μέ βρήκανε! Νάχω τόν τρελλό 
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πρωί - ξημέρωμα μπροστά μου! Κι’ όλη μέρα νά μοΰ ζητά μέ τή 
ματιά του....

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τό αϊμα σου. Μάλιστα. Τό ζητώ. Καί θά μοΰ τό δώσεις 
μοναχός σου. Και σύντομα. Πολύ σύντομα. Τά νεύρα σου 
τσακκίσανε πολύ γρήγορα. Τό αίμα σου, τό αϊμα σου....

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Μέ γλυκύτητα) Σπάσου, Σοφοκλή. Νά καθήσω νά ξηγηθοΰμε. 
Ψύχραιμα. Νά τά πιάσουμε ένα-ένα. (Κάθεται χάμω).

ΜΙΑ ΦθύΝΗ : Κύρ-Καίσαρα....
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Σηκώνεται) ’Έρχομαι, κυρά μου. Μιά στιγμούλα παρακαλώ.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πήγαινε. Θά χάσεις καμμιά ψωροδεκάρα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : θά πάω. Μά πρώτα νά ξηγηθοΰμε. Δέν έχω καιρό νά ξαναγυ- 

ρίσω. Θ’ άρχίσει ή δουλειά. Λοιπόν. ’Άρχισε τό κίνημα γιά 
λευτεριά όπως λέγανε.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : 'ωραία.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Έγώ διαφωνούσα.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά καθήσεις στή γωνιά σου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Λέω. Εύκαιρία νά βρούμε μιά δουλειά.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : 'ωραία.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ’Έδινα πληροφορίες έπαιρνα λεφτά.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : 'ωραία.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : "Υστερα είπα νάχω ένα μόνιμο μισθό. Νά! σάν άστυνομικός, 

σάν κυβερνητικός ύπάλληλος, σά δάσκαλος.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : 'ωραία.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τί τό κακό βρίσκεις ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Κοροϊδευτικά) Τίποτε. Απλά και φυσικά.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Άμέ.λ.!
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Σκοτώνεις ιδέες.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : 'ωραία.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Εμποδίζεις άλλους νά βροΰν τό δρόμο τοΰ Θεού.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ’Όχι τοΰ Θεοΰ. Τό δρόμο πού λένε πώς τό δείχνει ό Θεός.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τό ϊδιο εϊναι.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Λοιπόν!
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Ενώ οί άλλοι κρατούνε ένα μαχαίρι καί κόβουνε λαιμούς.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : 'ωραία! Τί σχέση....
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Κείνος πού κόβει ένα λαιμό, ένα λαιμό κόβει. Κείνος πού μαχαι

ρώνει ιδέες, μαχαιρώνει κοσμάκι μιά φορά. Τ’ άκούς ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τ’ άκούω. ’Αλλά μού φαίνεται πώς άπό κάποιο βιβλίο ξεσή

κωσες τούτη τή φράση.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τήν άλήθεια νά λές κι’ όχι τή φράση.

• ΦωΝΗ : Μά, κύρ Καίσαρά μου....
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Άκούς πώς φωνάζει τ’ άσήμι ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ’Έρχομαι, άσήμι.... Κυρά μου. (Φεύγει).
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Τό αϊμα σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : (Μπαίνει καί τόν κοιτάζει ειρωνικά) Τί κάνετε εδώ ; Θέλε

τε καμμιά βοήθεια ;
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Άμπα! Σχετίζομαι μέ τόν κύρ-Καίσαρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Χωριανός σας εϊναι ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Άμπα! Συνάδελφος.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : ’Ά ’Έχετε κι’ εσείς μπακάλικο! Ποΰ!
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μπακάλικο ; Δέν έχω.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Τό πουλήσετε ; ’Ή ..... πήγανε πίσω οί δουλειές ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μμ! Μπορεί.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Άνοιχτόκαρδος τύπος ό Καίσαρας, καί θάχει τό δικό του. 

Κάνει καί κάτι .....
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μπαμπεσιές ;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : ’Έ όχι ώς εκεί. Γνωριζόσαστε καιρό ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πολλά χρόνια, κοινή μοίρα.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Κοινή μοίρα ; Έδουλέψετε ύπάλληλοι μαζί ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Γιά πολύ καιρό. Τέσσαρα σχεδόν χρόνια.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Ναί, μά γιατί δέν περνάτε στό μαγαζί του καί κάθεστε 

εδώ άντίκρυ ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Έχουμε κάποιες διαφορές. Τοΰ ζητάω κάτι ... Αύτός άρνιέται. 

’Άν δέ μοΰ τό δώσει δέν πατάω τό πόδι μου στό μαγαζί του.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Νά μεσολαβήσω ; "Ο,τι μοΰ περνά.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : 'ωραία ιδέα. Μά ποιός κολλά άπάνω του!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Κι’όμως εϊναι βολικός άνθρωπος.Τόν έχει καμάρι ή γειτονιά.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Βολικός μέ όλους. ’Εκτός μέ μένα. ’Ά νάτος !
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Σοφοκλή, τό στρίβεις ; ’Ά! Θά φύγεις εννοώ !
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Θά επιμένω.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τότε θά άναγκαστώ·..·
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Νά μέ καταγγείλεις ; 'Ορίστε! Κύριε άστυνομικέ, ό κύριος 

Καίσαρας.......
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ’Άσε τ’ άστεϊα. Ό φίλος δέν καταγγέλλει στήν άστυνομίατόνφίλο 

του.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Εϊπα....
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Μπορώ νά μεσολαβήσω ; Στή διάθεσή σας.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ’Άμπα! Πολύ προσωπική ύπόθεση.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Έγώ δέχομαι τή μεσολάβηση. Θέλω νά μού τό δώσεις.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Δέ χωρεϊ μεσολάβηση σέ.... αισθηματικά ζητήματα.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πώς τώπες αύτό ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Δέν έχει σημασία.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Τότε νά σάς άφήνω. Ή παρουσία μου εϊναι περιττή. 

Πάντως Θάμαι πάντοτε στή διάθεσή σας.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Θά μάς χρειαστείς, νομίζω.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : Κύριοι..... (ύποκλίνεται καί φεύγει).
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Γιατί δέν τού εϊπες, Καίσαρα, πώς ζητάω τό αϊμα σου ; Θάταν 

μιά εύκαιρία γιά σένα νά μέ ξεφορτωθείς. Τούλάχισπον γιά λίγο 
καιρό.

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Θάλεγες όμως τήν κουβεντούλα σου. ΚΓ ή γειτονιά Θά μάθαινε, 
'ωραία μοΰ τάχεις μπλέξει. Διακόσιες λίρες σέ φτάνουν ;
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ : ’Αποφάσισες νά μ’ εξαγοράσεις ; Γούστο έχει. Έξ άλλου 
είναι καί τούτος ένας τρόπος. Μά.... θαρρώ πήρες πεντακόσες 
γιά μένα.

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Δέ θυμάμαι, 'ΰύς τις τριακόσιες προσφέρω. Άλλοιώς....
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Κοροϊδευτικά) Άλλοιώς ; Θά φωνάξεις τήν άστυνομία ;

Μά τό σταυρό κοροϊδευόμαστε. Έγώ ζητώ αίμα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Καί άφοϋ δέ θέλω νά τό δώσω ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Θά τό δώσεις. Θά σέ καρτερώ. Σήμερα.... Αύριο....
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Τέλος πάντων, σοΰ δίνω τετρακόσιες.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Κοφτά καί μέ λύσσα) Αίμα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Πολύ μέ δουλεύεις, παλιάνθρωπε. Ή ύπομονή έχει καί όρια.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μέ τήν ύπομονή μου θά είσπράξω τό αίμα σου.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : ("Εντονα) Πεντακόσιες.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Κοφτά) Αίμα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Διάβολε! Νά σοΰ τις φέρω κι’ δ,τι θέλεις κάνε! (Φεύγει)
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Χαχά! ’Άν τις φέρεις μέ μιά κούπα αίμα δικό σου.... (Μικρά 

παύση. Ό Σοφοκλής σφυρίζει μέ εύτυχία).
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (’Έρχεται) Νάτες (Πετά χαρτονομίσματα στά πόδια τοΰ Σο

φοκλή).
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Κοροϊδευτικά) Μετρημένες ;
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : "Οπως τις πήρα άπό τήν Τράπεζα.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Μπά! Καινούριες ; (Σκύβει καί παίρνει) Πεντακάθαρες. (Τοΰς 

τις δίνει) Δέν τις θέλω σιδερωμένες. Μπούχτησα άπό σιδερω
μένα πεντόλιρα. Τό αίμα σου θέλω.

ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Βγάζει άπό τήν τσέπη) Πάρε άκόμα εκατόν.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Σιδερωμένες ; Όχι ! αίμα ζητώ.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Απότομα) Πάρε άκόμα εκατόν.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Αίμα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Τοΰ πετά λεφτά) Εκατόν, διακόσιες.... διάβολε.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Αίμα. Μονάχα αίμα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Άγρια) Αίμα, είπες ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (Κοφτά) Αίμα. Τό αίμα τής προδοσίας.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Αίμα ;
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Αίμα.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Χυμά άπάνω του, τόν ρίχνει χάμω καί τοΰ χτυπά τό κεφάλι μέ 

πέτρες). Αίμα, αίμα. Νά! Κοπρόσκυλλο. Πάρε αίμα.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Δόξα σοι ό Θεός. Δίνουμε τό αίμα μας.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Αίμα ; (’Άγρια φεύγει).
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : (Μπαίνει) ’Έγκλημα ; Αίματα ; (Τρέχει κοντά στόν ξα

πλωμένο Σοφοκλή) Κύριε....
ΣΟΦΟΚΛΗΣ : (’Ήρεμα) Δίνουμε πίσω τό αίμα τών άθώων.... Σήμερα.... 

Ή.... ή εξιλέωση.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Μπαίνει παίζοντας στό χέρι ενα τσεκούρι) Ποΰσαι ; Αίμα ;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : (Όρμά) Μή....
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : (Τοΰ ξεφεύγει) Νά σοΰ δώσω τό αίμα μου. Πάρε.... (χτυπά) 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ : Πήρα πιά τό αίμα σου.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : (Τοΰ πιάνει τό τσεκούρι) Φονιά.
ΚΑΙΣΑΡΑΣ : Φονιάς ; (Κοιτάζει τά χέρια του). Μέ τοΰτα τόν ξέκανα ; 

(Κοιτάζει τό Σοφοκλή) Νεκρός ; Άτιμε, πήρες πιά τό αίμα μου. 
Χαχά! Τό αίμα μου.... Τό αίμα μου....

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΑΓΝΑΝΤΕΜΑ

Στό παλιό μου σπίτι
άπλώνουνταν μπροστά μου ή θάλασσα
πνοή άσυδοσίας στά στήθια μου 
ξεφυλλίζοντας ονειροκρίτες.

Τώρα
σκληρά βουνά
κόβουνε τήν όραση 
όνειρα περικυκλωμένα.

Τό άλογο
χλιμιντράει ξανά 
όπλή καί φλόγα.

Καβαλλάρης
άπάνω στις βουνοκορφές
άντηλιά τήν άπαλάμη
γυρεύει τήν ίδια θάλασσα
— δέν μπορώ νά ζήσω
χωρίς πέντε καράβια στις άκτές μου 
πανέτοιμα κι’ άστραφτερά.

ΠΑΝΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ τοϋ Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

Ό μελετητής τής σύγχρονης Ελληνι
κής μουσικής όταν θά γράψη γιά τόν Μα
νώλη Καλομοίρη καί τήν προσφορά του 
στήν Ελληνική μουσική ή μάλλον στήν 
δλη καλλιτεχνική καί πνευματική ζωή 
τής νεότερης Ελλάδος θά άναγκασθή νά 
άφιερώση καί ένα σημαντικό κεφάλαιο τής 
όλης μελέτης του στήν έπίδρασι πού είχε 
ή ξεχωριστή αυτή μουσική μορφή τοϋ παν
ελληνίου στήν ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύ
προ. Στήν πατρίδα μας πού άγάπησε μέ 
δλη τή δύναμη τής καλλιτεχνικής του ψυ
χής τόσο δσο~ καί τήν Ιδιαίτερη πατρίδα 
του Σάμο. Τής άγάπης του αύτής μάς 
έδωσε άπειρες άποδείξεις, άποδείξεις, πού 
άπομακρύνονται πολύ άπό τήν στερεότυπη 
συνεργασία ένός Κεντρικού ’Ωδείου μέ τά 
κατά τόπους παραρτήματα του. Άφ’ δτου 
ιδρύθηκε τό 1947 τό «Εθνικόν Ώδείον» 
στήν Λευκωσία ό Μανώλης Καλομοίρης 
δέν έπαψε νά έπισκέπτεται άνελλιπώς τήν 
Κύπρο κάθε χρόνο. ’Έλειψε μόνο μιά χρο
νιά πού ήτανε βαριά άρρωστος καί άκόμα 
καί τότε θυμήθηκε τήν Κύπρο του καί μάς 
έστειλε τήν κόρη του. “Οποιος έτυχε νά 
παρακολουθήση τόν Καλομοίρη στις έ- 
ξετάσεις πού κάνει έδώ θά δή πώς ή πα
ρουσία του δέν είναι άπλώς έξέτασι μ’ 
ένα ξερό πρόγραμμα καί βαθμολογία 
στό χαρτί. Βλέπει σάν δάσκαλος καί κα
θοδηγητής. Παρακολουθεί μέ άνείπωτη 
συγκίνηση καί υπομονή τό κάθε παιδί μι
κρό ή μεγάλο, τό διδάσκει, τό διορθώνει. 
Άλλά κι’ δλους τούς δασκάλους, είτε τών 
δικών του παραρτημάτων, είτε όχι, τούς 
περιβάλλει μέ τήν ίδια στοργή, τούς δι
δάσκει, τούς καθοδηγεί καί δέν έχασε πο
τέ εύκαιρία άπό τό νά δώση τά φώτά του 
παντού δπου του τό ζήτησαν. Στό διάστη
μα τών έντεκα χρόνων, πού μάς έρχεται, 
έδωσε ένα σωρό διαλέξεις έπί μουσικών 
θεμάτων πού στάθηκαν άπό τίς πιό πε- 
τυχεμένες συγκεντρώσεις στά τελευταία 
χρόνια. Καί στά μαύρα χρόνια τής άντί- 
στασης πού κόπηκε κάθε έπικοινωνία μέ τήν 
πνευματική καί καλλιτεχνική Ελλάδα ή 
άγέρωχη μορφή του Καλομοίρη ήταν ίσως 
ή μοναδική μας έπικοινωνία μέ τήν έλεύ- 
θερη πατρίδα. Τίποτε δέν τόν έπτόησε, 
τίποτε δέν τόν έσταμάτησε, οΰτε οί βόμβες, 
ούτε τά μαύρα κέρφιου. «’Έχω καθήκον 
νά μή έγκαταλείψω τό Κυπριωτάκια μου 
άκριβώς τώρα», έσυνήθιζε νά λέη. θυμά

μαι στό 1957 δταν έφθασε τόν Μάιο γιά 
τίς~ έξετάσεις ήταν ό μοναδικός έπιβάτης 
τοϋ άεροπλάνου πού έρχόταν άπό τήν Αί
γυπτο άφου τοϋ έγινε όλόκληρη άνάκριση 
στό άεροδρόμιο γιά τό σκοπό τής έπισκέ- 
ψεως του κ.λ. πέρασε έπί’ τέλους. Μάς 
έλεγε χαριτολογώντας τόν έξής άμίμητο 
διάλογο πού είχε μέ τόν ’Άγγλον άξιω- 
ματικό τής ύπηρεσίας: «ώστε είστε μουσι
κός; Άφοΰ, λοιπόν, είστε μουσικός γιά 
πές μου ποιός έγραψε τήν Σερενάτα τοΰ 
Τοζέλλι;» «Ό Τοζέλλι» άπαντά ό Καλο
μοίρης «’Όχι» ξαναλέει ό άξιωματικός 
«δέν είναι ό Τοζέλλι. Είναι κάποιος φίλος 
του καί τήν έγραψε στο σπίτι τοΰ Τοζέλλι». 
«Τότε» τοΰ άπαντάει άτάραχος ό Καλο
μοίρης έξετάσεις θά μοΰ κάνετε; Πέστε 
μου λοιπόν ποΰ έγεννήθη ό Μπετόβεν καί 
πόσες συμφωνίες έγραψε;» Καί τότε ό 
άξιωματικός, πού μιλούσε θαυμάσια τήν 
Γερμανική, δπως καί ό Καλομοίρης, άπο- 
φάσισε νά τερματίση τή συζήτηση καί νά 
τόν άποχαιρετήση μέ χειραψία.

Άλλά μήπως δέν είναι ό Καλομοίρης 
πού φρόντισε καί έξασφάλισε φιλοξενία 
στά σχολεία ’Αμαρουσίου γιά μιά όμάδα 
παιδιών τοΰ «Εθνικού ’Ωδείου» Λευκωσίας 
κάθε χρόνο ώστε νά ιιποροΰν νά παρακο
λουθούν δλες τίς διπλωματικές έξετάσεις 
τού Κεντρικού ’Ωδείου καί νά λαμβάνουν 
μέρος άδερφωμένα μέ τούς στήν ’Αθήνα 
συμμαθητές τους στή μεγάλη έτήσια συν
αυλία τού Παρνασσού; Σταμάτησε αύτό 
μόνο στά χρόνια τής άντίστασης καί ξα
νάρχισε πέρισυ, δπου πάλιν Κυπριωτάκια 
έμφανιστήκανε στήν Παρνασσό τόν περα
σμένο ’Ιούλιο.

Σέ τελειόφοιτους τού ’Εθνικού ’Ωδείου 
έδωσε ό ίδιος δωρεάν έξάμηνον μετεκπαί- 
δευσι στήν ’Αθήνα γιά τήν παρακολούθησι 
τής έκεϊ διδασκαλίας τών θεωρητικών μα
θημάτων. Παράλληλα πρός τήν έκπαίδευσι 
έδινε καί πλήρη φιλοξενία στό σπίτι του 
στο Παλαιό Φάληρο.

Φρόντισε γιά τή διάδοσι τής έλληνικής 
μουσικής στήν Κύπρο δπου έχτός τής μιας 
συναυλίας πού διοργάνωσε μέ έργα έλλη- 
νικά, πού έκτελέσθηκαν άπό τήν κόρη του 
Κρινιώ καί τήν τραγουδίστρια Ναυσικά 
Βουτυρά, έφερε δίσκους καί ταινίες τίς ό
ποιες δάνεισε στό Κυπριακό ραδιόφωνο.

ΛΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ

ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΜΑ
Πλήθυνε στά μαλλιά μου ή σκόνη’ 
άλογα βατευτάρικα φρουμάζουν οί άναμνήσεις 
μέ τή χαρά τοΰ λυτρωμοΰ 
στόν πόνο τοΰ άπατη μενού.
Τό θέλγητρο τοΰ νιόσπαρτου άγροΰ 
άνάκατο μέ τήν όρμή τοΰ θερισμοΰ 
χουμάει ν’ άρπάξει τόνειρο 
στά βρόχια τής άγάπης.

Θλιβά τάπομεσήμερα 
σμίγουν τά καυτερά μεσημέρια, 
τό πεθαμένο χτές άδερφώνεται μέ τό φλογερό σήμερα 
γιά νά φτιάξουνε τό αύριο 
γιά μάς καί γιά τούς άλλους.

"Ανοιξη δέν είναι χώρια άπ’ τό χειμώνα* 
φυλλορροή είν’ άνόγητη δίχως κόμπιασμα 
σέ νέο χυμών πανηγύρι.
Ή πραγματικότητα, πόθος 
ελπίδα κι όνειρο.
Τόνειρο, τοΰ πράγματος άνταύγεια άϋλωμένη.

I Μέ τό τώρα ή ψυχή δεμένη,
σάν καί στό παρελθόν δοσμένη, 
μέ υπομονή κάτι θά περιμένη.

Τό κόκκινο πού έφέτο βρύαξε 
στό σταρόμεστο κάμπο 
θάνεμίση καί τόν άλλο χρόνο 
τίς παντιέρες τής παπαρούνας 
άδερφωμένες μέ τόν κίτρινο θρήνο τής μαρχαρίτας.

ΕΥΤΥΧΙΑ
Είναι κάποιες σκιές
πού φέγγουν πιότερο άπό φώς.
"Οταν τά δωμάτια άδειάσουν άπ’ τήν άπατηλή πραγματικότητα 

καί τά πάρκα άπ’ τήν άκαθαρσία τών περιπατητών 
καί μείνης μέ συντροφιά τόν εαυτό σου
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κάτω άπ’ τόν άδειον ούρανό 
μέσα στή θύελλα
καί τά οράματα άρχίσουν νά παίρνουν μορφή, 
μή φοβηθής καί φύγης.
Θά νοιώσης τότε τό τραγούδι τής σιγής 
νά κελαδάη στά στήθια σου 
σάν μαζευτούν δλα τά πουλιά 
άπ’ τά τηλεγραφότελα τών ρεμβασμών, 
σιταρήθρες πίσω άπ’ τό ζευγολάτη χρόνο 
πού σκίζει μέ τ’ άλέτρι τής μνήμης 
τήν άνόργωτη γή τής ψυχής.

Είναι κάποιες σκιές 
πού τις· νοιώθεις δικές σου καί ξένες, 
πού τις νοιώθεις του κόσμου καί τ’ άπειρου, 
κ’ έτσι, καθώς διαβαίνουν, 
κυτας τήν εύτυχία νά πετιέται μέσ’ άπ’ τόν πόνο, 
τή χαρά ν’ άνθίζη άπ’ τή θλίψη, 
τήν ήδονή ν’ άναβρύζη άπ’ τήν οδύνη.
Κι άποζητάς τότε τά έλκη του Ίώβ καί του Λαζάρου, 
τά πάθια τών λωβιασμένων, 
τά καρφιά τών σταυρωμένων.

Μακάριος όποιος άδράξει τις σκιές, 
όποιος άγκαλιάσει τις σκιές 
καί κοιμηθή στήν κλίνη τους* 
χαίρεται τή δροσιά στή Λιβυκή έρημο 
καί τό θάλπος στόν Άνταρκτικό.
Τις σκιές πού φέγγουν 
πιότερο άπό φώς.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ
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Έλ. Οικονόμου: 'Ο αποχωρισμός (λάδι)

Άνδρέα Γ. Σαββίδη: Σύνθεση (γλυπτό)
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Χρ. Σαββίδη: Nature Morte (λάδι)
(Συλλογή Γραφείου Ελληνικής Παιδείας)

Θ. Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ*
Σ’ ενα Μηναίο τοΰ μηνός Νοεμβρίου1, πού ετυχε νά δούμε σέ μιά εκκλησία 

τής Λευκωσίας, βρήκαμε στις 14 τοΰ μηνάς αΰτοΰ, πού είναι αφιερωμένη, 
ώς γνωστό στή μνήμη τοΰ ’Αποστόλου Φιλίππου, νά αναγράφεται καί ή 
μνήμη δύο νεομαρτύρων, τοΰ «'Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοΰ εκ 
τής νήσου "Υδρας» καί τοΰ 'Αγίου νεομάρτυρος «Παντελεήμονος τοΰ Μείρα- 
κος.».* 1 2 Ή σχετική άναγραφή επί λέξει έχει ώς εξής : «Τω αύτω μηνί ιδ 
μνήμη τοΰ 'Αγίου ’Αποστόλου Φιλίππου, ενός τής πρώτης χορείας τών 
δώδεκα.3 Τοΰ 'Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοΰ ‘Υδραίου καί άθλησις 
τοΰ άγιου ενδόξου Νεομάρτυρος Παντελεήμονος Μείρακος, τοΰ εκ τής νήσου 
Τιπαρίνου (Σπετζών) καταγόμενου, εν Κρήτη δέ άθλήσαντος»4 5. Σύμφωνα 
μέ τή σχετικήν ύποσημείωση τοΰ εκδότου τοΰ Μηναίου αύτοΰ ή ’Ακολουθία 
τών νεομαρτύρων αύτών μαζί μέ τούς σχετικούς κανόνας έχει συνταχθή άπό 
τόν γνωστότατον άπό πολλά άλλα έργα του εκκλησιαστικόν συγγραφέα 
Νικόδημον τόν 'Αγιορείτην.3 Σ’ αύτόν επομένως πρέπει νά άποδοθοΰν καί 
όσα τροπάρια βρίσκονται στήν ’Ακολουθίαν αύτήν, είτε είναι συνταγμένα 
έξ ολοκλήρου άπό τόν ίδιον είτε μονάχα τροποποιημένα πολύ ή λίγο άπ’ 
αύτόν.

* Ή μελέτη αύτή είχε γραφτή πριν άπό μερικά χρόνια καί έπρόκειτο νά δημοσιευθή 
στό περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα» (είχε κιόλας στοιχειοθετηθή), πού έν τω μεταξύ διέκοψε 
τήν έκδοσή του. Δημοσιεύεται εδώ χωρίς προσθήκες.

1. Μηναϊον τοΰ Δεκεμβρίου. Διορθωθέν πρώτον μεν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμου- 
σιανοϋ, νϋν δέ ύπό Ίωάννου Μαρτίνου αρχιμανδρίτου, μετά πολλών προσθηκών κεκανονι- 
σμένον. Έν Άθήναις, εκ τοΰ Εκδοτικού Καταστήματος «Ό Φοϊνιξ» 1896.

2. Γιά τούς νεομάρτυρες γενικά καί τή σημασία, πού έχουν τά Συναξάρια βλ. τό σχετικό 
άρθρο μας στό «’Εκκλησιαστικόν Βήμα» άρ. 3 (11 Φεβρ. 1954), Λευκωσία. Γιά τήν επιστη
μονική εξέταση τών Συναξαρίων γενικά, τόσο τής Δυτικής όσο καί τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, 
βλ. τό βιβλίο τοΰ Delahaye Hippol. Les legendes hagiographiques, Bruxelles, 1906 .

3) Σύμφωνα μέ τή σχετικήν ’Ακολουθία, πού έχει έκδόσει ό Κωνστ. Δουκάκης τό 1896 
(Άθήναι), «τούτου τοΰ ’Αποστόλου τό άγιον λείψανον εύρίσκεται έν τή νήσω Κύπρω, κατά 
τήν Πάφον, είς χωρίον λεγόμενον ’Αρσινόη, κοινώς δέ λέγεται Άρσος, ένθα ύπάρχει ναός 
μέγιστος, τω όνόματι τού ’Αποστόλου Φιλίππου τιμώμενος...........δθεν καί είς τοΰτο καυχάται 
ή Κύπρος λαμπρώς, ώς κεκτημένη τοιοΰτον θησαυρόν, καί μάλιστα ή επαρχία τής Πάφου, 
όπου εύρίσκεται» (σελ. 19). ’Εδώ πρέπει νά σημειωθή, ότι τίποτε άπό τά ανωτέρω δέν 
άναφέρεται είς τόν Βίον τοΰ ’Αποστόλου Φιλίππου στόν Μέγαν Συναξαριστήν (τοΰ μηνός 
Νοεμβρίου) ή Υάκινθον, πού έχει έκδόσει ό αύτός Κ. Δουκάκης (έν Άθήναις 1895). Ή λεπτο
μέρεια είναι άξιοσημείωτη γιά τήν έρευνα τοΰ ζητήματος τών Συναξαρίων καί τών ’Ακολου
θιών τών διαφόρων άγιων. Στήν ’Ακολουθία τοΰ 1896 δέν περιέχεται ό βίος τοΰ 
Αγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοΰ Υδραίου, πού περιέχεται στόν Υάκινθον (Νοέμβριος 
σελ. 363).

4. Βλ. Δουκάκη ’Ακολουθίαν κτλ. σελ. 19.
5. Τήν ιδίαν λεπτομέρεια αναφέρει καί ό Δουκάκης στόν Μ. Συναξαριστήν τοΰ μηνός 

Νοεμβρίου (σελ. 353, σημ. 3)
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Εϊναι βεβαίως πολύ συνηθισμένο πράγμα στούς κάπως μεταγενέστερους 
χρόνους νά υμνούνται νεώτεροι άγιοι καί νά συντάσσωνται γι’ αύτούς (άλλά 
καί γιά τούς άλλους αγίους) ’Ακολουθίες (Φυλλάδες) άπό διάφορους κληρικούς 
ώς επί τό πλεϊστον, πού όντας άνίκανοι νά συνθέσουν οί ίδιοι τούς σχετικούς 
ύμνους καί κανόνες, παίρνουν έτοιμους άπό παλαιότερους εκκλησιαστικούς 
ποιητές γνωστούς ή άγνωστους, άλλάζοντας τίς πιό πολλές φορές μονάχα 
τό όνομα τοΰ ύμνουμένου άγιου. Αύτό γινόταν καί σέ πολύ παλαιότε
ρους χρόνους καί μάλιστα κατά τρόπον κάποτε πάρα πολύ άδέξιον, ώστε 
νά σκοντάφτουν καί στό μέλος τους, έτσι πού νά μή μπορούμε νά τούς 
ψάλλουμε κάν πάνω στούς γνωστούς ήχους σύμφωνα μέ τά πρότυπα, πού 
είχαν ύπ’ όψη τους οί μεταπλάστες.

Τέτοια λοιπόν, δηλαδή μέ τόν χαρακτήρα τών μεταγενέστερων εκκλησιαστι
κών ύμνων, εϊναι καί τά τροπάρια τών Κανόνων στόν ’Απόστολο Φίλιππο 
καί τούς δυό νεομάρτυρες στήν ’Ακολουθία, πού άναφέραμε, καί πού, άγνωστο 
πώς, έχουν περιληφθή καί στό Μηναίο του 1896. Καί όμως κοντά στά άλλα, 
σύντομα κατά κανόνα, τροπάρια τών ώδών, βρίσκουμε μερικά Θεοτοκία 
(πού, όπως ξέρουμε βρίσκονται στό τέλος τών ώδών καί άναφέρονται πάντα 
στή Θεοτόκο) πού μάς ξαφνιάζουν άμέσως γιά τόν άσυνήθιστο στήν εκκλη
σιαστική ποίηση χαρακτήρα τους. Εϊναι 7-8 Θεοτοκία, πού ύπάρχουν στό 
τέλος τών ’ωδών (στό Μηναίο, πού άναφέραμε. Στήν ’Ακολουθία ή διάταξίς 
τους εϊναι άκόμη πιό συγκεχυμένη) καί εϊναι όλα εμπνευσμένα ή πιό σωστά 
μεταφερμένα αύτούσια άπό τό ΤΑσμα ’Ασμάτων τής Π. Διαθήκης. Μετα
φέρουμε έδώ τά περισσότερα χωρίς καμμιά μετάφραση, γιατί εϊναι τόσον 
καθαρά τά πράγματα πού μιλούν μόνα τους : Παραθέτουμε μονάχα τίς 
σχετικές παραπομπές στό "Άσμα :

Τής γ' ώδής:

Οί σοί οφθαλμοί Παρθενομήτορ έδείχθησαν ώς περιστεραί αί λελουσ- 
μέναι γάλακτι, καί λίμναι ώς λαμπρότατοι, δι’ ών ένεκαρδίωσας 
Κόρη τής δόξης τόν Κύριον. (Πρβ. τΑσμα Α 15, Δ9)

Τής ε' ’ωδής:

Μυκτήρ σου Πανάμωμε πύργος Λιβάνου γέγονε, Δαμασκού τό 
πρόσωπον σκοπεύων τής εναντίας δυνάμεως' καί όσμή ρινός σου 
άληθώς κόσμον εύωδίασε, ώσπερ μήλον πανεύοσμον. (Πρβ. ΤΑσμα 
Ζ5, Ζ7).

Τής ς' ’ωδής.

'ως ροιάς λέπυρον μήλον σου, ώς μέλι δέ καί γάλα ή γλώσσα σου, 
καί ώσπερ σπαρτίον χείλη σου γέγονε, καί λαλιά σου Κόρη ώραία 
πέφυκεν. (Πρβλ. ΤΑσμα Δ3, ΔΙΟ, Στ 6).

Τής ζ' ώδής:

Σοΰ ό τράχηλος ορμίσκος Κόρη γέγονε καί ελεφάντινος καθάπερ 
πύργος ‘Αγνή, εν αϊς τόν Κύριον καθωράθησαν1 χρυσαϊ τε καί 
διάλιθοι καί Θαρσίς πεπληρωμέναι. (Πρβλ. ΤΑσμα Α10, Β4, Ζ4)

1. «ώφθησαν» γράφει ή ’Ακολουθία τοϋ Δουκάκη. Τόσον ή μία όσον καί ή άλλη γραφή 
χωρίς νόημα. ‘Η μεταβολή έγινε ν ίσως γιά τό μέτρο. Δέν αποκλείεται όμως νά έχουν έκπέσει 
καί άλλες λέξεις.

2. ‘Η ’Ακολουθία τό έχει κάπως διαφορετικά χωρίς νά βγαίνη όμως νόημα.

Τής η' ώδής:

Κόρη οί μαστοί σου οί ώραϊοι νεβρω τής δορκάδος άνεδείχθησαν 
δίδυμοι, Πανύμνητε, καί άμπέλου βότρυες· κοιλία δέ σου Άχραντε, 
Θεόν χωρήσασα θημωνιά σίτου όντως γέγονε πεφραγμένη εν κρίνοις 
καί άνθεσιν. (Πρβλ. τΑσμα Δ5, Ζ23, Ζ7, Ζ3, Β1-2).

Τής θ' ’ωδής:

Σοΰ ό όμφαλός ‘Αγνή κρατήρ γέγονε τορευτός έμπλεως, οί ρυθμοί 
δέ ’'Αχραντε μηρών σου θείοις όρμίσκοις όμοιοι, ποδών σου διαβή
ματα ώς ώραιώθησαν "Ολη Κόρη όλη καλή πέφυκας, ώς σελήνη 
λαμπρά καί ώς ήλιος (Πρβλ. Ζ1-3 Δ7, Στ9).

Σάν εισαγωγή, νά πούμε, σέ όλα αύτά προηγήθηκε ένα Θεοτοκίο τής 
α' ώδής, όπου ό «ποιητής» προσπαθεί νά δικαιολογήση τόν άσυνήθιστο 
τρόπο τής ύμνογραφίας του :

‘ως Κάρμηλος πέφυκεν ή κεφαλή σου Θεόνυμφε καί εν αύτή πλόκιον 
προφύρα1 2 πέφυκε καί έμπέπλησται αυθις τής θείας δρόσου Σολομών 
ό πάνσοφος ώς άσματίζει σε. (Πρβλ. ΤΑσμα Ζ5)

Εϊναι φανερό άμέσως, πώς έδώ ό ύμνογράφος ; όχι άπλώς έχει έμπνευσθή, 
άλλά έχει μεταφέρει σχεδόν αυτούσια χωρία άπό τό τΑσμα ’Ασμάτων τής Π. 
Διαθήκης, του οποίου τό παράφοραν πάθος καί ό άγριος αισθησιασμός εϊναι 
γνωστά καί άσυγκάλυπτα, όσο καί άν προσπαθήσουμε νά τοΰ δώσουμε 
άλληγορικήν ερμηνεία. Αύτή εϊναι καί ή πρώτη άπροσδόκητη έντύπωση, 
πού δοκιμάζει όποιος διαβάζει μέσα στήν ’Ακολουθία καί στό Μηναίο, πού 
άναφέραμε τά Θεοτοκία αύτά. "Οσο καί νά άνακατεύονται οί εικόνες καί οί 
παρομοιώσεις τους μέ τά γνωστά τυπικά έπίθετα τής Παναγίας, δέ μπορούμε 
ν’ άποφύγουμε μιάν έντονη αισθησιακήν έντύπωση. Δέ θέλουμε βέβαια 
νά Ισχυριστούμε πώς ό συνθέτης τών Θεοτοκίων αύτών εϊχεν όποιαδήποτε 
άνευλαβή διάθεση (honnie soi qui mial y pense) ή ότι βρήκε μιάν εύκαιρία νά
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έλευθερώση υποσυνείδητους αμαρτωλούς αισθησιασμούς. 'Όπως και νά 
είναι όμως μέ τις περιγραφές αυτές σάν νά μένη στή φαντασία μας κάποια 
βέβηλη εντύπωση, όσο καί ν’ αγωνιζόμαστε νά τήν άποδιώξουμε άπό τό 
αίσθημα εύλαβείας, πού έχουμε πρός τήν Θεοτόκο.

Βέβαια σέ πάρα πολλούς ύμνους καί κανόνες άναφερομένους στή Θεοτόκο 
(’Ακάθιστος κ.ά.) γίνεται λόγος γιά σωματικές λεπτομέρειες τής Θεοτόκου, 
άλλ’ έκεϊ αισθάνεσαι άμέσως τήν εύλαβική έκφραση του Θαύματος. Πώς χώ- 
ρεσε ό άχώρητος στήν κοιλία της, πώς διατήρησε καί μετά τή σύλληψη τήν 
παρθενία της καί άλλα άνάλογα, πού παρ’ όλη τήν τυπικότητα καί τήν 
φορτική κάποτε επανάληψή τους ένα σκοπό έχουν : νά ύπογραμμίσουν 
τό θαύμα τής ένσαρκώσεως τοΰ Θεού άπό μιάν άγνή Κόρη. Ή έννοια τής 
άγνότητος, τοΰ θαύματος τής άσπιλου συλλήψεως, τοΰ ύπερθαύμαστου 
δεσμού τής Μητέρας πρός τόν Υίόν-Θεόν κυριαρχεί έκεϊ καί ύποβάλλει άνάλογα 
θρησκευτικά συναισθήματα. Έδώ όμως, στά Θεοτοκία αύτά, οί περιγραφές 
καί οί εικόνες είναι τόσο «ρεαλιστικές», πού διερωτασαι, άν είναι πραγματικά 
θρησκευτικοί ύμνοι ή «βέβηλα» στιχουργήματα.

Στά συνηθισμένα Θεοτοκία οί εικόνες είναι άόριστες, γενικές, τυπικές καί 
τελείως «πνευματικές». Σ’ αύτά έδώ όμως είναι συγκεκριμένες, ζωηρές, τονισ
μένες μέ μιάν άκρίβεια, πού άγγίζει τά όρια τής άμεσης πείρας, θά έλεγε κανείς. 
Ούτε κάν άκολουθοΰν τή γνωστή παράδοση τών Θεοτοκίων, πού τελειώ
νουν όλα μέ άνάλογα έφύμνια (π.χ. ύμνοΰμεν καί δοξολογοΰμεν είς πάντας 
τούς αιώνας, ύπερυψοΰτε είς πάντας τούς αιώνας κτλ.) ή μέ τις άντίστοιχες 
δεήσεις γιά νά μεσιτέψη γιά τή σωτηρία μας. Θά μπορούσε νά παρατηρήση 
κανείς, ότι στά Θεοτοκία αύτά ό «ποιητής» θέλει νά παρουσιάση τήν Θεοτόκο 
όχι μονάχα σάν μητέρα τού Θεού άλλά καί σάν τό άξεπέραστο πρότυπο τής 
σωματικής ωραιότητας. Μπορεί. Ό τρόπος όμως πού διάλεξε είναι όλότελα 
άσυνήθιστος καί άπαράδεκτος στήν εκκλησιαστική ποιητική παράδοση. Σέ 
όσα έγκώμια τής Θεοτόκου άκοΰμε συνήθως, ύμνεϊται προ πάντων ή άγνότης 
της μέ εκφράσεις, πού έχουν καταστή πιά τυπικές καί δέ δίνουν ποτέ τήν 
εντύπωση τής «βέβηλης» σκέψης. ’Έτσι βλέπουμε στόν ’Ακάθιστον "Υμνο 
νά τονίζεται κατά κόρον «ή άσπορος βλάστησις», αί άγναί λαγάνες, ή εύκαρπος 
νηδύς, ή θεοδόχος μήτρα» κτλ., πού είναι φανερός πώς θέλουν νά έξάρουν τό 
ύπερφυές θαύμα τής συλλήψεως τού Κυρίου ύπό τής Παρθένου.

"Αλλοτε πάλιν ονομάζεται ή Θεοτόκος «ήδύπνοον κρίνον, μύρον πολύτι
μον, θυμίαμα εύοσμον», πού είναι όλες μεταφορές γεμάτες κατάνυξη καί εύλά- 
βεια. Μερικές μάλιστα τέτοιες μεταφορές ξεφεύγουν τά συνηθισμένα πλαίσια 
καί παίρνουν μιά μεγαληγορία όχι άσυνήθιστη στούς Βυζαντινούς, γιά νά 
παραστήσουν περισσότερο μεγαλόπρεπα, άν μπορή νά λεχθή, τό μεγαλείο 
τής Παρθένου, όπως οί γνωστές άπό τόν ’Ακάθιστον "Υμνον «πυρίμορφον 
όχημα, όρος άλατόμητον, εύρύχωρον σκήνωμα, κόχλος ή τόν θειον μαργαρίτην 
παραγαγοΰσα, πόκος ό ένδροσος, νεφέλη ολόφωτος» κ.. Είναι όμως όλες 
μεταφορές, πού εύκολα κατανοοΰνται καί γίνονται άποδεκτές, παρά τή μεγα- 

λοστομία τους. Καί άκόμη εύκολώτερα μεταφέρουν τόν νοΰ καί τή ψυχή μας 
στό ύψος τής Θεοτόκου, πού τήν θαυμάζουμε έτσι πιό πολύ καί τήν αισθανό
μαστε σάν τήν πιό ίσχυρή προστασία μας. Γι’ αύτό καί όλα τά γνωστά 
Θεοτοκία τελειώνουν ή περιέχουν έπικλήσεις γιά τή σωτηρία τών πιστών. 
Βρίσκουμε, είν’ άλήθεια, σέ άρκετές περιπτώσεις νά εξυμνείται τό θειον κάλλος 
τής Θεοτόκου, γιατί είναι φυσικό ή εσωτερική ώραιότης καί τό θαύμα τής 
άγνείας της νά άνακλοΰν καί στήν εξωτερική μορφή. Έτσι βρίσκουμε σ’ ένα 
Θεοτοκίο : «ώραιώθης θείαις καλλοναϊς», άλλ’ άμέσως έπιφέρεται : «άσύγ- 
κριτον έν κάλλει τόν Λόγον άποκυήσασα Πανάμωμε Θεόν». Καί άλλοΰ : 
«ώς ωραία, ώς περικαλλής Παρθένε», άλλ’ άμέσως προσθέτει : «τόν ώραϊον 
έν κάλλει ύπέρ αιτίαν άποκυήσασα Χριστόν».1 ’Έτσι δέν προφταίνουν νά 
πάρουν ύλικά σχήματα οί λέξεις καί ό νοΰς μας δέν σταματά στις εξωτερικές 
αύτές λεπτομέρειες καθ’ έαυτές, πού εξαϋλώνονται, θά λέγαμε, μέ τά συμφρα- 
ζόμενα.

1. ’Αγαπίου Μοναχού, Θεοτοκάριον. Βενετία 1815.
2. Τωμαδάκη Ν., Είσαγωγή είς τήν Βυζαντινήν φιλολογίαν σ. 126. ’Αθήναι 1952.
3. Τωμαδάκη Ν., ‘Η έκκλησιαστική ποίησις έν «’Αθήνα» τ.53 (1950) σ. 94 κ έξ.

’Από τά Θεοτοκία όμως αύτά λείπει τό «ήθικόν στοιχεϊον»1 2, δηλαδή ή 
εσωτερική διάθεση πρός συντριβήν καί μετάνοιαν, ό πόθος τής σωτηρίας, 
γιά τήν οποίαν πολύτιμος μεσίτης είναι ή Θεοτόκος. Αύτός είναι ό «λατρευτι
κός τόνος», πού χαρακτηρίζει ολόκληρη τήν εκκλησιαστική μας ποίηση3. 
Σέ όλα τά άλλα Θεοτοκία καί γενικά στά εκκλησιαστικά έγκώμια πέραν άπό 
τήν σύντομη κατά κανόνα έξωτερική περιγραφή καί τήν «κοσμική» λεπτομέρεια 
ύποβάλλεται τό άγνό θρησκευτικό αίσθημα. ’Αμέσως π.χ. μετά τή λέξη 
«έρως» στό γνωστό τροπάριο τής Κασσιανής πέφτει συντριπτικό τό δέος 
τής άμαρτίας καί ή άνάγκη τής ταπείνωσης καί τής μετάνοιας. ’Αντίθετα 
όμως στά Θεοτοκία αύτά σταματούμε είς τά «έξω», στήν έξωτερική λεπτομέ
ρεια καί μένουμε σ’ αύτή, χωρίς νά μπορούμε νά έκτοπίσουμε τήν έντύπωσή 
της άπό τή ψυχή μας καί νά τήν άντικαταστήσουμε μέ τό άγνό θρησκευτικό 
αίσθημα. Γνώρισμα τής γνήσιας θρησκευτικής ποιήσεως είναι ή άνάγκη 
τής λατρείας καί ή ψυχική άνακούφιση άπό τήν πίστη ότι θά τήν έπιτύχουμε, 
ή οπτασία τής κολάσεως στή συναίσθηση τής άμαρτίας καί ό γλυκασμός 
καί ή παρηγοριά μέ τήν έλπίδα τής έξαγοράς καί τής σωτηρίας.

Άπ’ αύτά γίνεται φανερό, πώς ή θρησκευτική ποίηση είναι τελείως έσω- 
τερική, μυστικοπαθής καί σχεδόν άσκητική, άπαλλαγμένη άπό στοιχεία 
«νατουραλισμού», όσο καλλιτεχνική μορφή κι’ άν έχει αυτός. Έδώ όμως ό 
«ποιητής», έστω κι’ άν ξεκινάη μέ τήν πρόθεση νά ύμνολογήση τήν Θεοτόκο, 
«κοσμολογεϊ», κάνει δηλ. ποίηση κοσμική, πού είναι έξω καί άπό τό γνήσιο 
θρησκευτικό αίσθημα καί άπό τή γνήσια έκκλησιαστική ποιητική παράδοση. 
Είναι όμως καί κάτι άλλο : Κατά κανόνα ή άναφορά τού έκκλησιαστικού 
ποιητοΰ στήν Αγία Γραφή καί είδικώτερα στήν Π. Διαθήκη είναι «περιληπτι
κή», περιορίζεται δηλαδή μόνο στό θέμα ή σέ μερικούς όρους, καί όχι «άμεσος» 
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δέ ξεσηκώνει δηλ. αποσπάσματα ακέραια1, ’Ιδιαίτερα αύτό ήταν αδύνατο, 
εάν τά χωρία τής Π. Διαθήκης άναφέρονται σέ κοινά ζωϊκά συναισθήματα τοΰ 
ανθρώπου ή σέ παραστάσεις, πού ύποβάλλουν τέτοια συναισθήματα. Στήν 
εκκλησιαστική ποίηση «δέν ύπάρχει τόση ελευθερία, όπως εις τήν Π. Διαθήκην, 
όπου τό ερωτικόν εκείνο Άσμα ’Ασμάτων αισθάνεται τις έχον αίμα καί σάρκας 
κοσμικός.................... Ή Θεοτόκος παραβάλλεται συχνά πρός άμπελον καί

1. Τωμαδάκη Ν., ‘Η έκκλ. Ποιίησις ε.ά. σελ. 103.
2. Τωμαδάκη Ν., όπου προηγουμένως σελ. 108.
3. Μπρατσιώτου Π., Εισαγωγή εις τήν Παλαιόν Διαθήκην σ. 338. Άθήναι 1937· 

Είδικώτερα γιά τίς διάφορες έρμηνεϊες του “Ασματος βλ. καί Έλιγιά Γιωσέφ, τΑσμα ’Ασμάτων 
σελ. 42 κέ. ’ΑΘήναι (ά. χρ. έκδ.)

4. Τωμαδάκη Ν., Εισαγωγή κτλ. σελ. 216.
5. Τωμαδάκη Ν., ε.ά. σελ. 216. ύποσ. 2

δάμαλιν καί περιστεράν καί μήλον καί ρόδον, άλλά ταΰτα πάντα δέν ύπάρχουν 
καθ’ εαυτό εις τόν ιδεατόν κόσμον τής βυζαντινής ποιήσεως»1 2. Είναι μόνον 
σύμβολα. Στά Θεοτοκία όμως αύτά αισθάνεται κανείς άμέσως ότι τό σύμβολον 
εκτοπίζεται τελείως άπό τό πράγμα κατά τρόπον πολύ ρεαλιστικόν καί 
τελείως άπαράδεκτον στήν εκκλησιαστική μας ποίηση. "Οσο γιά τόν άναμ- 
φισβήτητο καί ώμό ρεαλισμό τού ’Άσματος δέν μπορεί νά τόν άρνηθοΰν καί 
εκείνοι άκόμη, πού ζητούν νά δώσουν σ’ αύτό διάφορες άλληγορικές έρμηνεϊες 
καί παραδέχονται κι’ οί ίδιοι πώς οπωσδήποτε «δέν επιτρέπεται ή εν πάση 
λέξει καί φράσει τοΰ Άσματος άναζήτησις μυστικής έννοιας»3.

Στήν πραγματικότητα όμως τά Θεοτοκία αύτά δέν άποτελοΰν καν ποίηση, 
άλλά μιά πεζολογική «μεταγωγήν» στοιχείων έτοιμων, πράγμα πού δυστυ
χώς παρατηρεϊται πολύ συχνά στήν ύστερώτερη εκκλησιαστική ποίηση. 
«Ξενίζει ήμάς ή άτελεύτητος μεταγωγή ποιητικών στοιχείων αύτουσίων 
καί μεταπεποιημένων εκ τής Εβραϊκής ποιήσεως εις τήν Χριστιανικήν, ή όποια 
ουτω άποκτά μίαν ταπεινωτικήν έξάρτησιν. Ό τρόπος τής έκφράσεως τών 
Εβραίων δέν ήτο πάντοτε ό καταλληλότερος ούδέ διά τούς άνατολίτας "Ελλη
νας»4. Μερικές μάλιστα παραβολές τής Παρθένου στήν μεταγενέστερην 
αύτή «ποίηση» (π.χ. πϊον όρος καί τετυρωμένον) είναι «αύτόχρημα άηδεϊς», 
άλλοι δέ χαρακτηρισμοί της «μολονότι σύμφωνοι πρός τό δόγμα, τό όποιον 
πάντες πιστεύομεν, προσκρούουν πρός τήν αισθητικήν ήμών άντίληψιν».5 
Στά Θεοτοκία όμως αύτά, όπως είπαμε, δέν έγινε καμμιά μεταποίηση τών 
έβραϊκών στοιχείων ούτε καί καμμιά προσπάθεια καταβλήθηκε νά πάρουν 
έστω καί μερικώς τή μορφή τών παραδεδεγμένων Θεοτοκίων. Κι’ αύτό δέν 
είναι καί τόσο εκπληκτικό, γιατί ξέρουμε πώς άπό πολύ παλαιότερα χρόνια 
διάφοροι «ύμνογράφοι» άπό έλλειψη αισθήματος, φαντασίας καί πρωτοτυ
πίας κατάφευγαν στά έτοιμα. Περισσότερη σημασία έχει τό πώς μπήκε 
στά λειτουργικά βιβλία όλη αύτή ή σαβούρα. Είναι γεγονός ότι στά ύστερώ- 
τερα χρόνια (καί πριν άκόμη άπό τήν Τουρκοκρατία) ό έλεγχος τών ύπευθυνων 
εκκλησιαστικών άρχών πάνω στήν ύλη καί στις εκδόσεις τών λατρευτικών 
βιβλίων τής έκκλησίας μας ήταν πολύ έλαττωματικός. Μέ τόν πολλαπλα

σιασμό όμως καί τήν άκμή τών μοναστηρίων ή άνεξέλεγκτη αύτή παραγωγή 
έγινε περισσότερη, γιατί στά μοναστήρια κατά τις άκολουθίες τών διαφόρων 
εορτών μποροΰσαν νά παραλείπωνται οί ύμνοι καί οί κανόνες, πού πρόβλεπε 
τό έπίσημο Τυπικό, καί τή θέση τους έπαιρναν τά Συναξάρια καί Άκολουθίες 
γραμμένες άπό διάφορους γνωστούς ή άγνώστους μοναχούς1.

Τό κυρίως φιλολογικό ζήτημα, πού μάς ένδιαφέρει, είναι άλλο : Σέ ποιόν 
πρέπει νά άποδοθοΰν τά τόσο άντίθετα πρός τήν έκκλησιαστική μας ποιητική 
παράδοση Θεοτοκία αύτά ;Τό έρώτημα φαίνεται έκ πρώτης όψεως νά μήν 
έχη θέση, γιατί όλες οί ένδείξεις, πού έχουμε, βεβαιώνουν πώς ή Ακολουθία 
πού τά περιέχει, επομένως καί τά ίδια, είναι έργο τοΰ γνωστοΰ έκκλησιαστικοΰ 
συγγραφέως μοναχού Νικοδήμου τοΰ Αγιορείτου (1749-1809), τοΰ πολυ- 
γραφώτερου άσφαλώς, άν μή τοΰ σημαντικώτερου, έκκλησιαστικοΰ συγγρα- 
φέως μετά τήν "Αλωση2. Θάπρεπε μάλιστα νά δεχτούμε έκ πρώτης όψεως 
καί βεβαίωση τού ίδιου γι’ αύτό, όταν ύποσημειώνη στό Συναξαριστή του, 
στις ΙΔ' Νοεμβρίου, οπότε καί ή μνήμη τού νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, πώς 
«τό μαρτύριαν τούτου συνέγραψεν ή έμή άδυναμία, ώσαύτως δέ καί άκολου- 
θίαν ολόκληρον συνέθηκα εις αύτόν· όρα δέ ταΰτα εις τήν νεοτύπωτον αύτοΰ 
φυλλάδα καί εις τό Νέον Λειμωνάριον»3. Γιά τήν άξια τής πληροφορίας 
αύτής θά πούμε στά πάρα κάτω.

Καί ό διορθωτής τού Μηναίου του 1896 Μ(αρτϊνος) σημειώνει (σελ. 120) 
στό Συναξάρι τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου : «Τήν παροΰσαν γλαφυρόν καί 
άρμονικήν άκολουθίαν έποίησεν ό πολύς Νικόδημος ό Αγιορείτης, ου τό κλέος 
άΐδιον». Δέ θά έπρεπε λοιπόν νά ύπόρχη καμμιά άμφιβολία γιά τό ότι ό 
Νικόδημος έγραψε τήν Ακολουθία αύτήν, όπως έγραψε κι’ ένα σωρό άλλες 
άκολουθίες σέ γνωστούς καί άγνωστους άγιους.4 Τά Θεοτοκία αύτά, γιά τά 
όποια γίνεται ό λόγος, είναι προσαρτημένα εις τόν Κανόνα τού ’Όρθρου μέ 
τήν άκόλουθη σημείωση : «Ό Κανών, ου ή άκροστιχίς : Νέου άθλητοΰ 
ύμνον έξάδω. Τά δέ Θεοτοκία περιέχουσιν έκαστον καί (sic) θεία μέλη τής 
Παρθένου, έκ τοΰ ’Άσματος τών Ασμάτων έρανισθέντα καί άρχόμενα κατά

1. Τωμαδάκη Ν., Ρωμανού τοϋ μελωδοΰ Ύμνοι τ.Α'. σελ. ι'. Άθήναι 1952.

2. Γιά τόν βίο καί τά έργα τοϋ Νικοδήμου βλ. Κολιτσάρα I. Νικόδημος ό Αγιορείτης 
περιοδ. «’Ακτίνες» τεύχη 142-145. ’Επίσης βλ. Καρπαθίου Έμμ., περιοδ. «’Εκκλησία» τ.ΙΓ' 
(1935) σελ. 50 κέ. ’Ιδιαίτερον ένδιαφέρο παρουσιάζει καί ή βιογραφία τοΰ Νικοδήμου' 
άπό τό χειρόγραφο τοϋ μοναχού Ευθυμίου, πού έξέδωκε ό Λαυριώτης Σπυρίδων,στό περιοδ 
«Γρηγόριος Παλαμας» Ε'. τεύχη ξδ'. σελ. 210 κέ., καί πού είναι ή πηγή γιά όλες τις άλλες.

3. Βλ. Συναξαριστήν τών δώδεκα μηνών .................... έκδίδεται τό τρίτον ύπό Γεωργίου
Ραφτάνη. Τόμ. Α'. σελ. 262 ύποσ. 5. Έν Ζακύνθω αωξη (1868).

4. Πλήρη άναγραφήν των έργων του, πού ξεπερνούν τά 100, βλ. Κολιτσάρα, «’Ακτίνες» 
τ. 144 (Δεκ. 1953) σελ. 511 κέ.
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τάξιν άπό κεφαλής έων τών ττοδών»1. Και πραγματικά έτσι γίνεται (δέν 
παραθέσαμε όλα εδώ) πλήν τοΰ τελευταίου (στό Μηναίο εϊναι προσαρτημένο 
στην γ' ωδή), πού εϊναι πιό τυπικό, αν και παραφορτωμένο μέ τούς συνηθι
σμένους ρητορισμούς καί τις μεγαλόστομες μεταφορικές εκφράσεις (πορφυρό- 
στρωτος κλίνη τοΰ Σολομών, σκηνή τοΰ Μωϋσέως, τείχος άδάμαντος, λυχνία 
χρυσήλατος, πυξίον κροκόλευκον κ.ά.), χωρίς όμως καί νά υποβάλλουν 
βαθύτερο θρησκευτικό αίσθημα, όχι βέβαια γιατί λείπει άπό τόν συγγραφέα, 
άλλά γιατί σκεπάζετα κάτω άπό τίς μεγάλες λέξεις1 2. Καί τά άλλα τροπάρια 
τοΰ Κανόνος αύτοΰ εϊνα άνάλογα καμωμένα, πάνω σέ παλαιότερα γνωστά 
πρότυπα καί μέτρα, πού τά δείχνουν οί ειρμοί, πού προτάσσονται, χωρίς 
καμμιά έξαιρετική πρωτοτυπία, όπως άλλωστε έκαναν όλοι οί μεταγενέστεροι 
ύμνογράφοι. Γι’ αύτό καί εϊναι άδύνατο νά διακρίνουμε μέσα σ’ αύτά ιδιαίτερον 
προσωπικόν τόνο, πού θά μάς βοηθοΰσε νά κάνουμε κάποια σύγκριση μέ τά 
Θεοτοκία αύτά. "Οπως άναφέραμε, στά Θεοτοκία αύτά εϊναι παρμένες αύτού- 
σιες οί φράσεις τοΰ ’Άσματος, χωρίς τήν παραμικρή μεταποίηση καί χωρίς 
τόν έλάχιστον, έπομένως, προσωπικόν τόνο. ’Έτσι εϊναι δύσκολο ν’ άπορρίψη 
κανείς τά Θεοτοκία αύτά ώς ψευδεπίγραφα στηριζόμενος πάνω σέ κάποια 
διαφορά ύφους, άφοΰ δέν μπορούμε νά διακρίνουμε καθόλου μέσα σ’ αυτά 
γνωρίσματα προσωπικοΰ ύφους. Άντιθέτως, θά μπορούσε νά βρή κανείς 
σέ διάφορα έργα τοΰ Νικοδήμου ενδείξεις γιά κάποια οικειότητα τοΰ συγγρα- 
φέως μέ τό τΑσμα.3 Δυστυχώς δέ μπορέσαμε νά βρούμε όλα τά έργα τοΰ 
Νικοδήμου, καί ιδιαίτερα τό Νέον Λειμωνάριον, (πού έξεδόθηκε γιά πρώτη 
φορά στή Βενετία τό 1796), γιά νά δοΰμε κατά πόσο καί με ποιό τρόπο κάνει 
χρήση σ’ αύτά του ’Άσματος. Σ’ άλλες όμως ’Ακολουθίες τοΰ Νικοδήμου, 
πού βρίσκονται στό Συναξαριστή του Δουκάκη, βλέπουμε πώς τά Θεοτοκία 
εϊναι συνηθισμένα, μέ τήν ίδια πάντα μεγαληγορία, άλλά χωρίς τίποτε τό 
«κοσμικό», όπως στά Θεοτοκία αύτά.

1. Πρβλ. Κολιτσάρας I, ’Ακτίνες τ. 145 (Ίαν. 1954) σελ. 30 κέ.
2. Πρβλ. περ. «Γρηγόριος ό Παλαμάς» τ.Ε'. (1921) σελ. 213.
3. Αυτό παρατηρήσαμε καί σέ άλλα ποιήματα τοΰ Νικοδήμου, άπ’ αύτά πού έτυχε 

νά βροΰμε, όπως π.χ. στό Εύχαί κατ’ Άλφάβητον στό έργο του ’Αόρατος Πόλεμος σελ. 254 
κέ. (Νέα έκδοσις υπό Γαβριήλ Ίερομονάχου, Άθήναι 1922. Καί οί ομιλίες του θυμίζουν 
κάπως τόν Ήλία Μηνιάτη.

4. Πρβλ. Σάθα Κ., Νεοελληνική Φιλολογία σελ. 626, όπου άναγράφεται ξερά ή πληροφο
ρία ότι ό Νικόδημος «έγραψε τήν άκολουθίαν Κωνσταντίνου τοΰ Υδραίου κατ’ επιτομήν τής 
τοΰ 'Ησαΐα». Εϊναι άδύνατο νά εξακριβώσουμε τήν προέλευση τής πληροφορίας αυτής.

5. Βλ. Σωφρ. Εύστρατιάδου, Νικόδημος ό Αγιορείτης. Περιοδ. «Μακεδονικά» τ.Α'. 
(1940) σελ. 42. Ό έκδοτης σημειώνει πώς δέν έχει καμμιά άμφιβολία, ότι είναι άπό έκεϊνα, 
πού έκαμε ό Νικόδημος.

1. Βλ. Μηναϊον τοΰ 1896 σελ. 117. Ή σημείωση αύτή δέν υπάρχει στην ’Ακολουθία, 
πού έξέδωκε ό Δουκάκης. Οί διαφορές πού παρουσιάζονται άνάμεσα στήν ’Ακολουθία αύτή 
κι’ εκείνη τοΰ Μηναίου, εϊναι άρκετές καί σημαντικές, (δέ λογαριάζουμε στις διαφορές αύτές 
καί τήν άνάμειξη τών άκολουθιών τών άλλων άγιων τής ήμέρας, τοΰ Άπ. Φιλίππου καί τοΰ 
άγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος). Υπάρχουν στό Μηναίο τροπάρια, πού δέν τά έχει 
ή ’Ακολουθία, καί άλλα πάλι πού βρίσκονται στήν ’Ακολουθία, εϊναι στό Μηναίο συμπληρω
μένα ή άλλαγμένα σέ πολλά σημεία. Ό ίδιος ό διορθωτής τοΰ Μηναίου Μ(αρτϊνος) σημειώνει 
σέ τρεις περιπτώσεις (ή μιά άναφέρεται σ’ ενα άπό τά Θεοτοκία αύτά), πώς άναγκάστηκε 
νά συμπληρώση τά τροπάρια, γιά νά μήν εϊναι «άρρυθμα καί παράμελα». Βλ. Μηναϊον σελ. 
116, 120.

2. Σέ μερικά άλλα τροπάρια ή εκζήτηση φτάνει σέ σημείο έκνευριστικό γιά τό σημερινό 
άναγνώστη. Π.χ. Μακάριος γέγονας, μακαρίοις ήνωσαι, μακάριε μάρτυς Κωνσταντίνε. 
Σύ γάρ τόν μόνον όντα μακάριον κτλ. Βλ. Μηναϊον σελ. 118. Τό αύτό όμως παρατηρεϊται 
καί μέ όλους σχεδόν τούς μεταγενεστέρους συγγραφείς εκκλησιαστικών ύμνων. Ή άπλότης 
εξ άλλου τοΰ λόγου σέ καμμιά περίοδο δέν ύπήρξε γνώρισμα τών Βυζαντινών.

3. Πρβλ. γιά παράδειγμα τό χωρίο (Ε,Ι), πού προτάσσεται σάν προμετωπίδα στόν 
«Κήπον τών Χαρίτων», (άν δέν οφείλεται στούς εκδότες Στέφανον καί Νεόφυτον Σκουρταίους, 
πού τόν έξέδωκαν γιά πρώτη φορά στά 1819). Βλ. άκόμη Συναξαριστήν σελ. κβ' (έκδ.
Ραφτάνη αωξη)

Νά δεχτούμε λοιπόν πώς κι’ αύτά βγήκαν άπό τό χέρι του Νικοδήμου, 
πού σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες πού έχουμε ήταν ένας άπό τούς πιό φανατικούς 
οπαδούς τής γνήσιασ εκκλησιαστικής παραδόσεως ; ι Νά δεχτούμε πώς 
γράφτηκαν σέ κάποια στιγμή άδυναμίας του συγγραφέως, άνάλογης μέ τίς 
στιγμές εκείνες τής «άδιακρισίας», είς τήν οποίαν «έβγενεν άπό τήν άπλότητά 
του», όπως σημειώνει ό άφελής βιογράφος του ;2 Πολύ δύσκολο νά τό πιστέ
ψουμε. Ή γνώση τής εκκλησιαστικής μας ποιήσεως καί ό σεβασμός πρός 
τήν παράδοση, πού εϊχε ό Νικόδημος εϊναι άναμφισβήτητα, όσο επηρεασμένος 
καί νά εϊναι άπό τά εξωτερικά γνωρίσματα τής Βυζαντινής τεχνοτροπίας, 
ή όποια ζητούσε πολλές φορές μέ τίς λέξεις νά ύποκαταστήση τό πράγμα. 
Ό στόμφος καί τά εξωτερικά σχήματα τού λόγου εϊναι καί αύτά στοιχεία τού 
λεγομένου «Βυζαντινισμού», πού εξακολουθούσε καί μετά τήν "Αλωση καί πού 
δέ μπορούσε παρά νά έπιδράση καί στόν Νικόδημο, άφού ήταν κι’αύτά στοι
χεία τής παραδόσεως. Σέ μερικά μάλιστα τροπάριά του, όπως άναφέραμε, 
ή εκζήτηση καί ή έλλειψη πρωτοτυπίας, (πού δέ θωρούνταν άναγκαία τότε), 
εϊναι μέ τά σημερινά λογοτεχνικά κριτήρια τελείως άπαράδεκτη.3 Παρ’ όλα 
αύτά όμως ή μορφή τών Θεοτοκίων αύτών εϊναι κατά τή γνώμη μας εντελώς 
ξένη πρός τήν προσωπικότητα τού Νικοδήμου καί σάν άνθρώπου καί σάν 
έκκλησοαστικου συγγραφέως καί πιστεύουμε πώς καί ό ίδιος θά τά άποδοκί- 
μαζε. Γι’ αύτό καί ή ύπόθεση ότι ό Νικόδημος τά πήρε έτοιμα άπό άλλους 
εϊναι άπαράδεκτη, άν μπορούσε νά κάνη κανείς τέτοιαν ύπόθεση στηριζόμενος 
πάνω στήν πληροφορία ότι ό Νικόδημος εϊχε διασκευάσει άλλη, ξένη ’Ακο
λουθία τοΰ Νεομάρτυρος Κωνστνατίνου4.

"Οτι κάποιο μυστήριο ύπάρχει γύρω άπό τίς εκδόσεις τών έργων του 
Νικοδήμου φαίνεται καί άπό μιά πληροφορία, πού βρίσκουμε σέ μιά έπιστολή 
τοΰ Κ. Κούμα στό Στέφανο Σκουρταϊο σχετικά μέ τήν έκδοση τών έργων του 
Γρηγορίου Παλαμά, τά όποια εϊχε στείλει ό Νικόδημος στή Βιέννη γιά τύπωμα, 
άλλά χάθηκαν κατά περίεργον τρόπο κι’ ύστερα πάλι βρέθηκαν (άν πρόκειται 
γιά τά ϊδια) κατά περίεργον επίσης τρόπο. Γράφει λοιπόν ό Κούμας άνάμεσα
στ’ άλλα : «.................. εύρέθησαν τού θείου Παλαμά τά συγγράμματα είς
Βιέννα....................  μά δέν εϊναι όμως έκεϊνα όπου έστάλησαν παρά τοΰ Νικο
δήμου. Έγώ δέ νομίζοντας ότι εϊναι έκεϊνα έπάσχησα καί μέ ήλθαν είς χεϊρας 
μου».5
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Πολύ ενδιαφέρουσα είναι καί μιά άλλη πληροφορία, πού μάς δίνει ό βιο
γράφος τοϋ Νικοδήμου μοναχός Ευθύμιος καί πού άναφέρεται σέ κάποιον 
άρχιμανδρίτη Θεοδώρητο. Εις τόν «ψευδάδελφον» αύτόν, όπως τόν χαρα
κτηρίζει ό άφελής βιογράφος, παρέδωσε ό Νικόδημος τά χειρόγραφα του 
ύπομνηματισμένου άπ’ αυτόν Κανονικού (Πηδαλίου), γιά νά τό τυπώση 
στή Μπογδανία (ή στή Λειψία), άλλ’ «όστις τυπώνων αύτό έδειξε τήν δολιό- 
τητά του, καθώς φαίνονται αΐ προσθήκαι του εις τό Πηδάλιον, καί τόσον 
έλυπήθη ό αείμνηστος Νικόδημος, όπου τό εϊχε κάλλιον, καθώς μάς έλεγε, 
πολλάκις νά τόν έκτυπα εις τήν καρδίαν μέ τήν μάχαιραν παρά νά προσθέση 
ή νά άφαιρέση εις τό βιβλίον του».1

Νά εϊναι μονάχα ή ερμηνεία του Πηδαλίου, πού παραδόθηκε στον κα
κεντρεχή Θεοδώρητο ; Ποιου είδους άνθρωπος θά ήταν αύτός, πού τολμούσε 
μέ τόσην ελαφρότητα νά παραποιή τά ξένα κείμενα ; Ό Νικόδημος, σύμφωνα 
μέ τις μαρτυρίες του αυτού βιογράφου του, εργαζόταν τόν περισσότερον 
καιρό κάτω άπό πολύ δυσάρεστες συνθήκες : «Καί μή νομίζετε χωρίς φθόνους 
καί πειρασμούς τών νοητών καί αισθητών εχθρών του έκατόρθωσεν αύτά, 
άλλά καί μέ πολλούς τοιούτους».2

Πότε έγραψε τήν ’Ακολουθία τού νεομάρυρος Κωνσταντίνου καί ποιές 
περιπέτειες εϊχε μέχρις ότου έκδοθή ; Τί έγραψε ό ’ίδιος καί τί πήρε άπό άλλους ; 
Σέ ποιά χέρια έπεσε καί πόσο τή σεβάστηκαν ; Εϊναι ερωτήματα, στά όποια 
δέ μπορούμε νά δώσουμε άπάντηση. Τό μόνο βέβαιο εϊναι, πώς έχει έκδοθή 
ύστερα άπό τό θάνατό του, γιατί τό Νέο Λειμωνάριο, πού περιείχε καί τήν 
’Ακολουθία αύτή, βγήκε γιά πρώτη φορά στά 1819, δέκα δηλ. χρόνια μετά 
τό θάνατο τοΰ Νικοδήμου.3 Τά Θεοτοκία αυτά, σύμφωνα μέ τις σημειώσεις 
τοΰ διορθωτή τοΰ Μηναίου τοΰ 1896 Μαρτίνου, όπως άναφέραμε πρωτύτερα, 
διορθώθηκαν άπό τόν ίδιο ώς «άρρυθμα». Γιατί τάχα ή παραποίηση νά μήν 
εϊναι τόσο ριζική, ώστε κάποιο βέβηλο χέρι σκόπιμα ή άπό χονδροειδή άγνοια 
νά παρεμβάλλη καί τά Θεοτοκία αύτά ολόκληρα ; Ή πληροφορία, πού μάς 
δίνει τάχα ό ίδιος στό Συναξαριστή (Τόμος Α' σελ. 262) καί γιά τήν όποια έγινε 
λόγος προηγουμένως, πρέπει επίσης νά θεωρηθή, έν μέρει τούλάχιστον, ύποπτη 
ιδιαίτερα τό : «όρα δέ ταΰτα εις τήν νεοτύπωτον αύτοΰ φυλλάδα καί εις τό 
νέον Λειμωνάριον». Πώς θά μποροΰσε νά άναγραφή μιά τέτοια σημείωση, 
άφοΰ ό Συναξαριστής μόλις μπόρεσε νά τυπωθή στά 1817 (Πρβλ. Συναξαριστής 
έκδ. Ραφτάνη τ. Α' σελ. η', θ', ι', ια), ένώ ό Νικόδημος ήταν πεθαμμένος άπό 
τά 1809 ; Δέν εϊναι αύτά άρκετά δείγματα τής συγχύσεως καί τής παραποιή- 
ποιήσεως, πού έγιναν άπό διάφορους γιά διάφορους λόγους στήν έκδοση 

τών έργων τοΰ Νικοδήμου1 ; Ποιος ξέρει ποιού είδους άνακάτεμα έχει γίνει 
καί στά χειρόγραφα τής ’Ακολουθίας τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου, έως ότου νά 
τυπωθή, καί πόσοι είτε κακόπιστα εϊτε καί γιατί δέν τολμούσαν νά προβά
λουν μέ τό δικό τους όνομα άπό φόβο ή μετριοφροσύνη φόρτωσαν δικά τους 
κατασκευάσματα σ’ ένα γνωστό όνομα σάν έκείνο τοΰ Νικόδημου ; ’Εμείς 
προσωπικά έχουμε τήν ύποψία, ότι κάποιος άδέξιος μοναχός άπό τήν άπλοϊκή 
ίσως άντίληψη ότι έτσι παρουσίαζε τή Θεοτόκο τελειότερη,- έκανε στά Θεοτο
κία αύτά ένα συμπίλημα άπό τά σχετικά χωρία τοΰ ’Άσματος ’Ασμάτων, 
χωρίς νά τό καταλαβαίνη ότι μ’ αύτό τόν τρόπο παραποιούσε τή γνήσια 
έκκλησιαστική παράδοση καί σκόνταφτε πάνω στό γνήσιο θρησκευτικό 
αίσθημα, πού πρέπει νά ύποβάλλη. Θά ήταν πολύ τολμηρό νά ισχυριστούμε 
πώς άλλοι λόγοι συνετέλεσαν σ’αύτό. Τώρα πώς άποδόθηκαν στό Νικόδημο 
καί μπήκαν στήν ’Ακολουθία του εϊναι τελείως άδύνατο νά έξηγήσουμε.

Τό πρακτικό όμως συμπέρασμα, πού προκύπτει άπό τήν έκτενή αύτή 
έκθεση, εϊναι άλλο : ότι έχουμε κι’ έδώ ένα δείγμα «τής άσυδοσίας περί τήν 
σύνθεσιν τών λειτουργικών βιβλίων καί τήν σύνταξιν τών ’Ακολουθιών, 
πράγματα τά όποια έκανονίζοντο έρήμην τών πατριαρχικών έξουσιών ύπό 
τών τυπογράφων, τών τυχόντων κληρικών καί μοναστών»2, πιό πολύ κατά 
τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας, όπως φαίνεται, ώστε νά μπορή ό τυχών 
νά παρεμβάλλη μέσα στά λειτουργικά βιβλία καί πράγματα άκόμη τελείως 
άντίθετα μέ τό πνεύμα τής γνήσιας έκκλησιαστικής μας παραδόσεως. Τό 
ζήτημα γίνεται σοβαρώτερο, όταν τά νόθα αύτά στοιχεία βρίσκονται σέ 
βιβλία, πού χρησιμοποιούνται σ’ έπίσημες εύκαιρίες, κατά τις εορτές καί τις 
άλλες άκολουθίες, καί όχι μονάχα γιά κατ’ ιδίαν άνάγνωσιν. Εϊναι φανερόν 
έπομένως πώς ή τυπική έγκριση τών διαφόρων έκκλησιών ή καί του Πατριαρ
χείου, πού προτάσσεται στά βιβλία αύτά, δέν έχουν κάποτε καμμιά ούσιαστι- 
κήν άξια καί ότι θά έπρεπε κάποτε νά γίνη μιά κάθαρση τών βιβλίων -αύτών 
άπό ειδικήν έπιτροπεία μέ άπόλυτα ύπεύθυνο τρόπο, γιά νά μείνη ό,τι εϊναι 
γνήσιο καί ορθόδοξο καί νά πεταχτή ό,τι εϊναι κακόδοξο καί νόθο. "Ενα 
κακό, πού έγινε σέ μαύρα χρόνια καί πού ήταν δύσκολο νά τό προσέξη κανείς, 
δέν πρέπει νά διαιωνίζεται άπό άγνοια καί άδιαφορία.

Θ. Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

1. Βίος καί πολιτεία Νικοδήμου, Γρηγόριος Παλαμας τ. Ε' (1921) σ. 213. ’Επίσης 
Σωφρ. Εύστρατιάδου, ε.ά. σ. 44.

2. Ευθυμίου, Βίος καί πολιτεία Νικοδήμου ε.ά. σελ. 214.
3. Βλ. Grumel V., Nicodeme l’Hagiorite. Dictronnaire de Theoligie Catholique. 

T. XI p. 488. "Αλλοι αναγράφουν ώς ετη έκδόσεώης της τό 1814. Βλ. «Κολιτσάρας, «’Ακτί
νες» σ. 144 (Drn 1953) σελ. 512. ’Επίσης Σωφρ. Εύστρατιάδη, ε.ά. σελ. 54.

!
1. Γιά νά είμαστε δίκαιοι, φαίνεται πώς στήν εποχή έκείνη μεταβολές στά κείμενα ένός 

συγγραφέα δέν ένομίζονταν άπ’ όλους τόσο φοβερό πράγμα, δπως σήμερα, άφοϋ μερικοί 
έκδοτες ομολογούν, μέ κάποια αύταρέσκεια μάλιστα, τέτοιου είδους έπεμβάσεις, όπως ό έκδοτης 
του Συναξαριστή Σέργιος Ραφτάνης (ε.ά. σελ. ς.')

ί
2. Τωμαδάκη Ν., Εισαγωγή κτλ. σελ. 122.
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ MONTH

ΣΤΟΝ ΑΓΝωΣΤΟ ΑΓωΝΙΣΤΗ

Ή σφαίρα πού σέ σκότωσε 
πέρασε δίπλα απ’ τήν καρδιά μου, 
δίπλα άπ’ τήν καρδιά μου έπεσες νεκρός, 
δίπλα άπ’ τήν καρδιά μου σ’ έθαψαν, 
άπάνω στόν τάφο σου χτυπά. 

κοινών λαϊκών θανάτων τής Λευκωσίας.
Ούτε (μ’ όλο τό σεβασμό) μπόρεσε νά τούς παρηγορήση 

ή σκέψη
πώς επιτέλους ήταν γιά τήν ' ερουσαλήμ πού πολέμησε, 
πώς ήταν γιά τήν Ιερουσαλήμ πού σκοτώθηκε. 
Μάλιστα καθόλου δέν έπίμεναν 
στό σημείο αύτό οί ρήτορες
καί μέχρι παρεξηγήσεως τό προσπέρασαν τροχάδην, 
λές καί φοβόντουσαν κανένα άσεβή 
ενδόμυχον ύπαινιγμό τοΰ πλήθους.
’Έβλεπαν, άλλωστε, πώς ή Ιερουσαλήμ 
εϊχεν άπ’ τήν άρχή-άρχή άποτύχει 
ν’ άντισταθμίση τά είκοσιτρία χρόνια, 
τήν ξανθή ομορφιά τοΰ Ούγου.

ΣΤΑΛΛω

’Εσύ δέν ξέρεις, μά έγώ σοΰ λέω
πώς χαμογελάς μ’ έφτά γαλανούς ούρανούς, 
εφτά γαλανούς ούρανούς τής Λευκωσίας, 
τόν ένα άπάνω άπ’ τόν άλλο, 
τόν ένα μέσ’ άπ’ τόν άλλο 
νά κρυφανοίγουν σάν τριαντάφυλλο 
ένα πρωί Κυριακής
τήν ώρα πού χτυπά ή καμπάνα γιά τήν έκκλησιά, 
ένα πρωί Κυριακής
τών δεκαέξη, τών δεκαοχτώ μου χρόνων 
στό μικρό προάστειο.

ΕΙΚΟΝΑ

Νύχτα παγωμένη, 
δωδεκάμερα.
Κρύωσε τό φεγγάρι 
κ’ έκατσε παράμερα 
μέ τήν άσπρη γούνα του 
νά τοΰ κόψη τό βοριά, 
τή νιφάδα τήν άριά.
Ούτε άγάπες ούτε άσήμι, 
οιίηση άπόψε δέν τό νοιάζει, 
πρώτη νύχτα πού νυστάζει.

ΚΩΣΤΑΣ MONTHΣ

ΟΥΓΟΣ Α'

Ό καϋμένος ό Ουγος ό Α' 
πού σκοτώθηκε πολεμώντας τούς Σαρακηνούς στούς 

"Αγιους Τόπους 
είκοσιτριών μόλις χρονών, 
ξανθός κι’ όμορφος.
Μέ πένθος βαρύ ή Βασίλισσα ‘Αλισία 
μετάφερε στήν Κύπρο τόν άγαπημένο νεκρό 
καί τόν έθαψε μέ μεγαλοπρέπεια, 
όπως τοΰ ταίριαζε, στό Ναό τών Νοσοκομιτών. 
Ήταν τόση ή θλίψη 
πού λησμονήθηκαν κ’ οί τύποι κ’ ή αύλική άξιοπρέπεια 
κι’ όλοφυρόντουσαν όλοι μ’ όδυρμούς
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Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΝΙΑ 
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Τό βράδυ του άποχαιρετισμού τους ό 
Γεράρδος, που θάφευγε, ήταν άμίλητος. 
*0 Πιερρέτης, πού σκέφτονταν πόσο θά 
τουλειπε ό νεαρός φίλος καί θαυμαστής 
του, συγκινήθηκε κι’ άπάγγελνε στίχους. 
Είχε μιά βαθειά, ύποβλητική φωνή, σερ- 
γιανουσαν οί δυό τους στ’ ακρογιάλι, ή 
θάλασσα αναστέναζε μακάρια, καί κείνος 
άκουγε μέσα του κι’ άπάγγελνε. “Υστερα 
επιασε τό μπράτσο τοΰ φίλου του καί «δέ 
βαργιέσαι», είπε. «“Ολο τό ζήτημα είναι 
νά κρατάς τον άληθινό έαυτό σου ξέχωρα 
άπό τόν άλλον έαυτό σου, πού είναι μπαί
γνιο τών περιστάσεων». Μά ό Γεράρδος 
σώπαινε.

Πέρασαν μήνες· κΓ έγραψε πώς έπια- 
σε δουλειά σ’ ενα έστιατόριο στο Σύντνεϋ. 
ΚΓ ό Πιερρέτης φαντάστηκε τή μεγάλη 
πολυτάραχη πόλη νά σκαμπανεβάζει σάν 
έξωτικό καράβι μέσα στούς ώκεανούς τοΰ 
Κόνραντ, γεμάτη άπό τό μυστήριο κάθε 
φυλής ανθρώπων. Καί τήν εύαισθησία τοΰ 
φίλου του νά έναρμονίζεται τώρα μέ άλλα 
νοήματα καί νά νοσταλγεί «τά πράσινα 
άκρογιάλια τής πατρίδας». Είναι μιά αί- 
σθαντική ύπαρξη ό Πιερρέτης καί μπορεί 
νά πλάσει μέ τή φαντασία του σωστά τή 
συγκίνηση πού πηγάζει άπό συνθήκες γι’ 
αύτόν ξένες, άφοΰ δ ίδιος έμεινε σέ τοΰτα 
’δώ τ’ άκρογιάλια μιά κΓ οί περιστάσεις 
τόν έχουν καλούτσικα βολέψει, στά είκο- 
σιοχτώ του κιόλας χρόνια, γραφέα πρώτης 
τάξεως στο κτηματολόγιο. “Οσο κΓ άν 
βάζει κανείς, άπό πνευματική ανωτερότη
τα, σέ δεύτερη μοίρα τήν πρακτική άποψη 
τής ζωής του, δέν τ’ αποφασίζει δά καί νά 
φύγει πρός τό σαγηνευτικό άγνωστο γιά 
τήν περιπέτεια καί μόνο, δταν βρίσκεται 
τακτοποιημένος μέ μόνιμη θέση καί καλές 
προοπτικές καί σίγουρη μιά λαμπρή απο
κατάσταση — αν ύποθέσουμε πώς θά τό 
θελήσει κΓ αύτό κάποτες.

Βρίσκει τό λοιπόν διέξοδο νά κρατά 
τόν βαθύτερο έαυτό του ξέχωρα άπό τήν 
καθημερινότητα τής ύπαλληλικής του ύ- 
πόστασης καί άπό τ’ άσήμαντα πού τόν 
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περιβάλλουν. Ντυμένος τήν πόζα τής 
πνευματικότητάς του αισθάνεται έκλεκτός 
καί ψυχικά ξεμοναχιασμένος· άν καί δια
τηρεί έξαίρετες σχέσεις μέ τούς γύρω του 
γιατί διάλεξε νά είναι προσηνής, νάχει τήν 
ήσυχία του καί τήν έκτίμησή τους.

’Άν περνάνε τή ζωή τους μέ τά μικρο- 
ζητήματα καί συδαυλίζουν χωρίς τελειω
μό ύποψίες καί έχθ ρητές συναμεταξύ 
τους, είναι γιατί μέ τό νά μή γίνεται ποτέ 
τίποτα γύρω τους ξέχασαν νά κοιτάζουνε 
τόν ούρανό. Δική τους δουλειά. Τόν Πιερ- 
ρέτη καμώνονται πώς τόν περιγελάνε γιά 
τίς λόξες του. “Ομως, έτσι καί σιγουρεύ
τηκαν πώς δέν έχουν λόγο ν’ άνησυχοΰν, 
ή είρωνία τους γίνεται καλοπροαίρετη· καί 
προχτές πού έδωσε στή Λέσχη «'Η ’Αρε
τή» μιάν άκόμα διάλεξη μέ ποιητικό θέμα 
ήρτε όπως πάντα δλος ό καλός κόσμος, 
κυρίες καί κύριοι, νά τόν άκούσουν μέ 
τήν προσοχή πού ταιριάζει σέ πρόσωπα 
πού ξέρουν νά έκτιμήσουν τήν πνευματική 
κίνηση. Στό βάθος μάλιστα σά νά τοΰ 
χρωστάνε κάποια εύγνωμοσύνη γιά τού
τη τήν αύτοεκτίμηση πού τούς χαρίζει.

’Άχ ! άν δέν ήταν κείνος ό πύρινος διαβο- 
λάκος πού ξυπνά μέσα του, πάνω στίς πιό 
παθητικές στιγμές, καί χασκογελά ό άτι
μος καί τόν φασκελώνει. ’Ή κάποιες ώρες 
ζοφερές δταν τόνε πιάνει βαργεστησμός — 
νά ξαναπατά άδιάκοπα τ’ άχνάρια τών βη
ματισμών του — καί νοιώθει τή λαμπρή 
του τήβεννο νά διασκορπίζεται μέσα στήν 
καταχνιά καί νά τόν άφήνει όλόγδυτο ά- 
πέναντι στόν έαυτό του μέ τήν καυτερή 
διαίσθηση πώς μόνο μιά προσγειωμένη, 
καθαρή, καί γενναία ψυχή μπορεί νά βρει 
τόν μίτο τοΰ λαβύρινθου.

'Ωστόσο αύτά είναι μπερδεμένα πρά
ματα... Χρειάζεται συγκράτηση μπροστά 
στίς προτροπές τής κούρασης. Νά πας νά 
γίνεις έρμαιο τών άνησυχιών πού ένε- 
δρεύουν μέσα σου; ΚΓ υστέρα; Μπορείς 
νά κάμεις εύφορη τήν πνευματικότητά σου 
δταν σέ κυνηγά ή ύλική άβεβαιότητα;... 
Μήπως μέσα σέ τούτη τή άνετη τακτοποίη
ση τής ζωής του δέν έχει τά βιβλία του καί 

τή στοχαστική του αύτάρκεια; ΚΓ άν ή 
καθημερινή πεζότητα «στήν κώχη τούτη τή 
μικρή» δέν τά χρειάζεται αύτά, είναι σάμα
τις σίγουρο πώς άλλοΰ τά χρειάζεται; Δέν 
ξέρει, δχι, δέν τό ξεκαθάρισε αύτό ό 
Πιερρέτης, όσο κΓ αν καταγίνεται συχνά 
νά ζυγίζει καί νά ξαναζυγίζει. ’Έτσι, πε- 
ριμένοντας πάντα τήν έπόμενη παρόρμηση, 
άναζητά τόν έαυτό του στό ρόλο τοΰ σιω
πηλού προσκυνητή τοΰ ώραίου.

Καί είναι τόσο όμορφος ό μικρός του 
τόπος πού άπλώνει τήν άκινησία του στήν 
άκρη έτούτη τής γής. 'Η μικρή πόλη στέ
κει φωτολουσμένη στ’ άψήλωμα κΓ άγναν- 
τεύει τό γαλανό πέλαγος, κΓ άπ’ έκεί ά- 
πάνω άπλώνει μιά ποδιά πλουμισμνένη μέ 
μπαξέδες καί σπιτάκια καί σπασμένα λευ
κά μάρμαρα, άνάκατα, ώς κάτω στό για
λό, ώς τό λιμανάκι.

Καλλιεργεί λοιπόν κΓ αύτός τήν ψυχή 
του νά εύφραίνεται καί ν’ άδιαφορεΐ γιά 
τό δτι ή άνθρώπινη παρουσία πού δέχεται 
καί καθρεφτίζει δλην έτούτη τήν όμορφιά 
είναι μιά άσάλευτη λίμνη άπό πηχτή πλή
ξη. Απελπισμένος δτι θά μπορούσε νά χα
ράξει άπάνω σέ τούτη τή νωθρή έπιφάνεια 
τή σφραγίδα τής παρουσίας του, περιχα
ρακώνεται στή μέριμνα νά μετρά τήν έσω- 
τερική του πορεία ύψώνοντας, γιά τήν το
ποθέτηση της μέσα στό χρόνο, σέ περιωπή 
σταθμών κάτι περιστατικά δπως ήταν τίς 
προάλλες ό έρχομός τοΰ Όλλανδέζικου 
φορτηγού στό λιμανάκι.

Μετά τό γεύμα συνηθίζει νά παίρνει 
έναν ύπνο, πού τοΰ δίνει εύεξία καί χωρί
ζει τήν ή μέρα σέ δύο μέρη άνισης ποιότη
τας δπου ό άπογευματινός έστέτ έξαγο- 
ράζει τόν πρωινό γραφέα.

Σηκώθηκε λοιπόν κείνο τό άπομεσήμε- 
ρο, φρέσκος άπό τήν άνάπαυσή του, καί 
κατέβηκε νά κάμει τόν περίπατό του.

Οί δρόμοι στό έμπορικό κέντρο ήταν 
γεμάτοι βρωμισιές άπό καταπατημένα 
σταφύλια πού κόλλαγαν στά παπούτσια. 
Τό πρωί είχε γίνει μιά άσυνήθιστη κίνηση 
μέ τά καμιόνια πού κατέβηκαν σειρές άπό 
τά κρασοχώρια, φορτωμένα σταφύλια καί 
χωριάτες πού τά σκορπούσαν στούς δρό
μους τού παζαριού γιά νά έκφράσουν 
τήν άγανάχτηση καί τή διαμαρτυρία τους 
γιά τίς χαμηλές τιμές πού πρόσφερναν οί 
άγοραστές γιά τήν παραγωγή.

Καί τί μπορεί νά βγει μέ τούτη τή φα
σαρία; σκέφτηκε ό Πιερρέτης. Σάματις 
μέ τό νά πετάνε τά σταφύλια μέσ’ στό 

δρόμο καί νά φωνάζουν θά δημιουργηθεί 
στό έξωτερικό ζήτηση γιά τά κρασιά;

Ό κόσμος στέκονταν στίς πόρτες τών 
μαγαζιών καί συζητούσε τό περιστατικό. 
’Άλλος ύπέρ, άλλος κατά. ’Άν ήτανε νά 
πάρει μέρος στή συζήτηση ό Πιερρέτης, 
σάν εύαίσθητος άνθρωπος, θά μιλούσε βέ
βαια μέ πολλή συμπάθεια γιά τή δύσκολη 
μοίρα τών άνθρώπων τής γής. ‘Ωστόσο... τί 
θέλεις τί γυρεύεις, έκαμε μέσα του· καί 
προχώρησε.

Έξ άλλου βιάζονταν νά προλάβει τή 
δύση τού ήλιου. Αύτή τήν άπογευματινή 
ώρα, κατεβαίνοντας άπό τό δρόμο μέ τίς 
δεντροστοιχίες πρός τό λιμανάκι θάχει τόν 
ήλιο, πού πήρε κιόλας νά γέρνει, κατάφα
τσα. “Ωσπου νά φτάσει μέ τό πάσσο του 
κάτω, ό ήλιος θάχει πλησιάσει τόν μπλά- 
βον ορίζοντα. ΚΓ ό Πιερρέτης παίρνοντας 
ένα ούζο στό παραλιακό κέντρο θά τον 
άπολαύσει καθώς θά κατακλίνεται στήν 
άγκαλιά τής θάλασσας μέ δλη τήν πορ
φυρή του μεγαλοπρέπεια.

Μόλις δμως βρέθηκε στό ξάγναντο, 
νάτο ’κεί κάτω τό βαπόρι, άγκυροβολημέ- 
νο στ’ άνοιχτά, νά γράφει μέ τον καπνό του 
στόν παρθένον ούρανό τό μήνυμα πού έφε
ρε άπό τά μεγάλα λιμάνια. Χτυποκάρδησε 
κΓ άνοιξε τό βήμα νά κατέβει πιό γρή
γορα.

Οί μαούνες, λυτρωμένες άπό τή μούχλα 
τους, φόρτωναν άπό τό βαπόρι στοίβες 
σάκκους λιπάσματα κΓ άκολουθούσαν ά- 
ράδα τό μηχανοκίνητο φελούκι πού τίς έ
σερνε άσθμαίνοντας στή θαλασσοφαγωμέ- 
νη άποβάθρα νά ξεφορτώσουν. Τό λιμανά- 
κι άποτίναξε τή νάρκη του κΓ άλάλαζε 
τήν έφήμερη δράστη ριότητά του καί τί’ς 
άναπτερωμένες έλπίδες του. Ό κόσμος ό 
μακρυνός καί ό πολύφημος νάτος, ήρτε 
κοντά μας νά μας άλαφρώσει γιά μιά 
στιγμή άπό τό βάρος τής άχρήστευσης 
πού μάς πλακώνει.

Νύχτωσε κΓ ό Πιερέττης κάθονταν ά
κόμα έκεί δά νά πίνει τό τρίτο ούζο καί 
νά ζηλεύει τό κατάφωτο βαπόρι καί τούς 
(άγνωστους ναύτες του.

Έπέστρεψε άργοπορημένος, στράφηκε 
καί ξανακοίταξε άπό ψηλά τή μαγική φω
ταψία, κΓ άντί νά περάσει καθώς συνηθίζει 
άπό τή Λέσχη, πήγε στό σπίτι νά φέρει 
μέσα στό δωμάτιό του άνέπαφους τούς στο
χασμούς του.

Τό δωμάτιό του τό έχει συγυρισμένο 
μέ πολλήν έπιμέλεια. Ράφια φορτωμένα
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βιβλία, χαρτιά καί σημειώσεις καλοβαλμέ
να πάνω στο μικρό γραφείο, και μπροστά 
στό γραφείο, κρεμασμένο στόν τοίχο, ένα 
λιθογραφικό αντίγραφο του πίνακα τοΰ 
Μπελλίνι ό Δόγης Λεονάρντο Λορεντάν, 
πού τό έκοψε κάποτε άπό εικονογραφη
μένο περιοδικό και τό κάδρωσε γιατί τοΰ 
είχε κάμει εντύπωση.

Κάθησε νά τό κοιτάζει. Πολύ τόν σα
γηνεύει αύτό τό αυστηρό πρόσωπο μέ τά 
βαθουλωμένα μάτια, τό σκληρό σφιγμέ
νο κατωσάγωνο, τά λεπτά χείλη, πού απο

πνέει ατσαλένια θέληση, δράση, πανουρ
γία, κι’ επίγνωση τής δύναμης καί του με
γαλείου του, πού συμβολίζονται άπό τήν 
πλούσια στολή.

"Υστερα έψαξε νά βρει τήν έμπνευση 
πού ήθελε νάχε κουβαλήσει μαζί του. "Ο
μως δέ βρήκε παρά ένα κουβάρι άπό άνε- 
ξεχνίαστες απαντοχές.

Καί πλάγιασε νά κοιμηθεί άνικανο- 
ποίητος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Θεσ/νίκη 1957
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ΜΗΝΥΜΑ
Συλλογισμένος κι’ άβουλος 
πλανιέμαι στ’ ακρογιάλι· 
οί κονεμένες σκέψεις μου 
θωπεύουν τ’ ανύποπτα κύματα.

"Ομως ό σιωπηλός Θερμαϊκός 
μαντεύει τό μυστικό μου· 
μαντεύει τούς καϋμούς καί τήν οδύνη μου 
κι’ άναταράσσεται....

Παίρνει τούς πικρούς λογισμούς 
καί τις λαχτάρες μου 
καί τις άπλώνει άθόρυβα 
σ’ ολόκληρο τό Αιγαίο.

Τά κύματα 
σηκώνουν τότε στις παλάμες τους 
τις έπώδυνες μνήμες μου 
καί τις μεταφέρουν στήν άπέραντη Μεσόγειο.

Κι’ αύτή 
ξαφνιασμένη άπό τό μήνυμα 
μαζεύει βιαστικά 
τό πικρό άπόσταγμα τής ψυχής μου 
καί τό κλείνει στά φυλλοκάρδια της.

Κι’ υστέρα 
υψώνοντας τούς στεναγμούς της 
ώς τήν κορφή τών κυμάτων της 
ολοφύρεται 
στά κράσπεδα του περιμάχητου νησιού σου.... 
Δέν άκους ;

Δ. Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Τάκη Φραγκούδη: 'Η χρυσή ώρα τών ερειπίων (1955)
(Συλλογή κας Άλιφάντη)
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Κ. Άβερκίου: Τοττείο Καραβά (λάδι)
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ΤΗΣ ΕΙΡΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ

Φ. Χατζησωτηρίου: ‘Αγία Οικογένεια (λάδι)
(Συλλογή κας Χίλτας Δημητρίου)

ί

I

Ζοΰσα κοντά τους άπό παιδί, κι δμως 
ποτέ δέν τούς είχα γνωρίσει, ποτέ δέν τούς 
είχα μιλήσει, ούτε μιά καλημέρα δέν τούς 
είχα πεϊ ποτέ. Δηλαδή, δέ μοδχε περάσει 
τε κουβέντα μαζί τους. Ξένη περνούσα 
πλάϊ τους καί μάζευα πεταλίνες καί ψόφια 
ψαράκια. ‘Ύστερα στέκουμουν, ξένη πάν
τα, μπροστά τους καί' τά πετούσα στή 
θάλασσα.

—Γιατί τά μάζεψες, άφού τά πετάς 
πάλι; μέ ρώτησε μιά μέρα ένας ψαράς.

Έγώ στράφηκα, τόν κοίταξα φοβισμέ
νη στά κλεφτά καί τδβαλα στά πόδια. Τόν 
άκουσα γιά λίγο νά τρέχη πίσω μου καί 
νά μου φωνάζη:

—Στάσου!... Μή φοβάσαι!... ’Έχω καί 
γώ ένα κοριτσάκι σάν έσένα!... "Ελα νά 
σου δώσω ένα μπαρμπούνι νά τό φας 
άπόψε !...

Πού νά σταθώ. "Οσο τόν άκουα νά μέ 
τρέχη καί νά μέ φωνάζη, τόσο ένοιωθα τήν 
άνάγκη νά του φύγω. Τόβρισκα αύτό έξαι- 
ρετικό κατόρθωμα. Στό τέλος βαρέθηκε 
καί σταμάτησε. Ή φωνή του δμως ήρθε 
μιά τελευταία φορά στ’ αύτιά μου, πιό 
μακρυνή τώρα καί περιφρονητική:

—Παραχαϊδεμένο άγρίμι !... "Αρχισες 
άπό τώρα νά ξεχωρίζης τούς φτωχούς καί 
νά μήν τούς καταδέχεσαι !...

Τότε στάθηκα. Είδα στό φώς του δειλι
νού τό ψηλό, γεροδεμένο κορμί του, γυμνό 
άπό τή μέση κι απάνω, ξυπόλυτο, μέ τά 
τριμμένα πανταλόνια άνασηκωμένα ώς τό 
γόνατο, πού μοδχε γυρίσει τή ράχη καί 
ξωμάκρυζε. Δέ ξέρω αν ήταν άπό ντροπή 
ή διαμαρτυρία — ήμουν δέν ήμουν όχτώ 
χρονώ καί τότε δέ ξεχώριζα, τώρα δέ θυ
μούμαι — μά θέλησα νά τρέξω νά τόν 
προφτάσω καί νά τού μιλήσω. ’Ακόμα καί 
νά τού πώ νά μού δώση τό ψάρι πού μοδ
χε τάξει πρωτύτερα. '’Ήταν δμως μακρυά 
κιόλας. Βαρέθηκα. ’Ανασήκωσα τούς 
ώμους καί συνέχισα τό δρόμο γιά τό σπίτι 
μου δλο θάλασσα.

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
(’Απόσπασμα άπό μυθιστόρημα)

Σά μεγάλωσα καί τέλειωσα τό σχο
λείο, έφυγα στό εξωτερικό γιά δυό χρόνια. 
Πολλές φορές νοστάλγησα τό σπίτι μου 
καί τή μικρή ήσυχη πολιτεία δπου είχα με
γαλώσει. Συχνά συλλογίζουμουν τούς 
δρόμους της, τόν καθάριο ορίζοντα μέ τά 
ήλεκτρισμένα ήλιοβασιλέματα καί τήν ό
μορφη άκρογιαλιά της, μέ τά βράχια άπ’ 
τή μιά μεριά καί τή ψιλή, διάφανη άμμουδιά 
άπ’ τήν άλλη. Κάπου έκεϊ στήν άμμουδιά, 
λίγο πάρα μέσα άπό τή θάλασσα, ήταν ή 
γειτονιά τών ψαράδων, καί τδξερα. "Ομως 
ποτέ ή σκέψη μου δέ σταμάτησε κεϊ, δέν 
ένοιωσε τήν άνάγκη νά σταματήση. Γιατί 
νά σταματήση ; "Ηξερα κανένα τους μέ τδ- 
νομά του; Μίλησα ποτέ μου σέ κανένα; 
Τί μ’ έδενε μαζί τους; Τίποτε.

"Υστερα άρχισα νά γράφω — Ιδέα κα
λή ή κακή — μυθιστορήματα. Είχα άγα- 
πήσει πολύ τά ξένα μέρη δπου έζησα, καί 
γύρεψα κοντά τους τά θέματα, τούς ήρωες 
καί τήν έμπνευση μου. ’Ηταν δ θόρυβος κι 
ή πολυκοσμία τους πού μέ τραβούσε; Ή
ταν ή όμορφιά τους; Δέν τδμαθα ποτέ. Τό 
μόνο πού ξέρω είναι πώς τ’ άγάπησα πολύ 
καί τάνοιωσα δικά μου, τότε. Μά σά βρέ
θηκα πίσω, στήν ήσυχη άκρογιαλιά δπου 
μικρή έπαιζα καί κολυμπούσα, κατάλαβα 
πώς τά ξένα κείνα μέρη είχαν μείνει γιά μέ
να πάντα ξένα, καί' πώς ή οικειότητα πού- 
θελα νάχω μαζί τους, καί πού στό τέλος 
πίστεψα πώς είχα άποχτήσει, ήταν φτηνή 
καί ψεύτικη, δπως δλα τά πράματα πού 
γίνουνται μέ τό ζόρι.

Τό κατάλαβα αύτό στόν πρώτο μου 
περίπατο. 'Η παραλία ήταν έρημη, ή θά
λασσα ήσυχη, πέταγε πότε—πότε ώς έμένα 
κανένα κυματάκι καί μούβρεχε τά παπού
τσια. Τάβγαλα καί τά κρατούσα στό χέρι. 
Τσαλαβουτουσα τώρα άνετα στό νερό καί 
τδνοιωθα νά μέ δροσίζη τόσο πολύ, μά τό
σο πολύ, πού μοϋρχονταν νά κλάψω. "Ενα 
ψόφιο ψαράκι βρέθηκε κάποτε μπροστά 
μου, πάνω—πάνω στό κύμα, άνακατεμένο 
μέ τούς άφρούς. Έσκυψα νά τό πιάσω, δ-
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πως δταν ήμουν μικρή, θυμούμαι κιόλας 
πώς χαμογέλασα μέ χαρά στή σκέψη πώς 
ήμουν άκόμα παιδί.

Ψόφια ψάρια ψαρεύεις, κυρά μου; άκου- 
σα ξάφνου πίσω μου, λίγο μακρύτερα.

Γύρισα τό κεφάλι. Δυό ψαράδες κάθουν- 
ταν χάμου, κοντά στά κρεμάμενα δίχτυα 
τους. Είχαν άπλωμένα πάνω σέ μιά πετσέ
τα ψωμί, έληές, ντομάτες κι έτρωγαν.

—Εμένα λές; έκαμα ξαφνιασμένη.
—Εσένα, χαρώ σε! "Ελα νά σου δώ

σουμε φρέσκο μπαρποΟνι, μψ ! (φίλησε 
δυνατά τά πέντε του δάχτυλα) νά γλείφης 
τά χέρια σου!

’Έβαλα τά γέλια.
—Μ’ αύτό δέν τό θέλω γιά νά τό φάω ! 

άποκρίθηκα. ’Έτσι, γιά νά τό πετάξω πάλι 
στή θάλασσα !

—"Α, κατάλαβα! έκαμε ό ψαράς ποΰ- 
χε μιλήσει, δαγκώνοντας μιά ζουμερή ντο
μάτα, που λές καί πλαντουσε τόσο καιρό 
μέσ’ στό πετσί της, καί καρτέραγε τήν ώρα 
νά σκορπίση χάμου, μέσ’ στό στόμα του 
καί πάνω στά χέρια του, τό αίμα της.

Πήγα κοντά τους.
—Καλή όρεξη ! είπα.
—Κόπιασε! μου άποκρίθηκαν χωρίς νά 

σταματήσουν τό φαΐ τους.
"Ωστε πιάσατε πολλά ψάρια σήμερα;
—’Όχι πολλά, μά κάμποσα, δόξα σοι 

ό θεός! θέλεις;
—Σήμερα όχι, δέν έχω μαζί μου 

λεφτά !
—Δέν πειράζει, μάς πληρώνεις αύριο!
’Απόρησα μέ τήν άγαθότητα καί τήν 

εύκολη έμπιστοσύνη του.
—Μά δέ μέ ξέρετε ! είπα.
—’Έ, φαίνεσαι πώς είσαι τίμια κοπέ

λα! μου άποκρίθηκε. θέλεις ψάρια;
—’Όχι, όχι σήμερα! άπάντησα γελών

τας μέ τήν έπιμονή του. θά ξανάρθω 
αύριο. Νά, έκεί είναι τό σπίτι μου, δέ μέ
νω μακρυά. Κάθε μέρα θά περνώ άπό δώ..

—Μά δέ σέ είδαμε καμμιά φορά !
—’Έλειπα δυό χρόνια. Σπούδαζα.
Σταμάτησαν τό μάσημα καί στύλωσαν 

τά μάτια τους άπάνω μου μέ θαυμασμό. 
Τότε πρόσεξα πόσο ή σαν ίδιοι. Μπρούτζινοι 
κι οί δυό τους άπό τόν ήλιο, μέ σκληρά 
ξεβαμμένα μαλλιά, δλο άρμύρα, καί μάτια 
κατάμαυρα. Νέοι, ίσαμε κοσπέντε χρονώ.

—Ά, σπούδαζες ! έκαμαν μαζί.
Βάλτηκαν πάλι νά μέ κοιτάζουν σάν 

κάτι σπουδαίο καί γώ ένοιωσα κείνο τό 
ένοχλητικό συναίσθημα πού νοιώθεις άμα 

σέ θαυμάζουν οί άλλοι καί σύ ξέρεις πώς 
δέν άξίζεις τίποτε.

—Είστε άδέλφια; δοκίμασα νά διακό- 
ψω τή σιωπή τους.

—'Ναί, δίδυμοι !
Καί πάλι βάλτηκαν νά μέ κοιτάζουν. 

'Η άθώα ματιά τους μέ βάραινε, μοδταν 
άδύνατο νά τήν ύποφέρω. Μοΰ φάνηκε 
πώς, άν τούς άφηνα περισσότερο νά μέ 
θαυμάζουν έτσι, θάταν σά νά τούς κο
ροΐδευα άναντρα, σά νά καρόϊδευα άναν- 
τρα καί τόν έαυτό μου.

—Πάω τώρα νά τελειώσω τόν περίπα
τό μου, είπα. Αύριο θά ξανάρθω νά μοΰ 
δώσετε ψάρια.

—Νά μέ γυρέψης έμένα! είπε κείνος 
πού μιλούσε όλη τήν ώρα.. Λέγουμαι Μα
νώλης. Τούτος είναι ό Άντρέας. Ή πα- 
ράγκα μας είναι ή πρώτη πίσω άπό τήν 
έκκλησία...

—Σύμφωνοι! Ποιά ώρα σάς βρίσκω;
—’Έλα στις τέσσερις τό άπόγεμα ! 

Μπορείς;
—Μπορώ! Γειά σας!
—Στό καλό !
Καθώς ξωμάκρυζα άπό κοντά τους, 

μιά ιδέα μού καρφώνουνταν όλοένα στό 
νού. Πάσκισα νά τή διώξω. Δέν έφευγε. 
’Αποφάσισα νά τήν άφήσω νά μεγαλώση, 
νά γίνη έργο. . Γύρισα πίσω νά τούς προ: 
φτάσω. Βρήκα μόνο τόν ένα. Μάζευε άπό 
χάμου ότι είχε μείνει άπ’ τό ψωμί καί τίς 
έληές κι έτοιμάζουνταν νά φύγη.

—Μανώλη!... είπα.
—Είμαι ό Άντρέας ! γέλασε. "Ολοι 

μάς άνακατώνουν! Δέν έχει σημασία., τί 
θέλεις; Μετάνοιωσες, νά πάω νά σού φέρω 
τώρα τά ψάρια;

—’Όχι, κάτι άλλο θέλω !..
—Τί θέλεις;
—Νά γράψω ένα βιβλίο !
Μέ κοίταξε γιά λίγο, όχι όπως πριν, 

κάπως άόριστα καί ξαφνιασμένα τούτη 
τή φορά. "Υστερα σήκωσε τούς ώμους.

—Γράψε! άποκρίθηκε.
Μοδρθε νά γελάσω μέ τόν τρόπο του, 

μά κρατήθηκα. Μπορούσε νά τό κακοπάρη.
—θέλω νά μέ βοηθήσετε ! ξανάπα. 

Έσύ κι ό άδελφός σου !
—Νά σέ βοηθήσουμε; άπόρησε. Καί τί 

ξεύρουμε μεΐς γιά νά σέ βοηθήσουμε; Δυό 
χρόνια σπούδαζες καί θά σού πούμε μεΐς 
τί νά γράψης, πού καλά — καλά τόνομά 
μας δέ μπορούμε νά τό γράψουμε;

—θά σού έξηγήσω ! Σ ’ αύτό πού θέλω 

νά γράψω, μόνο σείς μπορείτε νά μέ 
βοηθήσετε !...

—Νά μέ συμπαθδς, μά είτε έσύ δέ μού 
έξηγάς καλά, είτε έγώ είμαι βλάκας! Δέν 
καταλαβαίνω τί μού λέεις !

—θά καταλάβης! Είναι πολύ άπλή ή 
βοήθεια πού ζητώ: νάρχουμαι νά μιλώ 
λίγο μαζί σας άμα έχω καιρό., άμα έχετε 
καί σείς καιρό, βέβαια! Νά μού γνωρίσε
τε καί μερικούς άλλους ψαράδες.

Μέ λοξοκοίταξε. ‘’Ήταν ή πρώτη φορά 
πού διάβαζα κάποια δυσπιστία στό βλέμ
μα του.

Δέ θέλεις; τόν ρώτησα.
—θέλω μά.. ότι μιλούμε θά τό γράφης;
—’Όχι βέβαια δ,τι μιλούμε. Μόνο δ,τι 

μού χρειάζεται γιά τό βιβλίο μου. Λοιπόν, 
δέχεσαι ;

Σήκωσε τούς ώμους κι άνοιξε τίς πα
λάμες του στό πλάι.

—Δέχουμαι! άποκρίθηκε. Τί θά χάσω; 
’Αφού έτσι θέλεις...

Ξαφνικά έβαλε τά γέλια, άκράτητα, 
τρανταχτά, άπολίτιστα.

—Γιατί γελάς; άπόρησα.
—'Νά μέ συμπαθας, μά έχεις χάζι!... 

θά κρατάς καί χαρτί νά γράφης;
Τώρα γέλασα καί γώ.
—’Όχι! άποκρίθηκα. "Αμα λέω πώς 

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΤωΝ ΝΕΚΡωΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

’Εδώ κοιμάται ή λεβεντιά 
πού μνημονεύει τήν Ελλάδα.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤωΝ ΝΕΚΡωΝ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟΥ

Του ήρωα τάφος 
Μόνο ή Ελλάδα. 
Πάσα γή Ελλάδα 
Γιά τόν κάθε ήρωα.

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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θά γράφω, δέν έννοώ έδώ. "Υστερα, στό 
σπίτι μου.

Σοβάρεψε ξαφνικά, δπως ξαφνικά είχε 
άρχίσει καί νά γελά.

—θά σού φαίνουμαι γελοίος! είπε. 
Έγώ δέ μπόρεσα νά μάθω γράμματα... 
ούτε ό Μανώλης. "Ως τήν τρίτη τού δημο
τικού βγάλαμε. ΓΓ αύτό παραξενεύτηκα 
μέ τά λόγια σου. Άκόμα δέ χωρει ό νούς 
μου, τί μπορούμε νά σού μάθουμε έμεΐς !...

Είχε γίνει, άπό τή μιά στιγμή στήν άλ
λη, ένα μικρό παιδί, δλο άγνοια κι άπο- 
ρία. Τόν κοίταξα μέ συμπάθεια.

—Πολλά, Άντρέα! άποκρίθηκα. Πολ
λά μπορείτε νά μού μάθετε!..

θά τούλεγα άκόμα πώς άν ή γνώση 
μετριόταν μέ τά γράμματα, θάχε καί 
γραμματισμένους σοφούς ό κόσμος, καί 
πώς άν οί άγράμματοι ή σαν λίγοι παρα
πάνω, ό κόσμος θάταν ίσως πολύ καλύ
τερος, μά δέ θέλησα. Έγώ πήγαινα νά 
μάθω, κι όχι νά διδάξω τούς άλλους. Αύτά 
πού θά μού μάθαιναν τά χρειάζουμουν κι 
ήμουν σίγουρη πώς θά μ’ όφελούσαν. Μά 
τά δικά μου μπορεί νά τούς έκαμναν κακό 
μεγάλο, δέν ύπήρχε λόγος.

Τόν καληνύχτισα καί τράβηξα γιά τό 
σπίτι μου. Ό ήλιος είχε πιά βασιλέψει.

ΕΙΡΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
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ΔΕΝΤΡΑ - ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Υπάρχουν σέ διάφορα μέρη του τόπου 
μας δέντρα εξαιρετικού μεγέθους καί πολ
λών αιώνων ήλικίας.

Παραθέτουμε σύντομες σημειώσεις γιά 
μερικά άπό τά δέντρα αυτά.

1. Έληά Άγγλησίδων.—
Τό δέντρο αύτό βρίσκεται πολύ κοντά 

στό δρόμο Λάρνακας — Λεμεσού, λίγο έ
ξω άπό τό χωριό Άγγλησίδες άνατολικά.

Ή έληά αύτή άνήκει στούς κληρονό
μους κάποιου Άχμέτ Καζή Καραβέλλα ά
πό τό χωριό Καλό Χωρίο τής έπαρχίας 
Λάρνακος.

Ή περιφέρεια του κορμού της κοντά 
στό έδαφος είναι 53 πόδια καί σέ Οψος 
2 πόδια άπό τό έδαφος 36 πόδια.

‘Η ήλικία του δέντρου ύπολογίζεται γύ
ρω στά 700 χρόνια. Λέγεται ότι τόσον τό 
δέντρον αύτό δσον καί μερικά άλλα πα
λαιό έλαιόδεντρα, πού τά συναντούμε σέ 
διάφορα μέρη τού τόπου μας, έφυτευθήκαν 
κατά τήν έποχή τής Φραγκοκρατίας (1192 
— 1489 μ.χ.) γι’ αύτό καί λέγονται «Φραγ- 
κοεληές».

Λέγεται έπίσης ότι έπί Τουρκοκρατίας 
πού ϊσχυε φορολογία δεκάτης τόσον γιά 
τόν έλαιό καρπό δσον καί γιά άλλα δεν- 
τροκομικά καί γεωργικά προϊόντα, ή έ
ληά αύτή έπλήρωνεν ώς δεκαετίαν 10 όκ. 
λάδι. Γιά νά πληρώνη τόση δεκαετία θά 
έπρεπε ή παραγωγή της σέ λάδι νά έφθα
νε τις 100 όκάδες, κάτι πού πρέπει νά 
θεωρηθή άρκετά ύπερβολικό, τουλάχιστον 
ώς παραγωγή μέσου δρου.

Τό δέντρο αύτό έχει πολλές φορές άνα- 
νεωθή μέ κλαδεύματα. Ή τελευταία άνα- 
νέωση λέγεται ότι έγινε πριν είκοσι χρό
νια περίπου. Ό κορμός του είναι μία με
γάλη κουφάλα πού μέσα της μπορούν νά 
καθίσουν άρκετά πρόσωπα.

Ό μέσος δρος παραγωγής τής έληάς 
αύτής είναι τώρα γύρω στις 60 όκάδες έ- 
λαιόκαρπου.

Έκτος πού τό δέντρο αύτό, πού άπό 
δ,τι γνωρίζομεν είναι τό μεγαλύτερο σέ 
μέγεθος κορμού σέ δλη τήν Κύπρο, ύπάρ
χουν καί άλλα, κάπως μικρότερα στά 
άκόλουθα μέρη:

Στήν Νήσου μέ περιφέρειαν κορμού 45

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Τοΰ Α. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ

πόδια, στήν Σ καρίνου 36 πόδια καί στά 
χωρία Κοφίνου, Δάλι, Άναλυώντα καί 
Πέρα Χωρίον.

Ό μέσος δρος παραγωγής έληοκάρπου 
τών περισσοτέρων άπό τά μεγάλα αύτά 
δέντρα λέγεται ότι είναι 120 περίπου ό
κάδες.
2. Συκιά.—

Στήν περιοχήν Πύργου (Τυλληρίας) 
βρίσκονται άρκετά μεγάλα δέντρα συκιάς.

Στήν τοποθεσίαν «Σανίδες» στό Κάτω 
Πύργο, ύπάρχει μία συκιά πού άνήκει σέ 
κάποιο Νικόλα Στυλιανού Ζαμπά. 'Η ή
λικία της είναι περίπου 55 χρόνων. Τό 
δέντρο έχει περιφέρεια κορμού κατά τή 
βάση του 10 περίπου πόδια. Ή κόμη του 
καλύπτει έκταση 3.600 τετρ. πόδια, δηλ. 
‘Λ περίπου τής σκάλας. Οί κλάδοι τού 
δέντρου ύποβαστάζονται μέ 160 στύλλους. 
'Η μέση παραγωγή του φρέσκων σύκων 
είναι 1.500 όκάδες.
3. Ό Δρυς τοΰ Πέρα Πεδίου.—

Τό δέντρο βρίσκεται μέσα στό χωριό 
Πέρα - Πέδι καί είναι ιδιοκτησία κάποιου 
Γεωργίου Εύπραξία.

'Η περιφέρεια τού κορμού του δύο πό
δια πάνω άπό τό έδαφος είναι 19 πόδια, 
ή περιφέρεια τής κόμης τού δέντρου είναι 
360 πόδια καί τό Οψος 70 περίπου πόδια. 
'Η παραγωγή του σέ βαλανίδια είναι πε
ρίπου 10 κοιλά, δηλ. 200 περίπου όκάδες.
4. 'Ο Δρυς της Λάνιας.—

Βρίσκεται κοντά στόν άμαξιτό Λεμεσού 
— Τριμίκλινης καί είναι ιδιοκτησία κάποι
ου άπό τή Λεμεσό Χρυσάνθου τής Μαρίκ- 
κας.

’Έχει περιφέρεια κορμού κοντά στή βά
ση του 19 πόδια, Οψος 50 περίπου πόδια 
καί περιφέρεια κόμης 280 πόδια. Παράγει 
κατά μέσον δρο 200 όκάδες βαλανίδια.

Πάνω στούς κυρίους κλώνους τής δια- 
σταυρώσεως του δέντρου έχει κατασκευα- 
σθή είδος έξέδρας, δπου βάζουν τραπε
ζάκια καί καθίσματα, πού τά χρησιμοποι
ούν δσοι τών περαστικών σταματούν γιά 
άνάπαυση στόν παρακείμενο σταθμό αύ- 
τοκινήτων.

5. '© Πλάτανος τής ‘Αγίας Μαύρης.—
Βρίσκεται στό μέσον περίπου τού δρό

μου Πέρα - Πεδιού - Κοιλανιου καί άνή- 
κει στήν Εκκλησία τού χωριού Κοιλάνι.

"Εχει περιφέρεια κορμού δυό πόδια 
πάνω άπό τό έδαφος, 25 περίπου πόδια, 
περιφέρεια κόμης 280 πόδια καί Οψος 100 
περίπου πόδια.

Ή έκταση πού καλύπτει τό δέντρο χρη
σιμοποιείται ώς ύπαίθριον κέντρο κατά 
τούς θερινούς μήνες καί έξυπηρετεί τούς 
προσκυνητές κατά τήν ήμέρα τής πανή- 
γυρης τής ‘Αγίας Μαύρης, στις 3 Μαΐου 
καί’ Ιην Σεπτεμβρίου.

6. Χαρουπιές.—
Μεγάλα χαρουπόδεντρα ύπάρχουν σέ 

διάφορα μέρη τού τόπου μας, ίσως δμως 
τά πιό μεγάλα νά είναι μερικά πού βρί
σκονται στήν περιοχή Κάτω Πύργου.

Υπάρχει στό χωρίο αύτό μιά χαρουπιά 
πού άνήκει σέ κάποια Κατερίνα Οικονό
μου. 'Η περιφέρεια τού κορμού κοντά στό 
έδαφος είναι περίπου 17 πόδια. Ή κόμη 
τού δέντρου έχει διάμετρον 64 πόδια καί 
καλύπτει έκτασιν 3.000 τετρ. ποδιών. 'Η 
μέση κατ’ έτος παραγωγή του είναι περί
που 500 όκάδες.
7. Ή Κιτρομηλιά Κουκλιών (Πάφου).—

Δυτικά του χωρίου Κούκλια (Πάφου) 
καί κοντά στόν κύριο δρόμο Κουκλιών 
— Πάφου, βρίσκεται μιά άπό τις πιό πα- 
ληές κιτρομηλιές του τόπου μας. Τό δέν
τρο βρίσκεται μέσα σέ κήπο πού άνήκει 
στόν κ. Βύρωνα Βρυωνίδην άπό τά Κού- 
κλια.

Ή περιφέρεια του κορμού κοντά στή 
βάση του είναι περίπου 10 πόδια. Τό Ο
ψος του δέντρου 25 πόδια, κΓ ή κόμη του 
καλύπτει έκταση 720 τετρ. ποδιών. Ή ή
λικία του ύπολογίζεται νά είναι πάνω άπό 
250 χρόνια καί ή καρποφορία του κυμαί
νεται άπό 17.000 — 18.000 κιτρόμηλα τόν 
χρόνο.
S. Ό Πεύκος τής Πέρα - Βάσας.—

'Ο πεύκος τής Πέρα - Βάσας, δ όποιος 
θεωρείται ένας άπό τούς πιό μεγάλους 
πεύκους τού τόπου μας, άνήκει στό Δασο
νομείο καί βρίσκεται κοντά στήν έκκλη- 
σία ‘Αγίου Γεωργίου καί τόν δρόμο Άγι
ου Νικολάου, έπαρχίας Πάφου καί Κόκ
κου.

"Εχει περιφέρεια κορμού 2*Λ πόδια πά
νω άπό τό έδαφος περίπου 17 πόδια, Οψος 
100 πόδια καί ή κόμη του καλύπτει έκτα
ση 10.000 τετρ. πόδια. Ή ήλικία του είναι 
πάνω άπό 150 χρόνια.
9. Συκομορέα, ή κοινώς τουμπεζιά ή 

κιουμεξιά.—
Δέντρα συκομορέας πελώρια καί πολ

λών αιώνων ήλικίας ύπάρχουν άρκετά 
στόν τόπο μας, κυρίως στις έπαρχίες Άμ- 
μοχώστου καί Λεμεσού, π.χ. Παλαιόν ’Αμ
μόχωστο, Αγίαν Νάπα ’Αμμοχώστου καί 
στήν πόλη Λεμεσού καί τά προάστεια της.

Στό προαύλιο τού άλλοτε μητροπολι- 
τικού ναού Αγίας Σοφίας, στήν παληάν 
’Αμμόχωστο, ύπάρχει μιά συκομορέα, πού 
ή ήλικία της ύπολογίζεται νά είναι πάνω 
άπό 650 χρόνια. "Εχει περιφέρεια κοντά 
στήν βάση τού κορμού της 22 πόδια, Ο
ψος περίπου 90 πόδια καί τό δλο δέντρον 
καλύπτει έκτασιν 6.000 τετρ. πόδια περί
που. Τό δέντρο αύτό παράγει κάθε χρόνο 
καί κατά μέσον όρον 1.000 όκάδες συ
κόμορα.

Παρόμοιο δέντρο ύπάρχει καί στό προ
αύλιο τής έκκλησίας του χωρίου Άγια 
Νάπα (Αμμοχώστου). Εις τό ίδιο χωρίο 
ύπάρχουν καί άρκετά άλλα δέντρα συκο
μορέας.
1C. Τρεμιθιά (πιστακιά ή άτλαντική).—

Πολύ παλαιό καί πολύ μεγάλα δέντρα 
τρεμιθιάς ύπάρχουν κυρίως στήν «Χαμη
λήν» τής Πάφου, δηλαδή στά παρά τό 
Κτήμα χωρία, ώς στήν Μεσόγη, Τρεμιθού- 
σα, Τάλα, Κισσόνεργα, Κάτω Πάφο καί 
στήν Σίμουν. Στό προαύλιο έπίσης τής 
έκκλησίας του χωρίου Κίτι, τής έπαρχίας 
Λάρνακος, ύπάρχουν 3—4 δέντρα τρεμι
θιάς, πολύ παλαιό καί’ μεγάλα.

Άπό τά μεγαλύτερα δέντρα τρεμιθιάς 
πού ύπάρχουν στόν τόπο μας, τό μεγαλύ- 
τερον δλων ίσως νά είναι ή γνωστή ώς 
«τρεμιθιά τού Πασά» ή «τρεμιθιά τοΰ λει- 
βαδκειού», πού βρίσκεται στήν τοποθεσί
αν «Λειβάδι» τοΰ χωριού Σίμου, έπαρχίας 
Πάψου.

;Η ήλικία τής τρεμιθιάς αύτής ύπολογί
ζεται πάνω άπό 500 χρόνια. "Εχει περι
φέρειαν πάνω άπό τή βάση τού κορμού 
της 21 πόδια, Οψος 60 πόδια καί ή κόμη 
της καλύπτει 3.600 τετρ. πόδια.

Ή καρποφορία της έφθανε άλλοτε στά 
20 κοιλά, έπειδή δμως άρκετοί μεγάλοι
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1

κλώνοι του δέντρου άπεκόπησαν, ή μέση 
παραγωγή του είναι περίπου 6 κοίλα τρε
μιθιά.
11. Κυπαρίσσι.—

"Ενα άπό τά μεγαλύτερα ήμερα κυ
παρίσσια βρίσκεται στήν τοποθεσία «Τσι
φλίκι» ή «Σαράντα Σκάλες» στό χωριό 
Νήσου.

‘Η ήλικία του δέντρου είναι πάνω άπό 
100 χρόνια καί έχει Οψος 200 περίπου πό
δια. ’Έχει περιφέρειαν κορμοί;, ëva πόδι 
πάνω άπό τό έδαφος, 15 πόδια.

Τό κυπαρίσσι αύτό λέγεται δτι έφυτεύ- 
τηκε άπό κάποιο Ριχάρδο Ματέου, πού 
ήταν πρόξενος τής ’Ιταλίας.

ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

MIX. I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ

ΡΟΖΙ N Α

Παν’ χρόνια πού τήν γνώρισα — μιαν ιστορία παλιά — 
— ΤΙ γρήγορα πού φεύγουνε τ’αγαπημένα χρόνια — 
’Ήτανε τότε πουσφιζαν καί νιάτα καί καρδιά 
Καί κελαϊδουσαν μέσα μου τής ξεγνοιασιάς τάηδόνια.

Ροζίνα τήνε λέγανε — κι’ άκόμα αναπολώ 
Τά λυπημένα μάτια της τά εκφραστικά τά χείλη. 
Σέ πάρκο κάποιο σούρουπο τήν γνώρισα θολό 
Κι’ έτσι άναπάντεχα στενοί γινήκαμε δυό φίλοι.

Ήμουνα τότε κυνηγός τής χίμαιρας, ζητούσα
’Απ’ τ’άγνωστα καί τ’άπιαστα κάποια χαρά νά βρω.
Ίσως κι’ εκείνη γύρευεν δ,τι κι’ εγώ. Σά Μούσα 
Μοΰ πρόσφερεν άνάερα τό χέρι της τ’ αβρό.

Κι’ οί μέρες πέρασαν γοργές — καθώς περνάνε πάντα.
Τά φύλλα τοΰ φθινόπωρου κάποτε είχαν στρωθή
Καί κάποια μέρα θρήνησε τοΰ χωρισμοΰ ή μπαλλάντα 
Καί στήν ψυχή μου άπόμεινε κάποιο κενό βαθύ.

’Έκτοτε δέν ξανάκουσα τί άπόγινε ή Ροζίνα 
Τρέμω ν’ άκούσω νέα της όσο κι’ άν λαχταρώ 
— ’Αστέρι ας μείνη ή θύμηση βαθειά μου φωτερό — 
Τής όμορφιάς της στήν καρδιά κρατώ λευκά τά κρίνα.

Γιατί ξαναθυμήθηκα μιάν ίστορία παλιά
Τώρα πού συνεπήρανε τά νιάτα μου τά χρόνια ;
Ήτανε τότε πούσφυζαν καί νιάτα καί καρδιά 
Καί κελαϊδοΰσαν μέσα μου τής ξεγνοιασιάς τ’άηδόνια.

ΤΑΚΗΣ Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ
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Ό Κυπριακός απελευθερωτικός αγώνας μέ τις μεγάλες Ιστορικές μορφές πού τόν δημιούρ
γησαν καί πού δημιούργησε, μέ τά άθάνατά του ολοκαυτώματα καί τους παραδειγματικούς 
ήρωϊσμούς του, μέ τό ήθικό του μεγαλείο καί τόν ύψηλό του ιδανισμό, έχει ήδη καταλάβει 
τήν πρέπουσα θέση στήν ελληνικήν Ιστορία. ’Αγώνας εμπνευσμένος άπό τά πανάρχαια 
Ιδανικά τής φυλής, τά ίδια εκείνα πού έκαμαν τήν άρχαίαν ‘Ελλάδα πνευματική τροφό τής 
άνθρωπότητος καί κήρυκα τών μεγάλων άξιων τής ζωής, άποτελεϊ άντάξια συνέχεια τών 
πιό ώραίων έθνικών παραδόσεων.

’Αν λάβωμε δέ ύπ’ όψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω άπό τις όποιες διεξήχθη, τήν τεράστια 
διαφορά όσον άφορά τά ύλικά μέσα καί τόν άριθμό τών άντιπάλων, τήν πολεμική τους πείρα 
καί τήν πολιτική τους παράδοση, θά βρούμε τόν κυπριακόν άγώνα νά ύπερτερή σέ πολλά 
άπό πολλούς ένδοξους ελληνικούς άγώνες.

Πολλοί ήταν οί συντελεστές τής καταπληκτικής εκείνης έπιτυχίας. Ένας άπό τούς πιό 
σημαντικούς ήταν κι’ό παράνομος τύπος, ό φορέας τής άκατάβλητης δυνάμεως του λόγου, 
τών Ιστορικών παραδόσεων καί τών έθνικών δικαίων.

Ή λέξη «τύπος» φέρνει άπό συνήθεια τή σκέψη μας σ’ έφημερίδες καί σέ περιοδικά ή σέ 
έκδόσεις πού έτοιμάστηκαν σέ συγχρονισμένα τυπογραφεία μέ πολύπλοκες στοιχειοθετικές 
μηχανές καί πιεστήρια. Ό παράνομος, όμως, τύπος του κυπριακού άγώνα δέν περιλαμβάνει 
τέτοιες έκδόσεις, άλλά μόνον πολυγραφημένα φυλλάδια καί περιοδικά, 
πού κυκλοφόρησαν στήν Κύπρο κατά τήν διάρκεια τοΰ άγώνα 
καί συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μέ τή δράση τών άπελευθερω- 
τικών οργανώσεων τοϋ κυπριακού λαού ΕΟΚ. Α., Π. Ε. Κ. Α. καί 
A. N. Ε.

Στόν όρο «παράνομος τύπος» δέν περιλαμβάνομε - παρά τήν έξαιρετική τους ιστορική 
σημασία - τις διάφορες χειρόγραφες εγκυκλίους, τις διαταγές κι έπιστολές πληροφοριακού 
περιεχομένου, πού πολυπληθείς κυκλοφορούσαν μεταξύ τών άγωνιστών.

Στόν παράνομο τούτον τύπο θά ρίξωμε μιά γρήγορη εξεταστική ματιά. Πολύ θά τό θέλαμε 
τό άρθρον αύτό νά είχε τήν μορφή καί τό χαρακτήρα μελέτης. Δυστυχώς όμως τούτο δέν 
μπορεί νά γίνη προτού προηγηθή α') ή έκδοση τών άπομνημονευμάτων τού ’Αρχηγού 
Διγενή, όπου πολλές πτυχές τού παράνομου τύπου θ’ άποκαλύπτωνται καί β') προτού 
πραγματοποιηθή ή συγκέντρωση σ’ ένα άρχεΐον όλων τών φυλλαδίων καί περιοδικών, πού 
άποτελούν τόν παράνομο τύπο τού κυπριακού άγώνα.

Πριν προχωρήσωμε όμως στήν έξέτασή μας χρειάζεται άπαραίτητα μιά παρέκβαση γιά 
νά γίνη τό ξεκαθάρισμα τού όρου «παράνομος τύπος». Ό παράνομος τύπος στόν κυπριακόν 
άγώνα τυπικά μόνον ήταν παράνομος κι’ούσιαστικά άπόλυτα έννομος. Γιατί έπαιρνε τή 
νομιμότητα καί τό κύρος του άπό τή θέληση τής μεγάλης πλειονότητας τού κυπριακού λαού, 
τού Ιστορικά καί νομικά πραγματικού Ιδιοκτήτου καί κυριάρχου τής κυπριακής γής.

Ούσιαστικά παράνομος καί τυπικά μόνο νόμιμος ήταν, άντίθετα, ό τύπος τοΰ ξένου καταχ
τητή, πού στηριζόταν στή δύναμη τής βίας. ’Επειδή όμως ή εξουσία, νομοθετική κι έκτελε- 
στική, βρισκόταν στά δικά του χέρια, καί κάθε κίνηση τών ύποδούλων, πού ερχόταν σέ σύγ
κρουση μέ τούς αύθαίρετους νόμους του, χαρακτηριζόταν σάν παράνομη, γι’ αύτό κι’έμεϊς 
θά υίοθετήσωμε τόν όρο «παράνομος τύπος» καί θά έννοούμε μ’ αύτόν όλες τις πολυγραφημένες 
έκδόσεις, πού ή κυκλοφορία τους ήταν άπαγορευμένη άπό τόν ξένο δυνάστη. Έτσι κάμνομε 
καί μιά, άναγκαία άλλωστε, διάκριση άπό τά άλλα δημοσιεύματα, τις έφημερίδες καί τά περιο
δικά, πού κυκλοφορούσαν τότε έλεύθερα στήν Κύπρο

Τή δύναμη τού τύπου, πού οί πολιτικοί τόν φοβούνται πιό πολύ κι’άπό τά όπλα, τή 
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γνώριζαν πολύ καλά οί άρχηγοί του κυπριακού άγώνα· γι’ αύτό κι άπό τήν αρχή τούδωσαν 
ξεχωριστή σημασία καί φρόντισαν Ιδιαίτερα γιά τήν όργάνωσή του.

Ό σκοπός του ήταν πολλαπλός. Ένεκα τών περιοριστικών μέτρων πού ό καταχτητής 
έπέβαλε στό νόμιμο τύπο καί τής καταδιώξεως όλων έκείνων, πού είχαν τό θάρρος νά υψώνουν 
τή φωνή τους υπερασπίζοντας τά δίκαια τής Κύπρου, ό παράνομος τύπος άνέλαβε κατά τήν 
τετράχρονη περίοδο τοΰ άγώνα τό πολύπλευρο έργο νά διαφωτίζη τήν κοινή γνώμη, νά 
άνασκευάζη τίς συκοφαντίες καί τά έντεχνα έπιχειρήματα τής ξένης προπαγάνδας, νά παρου- 
σιάζη μαχητικά τό δίκαιο καί ήθικόν αίτημα τοΰ κυπριακού άγώνα, νά έμπνέη τούς άγωνιζο- 
μένους, νά καλλιεργή τό πατριωτικό συναίσθημα, νά διαβιβάζη πρός τόν λαό τίς γενικές 
όδηγίες τοΰ ’Αρχηγού Διγενή γιά τήν πορεία τοΰ άγώνα.

Ήδη προτοΰ άκόμα βροντήση ό κυπριακός ούρανός άπό τίς έκρήξεις τής πρώτης ’Απριλίου 
1955 κυκλοφορούσε μυστικά, σάν πρόδρομος τού παράνομου τύπου ή έφημερίδα «ΕΝύύΣΙΣ» 
σέ πολυγραφημένη, κι αύτή, έκδοση. Τό πρώτο φύλλο τής έφημερίδος αύτής κυκλοφόρησε 
τό καλοκαίρι τού 1954 κι ή έκδοσή της συνεχίσθηκε ίσαμε τήν έναρξη τού άπελευθερωτικοϋ 
άγώνα.

Ή έπίσημη όμως προβολή τού παράνομου τύπου σάν βασικού όπλου τού άγώνα έγινε 
τήν Ιην ’Απριλίου 1955 μέ τήν κυκλοφορία τού πρώτου πολυγραφημένου φυλλαδίου τού 
’Αρχηγού τής «’Εθνικής Όργανώσεως Κυπρίων ’Αγωνιστών», ΔΙΓΕΝΗ. Μέ τό φυλλάδιο 
τούτο άναγγελλόταν έπίσημα ή κήρυξη τού Κυπριακού ’Απελευθερωτικού ’Αγώνα. Είναι 
ένα κείμενο ξεχωριστής σημασίας, άνάλογης — λαμβανομένων πάντα ύπ’ όψη τών άναλογιών 
—, μ’ έκείνη πού έχει ή προκήρυξη τής 24 Φεβρουάριου 1821, πού άπήυθυνε άπό τό Ίάσιον 
ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης.

Τό πρώτο έκεϊνο φυλλάδιο τό άκολούθησαν τίς έπόμενες μέρες δεύτερο καί τρίτο κι άπό 
τότε συνεχίστηκε κανονικά ή κυκλοφορία τού παράνομου τύπου ώς τά μέσα Μαρτίου 1959.

ΟΙ διάφορες, ποικίλου περιεχομένου, πολυγραφημένες έκδόσεις, πού γιά τέσσερα χρόνια 
έθρεφαν φουντωμένη τή φλόγα τού κυπριακού άγώνα, μπορούν νά χωριστούν στίς έξής 
κατηγορίες.

Α' ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ. Αύτά τά έγραφε προσωπικά ό ίδιος ό 
’Αρχηγός καί κυκλοφορούσαν σ’ ολόκληρη τήν Κύπρο. Τά θέματά τους ήταν κυρίως θέματα 
«γραμμής». Μ’ αύτά χάραζε τήν πορεία τού άγώνα, άναλύοντας πρός τόν κυπριακό λαό 
τίς άποφάσεις του, ή άπευθυνόταν στόν ξένο κυρίαρχο, άλλοτε γιά νά τόν προειδοποιήση 
γιά τή μελλοντική δράση τής Ε.Ο.Κ.Α. κι άλλοτε γιά ν’ άπαντήση στίς εύφάνταστες άλλά 
καί ξέβαθες συνάμα προπαγανδιστικές «εύφυολογίες» του.

"Ολα τά φυλλάδια τής κατηγορίας αύτής ήταν γραμμένα στήν άπλή καθαρεύουσα καί 
διακρίνονται γιά τή σαφήνειά τους, τήν καθαρότητα τών συλλογισμών, τή λογική δύναμη 
τών έπιχειρημάτων, τό νευρώδες ύφος, πού κάποτε γινόταν πολύ αύστηρό, τήν πειθαρχία 
τών λέξεων. Κάθε λέξη βρίσκεται στήν κατάλληλη θέση της κι’έκφράζει μ’ άκρίβεια τή σκέψη 
τού ’Αρχηγού. Χαρακτηριστικό τών φυλλαδίων αύτών ήταν ή στρατιωτική άκριβολογία, 
ή θαρραλέα αύτοπεποίθηση, πού σάν ήλεχτρισμός μεταδινόταν καί συνεκλόνιζε κάθε έλληνική 
κυπριακή ψυχή, κι ή έπιβλητική ειλικρίνεια.

Β'. ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Στήν κατηγορίαν αύτήν περιλαμβάνονται όλα έκεϊνα 
τά φυλλάδια, πού κυκλοφορούσαν μέ τό όνομα τής Ε.Ο.Κ.Α., άλλά δέν είχαν τήν χαρακτηρι
στικήν ύπογραφή «Ό ’Αρχηγός Δ1ΓΕΝΗΣ». Τά φυλλάδια τούτα γράφονταν άπό ύπεύθυνα 
πρόσωπα, πού ήταν έξουσιοδοτημένα άπό τόν ’Αρχηγό γι’ αύτό τό έργο. Σκοπός τους ήταν 
νά τονώνουν τήν άγωνιστική διάθεση τού κυπριακού λαού μέ τήν άνάπτυξη τών ήθικών 
έρεισμάτων καί τοΰ άδιάσειστου δίκαιου τοΰ ήρωϊκοΰ του άγώνα, μέ τό ξεσκέπασμα τής 
ύποκρισίας τών άποικιοκρατών καί τήν άνασκευή τών έπιχειρημάτων τής άγγλικής προπα
γάνδας.

'Επειδή οί συγγραφείς τών φυλλαδίων τής κατηγορίας αύτής ήταν πολλοί, γι’ αύτό καί 
δέν ύπάρχει γλωσσική όμοιομορφία ή ταυτότητα ύφους. Τά πιό πολλά είναι γραμμένα στήν 
άπλή καθαρεύουσα καί λιγώτερα στή δημοτική. "Ολα όμως χαρακτηρίζονται άπό τή 
σαφήνεια, τή γλαφυρότητα καί τήν πειστικότητα.

Γ' ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Κ.Α. Άπό τό καλοκαίρι τού 1956 άρχισαν νά κυκλοφορούν 
σ’ όλόκληρη τήν Κύπρο φυλλάδια μέ τήν ύπογραφή : «Π.Ε.Κ.Α. Πολιτική ’Επιτροπή 

Κυπριακού Άγώνος.» Παρακλάδι τής Ε.Ο.Κ.Α. καί δημιούργημα τής στρατιωτικοπολιτικής 
Ιδιοφυίας τού Αρχηγού Διγενή, ή Π.Ε.Κ.Α., άνέλαβε νά διεξάγη συστηματικώτερα τήν 
προπαγάνδα τοΰ άγώνα.

Παράλληλα μέ τά στρατιωτικά πλήγματα πού κατάφερνε ή Ε.Ο.Κ.Α., οί "Αγγλοι δέχονταν 
συγχρόνως κι άλλεπάλληλα ραπίσματα στήν προπαγανδιστική τους προσπάθεια. Δού
λευαν συνέχεια μέ τά ταχυπιεστήρια κι’όλα τά σύγχρονα τεχνικά τους μέσα, χρησιμοποιούσαν 
τούς στρατιώτες καί τ’ άεροπλάνα τους γιά νά σκορπίσουν στήν Κύπρο έκατοντάδες χιλιάδων 
φυλλαδίων μέ τίς ....... σοφές έπιχειρηματολογίες τών ειδικών προπαγανδιστών τους, καί
τήν άλλη μέρα κι άλας ή Π.Ε.Κ.Α. τούς άποκάλυπτε τήν ήθική γυμνότητα καί τή φτηνή 
τους έξυπνάδα.

Τά φυλλάδια τής Π.Ε.Κ.Α., όπως κι έκεϊνα τής Β' κατηγορίας, γράφονταν σέ κάθε τομέα 
άπό ώρισμένα πρόσωπα κι έπρεπε, συνήθως, πριν πολυγραφηθοΰν νά τά δή καί νά τά έγκρίνη 
ό Αρχηγός. Τό τελευταίο όμως τούτο δέν γινόταν πάντα. "Οταν έπρεπε άμεσα νά δοθή 
μιά άπάντηση στά άγγλικά έπιχειρήματα ή νά σχολιαστή ένα έπεϊγον ζήτημα, τά φυλλάδια 
κυκλοφορούσαν μέ τήν εύθύνη τού τομεάρχη τής Π.Ε.Κ.Α., πού έπαιρνε τήν έγκριση τού 
Αρχηγού έκ τών ύστέρων. Αργότερα τό σύστημα άλλαξε· τό κείμενο κάθε φυλλαδίου 
γραφόταν άπό ένα πρόσωπο καί στέλλονταν άντίτυπα τούτου σ’ όλους τούς τομείς, όπου 
πολυγραφόταν χωριστά.

Δ' ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦωΤΙΣΕωΣ. Τά φυλλάδια τούτα κυκλο
φορούσαν μόνο μεταξύ τών άγωνιστών καί σκοπός τους ήταν ή τόνωση τού θρησκευ
τικού καί τού πατριωτικού συναισθήματος. Όπως τό σώμα τών άγωνιστών είχε άνάγκη 
άπό τροφή κι’άπό ζεστά ρούχα, έτσι κι ή ψυχή τους είχε άνάγκη άπό ένίσχυση καί δύναμη. 
Τό σημαντικό τούτο έργο άνέλαβε τό τμήμα τής «Έθνικοθρησκευτικής Διςαφωτίσεως» τού 
κάθε τομέα, πού έτοίμαζε καί κυκλοφορούσε στά μέλη φυλλάδια μέ έμψυχωτικό περιεχόμενο.

Ε' ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ Ο.Α.Π. (’Οργάνωση Αριστερών Πατριωτών). Παρ’ δλον ότι ή 
όργάνωσή αύτή δέν άποτελοϋσε τμήμα τής Ε.Ο.Κ.Α. όπως ήταν ή Π.Ε.Κ.Α. κι άργότερα κι 
ή Α.Ν.Ε., έν τούτοις δύναται νά θεωρηθή σάν όργάνωσή πού όφείλει τή γένεσή της στήν 
Ε.Ο.Κ.Α. καί τόν άπελευθερωτικόν άγώνα τού κυπριακού λαοΰ.

Πολλοί ήταν οί κύπριοι κομμουνιστές πού άπό τήν άρχή τού άγώνα διεφώνησαν μέ τήν 
ήγεσία τους. Συγκινημένοι άπό τήν αύτοθυσία καί τή συνεπή προσήλωση τών άγωνιστών 
στόν έθνικό τους σκοπό, ύποστήριξαν τόν άγώνα τής Κύπρου κι έξέδωκαν φυλλάδια μέ τήν 
ύπογραφή Ο.Α.Π. «’Οργάνωση Αριστερών Πατριωτών», μέ τά όποϊα δήλωναν τίς έθνικές 
τους πεποιθήσεις.

Τά φυλλάδια τούτα άνήκουν στόν παράνομο τύπο, γιατί όπως καθορίσαμε στήν άρχή, 
παράνομος τύπος είναι όλα τά πολυγραφημένα έντυπα πού συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μέ 
τή δράση τών άπελευθερωτικών όργανώσεων τού κυπριακού λαοΰ.

ΣΤ' ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Περιοδική έκδοση Άλκίμου Νεολαίας Ε.Ο.Κ.Α. Πρόκειται 
γιά ένα πολυγραφημένο περιοδικό σέ μέγεθος συνηθισμένου φυλλαδίου, πού άρχισε νά έκδίδεται 
στά μέσα ’Οκτωβρίου 1957 κι ή έκδοσή του συνεχίστηκε κανονικά κάθε δεκαπενθήμερο μέχρι 
τίς 15 Φεβρουάριου 1959. Κυκλοφόρησαν συνολικά 32 τεύχη. Άπ’ αύτά, τά δυό πρώτα 
έκδοθήκανε στήν Αμμόχωστο τά δέ ύπόλοιπα τριάντα στή Λευκωσία.

*Η τακτική έκδοση τού περιοδικού τούτου άποτελεϊ ένα πραγματικό άθλο γιά τούς ύπεύθυ- 
νους έκδότες του. Καί πρωτύτερα έγιναν προσπάθειες γιά τήν έκδοση μιας πολυγραφημένης 
έφημερίδος, πού θά ήταν ή φωνή τής άγωνιζομένης Κύπρου, άλλ’ οί προσπάθειες έκεϊνες ναυα
γήσανε στήν έλλειψη τεχνικών μέσων. Μέ τό ’Εγερτήριο Σάλπισμα έπληρώθηκε ένα κενό 
πού ύπήρχε στόν τομέα τής όργανώσεως καί καθοδηγήσεως τής Κυπριακής Νεολαίας.

Τό περιοδικό περιλάβανε ποικιλία θεμάτων. Άπό τά περιεχόμενά του ξεχωρίζουν τά 
κύρια άρθρα μέ θέματα πολιτικού κι έκπαιδευτικοΰ χαρακτήρα, σχόλια γιά τήν τότε κατάσταση, 
ποιήματα γιά τόν κυπριακό άγώνα καί τούς ήρωϊκούς του νεκρούς, μηνύματα τού Διγενή 
πρός τήν Α.Ν.Ε., μουσική πατριωτικών τραγουδιών, πληροφορίες γιά τήν παθητική άντίσταση 
κι όδηγίες γιά τή συνέχισή της, άρθρα πού ξεσκέπαζαν τήν προδοτική στάση τού κυπριακού 
κομμουνιστικού κόμματος άπέναντι στόν άπελευθερωτικόν άγώνα καί μελέτες πάνω σέ διάφορα 
Ιστορικά θέματα, όπως είναι, γιά παράδειγμα, «Διδάγματα άπό τήν Κρητικήν Έπανάστασιν»,
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«Σελίδες άπό τήν παθητικήν άντίστασιν τών ’Ινδιών», «Ό μισελληνισμός τών Άγγλων» 
κλπ.

Ή γλώσσα όλων αύτών τών άρθρων, σχολίων καί μελετών ήταν ή απλή καθαρεύουσα, 
ρέουσα καί γλαφυρά. Τά πιό πολλά δημοσιεύτηκαν άνυπόγρφα. Πολύ λίγα είχαν γιά 
ύπογραφή ένα ψευδώνυμο όπως «Δευκαλίων», «’Ολύμπιος», «Ίοκάστη», «Ήσιόνη», «Υά
κινθος» καί «Μάξιμος».

Ζ' ΑΓΰύΓΗ ΤΰύΝ NECÛN. «Περιοδική "Εκδοσις Άλκίμου Νεολαίας Ε.Ο.Κ.Α. Διά τά 
Δημοτικά.» Ή ’Αγωγή τών Νέων είναι τό δεύτερο περιοδικό τής Α.Ν.Ε. Προοριζόταν καί 
κυκλοφορούσε μεταξύ τών μαθητών τών Δημοτικών Σχολείων. Σκοπός του ήταν νά καλλιερ- 
γήση τό εθνικό φρόνημα τών παιδιών — τό φρόνημα πού ή ’Αγγλική Διεύθυνση τών Δημο
τικών μας Σχολείων προσπαθούσε νά καταπνίξη — καί νά καθοδηγήση τούς μαθητές ώστε 
νά προσφέρουν κατά ένα οργανωμένο τρόπο όσα ή δική τους ήλικία μπορούσε νά δώση. 
Κι αύτά δέν ήταν λίγα. Τό πατριωτικό τραγούδι, πού δημιουργούσε άτμόσφαιρα εθνικού 
ενθουσιασμού, ή φροντίδα γιά τήν άνύψωση τής ελληνικής σημαίας κάθε Κυριακή στό σπίτι, 
τό μποϋκοτάζ τών άπαγορευμένων άπό τήν παθητικήν άντίσταση προϊόντων, ή άντίδραση 
πρός τό μάθημα τών άγγλικών, είναι μερικά άπό τά πολλά, πού οί μαθητές τών Δημοτικών 
Σχολείων μπορούσαν νά προσφέρουν σάν οργανωμένη άγωνιστική παράταξη.

Τοΰ περιοδικού τούτου έξεδόθηκαν 15 τεύχη. Τό πρώτο κυκλοφόρησε στις 16 Σεπτεμ
βρίου τού 1958 καί τό τελευταίο στις 2 Μαρτίου 1959.

’Εντύπωση προκαλεϊ ή καλαισθητική του εμφάνιση. Το μέγεθος του είναι τό μισό τού 
συνηθισμένου πολυγραφημένου φυλλαδίου. Ή πρώτη σελίδα καταλαβάνεται ολόκληρη άπό 
τόν τίτλο καί μιά εικόνα, σχετική πάντα μέ μιά φάση ή ένα επεισόδιο τοΰ άγώνα. Ή πολυ- 
γράφησή του γίνεται κάθε φορά μέ μελάνι διαφορετικού χρώματος, ώς μπλέ, μαύρο, πράσινο 
καί λιλά. Ό άριθμός τών σελίδων δέν είναι σταθερός. Συνήθως κυμαίνεται γύρω άπό τίς 
14 ή 15 σελίδες.

Σέ κάθε τεύχος ξεχωρίζουν τό κύριο άρθρο, πού εμπνέει τήν πίστη γιά τό δίκαιο τού 
κυπριακού άγώνα καί τή βεβαιότητα γιά τή νίκη, καθώς καί συμβουλές πρός τά παιδιά πώς 
νά κάμουν ένα καλύτερο χαρακτήρα καί πώς νά εφαρμόσουν πιό άποτελεσματικά τήν παθη
τική άντίσταση. Κάτω άπό τό γενικό τίτλο «Κυπριόπουλα μιμηθήτε τους», προβάλλεται 
σχεδόν σέ κάθε τεύχος κι άπό μιά ήρωϊκή μορφή τής Ε.Ο.Κ.Α., όπως ό Χαρ. Μοΰσκος, ό Κυρ. 
Μάτσης, ό Μ. Καραολής, ό Α. Δημητρίου, ό Μιχ. Γιωργάλλας, ό Μ. Δράκος, ό Ν. Γεωργίου, 
ό Δ. Χριστοδούλου καί ό Στ. Λένας. Τό περιοδικό περιλαβάνει έπίσης θρησκευτικά θέματα, 
μεγάλες Ιστορικές μορφές τής Κύπρου καί τής Ελλάδος καθώς καί σελίδες άπό τήν κυπριακή 
ιστορία καί τήν ελληνική επανάσταση. Ποιήματα σχετικά μέ τόν άγώνα καί διηγήματα μέ 
ύποθέσεις άπό τήν άγωνιζόμενη Κύπρο ή σχετικά μέ μικρούς ήρωες τών έλληνικών πολέμων, 
τούς όποιους καλούνται τά κυπριόπουλα τής Α.Ν.Ε. νά μιμηθοΰν, άποτελοΰν εύχάριστα 
καί ώφέλιμα συνάμα άναγνώσματα. Τά πιό πολλά δημοσιεύματα είναι άνυπόγραφα. Σέ 
μερικά όμως βρίσκομε τά ψευδώνυμα «Πολύφημος», «Δίκη», «Θράκη» καί «Δέσπω».

Η' Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓωΝΟΣ.» Είναι τό 
μοναδικό μακροσκελές έντυπο πού περιλαβάνεται στόν παράνομο τύπο, όπως τόν καθορίσαμε 
στήν άρχή. Άποτελεϊται άπό 69 πολυγραφημένες σελίδες στό μισό μέγεθος τού συνηθισμένου 
φυλλαδίου καί σέ σχήμα βιβλίου. Τό έντυπο τούτο είναι γνωστό καί σάν «Μαύρη βίβλος». 

Στήν Κύπρο κυκλοφόρησε μόνο σέ περιορισμένον άριθμό άγωνιστών, παρ’ δλον δτι χιλιάδες 
άντιτύπων είχαν έτοιμαστή άπό τό τέλος τού 1958. Τό περιεχόμενό του όμως άνετυπώθη 
άργότερα στήν Ελλάδα, όπου καί κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερα.

Αύτά είναι σέ συντομία τά διάφορα είδη τοΰ παράνομου τύπου στήν Κύπρο κατά τήν 
τετραετία 1955-1959. Πόση καί ποιά ήταν ή σημασία του γιά τήν επιτυχία τοΰ Άγώνα δέν 
χρειάζεται νά λεχθή. Τά γεγονότα μάς είναι άκόμη πρόσφατα καί ξέρομε άπό προσωπική 
πείρα πόση ψυχική τόνωση κι αισιοδοξία παίρναμε, καί στις πιό άπαίσιες άκόμα μέρες τής 
άγγλικής στρατοκρατίας, δταν ένα άθέατο χέρι σκορπούσε τά πολυγραφημένα φυλλάδια τής 
άγωνιζομένης Κύπρου. Μάς έφερναν τή βεβαιότητα τής νίκης καί μας μετέδιδαν τόν άγωνιστι- 
κό παλμό τής άφοβης κυπριακής νεολαίας.

Άν έξαιρέσωμε τά περιοδικά, πού ξέρομε πόσα τεύχη άπό τό καθένα καί πότε άκριβώς 
κυκλοφόρησαν, γιά τά φυλλάδια είναι πολύ δύσκολο νά καθορίσωμε τόσο τόν άκριβή άριθμό 
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τους όσο καί τίς ήμερομηνίες κυκλοφορίας τους. Καί τούτο γιατί, ένεκα τών άδιακόπων 
ερευνών, δέν κατέστη δυνατή ή φύλαξή τους σέ ειδικό άρχείο. Άν ύπολογίσωμε όμως πώς 
κατά μέσον όρο κυκλοφορούσαν κάθε χρόνο 100 - 120 φυλλάδια άπ’ δλες τίς κατηγορίες, πού 
περιγράψαμε πιό πάνω, τότε στό τετράχρονο διάστημα τοΰ άγώνα πρέπει νά κυκλοφόρησαν 
περί τά 400 - 480 τέτοια έντυπα.

Ή συγγραφή, έχτύπωση καί διάδοση τοΰ παράνομου τύπου γινόταν άπό διάφορα 
συνεργεία. Ό ειδικός «σύνδεσμος», μιά τολμηρή συνήθως κοπέλλα ή ένας ενθουσιώδης νεαρός, 
παρελάβανε τό χειρόγραφο άπό τόν ύπεύθυνο γιά τή συγγραφή, καί τό μετέφερνε στόν 
ύπεύθυνο γιά τήν έχτύπωση. ’Αμέσως ό κρυμμένος πολυγράφος έμπαινε σέ κίνηση καί σέ 
λίγη ώρα τά φυλλάδια ήταν έτοιμα. Άπό τόν κρυψώνα τής πολυγραφήσεως μεταφέρνονταν 
στόν τόπο τής διανομής, ενώ οί ομάδες γιά τή διάδοση είχαν στό μεταξύ είδοποιηθή νά περά
σουν καί νά παραλάβουν τά καινούργια φυλλάδια.

Λίγα λεπτά άργότερα χιλιάδες μάτια, θολωμένα άπό συγκίνηση καί διεσταλμένα άπό 
δίκαιη άνυπομονησία, μήπως φανή στή γωνιά τού δρόμου ή γνωστή σιλουέττα τοΰ "Αγγλου 
στρατιώτη ή τοΰ Τούρκου επικουρικού, ήταν προσηλωμένα στό πολυγραφημένο χαρτί, 
πού τούς μετέφερνε τή φωνή τής μαρτυρικής τους πατρίδας. ‘Η Κύπρος προχωρούσε άκάθεκτα 
πρός τήν εθνική της άνάσταση. Τή δύναμη καί τό κουράγιο τό άντλοΰσε άπό τήν ένδοξη 
προγονική κληρονομιά κι άπό τίς μεγάλες άρχές τής δικαιοσύνης καί τής ελευθερίας.

’Οταν ένα έντυπο έπρεπε νά κυκλοφορήση σ’ ολόκληρη τήν Κύπρο συνήθως στελλόταν 
άπό ένα άντίτυπο στούς διαφόρους τομείς κι έγινόταν έκεϊ καινούργια πολυγράφηση. Αύτό 
φυσικά ήταν μειονέκτημα, άλλ’ έπιβαλλόταν άπό τίς συνεχείς έρευνες προσώπων καί οχημάτων, 
πού γίνονταν τότε άδιάκοπα άπό τίς χιλιάδες τών στρατιωτών. Τό μειονέκτημα τούτο 
γινόταν ιδιαίτερα σοβαρό στήν περίπτωση τών δύο περιοδικών τής Α.Ν.Ε., τών όποιων 
ή δακτυλογράφηση κι ή πολυγράφηση χρειάζονταν ξεχωριστή τεχνική ίκανότητα. Γιατί 
στά περιοδικά ύπήρχαν πολλές εικόνες καί σκίτσα πού γίνονταν μέ τό χέρι, κι’αύτές δέν 
μπορούσαν νά γίνουν σ’ όλους τούς τομείς, όπου δέν ύπήρχαν οί κατάλληλοι καλλιτέχνες. 
Τό περιοδικό «Αγωγή τών Νέων» έπί πλέον, είχε τήν πρώτη του σελίδα έγχρωμη, πράγμα, 
πού άπαιτοΰσε μεγάλη τεχνική ίκανότητα γιά νά πραγματοποιηθή στόν πολυγράφο.

Πρέπει ιδιαίτερα στό σημεϊον τούτο νά τονισθή, πρός έπαινο τοΰ συνεργείου γιά τήν 
πολυγράφηση, ότι, άν κι οί οδηγίες τοΰ έργοστασίου έλεγαν ρητά πώς δέν μπορεί νά γίνη 
πολυγράφηση μέ μελάνια διαφορετικοΰ χρώματος ταυτόχρονα, ό χειριστής, παρ’ δλον τοΰτο, 
τοΰ πολυγράφου, μέ μιά μικρή διόρθωση πού τοΰ έκαμε, τό πέτυχε. Στόν άγώνα δέν δούλεψε 
μόνο ή τόλμη κι ή παλληκαριά. Δούλεψε κι ό νοΰς κι ή εύφυΐα. Τό ένα συμπλήρωνε τό 
άλλο.

‘Η λήξη τού παράνομου τύπου, έπισημαίνεται μέ τό τελευταίο φυλλάδιο, πού κυκλοφό
ρησε στις δέκα Μαρτίου 1959 ό ’Αρχηγός τής Ε.Ο.Κ.Α. Διγενής, ένα έξ’ ίσου σημαντικό πνευμα
τικό μνημείο τής κυπριακής ίστορίας, όπως καί τό πρώτο φυλλάδιο τής πρώτης Απριλίου 
1955. Μέ τό τελευταίο τούτο φυλλάδιο κηρύσσεται έπίσημα τό τέλος τοΰ ένοπλου άγώνα 
καί καλείται ό κυπριακός λαός νά συσπειρωθή γύρω άπό τόν μεγάλο πολιτικόν του ήγέτη 
’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον, γιά νά προχωρήση στήν άξιοποίηση τής νίκης του.

Τό συγκλονιστικό δράμα τής Κύπρου, πού ζητά σ’ έναν άνισο άγώνα καί μέ δπλα τή 
συγκινητική θυσία τών παιδιών της ν’ άποδεσμευτή άπό τή δύναμη τοΰ Κακοΰ καί τής Βίας, 
πού τόσο έπίμονα τήν κρατούσε σκλαβωμένη, τελείωσε. Ό ύψηλός σκοπός πού έπεδίωκε 
ή άρχαία έλληνική τραγωδία, «ή ήθική κάθαρση», έπιτυγχάνεται όλοΐδια κι άπό τή δραματική 
τούτη πάλη τοΰ κυπριακοΰ λαοΰ, άρκεϊ τήν άποδέσμευση τής Κύπρου άπό τά δεσμό τής 
βίας νά τήν άκολουθήση κι’ή άπελευθέρωση τής ψυχής άπό τά έσωτερικά δεσμά τών παθών. 
"Ετσι μόνον ή νίκη θά άξιοποιηθή κι ό μεγάλος σκοπός τού κυπριακού δράματος, όπως καί 
κάθε δράματος, θά όλοκληρωθή : Μιά ζωή έσωτερικά έλεύθερη κι έξωτερικά άρμονική καί 
ώραία.

MIX. I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
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ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Βρίσκουμαι σέ μιά κατάσταση φοβερά 
εύδαιμονική. Τρεις μέρες χωρίς νά κοιμη
θώ, τρεις μέρες χωρίς νά ξαποστάσω. Κι’ 
δλο τούτο τόν καιρό πού εϊμουνα κατάκοι
τος μέ τά ρούχα μου καί τά παπούτσια 
μου, όλοένα έλεα, μεταξύ καιροφυλαχτι- 
κής έγρηγόρσεως καί βαρείας ύπνώσεως, 
άχ, νά σηκωθώ άπάνω, νά τό μπορούσα, νά 
ρίξω πέρα μακριά τή βαρειά πέτρα τής 
εύδαιμονίας μου, νά πέσει στόν κατήφορο, 
νά πάρει τόν κατρακυλιστό δρόμο, νά πάει 
νά χαθεί, περνώντας ξυστά άπό τά χαμό
κλαδα καί τούς θάμνους τής κατηφοριάς, 
νά παρασύρει μαζί του κι’ άλλα πετραδά- 
κια.... Λέω νά τό μπορούσα, γιατί ό εύδαι- 
μονισμός μου στάλαζε άπό τά βαρειόκλει- 
στα μάτια μου σέ χοντροστάλες ύγρής 
ύπνηλίας, κατάβρεχε άπ’ τήν κορφή ώς τά 
νύχια δλο τό μουδιασμένο μου σώμα κι’ 
άπό τούς πόρους εισχωρούσε καί πότιζε, 
ξέρω καί γώ ώς ποιά τρισκότεινα βάθια, 
τις ρίζες τής ύπαρξης μου.

Παρ’ δλα ταυτα έξακολουθουσα νά πα
ραμένω σύξυλος κι’ άσάλευτος σάν μιά 
όλόϊσα βέργα μέ κολλητά τά σκέλια καί 
τά χέρια μου βυθισμένα στις τσέπες του 
πανταλονιού μου, γιατί, καταπώς φαίνεται 
ό εύδαιμονισμός μου έπηρέαζε περισσότε
ρο τ’ άκροδάχτυλα τών χεριών μου πού τά 
πάγωνε καί' τά μερμύκιαζε. Σέ μιά τέτοια 
παραληρηματική κατάσταση ή καλλίτερα 
άς τήν πούμε έκστασιακή, που νάβρεις άρ- 
χή καί τέλος μέ τόν χρόνο, πού τό παρελθόν 
καί τό μέλλον δένουνταν μέ τό παρόν ; Πώς 
νά μετατοπιστείς; Πώς νά μιλήσεις δταν 
τήν ίδια στιγμή θέλεις νά πεις γιά πρά
γματα διαφορετικά κι’ άσυμβίβαστα, δταν 
θέλεις δλα τά πράγματα νά τ’ άναγάγεις 
εις "Εν; "Ετσι κι’ έγώ άφησ’ άνοιχτούς 
τούς χίλιους κρουνούς νά ρέουν μέσα μου, 
ό κάθε κρουνός μέ τό δικό του κελάρισμα* 
Κι’ ένιωθα, νά παιανίζουν γύρω μου μου
σικές—μέρα πανηγυρισμού—κι’ έγώ στήν 
πλώρη τού καραβιού μου θριαμβευτής νά 
κυλώ καί' νά σκίζω τούς ήχους τών 
παιάνων.

Μά πάλι λέω, τάχατες νάταν έτσι πού 
αισθανόμουνα; Τό μόνο πού ξεδιάλυνα ή
ταν μιά δίκιά μου φράση ειπωμένη γρήγο

ρα—γρήγορα, μαζύ μέ πολλές άλλες, τότε 
ποϋφευγε: Ούδέποτε άλλοτε ήσουνα τόσο 
ώραίος, άνθρωπε τού Νεάντερταλ. "Αραγε 
νά τό είπα αύτό ή νά τό σκέφτουμαι τώρα 
μέσα στόν εύδαιμονισμό μου; Σέ παρό
μοιες περιπτώσεις πάντα άποτυγχάνουμε. 
Ένώ προετοιμάζουμε έπιμελώς καί 
καταλεπτώς τό τί θά πούμε στις 
έπίσημες, τις τελετουργικές, άν θέ
τε, στιγμές, έν τούτοις σά βρεθούμε 
πρόσωπο μέ πρόσωπο, λέμε άλλα άπό κεί
να πού προμελετήσαμε. Τώρα είναι πολύ 
άργά γιά νά τής πώ τις πραγματικές σκέ
ψεις μου, γιατί έφυγε γιά πάντα. Κι’ υστέ
ρα, δταν μιά γυναίκα κλαίει βουβά καί 
σεμνά σέ κάνει νά τήν άγαπήσεις πιό πολύ 
ή τό λιγώτερο σέ άφοπλίζει. Τί ρόλο μπο
ρεί νά παίξει σέ τέτοιες περιπτώσεις ή τε
τραγωνική λογικότητα τών έπιχειρημάτων 
σου; Κι’ δμως πόσο φοβάμαι γιά τό με
γάλο κακό πού τής έχω κάνει. Δέν θά 
μπορέσει ποτέ πιά νά παρεκλίνει άπό τήν 
πορεία πλεύσεως πού τής χάραξα, άθελά 
μου βέβαια. Γιατί δμως νά μή τής φωνάξω 
τήν ώρα πού έφευγε νά προσέξει τήν ψυχή 
της πού γέρνει σάν τόν κεκλιμένο πύργο 
τής Πίζας;

"Οταν πιά είχε φύγει, πρόσεξα πώς 
είχε ξεχάσει τό κέντημά της. Νά τό άφησε 
άραγε έπίτηδες γιατί διαισθάνθηκε πώς 
δέν θά μπορούσε πιά νά κεντήσει;

*Η λέξη άσέλγεια είναι γεμάτη άποτρο- 
πιασμό. Εξακολουθώ δμως νά διερωτού- 
μαι άν ή περιέργεια μόνο μπορεί νά δι
καιολογήσει τήν δλη συμπεριφορά της. 
Έκ τών ύστέρων μετανοιώνω πού δέν τήν 
άποχαιρέτησα μέ κάποια φράση τοΰ Εύαγ- 
γελίου. Σέ τί δμως θά ώφελοΰσε; ‘Απλώς 
θά Ικανοποιούσα τόν έγωϊσμό μου καί 
τίποτα άλλο.

Καί τις στιγμές άκόμη πού τήν γύμνω
να καί οι αισθήσεις καί τά χέρια μου συμ- 
ποσιάζουνταν λαίμαργα, έγω έκανα άλλες 
σκέψεις, γιά παράδειγμα σκεφτόμουνα γιά 
τόν μικρόκοσμο καί τόν μακρόκοσμο ή έ
κανα διάφορους συλλογισμούς γιά ν’ άπο- 
δείξω πώς ό άνθρωπος είναι ή συνείδηση 
τής ύλης, έμψύχου ή άψύχου άδιάφορο, 
γιά τό χωροχρονικό συνεχές καί άλλα πα

ρόμοια, πράγμα άφύσικο καί περίεργο, 
γιατί σέ παρόμοια περίπτωση κάθε άνθρω
πος ή ζώο θ’ άκολουθούσε τήν αύτοματική 
καί' άπρόσκοπτη πορεία τού έρωτικού κινή
τρου. Τό πολύ—πολύ πού θάκανε ένας σε
μνότυφος, θάκλεινε τά μάτια γιά νά μή 
βρεθεί άντιμέτωπος μέ τή.. γυμνή πραγμα
τικότητα. Κι’ επειδή δέν μπορούσα νά βρω 
τή λύση τών προβλημάτων πού μέ βασάνι
ζαν, πείσμωνα καί τήν βασάνιζα κάνοντάς 
την νά πονέσει. Δέν είμαι σαδιστής. Τό 
έκανα γιά νά εκδικηθώ τό Πνεύμα.

Πόσο καιρό θά βαστήξει άκόμη αύτή ή 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΟΥ

ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ,

Πώς νά μή βαραίνει τήν ψυχή μου τό κλάμα σου ;
Μιαν αύγή θά ’ρθώ, θά συρθώ 
γιά νά διώξω τούς ίσκιους. 
( ‘Η ζωή μας, Θεέ μου, 
δέν είναι ούτε μιας σταγόνας νερού ή εξάτμιση· 
άσε την νά κυλίσει, νά κελαρίσει).
Άδερφή μου, ξεχάστηκες στό παγωμένο παραθύρι 
— στά μάτια μαύροι γύροι — 
νά μετράς τούς αιώνες πού θά περάσουν άπάνω μας 
κίτρινα φύλλα φθινοπώρου 
— άτέρμονο θρήνημα κάποιου θάνατου προώρου. 
Ξεχάστηκες κι’ άπολησμονήθης 
στή θλιβερή εσπέρα τών λευκών κροτάφων.

’Αδερφή μου, νάμαι δώ, νά μετρώ τόν άμετρο πόνο σου.
Νάμαι δώ στήν άντίπεραν όχτη τών σκέψεων βράχος άσάλευτος. 
Νάμαι δώ μές τήν δίνη τών ροπών τών άντίθετων 
τρέλλα μαζί σωφροσύνη τό νου τήν καρδιά μου νά δέρνουν.
Νάμαι δώ, τήν ύστατη ώρα, στό ’να χέρι ρομφαία, 
στ’ άλλο χέρι τή λύρα.

κατάσταση τοΰ φριχτού εύδαιμονισμοΰ. Τί 
απρονοησία νά τή βάλω μέσα στις φλέβες 
μου. Κάποτε θά κοπάσει κι’ ό τελευταίος 
μακρινός άχός. Καί πάλι θά γίνει ήρεμία. 
Ή μετατόπιση είναι σχετική. ’Ακόμη κρα- 
τάω στά χέρια μου τό ντύμα της, πού στά
θηκε ή λυδία λίθος τής γνησιότητάς μου. 
Καί θά τό κρατάω ώσπου μιά μέρα θά 
σαλπίσουν οί σάλπιγγες τής Ίεριχους. 
Καί τότε θά βαδίζω, χωρίς νά βυθίζουμαι 
σάν τόν Πέτρο, άπάνω στήν κορφή τών 
κυμάτων.

ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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Άδερφή μου, τούτη τήν κρύα καί μαύρη ώρα τοΰ θανάτου 
ομορφιά μιά σταλιά που νά βρω νά ξαποστάσω τή σκέψη μου ; 
Οί άνθόκηποι γίναν οικόπεδα.
Οί χίλιοι ’Απρίληδες έφ’ ενός ζυγού περπατώντας 
άπωλέσθηκαν στις άπύΟμενες μνήμες μας.
Τό παιδικό μας άρμόνιο ό πατέρας τό έβαλ’ ένέχειρο.
Οί ούρανοί πληγιασμένοι, άνίατοι, 
σήπονται άπάνω σέ ράκη σύννεφα άλλοτε, 
"ΰΰ, άδερφή μου, οί στρατιές τών αιχμαλώτων, 
πού τόσο ταπεινά έχλευάστηκαν, 
ήσαν οί νικητές τοΰ χτές καί τοΰ αΰριον.

’Αδερφή μου, τό συναπάντημα σέ ποιό κλαρί, σέ ποιά χλόη, 
σέ ποιές ώρες τής δύσεως ;
Ζωσμένη θάσαι τις φλόγες 
ή θά φοράς τό λευκό σου τό ένδυμα ;
Ποιά προσευχή, ποιό τραγούδι θά λένε τά χείλη σου ;
’Αδερφή μου, μετά θάνατον 
πώς νά σέ άναγνωρίσω ;

’Αδερφή, 
ό γδούπος τών κυμάτων δέν θά κοπάσει 
κι’ ή καταχνιά βαρειά.
Τών άγγέλων πάρε σύ τό προβάδισμα 
κι’ άσε τούς προφήτες πίσω μου έλθεϊν.

Κτύπα - κτύπ’ άδερφή μου, τά σήμαντρα,
κτύπα - κτύπα τίς καμπάνες,
κτύπα - κτύπα τίς ώρες,
κτύπα - κτύπα τούς αιώνες,
σέ μιά πανδαιμόνι’ άφύπνιση.
Οί κόσμοι συνθλίβονται.
Δές τά παλληκάρια τ’ άδέρφια μας 
άντί χειροβομβίδες στά χέρα 
κρατοΰν καί πετοΰν τούς άστέρες. 

άδερφή μου, μέσα στό χάος 
τοΰ άέναου γίγνεσθαι, 
σέ χάνω καί χάνομαι .......
Κι’ όμως εμείς οί δυό ποτέ δέ θά ποΰμε : Τετέλεσται.

ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ

Τοΰ δημοτικού αύτοΰ τραγουδιού, 
άπ’ ο,τι ξέρω, έχουν δημοσιευτή ώς 
τά τώρα τρεις παραλλαγές. Μιά άπό 
τόν Άθ. Σακελλάριο (1891)1 στά «Κυ
πριακά» του, πού περιλαβαίνει 30 
στίχους, μιά άπό τόν Î. Φαρμακίδην 
στά «Κύπρια έπη» (1926)2, πού περι
λαβαίνει 45 στίχους, κι’ άλλη μιά άπό 
τόν Ν. Κυριαζή στά «Κυπριακά Χρο
νικά» (1934) μέ τόν τίτλο : Ό Λα
δά ρ η ς καί πού περιλαβαίνει 48 
στίχους.

Τέταρτη παραλλαγή έχω βρή στό 
Δάλι4 καί πέμπτη στόν ’Αγρόν, καί

εϊναι αύτή πού δημοσιεύεται πιό κάτω. 
‘Η παραλλαγή τοΰ Δαλιοΰ δέ διαφέρει 
πολύ άπό τίς τρεις προηγούμενες. Ή 
παραλλαγή του Άγροΰ πού περιλα
βαίνει 70 στίχους έχει σημαντικές δια
φορές άπό όλες τίς γνωστές μου παραλ
λαγές. Τίς διαφορές αύτές άφήνω νά 
τίς βροΰν οί ειδικοί, οί όποιοι πρέπει 
νά προχωρήσουν σέ μιά κριτική έκδοση 
κι’ άποκατάσταση τοΰ κειμένου τοΰ 
δημοτικοΰ αύτοΰ τραγουδιοΰ μέ βάση 
τίς γνωστές παραλλαγές.

Ν. ΚΛΗΡΙΔΗΣ

1. Δές ’ΑΘ. Σακελλαρίου «Κυπριακά» τ. Β’. σ. 146. 3. Δές «Κυπριακά Χρονικά», “Ε. Γ. σ. 219.
2. Δές 2. Φαρμακίδη «Κύπρια “Επη» σ. 86. 4. Περιλαβαίνει 50 στίχους.

Ο ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ
Τζηνοϋρκος, νιός πραματευτής έρκετουμ πού τη μ πόλη. 
Τραβά μουλάρκα δώδεκα τζαί μέ τές πραμαδκειές του, 
τήμ μούλαν του τήρ ρόϊνην, έμ πάνω καβαλλάρης, 
τζ’ έζώννετου στήγ κόξανί του ολόχρυσο ζωνάριν.

5 Έσσιάστην2 τομ μιά λυερή άπού τό παναθύριν 
τζ’ έπολοήθην τζ’ ειπεν του, τζαί λέει τζαί λαλεϊ του :

—«Τζηνοϋρκε, νιέ πραματευτή, πουλεϊς μου τό ζωνάριν ; 
“Αν τό διάς μέ τά γρουσά, μάνα μο’ ν νά τό πάρη. 
τζ’ άν τό διάς μέ τά καρσά3, τζύρης μου τό βοράζει,

10 τζ’ άν τό διάς μέ τά φιλιά, έγιώνι ’έν νά τό πάρω.»
—«’έν τό διώ μέ τά γρουσά, μάνα σου νά τό πάρη, 

’έν τό διώ μέ τά καρσά, τζύρης σου νά τό πάρη.
Έναφ φιλίμ μοϋ κούστισεν, τζ’ αν εύρω δκυό διώ το, 
τζ’ άν εύρω τρία τέσσερα διώ τζαί τά μουλάρκα.»

15 —«Τζαί πκιάσ’ το τζεϊνον τό στρατίν, τζεϊνον τό μονοπάτι ν, 
τό μονοπάτιν βκάλλει σε κάτω στήy κρύα βρύση, 
πόσιει μηλιά, γλυκομηλιάμ μέ δώδεκα κλωνάρκα, 
τζαί δήσε τά μουλάρκα σου κάθε κλωνάριν ενα, 
τήμ μούλασ σου τήρ ρόϊνην δήσε την είς τήγ κόρμην,4

20 τζ’ έσιει τζαί πέτραρ ριζιμιάν τζαί γύρε ’τσά νά πνάσης, 
τζαί ΰστερις πού μιάν ώραν ’έν νάρτω νά γεμώσω 
τζαί νά σοΰ δώκω δκυό φιλιά νά πάρω τό ζωνάριν 
τζαί νά σου δώκω τέσσερα νά πάρω τά μουλάρκα.» 
Τζ’ ό νιός έπολοήθηκεν τζαί λέει τζαί λαλεϊ της :
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25 —«“Αν εσι’ ή κούζα σου νερόμ πώς θάρτης νά γεμώσης ;»
—«“Αν εσι’ ή κούζα μου νερόν έγιώ ’ν νά τό σιονώσω,5 

νά πκιοΰσιν τά τσιτσέκκιαό μου, νά πκιοΰσιν τά δεντρά μου,7 
τζ’ ’έν νά τό πώ τής μάνας μου, τζ’ ’έν νάρτω νά γεμώσω.» 
Τζαί σόνδ τοϋ εϊπεν έκαμεν, τζαί σόν τοΰ εϊπεγ κάμνει.

30 Πκιάννει το τζεϊνον τό στρατίν, τζεϊνον τό μονοπάτιν, 
τό μονοπάτιν βκάλλει τογ κάτω στήγ κρύα βρύση. 
Βρίσκει μηλιά γλυκομηλιάμ μέ δώδεκα κλωνάρκα, 
τζαί δήννει9 τά μουλάρκα του κάθε κλωνάριν έναν, 
τήμ μούλαν του τήρ ρόινην δήννει την εϊς τήγ κόρμη, 

35 βρίσκει τζαί πέτραρ ριζιμιάν τζαί γέρνει γιά νά πνάση, 
τζ’ έπήρεν τον τ’ άμμάτιν του τζ’ έπήεν νά καμμύση.ιθ 
‘Η κόρη εσσω άρπαξεν τήγ κούζαν γιά τή βρύσην, 
πά νά σιονώση τό νερόν, τζ’ ή μάνα ’έν τήφ φήννει, 
τζ’ ή κόρη έπεράρκησενΐ 1 τζ’ ό νιός έποτζοιμήθην.

40 “Οφις τόν όφιν ετρεσιεν, οφις τόν όφιν τρέσιει 
τζ’ ήβρεν τό στόμαν τ’ άννοιχτόν τζ’ έτρύπωσεν τζ’ έχώστην. 
Ό νιός ’κόμα άνάσυρνεν, ’κόμα άναστενάζει, 
τζαί νάσου τζαί τήλ λυερήν στή βρύσηγ κατεαίννει. 
Πάει σουστή τζαί λυιστή, τήγ κούζαν νά γεμώση,

45 θωρεϊ την ό πραματευτής τζαί λέει τζαί λαλεϊ της :
—«Άνάθθεμάσ σας λυερές, τζ’ εσάς τζαί τά φιλιά σας, 

πού κάμνετε τούς νιούλλικους τζαί χάννουν τή ζωήν τους. 
“Επαρε τό ζωνάριμ μου, κάμε τά κόλλυφά μου, 
έπαρ’ τζαί τά μουλάρκα μου τζαί κάμε τές εννιά μου,

50 τήμ μούλαμ μου τήρ ρόινημ ποσαραντώματά μου,12 
τές πραμαδκειές τό γρονικόν, τζαί λάλε τ’ όνομάμ μου. 
“Ελα πκιάσ’ τά μουλάρκα μου, φέρε παπάν τζαί δκιάκον, 
τήμ μούλαμ μου τή ρόιινην κάμε τό σαραντάριν, 
νά μέδ δοϋσιν τ’ άμμάδκια σου πώς θάβκουσιν τούς ξένους, 

55 χωρίς τζερίν τζαί λίβανον, χωρίς παπάν τζαί ψάρτην.»
Εϊπεν ό νιός τζ’ έπέθανεν, τζ’ ή κόρ’ εύτύς έστράφην, 
παίρνουν τόν νιόν τζαί θάβκουν τον σέ σιερισσόχΐ3 χωράφιν, 
τζ’ ήρτεν τζαιρός τοϋ χωραφκιοϋ τζ’ έπήαν νά τό κάμουν,14 
τζαί πού τήμ πρώτην αύλατζιάν τ’ άλετρον έκοράκαν.15

60 Σιεττοΰνϊά τόβ βουν τόμ μέλισσαν, σιεττοΰν τόβ βουν τόμ μαϋρον, 
νά δώσουσιν νά βκάλουσιν ρίζαν τοϋ καλαμιώνα, 
τζ’ έδώκασιν τζ’ έβκάλασιν τριτζέφαλον τό φίδιν.
Τό φίδιν έτυλίχτηκε στή σταύρωσην τ’ άλέτρου, 
τζαί δέν έποτυλίετουμ ποττέ, όσοι τζ’ άν έρτουν.

65 —«Δοξάζω σε καλέ Θεέ, δοξάζω τ’ όνομάσ σου,
Θεέ τζ’ άν είμαι πλάσμασ σου, Γριστέ τζαί ’πάκουσέ μου, 
τζαί ρίψε μιάβ βέρκαλ λαμπρόν στή σταύρωσην τ’ άλέτρου, 
μήτε τά βούδκια νά καοΰν, μήτε ό ζευκαλάτης.» 
Τζ’ έρηψεμ μιάβ βέρκαλ λαμπρόν τζ’ έκάηκεν τό φίδιν, 
μήτε τά βούδκια κάησαν, μήτε ό ζευκαλάτης.

Υπαγόρευση ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, Αγρόν.
1. Στή μέση του. 2. Τόν είδε. 3. Νομίσματα τής έποχής τών Ενετών. 4. τόν κορμόν. 
5. νά τό χύσω. 6. Τά λουλούδια. 7. Τά δέντρα. 8. σάν. 9. δένει. 10. Τον 
πήρε ό ύπνος. 11. άργησε περισσότερον άπό όσο έπρεπε. 12. τεσσαρακονθήμερο μνη
μόσυνο. 13. άκαλλιέργητον. 14. Νά τό καλλιεργήσουν. 15. εύρισκεν εμπόδιο στό
χώμα, άγκιστρώθηκε. 16. κεντρίζουν.
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Κ. Άβερκίου: Οί τρεις μονάχοι τοΰ 'Αγ. Νεοφύτου (λάδι)
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ΦΟΙΒΟΥ ΣΤ, ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Ν. Δυμιώτη: Pietà
(ξυλόγλυπτο)

Στόν ηρώα—ποιητή 
Μ; Π. 

πού τό πιό ωραίο ποίημά του, 
τό πιό μεγάλο ποίημά του σ’ άρχιτεκτονική 
καί βάθος, 
ήταν ό ϊδιός του ό θάνατος
γιά τήν Πατρίδα.

Εκείνο τό απόγευμα του Δεκεμβρίου 
τό κρύο ήταν τόσο τσουχτερό πού έκανε 
τόν Τζών Τράβερς νά σκεφτή πολλά πράγ
ματα. Βρήκε πρώτα πώς έδώ πάνω στό 
βουνό τό κλίμα του νησιού είχε μιά άπί- 
θανη όμοιότητα μέ τό δικό τους. Στό 
μικρό ψαρολίμανο τής βόρειας ’Αγγλίας 
όπου γεννήθηκε, τά μάτια του είχαν δει 
άμέτρητες κακοκαιρίες και κοσμοχαλα
σιές. ’Ακόμα καί στήν καρδιά τής ’Άνοι
ξης ό ούρανός έμενε κατσούψης κι’ άγέ- 
λαστος, βροντοψωνάζοντας κάθε τόσο τήν 
όργή του σάν γκρινιάρικο σκυλί πού τοΰ 
έδωσαν λίγη σημασία. Καί τό κρΰο; ’Έ, 
αύτό πιά τό είχε συνηθίσει. Γιατί κι’ άν 
έμοιαζαν οί κοσμοχαλασιές μέ πολύτροπα 
ξεσπάσματα ανθρώπινης άδυναμίας, τό 
κρύο έρχόταν όλόϊδιο πάντα, χαμογελών
τας Οπουλα καί δαγκάνοντας χολερικά. 
"Υστερα θυμήθηκε τούς δικούς του. Ή 
κλιματολογική συγγένεια τόν έδεσε μέ 
γνώριμες καταστάσεις κΓ άγαπημένα πρό
σωπα κΓ έτσι αύθόρμητα, χωρίς συναι
σθηματισμούς, τόν έσπρωξε νά νοσταλγή- 
ση στό ξεγέλασμα τής στιγμής. Τράβηξε 
τό χακί του μπερέ ώς τά φρύδια κΓ άπό 
τό φακιδιασμένο του πρόσωπο έμειναν νά 
κυτουν άφαιρεμένα τό σκοτάδι, δυό γαλά
ζια μεγάλα μάτια, προσγειωμένα κΓ άπο- 
νήρευτα, χωρίς κανένα σημάδι έξαιρετι- 
κής φαντασίας.

Τό αυτοκίνητο προχωρούσε άργά κ’ οί 
έφτά στρατιώτες κάθονταν βουβοί, μέ τήν 
ψυχή στό στόμα. Οί φιδωτοί δρόμοι τοΰ 
άρσενικου βουνού (Τρόοδος, τοΰ τό εί
παν) ήταν τέτοιες ώρες άρκετά έπικίνδυ- 
νοι γκρεμμοί κι’ ένέδρες άνοιγαν μπρός 
τους μιά άβέβαιη προοπτική. Σιωπούσαν. 
Ποιός νά μιλήση; Κ’ Οστερα τί νά πη; 
Ό Πίπ πού καθόταν στό τιμόνι έπρεπε 
νά’ ναι ιδιαίτερα προσεχτικός. Καθένας 
άφηνότατ στις σκέψεις του, σφίγγοντας τό 
δπλο στά γόνατα, νά μήν τού ξεφύγη στά 

άπανωτά τραμπαλίσματα τού αύτοκινήτου. 
Μέσα τους έκαιε άλλόκοτα μαρτυρικό τό 
τραγούδι τής πικρής σιωπής πού πέφτει 
ανάμεσα σέ γνώριμα πρόσωπα τήν μυστι
κή ώρα τού κινδύνου. Είναι τό πιο μαρ
τυρικό ίσως γιατί φέρνει μέσα του ακα
τονόμαστο τόν σπόρο τής στιγμής πού 
έρχεται, στήνοντάς τον τείχος άπροσπέλα- 
στο στά άναιμικά σήματα βοήθειας τοΰ 
πλησίον.

Ό Τζών Τράβερς, είκοσι χρονών, ύπάλ- 
ληλος έπαρχιώτικου μικρεμπορικοΰ στήν 
ιδιωτική του ζωή, θυμάται τό πρώτο Αύ- 
γουστιάτικο χαμόγελο τοΰ μεσογειακού 
ήλιου πού τόν χάϊδεψε ένα πρωινό στή 
Φαμαγκούστα. Τρεις μήνες πριν κΓ όμως 
θερμαίνει άκόμα τήν σκέψη του ή διάφανη 
καλωσύνη έκείνου τοΰ χαμόγελου. (Ξέ
νε, τούτο τό νησί δέν είναι σάν τά άλλα. 
Κάνε σκοπό κάθε στιγμούλα τής ζωής 
σου γιά νά έχης δικαίωμα μιά μέρα, κυ- 
τώντας τον θεό σου στά μάτια, νά Τοΰ 
πής: Στράγγισα, Κύριε, τήν χίμαιρα τής 
ζωής ώς τήν τελευταία σταγόνα. ’Άλλο 
δέν μένει στό ποτήρι μου....)

Κατεβαίνει τά σκαλιά τοΰ πλοίου φορ
τωμένος μέ τόν στρατιωτικό του έξοπλι- 
σμό. Πίσω, κάποιος παραπάτησε κΓ έπε
σε πάνω του.

«Μέ συγχωρείς».
«Δέν είναι τίποτα».
ΚυτοΟν κ’ οί δυό ψηλά τήν άνέφελη 

απλωσιά.
«'Ωραίος καιρός».
«Ναί, ώραΐος καιρός», λέει ό άλλος 

κΓ έχει διάθεση γιά κουβέντα. «Τίποτα δέν 
σέ προδιαθέτει γιά δτι πρόκειται νά ρθή... 
Φαίνεται ειρηνικό τό Νησί τοΰ Τρόμου...». 
Μέσα στήν άμηχανία του μοιάζει παιδάκι 
πού πάει στήν πρώτη του σχολική έκδρο- 
μή.

Ο στρατιώτης Τζών Τράβερς μπλέκε
ται άσχημα μέσα στό άνακάτωμα τών I-
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διών του έρωτηματικών. Είναι πολλά 
πράγματα πού δέν χωρούν στό κεφάλι του. 
Δέν μπορεί νά καταλάβη, γιά παράδειγμα, 
που βρήκαν τή δύναμη οί λίγοι κάτοικοι 
τού νησιού νά ξεσηκωθούν εναντίον τής 
αύτοκρατορίας τους. "Η, πώς στάθηκε δυ
νατό νά χρησιμοποιήσουν βία, αυτοί πού 
άπό πατέρα σέ γιό έζησαν κάτω άπό τήν 
ειρηνευτική ματιά τού ξανθού ήλιου. Ή 
μήτρα τού κακού τού μένει τυραννικά α
σύλληπτη.

Κάποτε αλληλογραφούσε μ’ ένα συνο
μήλικό του παιδί άπό τό νησί. Είχε ένα 
μακρύ, δυσκολοπρόφερτο όνομα πού τέ- 
λειωνε σέ «ίδης». Τοΰ είχε στείλει καί τήν 
φωτογραφία του. Ψηλό, καστανό παιδί μέ 
τόν άέρα φυσικής εύγενείας διάχυτο στό 
παρουσιαστικό του. 'Ως τά δεκαεφτά τους, 
πού άρχισαν οί φασαρίες στό νησί, άλλη- 
λογραφούσαν ταχτικά κι άντάλλαζαν 
γραμματόσημα. Μιά μέρα πήρε άναπάντε- 
χα ένα άνήσυχο γράμμα.

«Πολλά πράγματα θ’ άκούσετε γιά 
μάς έδώ», τού έγραφε ό άλλος. 
Πολλές πράξεις μας θά παρεξηγη- 
θούν σέ βαθμό πού ίσως ν’ άρχίσετε 
νά μάς βλέπετε ούσιαστικά άλλαγ μένους. 
Τρέμω στήν σκέψη μιας τέτοιας άδικίας 
πού θά συνέβαινε τήν στιγμή πού έμείς μέ
νουμε γιά σας ή ίδια πάντα ζεστή καρδιά. 
Πίστεψέ με, κάθε φορά πού ένας άπό σάς 
πεθαίνει, είμαστε έμεΐς οί ίδιοι πού πεθαί
νουμε, είμαστε έμείς οί ίδιοι πού μειωνό
μαστε ψυχικά. Πολεμούμε δμως γιά κάτι 
πού έσεις δέν θά νοιώσετε γιατί ποτέ δέν 
τόν στερηθήκατε πραγματικά. Καμμιά θυ
σία δέν θά είναι πολύ μεγάλη προκειμέ- 
νου νά τ’ άποκτήσουμε».

’’Ήταν τό τελευταίο γράμμα πού πή
ρε άπό τόν φίλο του τού νησιού. Δέν τού 
κράτησε κακία γιατί διάκοψε έτσι ξαφνι
κά. Τώρα πού τόν ξαναζεί στήν σκέψη του, 
τόν βλέπει άκόμα ένα καλότροπο, εύγενι- 
κό παιδί δπως καί τότε.

Ό ύπεύθυνος άξιωματικός έπί τής «ει
δικής έξασκήσεως πρός δραστικωτέραν 
άντιμετώπισιν τής τρομοκρατίας» τό είχε 
δηλώσει κατηγορηματικά: Δυό χρόνια 
κλεφτοπόλεμος στό ένεργητικό τοΰ άντι- 
πάλου είναι ένας σοβαρός λόγος προφυ- 
λάξεως. «Ό έχθρός», είπε χαρα
κτηριστικά, «είναι μιά σπείρα θρα
σύδειλων δολοφόνων έν ψυχρω, τής 
όποιας ή δύναμις θά ήτο άνόητον νά 
ύποτιμηθή». ’Έπρεπε δλοι τους νά είναι 

πολύ προσεχτικοί. Υπήρχε πρός τούτο ή 
ρητή διαταγή τού άρχηγείου, ν’ άποφεύ- 
youv οί στρατιώτες τήν συχνή και πέραν 
τού καθήκοντος έπαφή μέ τούς έλληνόφω- 
νους κατοίκους τού νησιού πού, άλλος λί
γο, άλλος πολύ, είχαν τις συμπάθειές τους 
γιά τούς έπαναστάτες. (Αύτό τό τελευταίο 
έβαλε τόν Τζών Τράβερς σέ σκέψεις. Κά
πως δύσκολα χωρούσε στό κεφάλι του πώς 
μιά σπείρα δολοφόνων μπορούσε νά ύπο- 
λογίζη στήν ύποστήριξη τών νησιωτών. Ό 
άξιωματικός δμως, είχε παραλείψει ν’ ά- 
ναφερθή πιο διεξοδικό πάνω σ’ αύτό τό 
σημείο).

Τέλος πάντων, καταλάβαινε κι ό ίδιος 
πώς δλες αύτές οί σκέψεις δέν τόν έφερ
ναν πουθενά. "Οσοι ήταν σέ θέση νά δώ
σουν μιάν άπάντηση στά έρωτηματικά του, 
δέν ήταν διατεθειμένοι νά μιλήσουν. ’Έμε
νε λοιπόν νά κλείση τά μάτια στό έσωτε- 
ρικό μέτωπο καί νά συνηθίση κι αύτός νά 
βλέπη τήν γύρω πραγματικότητα έπαγ- 
γελματικά καί μέ τήν κρύα άδιαφορία τού 
ύπαγορευμένου καθήκοντος.

Έκεΐ πού τό αύτοκίνητο έσερνε άγκο- 
μαχώντας τό βαρύθυμο φορτίο του, δέχτη
κε άπροσδόκητα σέ μιά στροφή καταιγι
σμό πυροβολισμών άπό τά δεξιά τού δρό
μου. Οί στρατιώτες ρίχτηκαν μεμιάς αύ- 
θόρμητα στο πάτωμα γιά νά προφυλα- 
χτούν, ένώ τό αύτοκίνητο κατρακυλούσε 
μέ θόρυβο μέσα στό άριστερό χαντάκι. Ό 
λοχίας A. Κ. Τζόουνς πού διοικούσε τό ά- 
πόσπασμα, ύστερα άπό μιά πρόχειρη έξέ- 
ταση άπωλειών — «εύτυχώς τίποτε τό σο
βαρό έξ αιτίας τής πολύ μειονεκτικής θέ- 
σεως ένέδρας τών έπιτεθέντων» — άνα- 
σύνταξε γρήγορα τούς συγχισμένους 
στρατιώτες του, κι ώργάνωσε τήν άντεπί- 
θεση άπό τό μισόγερτο αύτοκίνητο.

Οί άγνωστοι, πού κρύβονταν σέ προχει- 
ροφτιαγμένες θέσεις πίσω άπό ένα μεγάλο 
βάτο, πρέπει νά ήταν τέσσερεις ώς πέντε: 
"Ενα έλαφρό αύτόματο καί τρία—τέσσερα 
κυνηγετικά. Σέ λίγο άρχισαν νά υποχω
ρούν μέσα στό δάσος, πράγμα πού έδωσε 
εύκαιρία στούς στρατιώτες νά διασχίσουν 
μέ πολλή προφύλαξη τόν δρόμο καί ν’ 
άρχίσουν μιά στενώτερη καταδίωξη. Τό 
σούρουπο έπεφτε άχνό καί ή όρατότητα 
γινόταν δλο καί πιό δύσκολη.

Ό Τζών Τράβερς, χωρίς καλά νά τό 
καταλάβη, ξέκοψε άπό τούς άλλους πρός 
τά πλάγια καί βρέθηκε μόνος. ’Από τήν 
θέση πού βρισκόταν χωμένος άκουε προ- 

στεκτικά τούς πυροβολισμούς καί τά κλα
διά πού έσπαζαν γύρω του. Νά προχωρή- 
ση.. Κι άν έπεφτε πάνω στούς έπαναστά
τες, τί μπορούσε νά κάμη αύτος ένας 
μπρός σέ τόσους; (Τέτοιες στιγμές ό έαυ- 
τός ξεγυμνώνεται άπο τήν φτιαχτή, συμ
βατική προσωπικότητα καί μένει πρόσωπο 
μέ πρόσωπο μέ τήν ίδια του τή ψυχή,, το 
ένστικτο. "Ενα άπειροελάχιστο κομματά
κι χρόνου κρίνει τόν ηρώα ή τόν λιποτά
κτη). ’Αποφασίζει νά μείνη.

Δεκαπέντε μέτρα μπρός του άνοίγουν 
άπροσδόκητα τά κλαδιά καί παρουσιάζε
ται κάποιος. ’Έχει γυρισμένη τήν ράχη 
καί πυροβολεί μέ κυνηγετικό πρός τήν κα
τεύθυνση τού δρόμου. 'Ο κρυμμένος στρα
τιώτης μόλις προφταίνει νά δή τρεις άλ
λες σκιές νά χάνωνται μέσα στό άραιό 
σκοτάδι. Φαίνεται πώς άφήνουν έκείνον νά 
τούς καλύψη τήν ύποχώρηση. Μέ τρεμά- 
μενο χέρι σημαδεύει τόν άγνωστο πού ύ- 
ποχωρώντας πλησιάζει. "Ενας άκόμα πυ
ροβολισμός μέσα στούς τόσους κι ό άγνω
στος γέρνει στό πλάϊ καί πέφτει μέσα 
στούς θάμνους.

Ό στρατιώτης Τζών Τράβερς τά έχει 
κυριολεκτικά χαμένα. Πόσο διάρκεσε ή 
στιγμή αύτή, δέν ξέρει. Τού φαίνεται αιώ
νες.

Συνέρχεται άπό τήν νάρκη του καί σάν 
τό νευρόσπαστο τινάζεται πάνω νά φύγη. 
θέριεψε πάλι μέσα του τό βαρβαρικό τρα
γούδι τού ένστικτου.

’Ένοιωσε τότε ένα άκαθόριστο συναί
σθημα μουδιάσματος νά τόν τυλίγη. Πήγε 
νά προχωρήση μά τά πόδια του δέν τόν 
έπαιρναν. Κι έπεσε βαρύς στό χώμα χά
νοντας τις αισθήσεις του.

Συνήλθε μέ τό μάτι καρφωμένο στό 
κόκκινο, άμυδρό φωτάκι πού κουνιόταν 
ψηλά, πάνω άπό τό κεφάλι του. Κάτι τοΰ 
έλεγε πώς ταξίδευαν. Ό ώμος του τόν 
πονουσε φοβερά. Πλάϊ του κάποιος βογ- 
γοΰσε δυνατά καί παραμιλούσε σέ μιά 
ξένη, άκατάληπτη γλώσσα.

'Ο πληγωμένος στρατιώτης κύταξε μέ 
πολύ κόπο πάνω άπό τόν άριστερό του 
ώμο κι’ είδε στό πλαϊνό φορείο ένα καστα
νό παλληκάρι κάπου στή δική του ήλικία. 
Αύτός ήταν λοιπόν πού έκανε τόν θόρυβο. 

Λίγο, λίγο άρχισε νά συναρμολογή τά γε
γονότα καί νά καταλαβαίνη τί είχε συμ- 
βή. 'Η άπρονοησία του νά μείνη άκάλυ- 
πτος μπρός στόν άντίπαλο ήταν άδικαιολό- 
γητη. Τυχερός πού δέν έπαθε χειρότερο 
κακό. Κι αύτός ό άγνωστος; Ό «θρασύ
δειλος δολοφόνος» πού δέχτηκε νά καλύψη 
τούς συντρόφους του μ’ ένα κυνηγετικό ! 
Τοΰ μπήκε μιά άλλόκοτη ιδέα: Καθόλου 
παράξενο αν τό παλληκάρι έχει ένα μα
κρύ, δυσκολοπρόφερτο όνομα πού νά τε- 
λειώνη σέ «ίδης».

Ξαφνικά τοΰ ήρθε νά τόν φωνάξη, νά 
τοΰ πή (άν έκείνος μπορούσε νά καταλά
βη, στήν κατάσταση πού βρισκόταν) πόσο 
λυπόταν γιά τις άτυχες συνθήκες τής 
συναντήσεώς τους. ’Αδερφέ μου, νά τοΰ 
έλεγε μέ δλη τή φυσικότητα τής άρρη
της άδελφότητας του πόνου πού τούς έ
δενε, έγώ σέ πλήγωσα, συγχώρεσέ με. 
’Άν ήταν δυνατό νά μή σέ συναντούσα 
ποτέ. "Ομως συναντηθήκαμε καί δέν μπο
ρούσε νά γίνη άλλοιώς: ’Ή έσύ, ή έγώ... 
■’Ήταν ή άδυναμία τής στιγμής...

Αύριο, ό στρατιώτης Τζών Τράβερς, 
είκοσι χρονών, ύπάλληλος σ’ έπαρχιώτικο 
μικρεμπορικό στήν ιδιωτική του ζωή, θά 
σταθή εύθυτενής μπρός στό σύνταγμά του 
τήν ώρα πού ό άξιωματικός θά διαβάζη 
μέ ύφος τελετουργικό τήν έπίσημη διακή
ρυξη:

«...Καί εις τόν στρατιώτην Τζών Τρά
βερς, έκ...’ δστις μόνος καί μέ κίνδυνον 
τής ιδίας αύτοΰ ζωής έπέτυχε νά ύπερφα
λαγγίση έπιτεθέντας τρομοκράτας καί νά 
πληγώση ένα έξ αύτών, τραυματισθείς 
πρός τούτο εις τόν δεξιόν ώμον, άπονέ- 
μεται......

Πάνω ό ήλιος θά γελά δπως πάντα γε
μάτος καλωσύνη. Καί σέ κάποιο κελλί τών 
φυλακών τής Λευκωσίας, ένα καστανό 
παλληκάρι θά μετρά τήν ζωή του σέ μέρες, 
ώρες καί λεπτά.

«θεέ μου, είναι λοιπόν πικρός ό 
καρπός κι δταν άκόμα κάνης τό καθήκον 
σου ;»

Νοιώθει τόσο άδειος άπό κάθε περιεχό
μενο.

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ
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ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΠΙΕΡΙΔΟΥ

Η ΑΑΤΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ον ΚΑΙ 19ον ΑΙΩΝΑ

Στούς Μεσαιωνικούς χρόνους ή λαϊκή τέχνη (υφαντική, κεντητική κ.λ.π.) 
στήν Κύπρο βρισκόταν σέ μεγάλη ακμή. 'Η Λευκωσία κι’ ή ’Αμμόχωστος 
ήσαν μεγάλα εμπορικά κέντρα κι’ οί αγορές τους φημισμένες σ’ όλη τήν ’Ανα
τολή. Στις πόλεις αύτές πουλιόντουσαν όχι μόνο ξένα εμπορεύματα, 
πού έφερναν άπό τήν ’Ανατολή άλλά καί ύφάσματα, πού ύφαιναν στήν Κύπρο.

Οί Λουζινιανοί είχαν ιδρύσει εργαστήρια ύφαντικής καί βαφεία1 όπου 
ύφαιναν καί έβαφαν τά μεταξωτά καί μάλλινα ύφάσματα, πού προορίζονταν 
γιά τίς Κυπριακές άγορές καί γιά εξαγωγή. Τά μάλλινα καμελότα, τά μετα
ξωτά έξάμιτα κι’ οί καμουχάδες, τά μεταξωτά κεντημένα μέ χρυσή κλωστή 
ήσαν ύφάσματα πολύτιμα, πού γινόντουσαν στήν Κύπρο όχι μόνο γιά νά 
πουληθούνε στή Λευκωσία καί τήν ’Αμμόχωστο άλλά καί γιά νά εξαχθούν 
καί νά πουληθούν στις άγορές τής ’Ανατολής καί τής Δύσης.

1. Mrs Scott Stevenson “Our home in Cyprus” London (1880) σελ. 16.
2. Mrs Lewis “A lady’s impression on Cyprus, 1893” London (1894) σελ. 194
3. G. M a r i t i “Travels in the island of Cyprus” (transi, from the Italian by Cl. 

Cobham, Nicosia 1895) σελ. 55.

Τό τέλος όμως τής Φραγκοκρατίας φέρνει καί τήν παρακμή καί τήν τελική 
εξαφάνιση τής ύφαντουργίας, γιά τήν οποία ή Κύπρος ήταν τόσο όνομαστή.

Ή λαϊκή χειροτεχνία έμεινε άνεξάρτητη άπό τή μεγάλη βιομηχανική πρόοδο 
τού Μεσαίωνα καί περιορίστηκε στό νά συνέχιση τήν τέχνη τής παράδοσης 
μέ τήν μορφή τής οικοτεχνίας καί βιοτεχνίας. Οί γυναίκες στά σπίτια τους 
κι’ οί άνδρες στά μαγαζιά τους κατασκεύαζαν διάφορα εϊδη, πού έπρόκειτο 
νά χρησιμοποιηθούν γιά τό νοικοκυριό στό σπίτι ή γιά νά πουληθούνε στις 
άγορές γιά τήν ντόπια κατανάλωση. Ή ύφαντική, τό κέντημα, ή ραπτική 
ήσαν γυναικείες άσχολίες, ενώ οί άνδρες, άσχολούνταν μέ τή ξυλογλυπτική, 
άργυροχοια, βυρσοδεψία, χαλκουργία καί άλλα επαγγέλματα.

Κάθε επαρχία είχε εμπορικό κέντρο τήν πρωτεύουσά της. Στήν Πάφο 
ήταν τό Κτήμα στή Λάρνακα ή Σκάλα, όπου ζούσανε οί περισσότεροι έμποροι, 
πού άσχολούνταν μέ τήν εξαγωγή τού βαμβακιού καί τού μαλιού. ’Αλλά 
έκείνη τήν εποχή ή Λευκωσία ήταν τό μεγαλύτερο εμπορικό καί χειροτεχνικό 
κέντρο.

Σ’ όλες τίς πόλεις τά «παζάρια» ήσαν τά μέρη όπου συγκεντρωνόταν ή 
εμπορική κίνηση κι’ ή γεωργική παραγωγή τού τόπου. Τό πιό μεγάλο 
παζάρι ήταν τής Λευκωσίας, όπου κάθε επάγγελμα είχε καί τό δικό του δρόμο 1 2 3 
Οί χρυσοχοϊ, οί βυρσοδέψες, 3 οί πογιατζήδες, οί καζαντζήδες, οί σταμπατζή-

1. Mas Latrie «Histoire de File de Chypre... Vol III : Documents (II) σελ. 244-5, 490.
2. ‘H πολιτεία για νά κάμνη μέ μεγαλύτερη ευκολία τόν έλεγχο τών έμπορευομένων, 

έπέβαλλε στους τεχνίτες, πού είχαν τό ίδιο επάγγελμα ν’ ανοίγουν τά εργαστήριά τους σέ 
όρισμένη συνοικία ή δρόμο, σύμφωνα μέ παλαιό έθιμο. Βλ. Φ. Κουκουλέ «Βυζαντινών 
βίος καί πολιτισμός» τ.Β! (1948) σ. 237.

3. Τούς έλεγαν «ταμπάκηδες» μέ τήν Τουρκική ονομασία όπως κι’ άλλους τεχνίτες, τούς 
πογιατζήδες, καζαντζήδες κ.λ.π.

δες ήσαν συγκεντρωμένοι σέ ορισμένο δρόμο. Κάθε Παρασκευή γινόταν στή 
Λευκωσία σέ ορισμένο μέρος καί τό γυναικοπάζαρο.

Οί Τούρκοι μέσα στις πόλεις ζούσανε σέ ξεχωριστές γειτονιές μέσα όμως 
στά παζάρια, έργαζόντουσαν μαζί μέ τούς "Ελληνες στά διάφορα επαγγέλ
ματα. Οί "Ελληνες είχαν ιδιαίτερη ικανότητα στήν χρυσοχοΐα, ξυλουργική, 
κατεργασία δερμάτων καί στό κτίσιμο. ’Αντίθετα οί Τούρκοι ήσαν καλοί 
σταμπατζήδες, σαμαράδες, παπουτζήδες.

Στούς περιηγητές, πού έπισκέφθηκαν τή Λευκωσία μέσα στόν 18ον - 19ον 
αιώνα έκαναν μεγάλη εντύπωση τά παζάρια της, γιά τά όποια μάς δίδουν 
ωραιότατες περιγραφές.

Φθάσαμε στή Λευκωσία γράφει ή Mrs. Scott Stevenson τό 18791 καί 
μπήκαμε στήν πόλη μέσα άπό μιά άψιδωτή σκοτεινή είσοδο σ’ ένα λαβύρινθο 
άπό στενούς δυσκολοδιάβατους δρόμους. Πρώτα μπήκαμε στό δρόμο πού 
ήσαν τά εργαστήρια τών βυρσοδεψών, μετά στό δρόμο μέ τά εργαστήρια 
τών πογιατζήδων όπου νερό χρωματισμένο κόκκινο καί μαύρο έτρεχε στά 
αυλάκια άνάμεσα στά πόδια μας, μετά περάσαμε στό παζάρι τών χαλκωματά
δων καί τών κατασκευαστών κουδουνιών, πού μάς ξεκούφαναν μέ τά κτυπή
ματα τών σφυριών καί όταν στρίψαμε δεξιά φθάσαμε στήν άγορά τών λαχα
νικών, όπου είδαμε τοποθετημένα τά διάφορα φρούτα σέ σωρούς πάνω στή 
γή. Στό άλλο στρίψιμο βρισκόταν ή άγορά τών κρεοπωλών κι’ άντίκρυ 
άπό μακρυά είδαμε τό γυναικοπάζαρο μέ τίς γυναίκες καθισμένες στή γή καί 
σκεπασμένες μέ λευκά πέπλα νά έχουν μπροστά τους σωριασμένα τά ντόπια 
ύφάσματα. Τούς στενούς δρόμους, συμπληρώνει ή ίδια, τούς λένε παζάρια 
καί στό κάθε ένα βρίσκονται μαζεμένοι όλοι άπό τό ίδιο επάγγελμα. Τούτο 
είναι πολύ βοηθητικό γιά τόν ξένο επισκέπτη. ’Επίσης μιά άλλη περιηγήτρια2 
μάς άφησε τήν άκόλουθη περιγραφή γιά τό γυναικοπάζαρο. «Τίποτα δέν 
είναι τόσο διασκεδαστικό άπό τού νά σεργιανά κανείς μέσα στά παζάρια τής 
Λευκωσίας πρό πάντων τήν Παρασκευή, πού οί γυναίκες άπό τά περίχωρα 
έρχονται επάνω σέ ζώα στήν πόλη γιά νά πουλήσουνε διάφορα πράγματα. 
Τίς βλέπομε νά κάθονται καταγής τριγυρισμένες άπό τά ύφάσματα, πού τά 
ύφαναν οί ίδιες : μεταξωτά, βαμβακερά, ταϊστά, μεταξωτά λεπτά μαντήλια 
κεντημένα μέ χρυσό καί γαρνιρισμένα στις άκρες μέ νταντέλλες, πορτοφόλια 
στολισμένα μέ πολύχρωμες χάνδρες, κεντημένες τσάντες, κεντημένες ζακέττες 
καί άλλα διάφορα μικροπράγματα.

Ή ύφαντική ήταν ή σπουδαιοτέρα άσχολία τών γυναικών στις πόλεις 
καί στά χωριά. "Υφαιναν διάφορα ύφάσματα βαμβακερά, μεταξωτά, 
μάλλινα, πού τά χρησιμοποιούσανε γιά τήν ενδυμασία καί γιά τό 
νοικοκυριό τους.

Ή Λευκωσία ήταν μεγάλο κέντρο ύφαντικής. Οί ξένοι επισκέπτες έγραψαν 
μέ θαυμασμό γιά τά βαμβακερά καί τά μεταξωτά ύφάσματα, πού ύφαιναν στήν 
πόλη. Ό G. Mariti3, πού ήλθε κι’ έμεινε στήν Κύπρο άπό τό 1760 - 1767 
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γράφει ότι «καί τώρα άκόμα, πού τό νησί είναι πτωχό κι’οί τέχνες έχουν σχεδόν 
παρακμάσει, στή Λευκωσία υπάρχει κάποια κίνηση γύρω άπό τό εμπόριο 
τών βαμβακερών υφασμάτων, πού άλλα ύφαίνουν μέσα στή Λευκωσία κι’ άλλα 
στά προάστεια.»

’Όχι μόνο γιά τά βαμβακερά άλλά καί γιά τά μεταξωτά ύφάσματα ή 
Λευκωσία ήταν όνομαστή. Ό Κυπριανός1 άναφέρει ότι τό «ράζο» ήταν 
ύφασμα, πού γινόταν στή Λευκωσία άπό μετάξι καί βαμβάκι σέ διάφορα 
χρώματα κι’ ό Mariti1 2 3 προσθέτει ότι τό «ραζέττι» δέν ήταν ύφασμα γιά 
τοπική κατανάλωση μόνο άλλά καί γ ά εξαγωγή.

1. Φ. Κουκουλε εν. ά. σ. 186 αναφέρει ότι οί «βαφείς μετεχειρίζοντο φυτικός μάλλον 
ουσίας, ένίοτε όμως, ιτρός βαφήν τής μετάξης καί αίμα»

2. ’Αρχ. Κυπριανού ένά σελ. 540.
3. Mrs Lewis εν. ά σελ. 203.
4. Franz von Lorer “Cyprus historical and descriptive (with much addition 

al matter by Mrs Batson Joyner) London (1878) σελ. 199.
5. Κυπριανός εν. ά. σελ. 540.

Ύφαιναν στή Λευκωσία μεταξωτά ύφάσματα δ άφορα γιά εσώρουχα, 
φορέματα καί φούστες γυναικείες, ζώνες καί μαντήλια τής κεφαλής3 καί ταϊστά 
άπό μετάξι καί κουκουλλάρικο νήμα σέ διάφορα σχέδια. Μέ τά ταϊστά έραβαν 
οί γυναίκες εσώρουχα, πουκάμισα μακρυά, πού τά στολίζανε μέ νταντέλλες. 
Ή Lady Brassey (1878)4 άναφέρει ότι ό Sir Garnet Wolseley έστειλε ένα 
πουκάμισο άπ’ αύτό τό ταϊστό ύφασμα στή βασίλισσα Βικτώρια σάν δείγμα 
τής Κυπριακής ύφαντικής. Τής άρεσε εξαιρετικά καί παρήγγειλε δύο άκόμα. 
Ή γυναίκα, πού τό ύφανε ήταν πλούσια κόρη τής Λευκωσίας κΓ ό πατέρας 
της είχε μεγάλη κοινωνική θέση. Κι’ ή Lady Brassey συμπληρώνει τήν παρα
τήρησή της μέ τά εξής : Ή ύφάντρια ήταν πολύ πρακτική γυναίκα κι’ ούτε 
θέλησε νά προσφέρη τό φόρεμα σάν δώρο άλλά έδωσε αύστηρές οδηγίες στήν 
ύπηρέτρια, πού έφερε τό δέμα νά μήν τό άποχωρισθή προτού πάρει τά χρήματα

Άκόμα καί σήμερα ή Λευκωσία διατηρεί τή φήμη σάν κέντρο ύφαντικής 
βαμβακερών καί μεταξωτών ύφασμάτων.

Τά μεταξωτά ύφάσματα ήσαν τις περισσότερες φορές άβαφα, ύπήρχαν 
όμως καί χρωματιστά καί άλλα ριγωτά. "Ομως όλοι οί ξένοι συμφωνούν 
πώς τά πιό ώραϊα μεταξωτά ύφάσματα ήσαν εκείνα, πού είχαν τό φυσικό 
χρώμα τού μεταξιού.

Τά ύφάσματα καί κυρίως τά βαμβακερά ή τά βαμβακερά μέ μετάξι τά 
έβαφαν σέ διάφορα χρώματα. Τό κόκκινο ήταν τό ώραιότερο καί τό πιό 
συνηθισμένο χρώμα καί παραγόταν άπό τό «ριζάρι». Στήν Κύπρο καλλιερ
γούσανε πολύ μέσα στόν 18 - 19ον αιώνα τό ριζάρι, πού τό χρησιμοποιούσανε 
γιά τήν παραγωγή τής κόκκινης βαφής καί γιά εξαγωγή. Μεγάλες εκτάσεις 
γής στήν περιοχή Μόρφου, Άμμοχώστου καί Λάρνακας ήσαν καλλιεργημένες 
μέ ριζάρι. Είναι όπως γράφει ό Mariti 5 κι’ άλλοι μεταγενέστεροι περιηγητές 
ένα άπό τά σπουδαιότερα προϊόντα τής Κύπρου. Οί Κύπριοι τ’ ονόμαζαν 
«πογιά» ή «λιζάρι», μέρος τής παραγωγής εξαγόταν στή Γαλλία, Άλεξανδρέττα 
καί Γίερσία καί τό ύπόλοιπο έμενε γιά τις άνάγκες τής Κυπριακής άγοράς.

Οί πογιατζήδες τής Λευκωσίας ήσαν οί καλύτεροι σ’ όλη τήν Κύπρο. 
Άπό όλα τά μέρη τού νησιού στέλλονταν ύφάσματα γιά νά βαφούν στή 
Λευκωσία. "Ενα ώραϊο βαμβακερό ύφασμα κόκκινο μέ τό όνομα Bucassini 
πουλιόταν στή Λευκωσία τήν εποχή τού Mariti. ΤΗτα βαμμένο μέ «πογιά» 
(ριζάρι) άνακατεμένη μέ αίμα1 βοδιού γιά νά μή ξεφάφη. Ό τρόπος τής 
βαφής ήταν τό μυστικό τής δουλειάς τών πογιατζήδων τής Λευκωσίας. Τό 
«βένετο» χρώμα ήταν άπό λουλάκι (indigo), πού είσαγόταν στήν Κύπρο σέ 
μεγάλες ποσότητες.

Ή ραπτική ήταν κι’ αύτή τέχνη γιά τήν οποία φημιζόταν ή Λευκωσία. 
’Όχι μόνο οί γυναίκες άλλά κι’ οί άνδρες ήσαν όνομαστοί ραφτάδες, πού έραβαν 
καί κεντούσαν τις καλές φορεσιές, τις γυναικείες σάρκες, τά άνδρικά γελέκια καί 
ζιμπούνια, πού φορούσανε σ’ όλη τήν Κύπρο. Τό ύφασμα ήταν εγχώριο, 
στις καλές όμως φορεσιές μάλλινο εξωτερικό, τσόχα μαύρη (τσουφά όπως τήν 
λέγανε στήν Κύπρο) ή βελούδο καί τά κεντήματα γινόντουσαν μέ «τέλια» 
ή μετάξια μέ πολλή τέχνη άπό τούς ραφτάδες τής Λευκωσίας.

Ή Λευκωσία φημιζόταν γιά τό κέντημα μέ μετάξι καί χρυσό επάνω σέ 
λεπτά ύφάσματα λινά καί μεταξωτά καί ήταν άποκλειστικά γυναικεία εργασία. 
«Βέλα ή σάλια μεταξωτά εύμορφα δουλεμένα καί ζώναι γίνονται καί εις 
Λευκωσίαν» γράφει ό Κυπριανός2 γιά τά είδη τών κεντημάτων, πού 
έκαναν στήν εποχή του οί γυναίκες τής Λευκωσίας.

Τό κέντημα όμως άπό μετάξι, πού δέν γινόταν μόνο στή Λευκωσία άλλά 
καί σ’ άλλα μέρη τής Κύπρου ξεχάστηκε σιγά σιγά κι’ οί περιηγήτριες, πού 
ήλθαν στή Κύπρο τόν 19ον αιώνα δέν βρήκαν παρά ελάχιστα δείγματα άπό 
τήν παλιά τέχνη. .Καί ή Mrs Lewis τό 1893 3 γράφει μέ κάποια θλίψη γιά τήν 
παρακμή αύτής τής ώραίας τέχνης. «Τά κεντήματα, πού έκαναν μέ τήν 
μεταξωτή κλωστή, πού είχαν θαυμάσιους χρωματισμούς καί εξαιρετικά λεπτή 
δουλειά καί γιά τά όποια ή Κύπρος φημιζόταν σάν μεγάλο κέντρο, ξεχάστηκαν 
καί δέν ύπάρχει σήμερα καμμιά γυναίκα πού νά μπορή νά τά κεντήση.»

’Επίσης στή Λευκωσία οί γυναίκες ήσαν όνομαστές γιά τις μπιμπίλες τοΰ 
βελονιού καί τις νταντέλλες τοΰ σμιλιοϋ. ’Άλλος περιηγητής τό 1878 4 θαυμάζει 
τις νταντέλλες, πού έκαναν στή Λευκωσία οί Έλληνίδες καί πού μποροΰσαν 
νά συγκριθοΰν μέ τις ωραιότερες Εύρωπαϊκές νταντέλλες.

"Ενα είδος τέχνης, πού κι’ αύτό είχε κέντρο τή Λευκωσία ήταν τό 
σταμπάρισμα τών βαμβακερών ύφασμάτων. «Παννία σταμπαρισμένα διά 
παπλώματα καί προσκεφαλάδες διαφοροχρωμάτιστα γίνονται εκλεκτά καί 
ζηλωτά εις άλλους τόπους διά τό επιτήδειον τών τεχνητών» γράφει ό Κυπρια
νός 5 γι’ αύτή τήν τέχνη. Τό σταμπάρισμα γινόταν μέ ξύλινες στάμπες σκα-

1. ’Αρχιμανδρίτου Κυπριανού «Ιστορία Χρονολογική τής Νήσου Κύπρου» 
Ένετίησιν (1788) σελ. 540.

2. Mariti εν. α σελ. 144.
3. Albert Gaud r y “Recherches Scientifiques en Orient” Paris (1855) 

σελ. 277.
4. Lady Brassey “Sunshine and storm in the East or Cruises to Cyprus and 

Constantinople” London (1881) σελ. 302.
5. Mariti εν ά. σελ. 86.
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λίστες σέ διάφορα σχέδια και όπως αναφέρει ό Clarke1 2 3 1 τό 1813 δέν διέφερε 
άπό τό τύπωμα τών βαμβακερών υφασμάτων στήν ’Αγγλία, μόνο πού στή 
Λευκωσία οί στάμπες ήσαν πολύ βαρειές καί άτεχνες. ’Άν μαθαίναμε, προσθέ
τει ό Clarke, τό μυστικό τής βαφής θά ήταν πολύτιμη άνακάλυψη διότι τά 
χρώματα όχι μόνον δέν ξεβάφουν άλλά μέ τό πλύσιμο γίνονται ζωηρότερα.

1. Ed. Daniel Clarke "Travels in various countries of Europe, Asia and 
Africa” London (1813) σελ. 355.

2. Mrs Scott Stevenson ευ. ά. σελ. 58.
3. Mrs Lewis εν. à. σελ. 196. 1. Clarke εν. ά. σελ. 353.

Στήν Κύπρο είσάγονταν άπό τήν ’Αγγλία βαμβακερά ύφάσματα άσπρα 
φθηνά, πού τά σταμπάριζαν οί τεχνίτες στά εργαστήρια τής Λευκωσίας. 
Τά σχέδια ήσαν διάφορες συνθέσεις λουλουδιών καί τά ύφάσματα χρησίμευαν 
γιά κουρτίνες, παπλώματα, μαξιλάρια καί σκεπάσματα ντιβανιών. Τά 
πουλούσανε στήν Κύπρο άλλά φαίνεται ότι τά σταμπάτα τής Κύπρου ήσαν 
περιζήτητα στήν ’Ανατολή, στήν Τουρκία, Συρία όπου εξάγονταν καί που
λιόντουσαν σέ πολύ καλή τιμή. Τό σταμπάρισμα ήταν κατ’ εξοχήν δουλειά 
τών άνδρών.

Στή Λευκωσία καί τά περίχωρα βρισκόταν σέ άκμή καί άλλο είδος τέχνης 
ή κατεργασία κι’ ή βαφή τών δερμάτων. Οί βυρσοδέψες τής Λευκωσίας ήσαν 
πολύ ικανοί τεχνίτες κι’ έβαφαν τά δέρματα σέ ώραϊα λαμπρά χρώματα 
κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, πού μπορούσαν νά συγκριθούν μέ τά δέρματα τού 
Μαρόκκου. Τά χρησιμοποιούσαν γιά τήν κατασκευή παπουτσιών στήν 
Κύπρο καί γιά εξαγωγή στήν Τουρκία. Ή κατασκευή παπουτσιών ήταν 
στήν Κύπρο τόν 19ον αιώνα πολύ άνθηρά βιοτεχνία. Χαρακτηριστικά είναι 
όσα γράφει ή Mrs. Scott Stevenson 2 μετά άπό μιά επίσκεψή της στό πανηγύρι 
τής Λαπήθου. «Σέ μιά ολόκληρη σειρά καθόντουσαν εκείνοι, πού πουλούσανε 
τά παπούτσια, μεγάλα καί μικρά, ψηλά, χαμηλά, μυτερά, τετράγωνα, μέ 
δέρμα άκατέργαστο ή κατεργασμένο, κεντημένα ή σκέτα, κόκκινα, κίτρινα, 
καφέ καί μαύρα. ’Έβλεπε κανείς έκεϊ μεγάλη ποικιλία παπουτσιών διότι 
ή τέχνη αύτή βρίσκεται σέ μεγάλη άκμή στή Κύπρο καί τά Κυπριακά παπούτσια 
πουλιούνται σ’ όλη τήν ’Ανατολή.

Ή χαλκουργία κι’ ή χρυσοχοΐα ήσαν πολύ άνεπτυγμένες στή Λευκωσία 
στήν εποχή έκείνη. Τά μαγαζιά τών καζαντζήδων καί τών κουγιουμτζήδων, 
όπως τούς ονόμαζαν μέ τις Τουρκικές ονομασίες, βρισκόντουσαν σέ ορισμένους 
δρόμους μέσα στά παζάρια τής Λευκωσίας. «Άφού περάσαμε άπό τόν δρόμο 
όπου ήσαν οί παπουτσήδες», γράφει ή Mrs. Lewis,3 «βρεθήκαμε στό παζάρι 
τών καζαντζήδων, πού πουλούσανε διάφορα χάλκινα άντικείμενα καί όλα 
τά μαγειρικά σκεύη. Τά μαγαζιά τών καζαντζήδων ήσαν άνοικτά πρός τό 
μέρος τού δρόμου κι’ οί περαστικοί βλέπανε τούς τεχνίτες νά έργάζονται 
καθισμένοι σέ ξύλινα καθίσματα μπροστά στή φωτιά. Έκτος άπό τά οικιακά 
σκεύη μιά άπό τις σπουδαιότερες άσχολίες τους ήταν ή κατασκευή κουδουνιών, 
πού μερικά άπ’ αύτά είχαν πολύ γλυκό ήχο».

Ή τέχνη όμως γιά τήν όποια φημιζόταν ή Λευκωσία ήταν ή χρυσοχοΐα 
ή μάλλον ή άργυροχοΐα, διότι τό χρυσάφι ήταν πολύ σπάνιο σ’ έκείνη τήν 
έποχή. Τό μέταλλο, πού κυρίως χρησιμοποιούσανε ήτανε τό άσήμι ή κράμα 

άσημιού καί χαλκού. Υπήρχαν βέβαια κι’ οί χρυσοχοϊ τών χωριών, πού 
κατασκεύαζαν κοσμήματα γιά τις γυναίκες στά χωριά άλλά ή τέχνη τους δέν 
μπορούσε νά συγκριθή μέ τήν λεπτότητα τής τέχνης τών χρυσοχών τής 
Λευκωσίας. ’Έκαμναν άπό άσήμι διάφορα κοσμήματα μέ τά όποια στολί
ζονταν οί γυναίκες γιά νά συμπληρώσουν τήν καλή φορεσιά τους, διάφορα 
άνδρικά κοσμήματα καί οικιακά σκεύη γιά τό στόλισμα τού σπιτιού. Άπό 
τούς περιηγητές δέν έχομε πολλές πληροφορίες γιά τήν τέχνη αύτή άλλά τά 
διάφορα άντικείμενα, πού σώζονται σέ Μουσεία καί ιδιωτικές συλλογές μάς 
βοηθούν νά μελετήσωμε τήν τεχνική τής Κυπριακής άργυροχοΐας τού 18ου 
καί 19ου αιώνα.

Κατεργάζονταν τό άσήμι κι’ οί παραστάσεις ήσαν άνάγλυφες ή έγχάρα- 
κτες πάνω στήν πλάκα τοΰ άσημιού. Άλλά ή πιό συνηθισμένη τεχνική 
κοσμημάτων ήταν ή συρματέϊνη έργασία, τό filigree. Τραβούσαν τό άσήμι 
σέ σύρματα διαφόρου πάχους κι’ έσχημάτιζαν διάφορα σχέδια έπάνω σέ 
κοσμήματα, σκουλαρίκια, σταυρούς, δακτυλίδια, βραχιόλια κ.λ.π. Επίσης 
ό συνδυασμός τής συρματέϊνης έργασίας καί τού σμάλτου ήταν πολύ συνηθι
σμένος. Τόν βρίσκομε κυρίως στις μπούκλες καί σέ διάφορα μικρά οικιακά 
σκεύη. Πολύτιμες πέτρες καί μαργαριτάρια διακοσμούσαν τά γυναικεία 
κοσμήματα καί τά σκεύη. Τ’ άσημένια καπνιστήρια κι’ οί «μερρέχες», τά 
κομψότατα κύπελλα (ζάρφια) κι’ άλλα άσημένια άντικείμενα στόλιζαν όλα 
τά πλουσιόσπιτα τής Λευκωσίας. Κι’ ένας περιηγητής, πού έπισκέφθηκε 
ένα άρχοντικό τής Λευκωσίας τού έκαναν εντύπωση τ’ άσημικά τού σπιτιού, 
προσθέτει όμως ότι τά καπνιστήρια κι’ οί μερρέχες ήσαν άπαραίτητα σέ κάθε 
σπίτι γιατί μόλις πήγαινε ό ξένος ή νοικοκυρά τόν καλοσόριζε μέ κάπνισμα 
καί ράντισμα μέ ροδόσταγμα.

Οί άνδρες συνήθιζαν νά φορούνε δακτυλίδια άσημένια μέ πέτρες πολύτιμες 
καί μερικά κοσμήματα, πού κρεμμόντουσαν άπό τή ζώνη τους. Κι’ οί Τούρκοι, 
πού είχαν κάποιο άξίωμα ή περιουσία φορούσανε σχεδόν όλοι άσημένια 
δακτυλίδια μέ πέτρες μ’ εγχάρακτη μιά φράση άπό τό Κοράνι ή Αραβικές 
παροιμίες. Καί ό Clarke1 γράφει ότι τις περισσότερες φορές οί πέτρες τών 
δακτυλιδιών αύτών ήσαν άρχαϊες, πού οί χρυσοχοϊ τις έκοβαν καί κατέστρεφαν 
τήν ώραία γλυφή ή τις άναποδογύριζαν γιά νά χαράξουν τά τουρκικά 
ρητά.

Οί χρυσοχοϊ τής Λευκωσίας δέν περιοριζόντουσαν στήν άγορά τής πόλης. 
Γύριζαν τά πανηγύρια γιά νά πουλήσουνε τά κοσμήματα τους στά χωριά. 
Οί γυναίκες τών χωριών φορούσανε πολλά κοσμήματα γιά νά συμπληρώσουν 
τήν νυφική ή τήν Κυριακάτική τους φορεσιά. Κρεμμοΰσαν γύρω άπό τό 
κεφάλι καί τόν λαιμό άλυσϊδες μέ χρυσά νομίσματα ή «κερτανέδες» άπό άσήμι 
κι’ έφεραν στή μέση μιά πλατειά ζώνη στερεωμένη μπροστά μέ δυό τεράστιες 
μπούκλες διακοσμημένες μέ σχέδια καί σμάλτο. Στό στήθος σειρές άπό «μυρ- 
μίρι» ή «σπλϊγγες» άπό τις όποιες κρεμμόντουσαν μικρά άσημένια ή χάλκινα 
άσημωμένα νομίσματα καί πέτρες άπό κοράλλι καί γυαλλί. Σκουλαρίκια 
κρεμμαστά, βραχιόλια, περιδέραια μέ σταυρούς κι’ άλλα φυλακτά όλα καμω
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μένα άπό άσήμι ή κράμα άσημιοΰ και χαλκού έσυμπλήρωναν τό στόλισμα 
τή$ Κύπριας γυναίκας εϊτε στήν πόλη ζοΰσε είτε στό χωριό.

Οί χρυσοχοϊ στή Λευκωσία κατασκεύαζαν καί διάφορα εκκλησιαστικά 
σκεύη : δίσκους, μέ εγχάρακτη ή άνάγλυφη διακόσμηση μέ θρησκευτικά 
θέματα, σταυρούς, κανδήλια καί πολυκάνδηλα γιά άφιερώματα στις εκκλησίες, 
καμωμένα μέ συρματεΐνη ή τρυπητή εργασία και επικαλύμματα Εύαγγελίων 
καί εικόνων.

Οί χρυσοχοϊ έργαζόντουσαν μέ τρόπο πρωτόγονο μέσα στά εργαστήρια 
τους, πού κι’ αύτά δέν είχαν καμμιά πολυτέλεια. Τήν περιγραφή μάς τήν 
δίνει καί πάλι ή Mrs Lewis1 πού φαίνεται ότι γνώρισε πολύ καλά τή Λευκω
σία καί γενικά τήν Κύπρο κι’ ένδιαφέρθηκε νά μάθη τήν τέχνη της καί νά 
γνωρίση τούς κατοίκους της. Στό παζάρι τών χρυσοχών, γράφει, οί τεχνίτες 
κάθονται όπως κι’ οί προηγούμενοι δηλ. οί καζαντζήδες κοντά στήν είσοδο 
τοΰ μαγαζιού τους μέ τή φωτιά στό πλάϊ τους, πού τούς βοηθά στή δουλιεά 
τους. Δέν έχουν ράφια ούτε άλλο μέρος γιά νά εκθέσουν τά διάφορα άντικεί- 
μενα, πού θέλουν νά πουλήσουν, άλλά τά έχουν σέ συρτάρια φυλαγμένα μέσα 
σέ κουτιά. Είναι διάφορα κοσμήματα δικής τους κατασκευής ή καί άρχαιότερα 
άκόμα, πόρπες, άλυσϊδες, σταυροί καί άλλα φυλακτά φθηνά καί σέ καλή 
τέχνη άπό άσήμι ή κράμα άσημιοΰ καί χαλκού.

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΙΕΡΙΔΟΥ
1. Mrs Lewis εν. ά. σελ. 196.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ
Αυτή τήν άδυσώπητη σιωπή, 
πού σάν ταφόπετρα βαρειά 
κάθεται στήν καρδιά μου, 
άς ήταν κάποιος άγγελος 
πονετικός 
νά τή σηκώση ....
Κι’ άνοίγοντας τά μάτια μου στό φώς 
νά σ’ έβλεπα 
μέ τά λευκά σου πέπλα 
— όπως πρώτα —
σά νά σέ φέρναν οί πνοές τής ’Άνοιξης 
μέσα στό φέγγος τής αύγής 
καί στούρανοΰ τή δόξα 
καί νοιώθοντας νά ξαναζή 
μέσ’ τήν παντέρημη ψυχή 
τό έλπιδοφόρο θαύμα 
φωνή θριάμβου νάβγαζα 
καί νάλεγα!
— Χριστός άνέστη!

Δ. Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΠΟΣ

Tou ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μιά ανησυχία, πού δέν παράλειπε ό 
Διγενής νά τονίζη σέ κάθε του γράμμα, 
ήταν ή άνάγκη νά κρατηθή τό ήθικό τών 
κρατουμένων ψηλά. Επιθυμώ, έγραφε, ό
πως λάβητε πάντα τά ένδεικνυόμενα μέ
τρα, ώστε τό ηθικόν τών κρατουμένων νά 
παραμείνη άκμαϊον. ’Ήξαιρε ό πολυμήχα
νος Όδυσσέας τής Κύπρου, πώς, όσο κρα
τιέται τό ήθικό ψηλά, φόβος νά χαθή ή 
μάχη δέν υπήρχε. Γιατ’ ήταν βέβαιος, πώς 
σέ μιά άνιση μάχη, όπως ή μάχη τής 
φούχτας τών Κυπρίων αγωνιστών πού χρη
σιμοποιούσαν χίλιων ειδών δπλα καί μπόμ
πες «τύπου υδροσωλήνας», μέ τόν σιδερό- 
φραχτον ώκεανό τών Βρεττανικών δυνά
μεων, έκεϊνο πού μπορούσε νά κρατήση, 
ήταν μονάχα τό ήθικό. Αυτή ή άκατάλυ
τη εσωτερική δύναμη, πού «αντέχει σέ όλα 
τά χτυπήματα και τις άπώλειες, πού πέ
φτει, μά δέ σκοτώνεται, πού στέκεται πάν
τα όρθια, έτοιμη γιά νέες εξορμήσεις, νέ
ες άπώλειες, νέες νίκες.

Γιά τό ήθικό τών έξω φρόντιζε ό ίδιος. 
Κάποια φυλλάδιά του, πού φανερώνουν 
μιά άστείρευτη πηγή θάρρους, περηφάνι
ας, πίστης καί υψηλού πατριωτικού πνεύ
ματος, κάποτε πρέπει νά έκδοθοΰν σέ Ιδι
αίτερο τόμο. ’Όχι μονάχα γιά τήν ιστορία 
τοΰ άγώνα, μά καί γιά σκοπούς εκπαι
δευτικούς. Οί ερχόμενες γενιές, πού δέν 
είχαν τό προνόμιο νά ζήσουν τήν έποχή 
τοΰ άγώνα, πού δημιούργησε τόσα θαύμα
τα, πρέπει, τούλάχιστο, νάχουν τήν εύ- 
καιρία νά διαβάσουν τά φυλλάδια. Νά ζή
σουν, άν είναι δυνατό, τήν έποχή πνευμα
τικά. Κάθε τόσο δημιουργούνται τέτοιες 
έποχές, κΓ άν δέ μπορή κανείς νά τις ζή
ση πραγματικά βιώματα, άξίζει νά τις 
ζήση έστω καί πνευματικά.

Ό Ελληνικός Λαός τής Κύπρου, έγρα
φε κάποτε σ’ ένα του φυλλάδιο ό ΑΡΧΗ
ΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ,

«πρέπει νά είναι πάντοτε έτοιμος διά 
νέας θυσίας. Ό Τύραννος πρό ού- 
δενός θά όπισθοχωρήση. ΔΓ εν πράγ
μα όμως ό Κυπριακός Λαός δέν πρέ
πει νά άμφιβάλλη ποσώς. ‘Όταν ά- 
νέλαβον τόν Άγώνα, ώρκίσθην νά

τόν άπαλλάξω άπό τήν τυραννίας. 
Τόν όρκον μου αύτόν, άς είναι βέ
βαιος, ότι θά τόν τηρήσω. ’Εντός 
ολίγου ό Τύραννος θά λάβη τήν πρέ- 
πουσαν άπάντησιν εις τό πεδίον τού 
Άγώνος.

’Άλλοτε πάλι, όταν σκοτωνόταν πά
λη κάρι διαλεχτό, έγραφε:

«ό ήρως, πιστός εις τόν όρκον του, 
έπεσε διά τήν ελευθερίαν τής πατρί
δας. ’Άς κλίνωμεν όλοι τό γόνυ πρό 
τής θυσίας του, καί άς έμπνεώμεθα 
πάντοτε εκ τού παραδείγματος του. 
Ή έλευθερία δέν θά άργήση νά στή- 
ση τόν θρόνον της εις τήν πολύπαθη 
Κύπρον. Σάς τό ύπόσχομαι».

Τό άποτέλεσμα πού είχαν τά φυλλάδια 
αυτά ήταν καταπληχτικό. "Οταν έπεσε ό 
Αυξεντίου, πολλοί νόμισαν ότι ό Αγώ
νας είχε κτυπηθή άνεπανόρθωτα. Σέ δυό 
μέρες κυκλοφόρησε τό φυλλάδιο τού Δι- 
γενή. Τά αισθήματα άλλαξαν άμέσως ρι
ζικά. Οί έλπίδες γιγαντώθηκαν ξανά. Πα
ράλληλα μέ τό αίσθημα τής λύπης γιά 
τον χαμό τών παληκαριών κυκλοφορούσε 
καί ή πεποίθηση γιά τή νίκη. Τά φυλλά
δια έκαναν αισθητή στό Λαό τήν ύπαρξη 
τού Διγενή. ‘Όσο έδινε αύτός σημεία ζω
ής, ήταν βέβαιο πώς ό Αγώνας θά πή
γαινε καλά. Λές κΓ ήταν άρκετός μόνος 
νά τά βγάλη πέρα. Αύτό άλλωστε πίστευ
αν κΓ οί Εγγλέζοι, πού ξόδευαν τεράστιο 
ποσά γιά τήν προδοσία καί τή σύλληψη 
του. ’Έτσι κρατιόταν τό ήθικό τών έξω.

Γιά τό ήθικό τών αιχμαλώτων ήταν 
άνάγκη «νά ληφθώσιν όλα τά ένδεικνυό- 
μενα μέτρα».

Σέ συσκέψεις πού κάναμε μέ τόν Παν
τελή, καταλήξαμε στό συμπέρασμα, πώς 
έπρεπε νά κυκλοφορούμε ταχτικά φυλλά
δια ενθαρρυντικά, πού νά τονώνουν τή ση
μασία τής θυσίας γιά τή στερέωση ιού 
Άγώνα, καί τή θετική της συμβολή στήν 
παρασκευή άλλων στελεχών, πού ήταν άλ
λως τε καί πραγματική. 'Ένας σκοτώνον
ταν. Δέκα βγαίναν στό κλαρί. Σέ σημείο 
πού δέ μπορούσαν τάκρησφύγετα νά τούς 
κρύψουν εύκολα. ’Έτσι διωργανώσαμε μιά
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τάξη άντιγραφέων πού είχε αύτή τή δου
λειά αποκλειστικά. Αύτούς τούς άνάλαβε 
ό Παντελής.

—'Ελάτε δά, ρέ !
—’Έν ταν πδνν Κύριε Παντελή;
—Νά κάμετε μάθημαν’ ’Αγγλικά.
’Έκανε καί τόν δάσκαλο τών ’Αγγλι

κών.
—Γλήορα! οΰλλοι μέσα στήν έκκλη- 

σιάν.
'Η μπαράγκα τήςέκκλησιάς ήταν ή πρό

φαση, γιά νά μή μπαίνη κανένας ν’ άνησυ- 
χή τά παιδιά, πού διαβάζουν....

’Άλλο μέσο, ήταν τά ταχτικά μνημό
συνα τών ήρώων, πού είχαν πέσει νωρί
τερα, και κείνων πού έπεφταν κατά τό 
διάστημα τής αιχμαλωσίας μας.

‘Ύστερα άπό τηλεγραφική συνεννόηση 
μέ τούς αρχηγούς τών άλλων «κομπάουντ» 
—τά τηλεγραφήματα πήγαιναν μέσα σε 
κουτιά τσιγάρων, πού ρίχνονταν άπό τό 
να κομπάουντ στό άλλο, τήν ώρα πού οί 
φρουροί γύριζαν τις πλάτες — συμπλη
ρώθηκε τό πρόγραμμα, και μπήκε σ’ έφαρ- 
μογή άπό τί’ς πρώτες μέρες κι’ δλας.

Τά μνημόσυνα έπρεπε νά γίνονται τήν 
ίδια ώρα ακριβώς σέ όλα τά κομπάουντ, 
γιά νά παίρνουν ομαδικό χαρακτήρα καί 
νά γίνονται έπιβλητικώτερα. 'Όπου μάλι
στα συνορεύαν δυό καί τρεις γωινές τών 
κομπάουντ, γινόντουσαν καί κοινά. Κοι
νή δέηση «ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών 
τών ήρωϊκώς πεσόντων αδελφών ήμών», 
κοινή γονυκλισία, κοινός ύμνος.

Στις τρεις του Σεπτέβρη έφθασε ή 
είδηση τοΰ ολοκαυτώματος του Λιοπετριοΰ. 
Εξακόσιοι στρατιώτες — τόσους είχε πα
ραδεχτή τό επίσημο ανακοινωθέν, στήν 
πραγματικότητα ήταν πάνω άπό χίλιοι 
— είχαν πολιορκήσει, έπειτα άπό μιά τρα
γική προδοσία τέσσερα παληκάρια τής 
ΕΟΚΑ σ’ ένα αχυρώνα στό Λιοπέτρι, ένα 
ήρωϊκό χωριό, μερικά χιλιόμετρα έξω άπό 
τό Βαρώσι. Σέ μάχη πού κράτησε πάνω 
άπό τέσσερης ώρες, οί χίλιοι δέν μπόρε
σαν νά κοντέψουν τό άχυρό τών τεσσάρων 
ήρώων, παρ’ δλη τή βροχή τών σφαιρών, 
πού έριχναν ολοένα. Στό τέλος ή ταχτική 
τής μπεζίνας, πού εφαρμόστηκε καί στήν 
περίπτωση του όχυρου του Αύξεντίου, του 
θρυλικού Δράκου του Μαχαιρά, μπήκε 
σ’ ένέργεια κι’ έδώ. Μέ μπενζίνα καί χει
ροβομβίδες ξεκάναν τούς ήρωες. Οί δυό 
σκοτωθήκαν μέσα στό αχυρώνα. Οί δυό 
άλλοι πού ώρμησαν έξω θερίστηκαν στό 

λεπτό άπό τά μυδραλλιοβόλα. Τά κορμιά 
τους, δταν παραδόθηκαν γιά ταφή, βρέ
θηκαν λογχισμένα σέ πολλά μέρη, πράγ
μα πούγινε βέβαια μετά τό σκοτωμό τους.

Ή είδηση συγκλόνισε τό στρατόπεδο. 
Άπό δώ είχαν δραπετεύσει πριν λίγους 
μήνες, κι’ ήταν γνωστοί σέ δλους σχεδόν. 
'Η δόξα ήταν μεγάλη. Μά κι’ ή ζημιά δέν 
ήταν μικρότερη. Τό ήθικό τών αιχμαλώτων 
έπρεπε νά κράτηθή.

— Στις 5 ακριβώς — βάλτε τά ρολό
για σας, αδελφοί! — θά κάνουμε μνημό
συνο, γιά τούς πεσόντας.

'Η είδηση τηλεγραφήθηκε σέ όλα τά 
κομπάουντ.

— Σύμφωνοι;
— Σύμφωνοι.
Στις πέντε ακριβώς, δλοι ντυμένοι στά 

γιορτινά, μαζεύουνται στις γωνιές του 
στρατοπέδου. Αύτά τά γιορτινά κανένας 
δέ ξαίρει πώς έπεβλήθηκαν. Κανένας δέν 
τό ζήτησε, κι’ δλοι τό ακολουθούσαν. Λές 
κι’ ήθελαν νά δώσουν στό μνημόσυνο γιορ- 
τάσιμη όψη, πού νά σβήση κάθε ύπόνοια 
πένθους. Σοβαροί, μέ τή συναίσθηση τοΰ 
χρέους προς τούς νεκρούς οί αιχμάλωτοι 
κινούνται πρός τίς γωνιές τοΰ στρατοπέ
δου, ρυθμικά, λές μαγεμένοι άπό κάποια 
αόρατα σύρματα, πού τούς σύρουν βα- 
ρειιά βαρειά, μά πρόθυμα πρός τόν τόπο 
τής προσευχής. Δέν ακούονται, παρά τά 
πένθιμα πατήματα τών αιχμαλώτων.

—Εύλογησον, Δέσποτα α α α α !
Σιγή καταθλιπτική απλώνεται σ’ δλο 

τό στρατόπεδο. Οΰτ’ ενα βήμα, ούτε μιά 
αναπνοή. Είναι ή σιγή τοΰ δέους, τοΰ 
θαυμασμού, τής εσωτερικής έπιταγής, πού 
επιβάλλει ή απόλυτη αναγνώριση τοΰ ή- 
ρωϊσμοΰ.

Τό μνημόσυνο προχωρεί κανονικά. Οί 
αιχμάλωτοι ψάλλουν δλοι μαζί, άργά, στα
θερά, σ’ ενα τόνο, πού αποπνέει πένθος 
σταθερότητα, συναίσθηση, γαλήνη.

—Μετά πνευμάτων δικαίων καί τετε- 
λειωμένων...

—Είς τήν κατάπαυσίν σου, Κύριε,...
— Σύ εί ό θεός ήμών ό καταβάς είς 

"Αδην....
—'Η μόνη Αγνή....
Κι’ ύστερα ή δέηση «ύπέρ μακαρίας 

μνήμης καί αιωνίου άναπαύσεως τών ψυ
χών τών κεκοιμημένων δούλων σου

Φωτίου Πίττα
Χρήστου Σαμάρα
Ήλία ΠαπακυριακοΟ καί

Άνδρέου Κάρυου
Τό στρατόπεδο γονατιστό ψάλλει τό «με
τά τών Αγίων...»

Μά πλησιάζει ή ώρα τής μονόλεπτης 
σιγής. “Ολοι στέκουνται στό πόδι, κι’ ό 
Κωσταντούρης, ένας χοντρός δυνατόσωμος 
αιχμάλωτος, έπιφορτισμένος νά δίνη τά 
συνθήματα, φωνάζει σέ τρόπο, πού ν’ ά- 
κούση δλο τό στρατόπεδο.

—Προοσσοχή !
Κανένας άπ’ δσους δέν έχουν ζήσει σέ 

στρατόπεδα τέτοιες στιγμές, δέ μπορεί 
νά νοιώση τήν τρομερή κατάθλιψη τής ζω
ής, πού άπλώνεται πέρα πέρα σ’ δλο τό 
στρατόπεδο. Νωρίτερα ήταν σιγή. Τώρα 
νέκρα. Ποΰ καί πού ακούεται κανένα 
γκλάξον αύτοκινήτου, πού περνάει άπό 
πολύ μακρυά, καί κάνει μέ τήν άντίθεσή 
του άκόμα πιό καταθλιπτική τή σιγηλή 
νέκρα τοΰ στρατοπέδου. Ή ψυχή τοΰ στρα
τοπέδου έχει κλειστή στον έγκέφαλο. Τό
σο, πού οί μορφές τών ήρώων, καί οί φαν
ταστικές εικόνες τής θυσίας των, ύψώνουν- 
ται, λές μέ τή δύναμη τών έγκεφαλικών 
κυμάτων τών αιχμαλώτων, σέ ψυχικά έ- 
κτοπλάσματα, πάνου άπ’ δλο τό στρατό
πεδο, κυρίαρχες υποβλητικές, όλοζώντα- 
νες, γιομάτες ύπερκόσμια μεγαλοπρέπεια.

Τή σιγή λύνει ή άναφώνηση.
—Φωτίου Πίττα, Χρήστου Σ αμάρα, Ή- 

λία ΠαπακυριακοΟ καί Άνδρέου Κάρυου, 
τών ύπέρ πίστεως καί πατρίδος άγωνισα- 
μένων καί πεσόντων άδελφών ήμών αιώ
νια ή μνήμη !

—Αίωνία ή μνήμη.
Τό πρώτο «αίωνία ή μνήμη» είναι κρά

μα ίεροπρέπειας, συγκίνησης καί’ θλίψης. 
Τό δεύτερο είναι κΰμα. “Ενα κύμα βαθει- 
άς κατανόησης, συναίσθησης, άποφασιστι- 
κότητας, λύτρωσης άπό τό άγχος τής όδύ- 
νης. Οί αιχμάλωτοι είναι βέβαιοι γιά τή 
λύτρωση τών ήρώων. Τέτοια παληκάρια 
δέ μπορεί νά πάνε άλλοΰ, παρά έκεί δπου 
ούκ έστι πόνος, άλλά ζωή άτελεύτητος.

Κάποιος κάνει τήν άξιολόγηση τής θυ
σίας.

—Αδέλφια, άλλους τέσσερης λεβέντες 
έχει φάει άπό χτές τό δολοφονικό χέρι 
τοΰ Τυράννου. Το αίμα έκείνων πού πέσα
νε νωρίτερα, καί κείνων πού θά πέσουν 
αϋριο, σάν θά σημάνη ή ώρα τής θυσίας, 
δέν πάει χαμένο. Ποτίζει τό δέντρο τής 
λευτερηάς, καί γιγαντώνει στή ψυχή έ
κείνων, πού μένουν, τήν έπιταγή τοΰ χρέ
ους πρός τήν πατρίδα. ΆντροΟσε καί τ’ 

άλλα παληκάρια τής Γραβιάς! μεριάστε! 
’Ήσασταν 118, κΓ ήταν τέσσερης μονάχα. 
Μ’ άκόμα μεριάστε καί σείς, τριακόσιοι 
τών Θερμοπυλών, μ’ δλο τό ριγηλό μεγα
λείο τών δυόμισυ χιλιάδων χρόνων, πού 
σάς πλαισιώνουν. ’Ήσασταν τρακόσιες 
Σπαρτιατικές συνειδήσεις μ’ ένα Λεωνίδα, 
κι’ ήταν μονάχα τέσσερης, χωρίς κανένα.

“Ηρωες τοΰ Λιοπετριοΰ! Γονηοί, άδέλ- 
φια, φίλοι καί χωριανοί σας, είμαστε δλοι, 
δσοι παρακολουθούμε τή στιγμή έτούτη 
νοερά τήν πορεία σας πρός τά Ήλύσια. 
Βαδίστε άτάραχοι τό δρόμο σας. Ή μαρ
τυρική έτούτη γής πού δέχτηκε τό αίμα 
σας, δέ θά μείνη σκλάβα. Δέ θά τή φάη 
ξανά τό ύνί τοΰ Τύραννου, θά φαγωθή 
πρώτα τό ίδιο άπό τήν ίδια, δπως προ- 
φήτεψε ό ποιητής μας.

Τό νίν, άντάν νά τρώ τήν γήν, τρώει 
τήν γήν θαρκέται, μμά μόνον τζιεί- 
νον τρώεται, τζαί τζιείνον καταλιέ- 
ται !

θά τή λευτερώσουνε τά παληκάρια τοΰ 
Διγενή, τά παληκάρια τής ΕΟΚΑ, τά παι
διά τής Κύπρου μας, πού πολεμάν στούς 
κάμπους καί τίς πόλεις τόν Τύραννο. Ό 
άχυρώνας πού άγιάσατε, προσκύνημα θά 
γίνη σέ μάς καί τά παιδιά μας. Λυπού
μαστε γιά τό χαμό σας, μά δέ σάς κλαί- 
με. Σάς θαυμάζουμε.

Ζήτω οί ήρωες!
—Ζήτωωωωωωωωωω
—Ζήτωωωωωωωωωω
Ακολουθεί ό Ομνος τών ήρώων, πού 

χαράζει μέ τή μεγαλοπρέπειά του στή 
ψυχή τών αιχμαλώτων άνεξάλειπτα τήν 
ιδέα τής θυσίας, ό Ομνος τής ΕΟΚΑ, πού 
ξυπνάει μέ τήν όρμή του τίς λανθάνουσες 
δυνάμεις τής άντίστασης καί τής πίστης, 
καί, μετά τό πρόοσσοχή ! τό «Σέ γνωρί
ζω».

Τό μνημόσυνο τέλειωσε.
Οί αιχμάλωτοι ώχροί, δακρυσμένοι, μά 

δλοι σταθεροί, άρχίζουν νά διαλύουνται. 
Τό βάρος πού γεννάει θλίψη, κι’ ή άβε- 
βαιότητα έχουν φύγει άπό τή ψυχή τους. 
Ό θάνατος δέν πρόκειται νά σβήση τή 
μνήμη τών ήρώων. Δέ χαθήκαν. ΟΟτε κΓ 
ό άγώνας θά πάθη κάμψη. Ζή δ Διγε- 
νής καί τ’ άλλα παληκάρια.

—Ξέρεις, μοΰ λέει ένας χωρικός. Κα
τά θεόν, κάμνω άλλο είκοσι χρόνια δά 
μέσα ψουμίν τζαί νερόν! Μανηχά νά φύ
ουν πού ’δά μέσα τοΰτοι, οί ρ.... ξεστομί
ζει μιά βρισιά γιά τούς Εγγλέζους. Νά
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μέμ μείνει νοΰρος.
Γελώ.
—Κατά θεόν! μοΰ έπαναλαμβάνει, 

που νομίζει, πώς δέν τόν πιστεύω.
—Παραδέχουμαι, τοΰ λέω. ‘Ησυχάζει.
‘Ένας νεαρός — μοΰ ξεφεύγει τ’ όνο

μά του — μέ πλησιάζει καί μέ ρωτάει αι
νιγματικά.

—’Έχουμεν τίποτε;
—Τό «τίποτε» σημαίνει «Ήρθε καμμιά 

διαταγή γιά απόδραση ; «Ό θάνατος τών 
ηρώων εχει ξυπνήσει μέσα του τήν συγ
κρατημένη του όρμή γιά δράση.

—Τίποτε άκόμα.
—Μμάπότε; Γράφε! Έμουχλιάσαμε δα 

μέσα.
Τό μνημόσυνο έφερε τά άποτελέσματά 

του. Ξύπνησε τήν όρμή γιά δράση, καί 
τή βεβαιότητα γιά τή νίκη.

'Η έκθεση, πού πήγε στό Διγενή έγρα
φε,

«Τό ήθικόν τών αιχμαλώτων παρα
μένει άκμαιότατον. ’Ανάγκη νά έπι- 
σπευσθώσιν α'ι ένέργειαι διά τάς ά- 
ποδράσεις. Τινές άνυπομονοΰσιν».

’Άν ήξαιραν οί ’Εγγλέζοι, τί στρατό
πεδα έκγυμνάσεως ψυχών ίδρυαν μέ τά 
συρματοπλέγματα, πού άρχισαν νά στή
νουν άπό τό 55, σίγουρα δέ θά τά έστη
ναν. θά προτιμούσαν ν’ άφηναν τόν Ελλη
νικό πληθυσμό τής Κύπρου έξω, χωρισμέ
νο. Μέσα στά συρματοπλέγματα τό ήρωϊ- 
κό γιγάντωμα κΓ ό ψυχικός διαχωρισμός 
Εγγλέζων καί Ελλήνων ήταν πλήρης. 
Τελειωτικός δηλαδή.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΘΕΟΥ
Του Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

1. Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Σέ πίνακα τοΰ Dali

Στό λαδερό καιρόν ό αρχάγγελος τοΰ λιμανιού 
μέ την καμπύλη του χαρά 
κάτι ψιθύρισε στ’ αυτί τής βάρκας : 
έτσι μιλά τ’ αγκίστρι στό χρυσόψαρο.

Πόσο κρατά μιά λαδερή στιγμή, 
τριαντάφυλλο μέ σκόνη στά μαλλιά του ; 
Ό άθώρητος φρουρός τοΰ λιμανιού 
μέ χρυσάφι συλλογισμό θά ξαγρυπνήσει.

Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ό Μουσικός Σύλλογος Μότσαρτ, τό 

άρχαιότερο μουσικό σωματείο ιδρύθηκε 
τό 1938 μέ σκοπό τή καλλιέργεια καί τήν 
άνάπτυξη τής μουσικής στόν τόπο μας.

Στούς κόλπους του συμπεριέλαβε έ- 
παγγελματίες, κυρίως δμως έρασιτέχνες 
μουσικούς, μέ έπί κεφαλής έξέχοντες μου
σικούς παράγοντες τοΰ τόπου, τών όποιων 
τό κύρος ξεπερνά τά δρια τής Κύπρου 
σήμερα.

Στά είκοσιδύο αύτά χρόνια τής δρά
σης του, συνεργάστηκαν μέ τό σύλλογο 
άμεσα ή έμμεσα δλοι σχεδόν οί μουσικοί 
καί έρασιτέχνες τοΰ τόπου μας.

"Εδωσε πολλές συναυλίες μέ έργα 
Ελλήνων καί ξένων συνθετών σέ δλα τά 
είδη τής μουσικής (συμφωνικά, χορωδια
κά έργα, μουσική δωματίου, μουσική πιά
νου, τραγούδι κλπ.). Συνώδευσε ντόπιους 
καλλιτέχνες, τοΰ τραγουδιού, τοΰ βιολιού, 
τοΰ πιάνου καί άλλων δργάνων. Συνεργά
στηκε μέ μουσικούς συλλόγους άλλων πό
λεων. Έβοήθησε πλείστα ιδρύματα, σωμα
τεία, Ώδεΐα, σχολεία τόσον στή πρωτεύου
σα όσον καί στις άλλες πόλεις, σέ καλλι
τεχνικές παραστάσεις, άρχαϊες τραγωδίες, 
γυμναστικές έπιδείξεις, έθνικές γιορτές, 
πολλές δέ άπό τις συναυλίες του άφιέρω- 
σεν άποκλειστικά γιά φιλανθρωπικούς ή 
γιά έθνικούς σκοπούς.

«ΜΟΤΣΑΡΤ» ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οί συναυλίες τής συμφωνικής όρχή- 

στρας ιδιαίτερα, καθώς καί τής μικτής 
χορωδίας, άποτελοΰσαν πάντοτε τήν κύρια 
καλλιτεχνική δραστηριότητα τοΰ συλλόγου 
καί τήν σπουδαιότερη έκδήλωση στόν το
μέα τής συμφωνικής καί χορωδιακής μου
σικής στόν τόπο, μέσα στά πλαίσια τοΰ 
έρασιτεχνισμοΰ.

Τό 1954 καθιέρωσε τούς έτήσιους δια
γωνισμούς βιολιού καί πιάνου, ύποτροφίες 
σέ μαθητές μέ ειδικήν έπίδοσιν στά έγχορ
δα καί έπαθλον γιά τόν καλύτερον μαθη
τή σέ κάθε Ωδείο τής Λευκωσίας. Καί τόν 
ίδιο χρόνο άναδιωργάνωσε τή μικτή του 
χορωδία πάνω σέ νέες βάσεις.

Τό 1955 ιδρύθηκε παράλληλα μέ τό 
Μουσικό Σύλλογο «Μότσαρτ» ό «Σύλλο
γος Συναυλιών Μότσαρτ». Ό Σύλλογος 
αύτός μπόρεσε νά δώση μόνο μίαν συναυ
λίαν. Έκτοτε παρέμεινε σέ άδράνεια για
τί μεσολάβησαν τά χρόνια τοΰ άγώνα. Φέ
τος συγχωνεύτηκε μέ τόν «Μουσικόν Σύλ
λογον Κύπρου».

Ό Μ. Σ. Μ. άνέστειλε τή δράση του κα
τά τή διάρκεια τοΰ άπελευθερωτικοΰ ά
γώνα, γιά νά έπαναρχίση πάλι λίγες μέ
ρες μετά τό διακανονισμό τοΰ Κυπριακού, 
μέ νέες έλπίδες καί νέα όνειρα.

ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΣΙΤΑΡΟΣ

2. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ

Ό κάμπος έχει μιά έχταση σάν τήν ψυχή στόν πράσινο καιρό της. 
Τό βάθος κόβουν τά βουνά γαλάζια.
Πιό πέρα άρχίζει ή υπεροψία, γιατί άν τό μέτρο σου περάσεις 
κατανικάς τό φώς σου.
Τό καστανί πού βόσκει τ’ άλογο στά κράσπεδα τού δρόμου 
σάν τό μωρό στόν γύρο τής ποδιάς 
— έχταση ή μάνα δίχα ύπεροψία — 
τήν εύτυχία σου μελετά στήν πιό λιτή της στάση.

3. ΤΟ ΠΡωΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Όρθρος βαθύς σάν πείρα τών δεκάξη χρόνων 
τό πρώτο βήμα μας.
Τρέμει ή καρδιά σάν τ’ άσημί τό φύλλο τής ελιάς.
Ή εύθύνη τού σπαθιού τή μύτη άγγίζει στά πλευρά μας, 
σάν παγωμένο ρεύμα πόρτας άνοιχτής.
Κρατά ό μεταγνοιωμός χρυσές εικόνες καί μάς δείχνει τόν παλιό 

καιρό.
Κι’ ένας στριμένος καμπουράκος μισοκλείει τό μάτι 
καί λέει γιά τή φοβέρα τοΰ άγνωστου πού θάρθει μ’ ένα μάτσο 

άγκάθια.
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’Ελάτε, φίλοι χωριανοί, μέ τά παλιά σας σύνεργα 
νά διαφεντέψουμε τό νέο τό ρέμμα του νερού.
Χτενίζει ό ήλιος τά μαλλιά του νά φανεί σάν έφηβος ώραϊος 
τών αττικών καιρών.
Ή γη μιλά σά μάνα στά είκοσι της χρόνια.
Καί προπαντός δέν είναι τρόπος νά γυρίσει 
τ’ ανεύθυνο μας παρελθόν.

4. Η Ρω ΑΣ

Παίζω μέ τό στεφάνι τοΰ ηρώα.
Πολύ τό ξέχασε ή ζωή.

— Είμαι χρυσό ποτάμι καί περνώ, 
ξηγά τό μάτι τής ζωής.

— Μά σ’ έχω εγώ ζυγιάσει, 
ή πνοή τοΰ ηρώα άπαντά.

Παίζω μέ τό στεφάνι τοΰ ηρώα.
Πολύ τό ξέχασε ή ζωή.

5. ΣΥΛΛΟΓΙΖΟΜΑΙ

Τά ερείπια συλλογίζομαι μέ τις μεγάλες τους ελπίδες : 
’Έχουνε μέσα τους τής σύγκρουσης τό πάθος.
Τήν άπειλή τοΰ έχθροΰ δέν τή θυμούνται οί πέτρες.
’Έχουν ξανά προβάλει πράσινα κεφάλια οί χλόες
καί τούς καμένους κλάδους κάλυψε τό δέντρο μέ καινούριες μύτες.
Ή χτεσινή βροχή παράσυρε τό χώμα καί γεμίσανε τ’ αύλάκια.
Τό περιστέρι θάμπωσε τόν τόπο.
Πάμε, λοιπόν, στ’ άλέτρι πού προσμένει σάν τή νύφη.
Μέ τό ψαλλίδι κλάδεψε νά θυμωθεϊ τό δέντρο καί ν’ άρχίσει 
νά δένει σάν τά στήθη τοΰ έφηβου καρπό καρυδωτό.
’Απ’ τό κοπάδι κόψε τό μαλλί νά πλέξουμε χιτώνια.
Τήν πιό άγαπούλα γή έχουμε.
ΚΓ ή θάλασσά μας είναι μέγα πάθος 
σάν τήν άτίθασση βροχή.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
(Μονόπρακτη Σάτιρα)

ΠΡΟΣΩΠΑ

Χρ. Σάββα: Ό Εσταυρωμένος

ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (23 χρόνων)
ΓΙΑΤΡΟΣ (40 χρόνων)
ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ (30 χρόνων)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ (35 χρόνων)
Κα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (50 χρόνων)
ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΥ (22 χρόνων)
Κος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (55 χρόνων)

Σκηνή: "Ολο τό έργο διαδραματίζεται σ’ ενα πολυτελές δωμάτιο κλινικής. Τά έπιπλα 
είναι ένα κρεββάτι, δυό πολυθρόνες, ένα κομμό κι’ ένα κινητό άμαξάκι για τήν 
τοποθέτηση τής τροφής. Ή μοναδική πόρτα βρίσκεται στό βάθος. Έκείνο πού 
πρέπει νά κάνει έντυπωση άπ’ τήν άρχή θά ναι ή άστραφτερή καθαριότητα έπίπλων 
και άνθρώπων. Μέ τό άνοιγμα τής αυλαίας βλέπουμε τό Θέμι Γιαννόπουλο στό 
κρεββάτι, τυλιγμένο μέ γάζες, ίδιο ’Ινδό μέ τουρπάνι. Δίπλα, στό βραχίονα 
μιας άναπαυτικής, άκουμπά ό γιατρός.

ΘΕΜΙΣ: Πόσες μέρες βρίσκομαι δώ 
μέσα, γιατρέ;

ΓΙΑΤΡΟΣ: Κάπου δέκα, κύριε Γιαν- 
νόπουλε. Βρισκόσαστε σέ αφασία.

ΘΕΜΙΣ: ’Αφασία;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Μάλιστα. Δέ θυμάστε; 

Σάς έτυχε ένα σοβαρό αύτοκινητιστικό 
δυστύχημα στις... (ψάχνει τά χαρτιά του) 
στις 26 του περασμένου μηνός. Σας φέ- 
ραν έδώ σέ άθλια κατάσταση. Εύτυχώς ή 
επιστήμη θαυματούργησε και σωθήκατε.

ΘΕΜΙΣ: (Ψαχουλεύεται) Είναι άλή- 
θεια. Γιατρέ, μου δίνετε σάς παρακαλώ τό 
καθρεφτάκι; Εύχαριστώ πολύ. (Κοιτάζε
ται) Δέ φαντάστηκα πώς βρίσκομαι σ’ 
αύτά τά χάλια. Δέ θυμάμαι άπολύτως 
τίποτα.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Τό ύποψιάστηκα. Ποιο εί
ναι τό μικρό σας όνομα;

ΘΕΜΙΣ: Δέ θυμάμαι.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Τής μητέρας σας τ’ όνο

μα, τό θυμόσαστε;
ΘΕΜΙΣ: .....
ΓΙΑΤΡΟΣ: "Αν έρχόταν έδώ ή μητέ

ρα σας και σάς παρακαλουσα νά μου τή 
συστήσετε, πώς θά τήν όνομάζετε; Μή 
σκέφτεστε. Απλώς πείτε τό πρώτο όνομα 
πού έρχεται στήν άκρη της γλώσσας σας.

ΘΕΜΙΣ: .....

ΓΙΑΤΡΟΣ: Τοΰ πατέρα σας τό όνομα 
τό θυμόσαστε;

ΘΕΜΙΣ: "Οχι.
ΓΙΑΤΡΟΣ: "Εχετε άμνησία.
ΘΕΜΙΣ: Τί;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Τά πράγματα περιπλέκον

ται.
ΘΕΜΙΣ: θεραπεύεται ή άμνησία;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Βεβαίως. Σύμφωνα μέ 

μιά τελευταία θεωρία οί φωτεινές όθόνες 
τής έν έγρηγόρσει συνειδήσεως καί τής 
μνήμης άποχωρίζονται ένίοτε προσωρινά 
έξ άφορμής διαφόρων λόγων. Στή δική 
σας περίπτωση αιτία είναι άναμφιβόλως 
τό ψυχικό σόκ.

ΘΕΜΙΣ: Δέ μέ ένδιαφέρουν οί αιτίες, 
θέλω νά μάθω άν μπορείτε νά μέ θερα
πεύσετε.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Μήν άνυπομονειτε. θά κα
τέληγα λέγοντας ότι θά θεραπευθείτε μ’ 
ένα έξ ίσου δυνατό σόκ.

ΘΕΜΙ Σ : ΚΓ άν δέν ύποστώ άλλο;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Έν έσχάτει άνάγκη θά 

καλέσουμε έναν ειδικό. Άλλά δέν ύπάρ- 
χει ούδείς λόγος άνησυχίας. Σάς διαβε- 
βαιώ.

ΘΕΜΙΣ: Σκοτώθηκε κανείς;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Δέν είχατε άλλους στό 

άμάξι.
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ΘΕΜΙΣ: Εύτυχώς. Καί τό άμάξι τί 
έγινε;

ΓΙΑΤΡΟΣ: θρύψαλα.
ΘΕΜΙΣ: ’Απίστευτο. Σάν ψέμα μου 

φαίνεται...
ΓΙΑΤΡΟΣ: Ποτέ δέ λέω ψέματα ά

γαπητέ μου.
ΘΕΜΙΣ: (Ξαφνιασμένος) Γιατί βρί

ζετε;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Έγώ βρίζω; Μέγας είσαι 

Κύριε.
ΘΕΜΙΣ: Δέ μοΰ είπατε μόλις τώρα: 

«Ποτέ δέ λέω ψέματα άγαπητέ μου....πού 
νά σέ πάρει ό διάβολος;»

ΓΙΑΤΡΟΣ: (’Ανακάθεται ταραγμέ
νος) θά μέ τρελλάνετε.

ΘΕΜΙΣ: Δέν τό περίμενα ποτέ άπό 
σας.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Μά δέη/1 είπα τέτοιο 
πράγμα.

ΘΕΜΙΣ: Άρνείσθε κιόλας; ’Έ, τώρα 
δέ μέ βρίσατε πάλι; Δέ μέ είπατε «παρα
φύσικο»;

ΓΙΑΤΡΟΣ: Πώς... Μά... δέν τό ξεστό
μισα. Τά χείλη μου ή σαν κλειστά.

ΘΕΜΙΣ: Τ’ άκουσα καθαρά. (Παύση) 
’Ή μήπως ήταν μιά μέθοδος γιά νά μοΰ 
προκαλέσετε τεχνικό σόκ; Αύτό θάναι. 
Σας ζητώ συγγνώμη, γιατρέ.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Μήπως μέ τό κτύπημα... 
(Παύση) Τά πράγματα περιπλέκονται ά- 
κόμα περισσότερο.

ΘΕΜΙΣ: "Ωστε δέν τό είπατε γιά νά 
μέ σοκάρετε! ’Έχω κΓ άλλη άρρώστια! 
Πώς τήν είπατε; «’Ασυνήθη τηλεπαθική 
λήψη»;

ΓΙΑΤΡΟΣ: θά σάς ύποβάλω μιάν έ- 
ρώτηση και θέλω νά μου άπαντήσετε μέ 
θετικότητα. Πριν άπ’ τό άτύχημα σας έτυ- 
χε νά προσέξετε άν διαβάζατε τίς σκέψεις 
τών γνωστών σας;

ΘΕΜΙΣ: Δέ θυμάμαι.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Προσπαθεΐστε νά θυμη

θείτε.
ΘΕΜΙΣ: Μ’ άφου έχω άμνησία;
ΓΙΑΤΡΟΣ: ’Έχετε δίκαιο..
ΘΕΜΙΣ: θά πάψετε καμμιά φορά νά 

βρίζετε;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Μέ συγχωρειτε. Ξεχνώ 

πώς διαβάζετε τ'ις σκέψεις.
ΘΕΜΙΣ: Νά φροντίσεις νά μή τό 

ξεχνάς.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Κύριε Γιαννόπουλε. Τό ά

τύχημα σάς έδωσε τό προσόν ή τό έλάττω- 
μα, δέ ξέρω άκόμα πώς νά τό προσδιορί

σω, νά διαβάζετε σάν άνοικτό βιβλίο τις 
σκέψεις. Κοιτάξτε ν’ άξιοποιήσετε αύτή 
σας τήν ικανότητα. Είναι δυσεύρετη.

ΘΕΜΙΣ: "Ολα θά παν καλύτερα τώ
ρα. Κανείς δέ θά μου σερβίρει ψέματα 
στό μέλλον. Γειά σου, ντόκτορα, νά μου 
ζήσεις... (Τόν κτυπά στον ώμο).

ΓΙΑΤΡΟΣ: Σάς παρακαλώ. ’Όχι χει
ρονομίες. Και νά μου μιλάτε στόν πλη
θυντικό.

ΘΕΜΙΣ: Τώρα πού διαβάζω τίς σκέ
ψεις καί ξέρω τί σκαρώνει τό μυαλουδάκι 
σου τή στιγμή πού συμπεριφέρεσαι άψογα, 
βάζω τελεία καί παύλα στόν πληθυντικό. 
(Κτυπά ή πόρτα) Μπρος. (Μπαίνει ό βοη
θός γιατρός).

ΓΙΑΤΡΟΣ: Περάστε, κύριε ’Ιωακείμ.
ΒΟΗΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε προϊστά- 

νε. Πώς είσθε, κύριε Γιαννόπουλε;
ΘΕΜΙΣ: 'Ωραία. Καθίστε.
ΒΟΗΘΟΣ: Μερσί. (Κάθεται) Αισθά

νεστε καλά;
ΘΕΜΙΣ: Είμαι μιά χαρά. "Αν έξαι- 

ρέσεις τήν άμνησία καί... πώς τήν είπες, 
γιατρέ;

ΓΙΑΤΡΟΣ: «’Ασυνήθης τηλεπαθική 
λήψις».

ΒΟΗΘΟΣ: Τί δρος είν’ αύτός;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Δικός μου. Πρόκειται γιά 

μιάν άγνωστη άσθένεια πού έκδηλώθηκε 
στόν κύριο Γιαννόπουλο.

ΒΟΗΘΟΣ: Δέν καταλαβαίνω.
ΓΙΑΤΡΟΣ: θά καταλάβετε άμέσως. 

Σκεφθειτε ό,τιδήποτε χωρίς ν’ άνοίξετε τό 
στόμα.

ΒΟΗΘΟΣ: (Κλείει τά μάτια σφιχτά).
ΓΙΑΤΡΟΣ: Κύριε Γιαννόπουλε, επί τό 

έργον.
ΘΕΜΙΣ: ’Αγαπώ πολύ τήν κυρία...
ΒΟΗΘΟΣ: (Του κλείνει άπότομα τό 

στόμα) Βουβαμάρα νά σούρθει.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Τί συμβαίνει;
ΘΕΜΙΣ: ’Αγαπά λέει μιά κυρία....
ιΒΟΗΘΟΣ: Σκάσε σου είπα. (Του 

ξανακλείει τό στόμα) Σκάσε καί άκουσε 
(Κλείει τά μάτια).

ΘΕΜΙΣ: Σκάσε, μουρλοπίθηκε Γιαν
νόπουλε. Ό γιατρός δέν πρέπει νά μάθει 
τίποτα.

ΒΟΗΘΟΣ: θά σοΰ κόψω τή γλώσσα.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Κύριε ’Ιωακείμ, μ’ έκ- 

πλήττετε. Τί συμπεριφορά είν’ αύτή;
ΒΟΗΘΟΣ: Μέ συγχωρειτε, κύριε 

προϊστάμενε Αύτός ό άνάγωγος..
ΘΕΜΙΣ: Άνάγωγος έγώ; Μακάρι νά 

είχες τήν άνατροφή μου. Έσύ σκέφτηκες 
αύτές τίς άπρέπειες.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Τί σκέφτηκε, κύριε Γιαν
νόπουλε ;

ΘΕΜΙΣ: Δέ μπορώ. (Βλέποντας τήν 
όργίλη ματιά τοΰ Βοηθοΰ) Είναι δικό του 
μυστικό.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Καλά, καλά.
ΒΟΗΘΟΣ: Ό όρος σας γιατρέ είναι 

θαυμάσιος. «’Ασυνήθης τηλεπαθική λήψις».
ΓΙΑΤΡΟΣ: Βεβαιότατα. (Συνεπαρμέ- 

νος) θά μελετήσουμε μαζί τήν περίπτωση. 
Είναι τελείως όίγνωστη. ’Έχω διαβάσει γιά 
κάτι άνάλογο σ’ ένα ’Αμερικανικό περιοδι
κό, μά κανείς δέ μπόρεσε μέχρι τής στι
γμής νά έξακριβώσει τά αίτια άσθενειών 
αύτής τής φύσεως.

ΘΕΜΙΣ: ’Έπαθαν κΓ άλλοι λήψεις;
ΓΙΑΤΡΟΣ: ’Όχι άκριβώς. Στήν περί

πτωση πού άνέφερα μιά ’Αμερικανίδα έπε
σε άπ’ τό μπαλκόνι τοΰ σπιτιού της κΓ ή 
σπονδυλική της ύπέστη σοβαράς κακώ
σεις. Μέ τόν καιρό άποθεραπεύθηκε, άλλ’ 
δλως άπροσδοκήτως άπέκτησε μιάν έκτη 
αίσθηση πού τής έπέτρεπε νά βλέπει πρό
σωπα καί γεγονότα άπό μεγάλες άποστά- 
σεις. Πολλοί γιατροί’ ύπέβαλαν σέ δοκιμα
σία τούς ισχυρισμούς της καί διεπιστώθη 
θη δτι ή σαν άληθινώτατοι. Τά αίτια δμως 
παραμένουν άγνωστα.

ΒΟΗΘΟΣ: Τί σκοπεύετε νά κάνετε 
τώρα μ’ αύτή τήν ειδική περίπτωση;

ΓΙΑΤΡΟΣ: Έκεϊνο πού μου έπιβάλ- 
λει το χρέος πρός τήν έπιστήμη. θά μελε
τήσω τήν άρρώστια σ’ δλες της τίς φάσεις. 
ΚΓ άν τά αίτια εξακριβωθούν θά γίνω πα
σίγνωστος, φίλε μου. Φαντάσου μιά πρα
γματεία ύπό δρος Ίωάννου Παπακυρια- 
κού μέ τίτλο:

«Ή νέα νόσος ’Ασυνήθης τηλεπαθική 
λήψις — Αίτια καί θεραπεία», θά βουίξει 
ό κόσμος. Νά ζήσεις θέμι. (Τόν κτυπά 
φιλικά στόν ώμο).

ΘΕΜΙΣ: Πήγαν περίπατο οί σοβαρό
τητες. (Μιμείται) «’Όχι άνοίκειες χειρο
νομίες».

ΓΙΑΤΡΟΣ: Βλέπω δέ ξεχνάτε. Είσθε 
μνησίκακος.

ΘΕΜΙΣ: Εύχαριστώ. Δέν τδξερα δτι 
είμαι καί γκαμήλα.

ΒΟΗΘΟΣ: Γκαμήλα;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Έγώ σάς άφήνω νά άλλη- 

λοεκπλήττεσθε. Πάω ν’ άγοράσω ένα μα
γνητόφωνο καί μερικές ταινίες, θά μάς 
χρειαστούν στά πειράματά μας.

ΘΕΜΙΣ: θά κάνεις πειράματα πάνω 
σέ μένα ;

ΓΙΑΤΡΟΣ: Μήν άνησυχείτε, άγαπητέ 
μου. θά είναι άνώδυνα. Ώρεβουάρ. Κύριε 
’Ιωακείμ, άφήνω τόν άσθενή στή φροντίδα 
σας. Δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά φύγει 
προτού συμπληρωθούν τά πειράματα.

ΘΕΜΙΣ: Τί;
ΒΟΗΘΟΣ: θά λείψετε πολύ;
ΘΕΜΙΣ: (Στόν βοηθό) Παληάνθρωπε.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Γιά λίγες ώρες.
ΒΟΗΘΟΣ: Πολύ καλά.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Ώρεβουάρ. (Βγαίνει)
ΒΟΗΘΟΣ: Ώρεβουάρ.
ΘΕΜΙΣ: Είσαι κτήνος.
ΒΟΗΘΟΣ^ Γιατί τό λές αύτό;
ΘΕΜΙΣ: Ξέρεις καλύτερα άπό μένα.
ΒΟΗΘΟΣ: Σέ διαβεβαιώ δέ σέ κατα

λαβαίνω. Γιατί βρίζεις;
ΘΕΜΙ Σ: ’Έχεις καί τό θράσος νά ρω

τάς;
ΒΟΗΘΟΣ: Εξηγήσου.
ΘΕΜΙΣ: Τό θράσος σου δέν έχει δ- 

ρια. Δέ σκεφτόσουν δτι άγαπάς τή γυναί
κα τού γιατρού; Δέν τήν είπες.., θεέ μου 
ντροπή, «φοραδίτσα σου»; Δέν ένθουσιά- 
στηκες πού έφυγε ό γιατρός γιατί θά τή 
συναντήσεις καί θά γίνεις καί τοΰ λόγου 
σου «φόραδος» ;

ΒΟΗΘΟΣ: Πρέπει νά ντρέπεσαι.
ΘΕΜΙ Σ : Έγώ; Μά ναί, ντρέπομαι γιά 

λογαριασμό σου. Δέν ήξερα δτι ύπάρχουν 
άνθρωποι πού σκέφτονται τόσο φριχτά 
πράγματα. Κύριε ’Ιωακείμ, φρόντισε ν’ 
άλλάξεις. Άκοΰς έκεϊ. Νά τοΰ βάλει κΓ 
άλλο κέρατο. Ούτε χαμίνι νάσουν.

ΒΟΗΘΟΣ: Σώπασε. θά σ’ άκούσουν.
ΘΕΜΙΣ: Δέ λέω ψέματα.
ΒΟΗΘΟΣ: Σάς παρακαλώ, φίλτατέ 

μου κύριε Γιαννόπουλε, κρατείστε το μυ
στικό καί θά σάς άνταμείψω. θά σάς βρώ 
καί σάς μιά... φοραδίτσα.

ΘΕΜΙΣ: Τόλμησες νά σκεφθεϊς ένα 
τέτοιο πράγμα γιά μένα; Έγώ, κύριε, δέν 
είμαι μοιχός.

ΒΟΗΘΟΣ: Δέν έχω καμμιάν άπολύ- 
τως άμφιβολία. Τώρα πέστε μου, καλέ 
μου φίλε, θέλετε καμμιά σουπίτσα νά φά
τε;

ΘΕΜΙΣ: Μέ ύποχρεώνετε.
ΒΟΗΘΟΣ: θέλετε;
ΘΕΜΙΣ: Ναί.
ΒΟΗΘΟΣ: Τί θά λέγατε καί γιά λί

γο κονιάκ; ’Ή μήπως προτιμάτε τό ούΐ- 
σκυ;
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ΘΕΜΙΣ: Δέ βάζω στό στόμα μου τέ
τοια δηλητήρια. ’Αρκετά ύποφέρουμε ή 
δύστυχη μαμά καί γώ άπ’ τόν μπεκρή 
τόν πατέρα.

ΒΟΗΘΟΣ: Δέ λέω, μά κάποτε τό πο
τό είναι τονωτικό.

ΘΕΜΙΣ: Ποτέ. Τό δυνατότερό μου πο
τό είναι ή λεμονάδα.

ΒΟΗΘΟΣ: Δέν έπιμένω. Πάω νά σάς 
στείλω τή σουπίτσα σας. Κι’ ούτε λέξη, 
καλέ μου φίλε. Σύμφωνοι; (Βγαίνει)

ΘΕΜΙΣ: Ούτε λέξη, καλέ μου φίλε... 
'Η άσυνήθης τηλεπαθηκή λήψη τούς κά
νει όλους νά μέ φοβούνται. Τέτοιο χάρι
σμα τό γύρευα στόν ούρανό καί τό βρή
κα άπό ένα καμιόνι. "Ας είν’ εύλογη μένα 
τά καμιόνια. Δέ μέ νοιάζει πού έπαθα ά- 
φασία, πού έχασα τ’ αύτοκίνητό μου. Κέρ
δισα μιάν ικανότητα ανεκτίμητη. "Επαθα 
λέει καί άμνησία. Δέν άποκλείεται. Τώρα 
πάντως τά θυμάμαι δλα. “Ολα. Σίγουρα 
ή νέα άρρώστια ήταν τό άντίδοτο πού μέ 
γιάτρεψε. ’Αλήθεια, γιατί' τή λέω άρρώ- 
στια; Αύτή, μωρέ παιδάκι μου, είναι θεία 
εύλογία, δώρο τής πιό καλόβολης μου 
μοίρας, αύτής πού μου χάρισε καί τήν 
Ειρήνη. "Αχ, πόσο θ’ άνησύχησε ή δύστυ
χη Είρηνούλα μου γιά τό Θεμιστοκλή της ! 
Παρ’ δλο πού σά φεμινίστρια δέ θάπρε- 
πε νά τό δείξει είμαι βέβαιος πώς θά λι
ποθύμησε άπό τήν τρομάρα της. Καί νά 
σκεφτείς πήγαινα σπίτι της. Κρατούσα στό 
ένα μου χέρι τις βέρες κι’ έτρεχα, πετού- 
σα. Στό άλλο κρατούσα μιάν άνθοδέσμη 
άπό κρίνα, άγνά σάν καί κείνη, κι’ έτρε
χα. (Μπαίνει αθόρυβα ή νοσοκόμα καί τόν 
κοιτά παραξενεμένη) Πώς τά θυμάμαι!. . 
‘Η άμνησία, θαρρώ, δυνάμωσε τή μνήμη 
μου. Τήν ώρα πού έγινε ή σύγκρουση κοι
τούσα ό δύστυχος μιά τήν άνθοδέσμη καί 
μιά τις βέρες. Μιά λάμψη, μιά έκρηξη, καί 
τίποτ’ άλλο. Δέ μπορώ νά καταλάβω για
τί ύπάρχουν καμιόνια.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Βήχει) Κύριε Γιαννό- 
πουλε.

ΘΕΜΙΣ: ’Εσείς εϊσαστε, άδελφή; "Α, 
φέρατε κιόλας τή σούπα;

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Τήν τοποθετεί στό κινη
τό τραπεζάκι. Εκείνος ρουφά μιά κουτα- 
λιά, πού τόν καίει) Είναι ζεστή άκόμα.

ΘΕΜI Σ : Σ ας εύχαριστώ πολύ, άδελ
φή.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Παρακαλώ. Εύχαρί- 
στησις καί καθήκον μου.

ΘΕΜΙΣ: ’Αλήθεια; Δέν τδξερα. Είναι 

έξακριβωμένο έπιστημονικώς;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Τί;
ΘΕΜΙΣ: “Οτι ή σούπα ώφελεί στήν 

λογοδιάρροια.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Τί...τί... είπατε;
ΘΕΜΙ Σ : Αύτό πού σάς έκανε νά τραυ

λίζετε.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ποιός είπε δτι έχετε 

λογοδιάρροια;
ΘΕΜΙΣ: Μά... έσείς.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Μετά άπό παύση άμή- 

χανη) Είστε ψυχολόγος;
ΘΕΜΙΣ: ’Ασυναγώνιστος. Νά καί τό 

δίπλωμα. (Δείχνει τις γάζες)
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μ’ αύτές... Κύριε τών 

Δυνάμεων.
ΘΕΜΙ Σ: Χωρίς αύτές τις γάζες δέ θά- 

μουνα τόσο μεγάλος ψυχολόγος.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δέ σάς καταλαβαίνω.
ΘΕΜΙΣ: (Γονατίζει) Κύριε, Κύριε έ- 

πίβλεψον έξ ούρανού καί ίδε καί είσάκου- 
σε τή δέηση μου αύτή. Κάνε τή λήψη μου 
κολλητική, θά βγει, Κύριε, τόση βρώμα 
στή φόρα πού θά κοκκινήσεις ώς τ’ αύτιά 
γιά τά πλάσματα πού έφτιαξες. (Σηκώνε
ται) Δέν καταλαβαίνεις γιά τί πράγμα 
μιλώ; Δέν έχει σημασία. Τουλάχιστο έχεις 
γιά έλαφρυντικό σου τήν άγνοια. (Ρουφά 
λίγη σούπα) Πώς είπατε; (Μιά κουταλιά 
τού πέφτει) Ντροπή σας. Σάς νόμιζα έντε- 
λώς άνίκανη νά λέτε δλ’ αύτά. Καθαρίστε 
τα. ('Η άδελφή καθαρίζει βιαστικά τό σεν
τόνι) "Οχι μονάχα τά σεντόνια μά καί τή 
γλώσσα σου, προπάντων τή γλώσσα σου.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μά... μά δέν είπα τί
ποτα.

ΘΕΜΙΣ: Άρνεισαι κιόλας;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Κάτι τρομερό σού συμ

βαίνει.
ΘΕΜΙΣ: Αύτό τό ξέρω. Μά δέν είμαι 

τρελλός γιά δέσιμο. ’Αφού κατά βάθος 
καί σύ ή ίδια ξέρεις πώς έχω δίκιο. Δέν 
εχω;

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (’Αποτραβιέται λίγο 
φοβισμένη).

ΘΕΜΙ Σ: "Αν τηλεφωνήσεις στό ψυχια
τρείο θά πώ στο γιατρό αύτό πού σκέ- 
φτηκες.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: θά τηλεφωνήσω, παρα
φύσικε.

ΘΕΜΙΣ: Ό γιατρός θά σέ διώξει.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Νά μέ διώξει. Χμ. Δέ 

βρίσκει άλλο ζώο σάν καί μένα νά τού 
δουλεύει σά σκυλί γιά λίγες μπακιροδε- 
κάρες.

ΘΕΜΙ Σ: "Ας μάθει δσα σκέφτεσαι καί 
τά ξαναλέμε.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Νά τσακιστούν τά πό
δια μου άν ξαναπατήσω έδώ μέσα. Μπή
κε ό διάολος μέσα σου, βρωμιάρη.

ΘΕΜΙ Σ : Πρόσεξες πώς τώρα πού είσαι 
στούς θυμούς σου λές τήν άλήθεια; Τί εί
πες πάλι; "Οχι, δέ θά τό πώ, γιατί θά 
κοκκινήσω ώς τ’ αύτιά. (Παύση) Περιττό 
νά φεύγεις κλεφτά. "Ανοιξε τήν πόρτα καί 
δρόμο. Καί μη σέ ξαναδώ μπροστά μου. 
('Η νοσοκόμα πλησιάζει τήν πόρτα ένώ 
ό θέμις σηκώνεται άργά. Τόν κοιτά έν
τρομη νά τήν πλησιάζει, στριγκλίζει καί 
κλείνεται έξω).

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (’Απ’ έξω) Κατσικοπό- 
δαρε. Τή ψώνισες.

ΘΕΜΙ Σ : Τή λήψη ;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ; Τήν έλλειψη.
ΘΕΜΙΣ: Κακή διάγνωση.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: ’Έλλειψη έχεις διαολό- 

σπερμα. Δέ δουλεύει ό νους σου, είναι κού
φιος σάν νεροκολόκυθο πού τό κουνάς κι’ 
άκούς μόνο τούς σπόρους.

ΘΕΜΙΣ: (Κουνά τό κεφάλι του) Δέν 
άκούω τίποτα. Ούτε σπόρους δέν έχει.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: "Ο,τι σκεφτούν οί άλ
λοι, χράπ, τ’ άρπάζεις καί τά πετάς στό 
κολοκύθι σου. Κούφιε, κρύε.

ΘΕΜΙ Σ: (Πλησιάζει τό κρεββάτι του) 
Πρώτα λήψη, ύστερα έλλειψη, τώρα.... νε- 
ροκολοκυνθίαση. Τί νά διαλέξω;

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ: Βλάκα.
ΘΕΜΙΣ: (Μονολογεί) Είμαι γιά γέ- 

λοια ή γιά κλάματα; Πρί λίγο έλεγα τή 
λήψη μου εύλογία. Τώρα θαρρώ κατάντη
σε ίλαροτραγάϊδία. (Κάθεται ν’ άποτιε- 
λειώσει τό φαγητό του μά δέν έχει όρε
ξη καί τ’ άφήνει. Μπαίνει ό Βοηθός)

ΘΕΜΙΣ: (Κουνά τό κεφάλι) ’Ακούς 
τίποτα;

ΒΟΗΘΟΣ: Τί πάθατε, φίλτατέ μου; 
(Κοιτά κατάπληκτος) Βρήκα τήν άδελφή 
άναστατωμένη.

ΘΕΜΙΣ: Νομίζει πώς τή ψώνισα.
ΒΟΗΘΟΣ: ’Ανοησίες, θά τής έξηγή- 

σω. Σάς άρεσε ή σούπα;
ΘΕΜΙΣ: ’Απ’ δσα μού σερβίρατε σή

μερα έσύ κΓ ή νοσοκόμα ήταν τό πιό εύ- 
κολοχώνευτο.

ΒΟΗΘΟΣ: Χαίρομαι πού τό άκούω... 
Τώρα μέ συγχωρεί, έ; Πάω νά...”Α στο 
διάολο φοβόμαστε καί νά σκεφτούμε κάτι 
πιά.

ΘΕΜΙΣ: Δέ φοβάσαι τό θεό;

ΒΟΗΘΟΣ: "Α μπά. Μόνο ό θεός μέ 
καταλαβαίνει. Δυότι «’Αγάπη έστίν ό 
θεός». ’Αδελφή, άδελφή. Πού κρύφτηκε 
πάλι αύτή ή ξυνή;

ΘΕΜΙΣ: Κύριε ’Ιωακείμ. Νά πεις ά- 
μέσως τώρα στή γυναίκα τού προϊστάμε
νου σου δτι διακόπτεις όριστικά κάθε σχέ- 
ση.

ΒΟΗΘΟΣ: ξέρεις τί κάνεις αύτή τή 
στιγμή; Μέ διατάζεις ν’ αύτοκτονήσω, νά 
στερηθώ τόν ήλιο, τό φώς, τή ζωή, τή 
χαρά. "Αν τήν ήξερες, μόνο άν τήν έβλε
πες μιά φορά ντυμένη μές στήν έκτυφλω- 
τική της γύμνια.... (’Αναστενάζει βαθειά) 
~Ω κύριε Γιαννόπουλε, τήν άγαπώ. Είναι 
μιά χρυσή καρδιά κλεισμένη σ’ ένα σώμα 
όνειρο. ΚΓ αύτό τό θηλυκό θαύμα ό για
τρός τό παραμελεί. Ό έγκληματίας.

ΘΕΜΙΣ: Καί τό έπιμελείσαι έσύ. Σού 
ταιριάζει παράσημο άλτρουϊσμού.

ΒΟΗΘΟΣ: Τήν άγαπώ άληθινά. Είναι 
ή μόνη χαρά τής ζωής μου. ’Αδελφή, άδελ
φή.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (Μισανοίγει τή πόρτα) 
Ναί,, κύριε ’Ιωακείμ.

ΒΟΗΘΟΣ: "Ελα, εύλογημένη. Μιά 
ώρα ξελαρυγγίζομαι. 'Οδήγησε τήν κυρία 
Γ ιαννοπούλου.

ΘΕΜΙΣ: ’’Ήρθε ή μητερούλα μου καί 
δέ μού τδλεγες τόση ώρα;

ΒΟΗΘΟΣ: Μ’ άφησες μέ τή χριστια
νική σου κατήχηση;

ΘΕΜΙ Σ : Έπί τέλους ήρθε ένα πλάσμα 
πού θά σκέφτεσαι δσα λέγει.

ΒΟΗΘΟΣ: Είσαι βέβαιος;
ΘΕΜΙΣ: ("Εΐξω φρενών) Σού άπαγο- 

ρεύω ν’ άμφιβάλλεις γιά τήν ειλικρίνεια 
τής μητέρας μου.

ΒΟΗΘΟΣ: Μά δέν άμφιβάλλω.
ΘΕΜΙΣ: Βαρέθηκα τά ψέμματα. Δέ 

φαντάστηκα ποτέ δτι οί εύγενικοί κύριοι 
πού ξέρουν άπ’ έξω καί άνακατωτά τό 
σαβουάρ βίβρ έχουν στοιβαγμένη μέσα 
τους τόση βρωμιά.

ΒΟΗΘΟΣ: "Ωφειλες νά τό ξέρεις, 
συννεφοταξιδευτή μου. Οί άνθρωποι είναι 
σταύλοι τού Αύγείου, μάλλον ζούγκλες 
τού Άμαζονείου. “Ενας καθηγητής μας στό 
Πανεπιστήμιο μάς έλεγε δτι ό άνθρωπος 
είναι κράμα τίγρεως, λέοντος, ύαινας, πι
θήκου.

ΘΕΜΙΣ: Έσύ πάντως κληρονόμισες 
περισσότερες ιδιότητες άπ’ τά κοκόρια. 
(Μπαίνει ή κα Γιαννοπούλου καί δειλά — 
δειλά, μέ δόσεις, βάζει μέσα τό κεφάλι της 
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ή νοσοκόμα).
ΒΟΗΘΟΣ: Κουκουρίκου, κουκουρί

κου.... ('Η κα Γιαννοπούλου κι’ ή νοσο
κόμα ανταλλάζουν βλέμματα άπορίας καί 
καταπλήξεως).

ΘΕΜΙΣ: Μητέρα, μητερούλα.
ΒΟΗΘΟΣ: Μαντάμ, ορίστε, καθίστε.
Κα ΠΑΝΝ: Παιδί μου, θέμι μου. Εύ- 

χαριστώ, κύριε γιατρέ.
ΘΕΜΙΣ: Έσυ νά μαζέψεις τή γλώσσα 

σου, πρόστυχε. ’Άδειαζε μου τή γωνιά.
Κα ΓΙΑΝΝ: θέμι, πώς μιλάς έτσι στόν 

κύριο γιατρό;
ΒΟΗΘΟΣ: Πολύ άσχημη ή συμπερι

φορά του τώρα τελευταία, μαντάμ. Νά 
τόν έπιπλήξετε.

Κα ΓΙΑΝΝ: Και’ σεις μή τόν παρεξη
γείτε. θάναι τής άρρώστιας του.

ΒΟΗΘΟΣ: θά προσπαθήσω, μαντάμ. 
Και τώρα μάς συγχωρεϊτε. (Φεύγει μαζί 
μέ τό κεφάλι καί τό λαιμό τής νοσοκόμας)

ΘΕΜΙΣ: (Γελά τρανταχτά).
Κα ΠΑΝΝ: Τι συμβαίνει; ΤΙ έπαθες 

παιδί μου;
ΘΕΜΙΣ: 'Ο κ. ’Ιωακείμ τήν ώρα που 

έφευγε... (Γελά) Ή νοσοκόμα κατάλαβε 
που πάει και τί θά κάνει, ζήλεψε, είναι 
ξέρεις γεροντοκόρη καί τον είπε άπό μέ
σα της «κόκορα», γιά τήν άκρίβεια «βρω- 
μοκόκορα». Τήν ίδια στιγμή ό βοηθός 
φώναξε άπό μέσα του: «Κουκουρίκου, κου
κουρίκου».

Κα ΠΑΝΝ: Παραμιλάς παιδί μου;
ΘΕΜΙΣ: θά σοΰ έξηγήσω αργότερα.
Κα ΠΑΝΝ: “Οπως θέλεις. (Παύση) 

Πότε σηκώνεσαι;
ΘΕΜΙ Σ: “Οταν γεμίσει μέ λήψεις μου 

τό μαγνητόφωνο.
Κα ΠΑΝΝ: (’Ακούει κατάπληκτη κΓ 

άνήσυχη. Ρίχνει φοβισμένες ματιές έδώ 
καί κεί) Παιδί μου. Σου είπε ό γιατρός 
άπό τί... σου είπε άν ήρθε ή άρραβωνιαστι- 
κιά σου;

ΘΕΜΙΣ: ’’‘Ηρθε μά δέν τής μίλησα. 
(Γελά) "Οχι, καλέ μαμά, δέ τσακωθήκα
με. Είχα άφασία κΓ άμνησία δταν ήρθε.

Κα ΠΑΝΝ: Είναι καλό κορίτσι ή Ει
ρήνη μας. θά ζήσετε εύτυχισμένοι.

ΘΕΜΙΣ: Βλέπεις πώς τώρα συμφω
νείς; Στήν άρχή τή νόμιζες ζωηρή.

Κα ΓΙΑΝΝ: Είναι έξαιρετική κοπέλ
λα.

ΘΕΜΙΣ: Τί θά σου κόστιζε, θεέ, νά 
βάλεις μιά μικρή κλειδωνιά στό στόμα;

Κα ΓΙΑΝΝ: θέμι, θέλω νά σέ ρωτήσω 

κάτι. Σοΰ είπε ό γιατρός άπό τί....
ΘΕΜΙΣ: "Οχι μητέρα. Τήν Ειρήνη δέν 

τήν παίρνω γιά τά λεφτά της. Τήν άγαπώ.
Κα ΠΑΝΝ: (Γυρίζει έντρομη πρός τήν 

πόρτα) Κανείς δέν είπε πώς δέν τήν άγα- 
πάς.

ΘΕΜΙΣ: ’Άς άλλάξουμε θέμα, μητέ
ρα. Ό πατέρας γιατί δέν ήρθε;

Κα ΓΙΑΝΝ. Του έτυχε κάποια έπεί- 
γουσα συνεδρίαση.

ΘΕΜΙΣ: Σέ ποιά κλινική βρίσκεται;
Κα ΠΑΝΝ: Σου τό είπαν; Δέ φταίω 

έγώ παιδί μου. Μάρτυς μου ό θεός. Τόν 
ξέρεις τί πάστα είναι. Γέρος άνθρωπος 
καί δέ.... Πάνω στό θυμό μου... πέταξε 
ενα πιάτο καί τόν κτύπησε στό μέτωπο.

ΘΕΜΙΣ: Σόϊ πάει τό βασίλειο. ’Εγώ 
τηλεπάθεια, έσύ τηλεκινησία...

Κα ΓΙΑΝΝ: Τί είπες;
ΘΕΜΙΣ: ’Αναρωτιόμουν άν πέταξε 

μονάχο του τό πιάτο.
Κα ΠΑΝΝ: θά πετάξει μιά μέρα μο

νάχο του, θά τό δεις. ‘Η θεία Δίκη θά τό 
βροντήξει στό κεφάλι του, του άλκοολι- 
κοΰ. Τό ένα του πόδι στον τάφο καί δέ 
μαζεύεται. "’Ήρθε στο σπίτι μέ τή μύτη 
ολοκόκκινη κι’ άρχισε νά κουτσοχορεύει 
κάτι βακχικούς χορούς. ΚΓ όλο ξεφώνιζε: 
«Εύοί Εύαν», «Εύοΐ Εύαν». Οΰτε σιλυνός 
νάταν. ’Οργίστηκα. Είμαι πολύ δυστυχι
σμένη.

θ EM I Σ : (Δε ίχνει όδυνη ρή έ κπλη ξη )
Κα ΓΙΑΝΝ: ’Απ’ τήν άρχή ό γάμος 

μας ήταν καταδικασμένος σέ άποτυχία. 
’Άν έπαιρνα τόν άλλο, δλα θάταν άλλοιώ- 
τικα σήμερα.

ΘΕΜΙΣ: (Τρέμει άπό ταραχή) Ό άλ
λος δέν ήταν έργοστασιάρχης.

Κα ΓΙΑΝΝ: Δέν πήρα τό Λεωνίδα γιά 
τά λεφτά του. Παρόλ.

ΘΕΜΙΣ: (Ξέσπασμα) ’Όχι πιά ψέμ
ματα σέ μένα, μητέρα.

Κα ΓΙΑΝΝ: Πώς μου μιλάς έτσι;
ΘΕΜΙΣ: “Ωστε έτσι; ΓΓ αύτό είμαι 

έξυπνος, έ; ΓΓ αύτό έχω τήν κρεατοεληά. 
(Χλωμιάζει. 'Η κα Γιαννοπούλου τόν κοιτά 
έντρομη καί σηκώνεται) Φύγε άπό δώ μέ
σα. Καί νά μή ξαναπατήσεις. Φύγε, πόρ- 
νη.

Κα ΓΙΑΝΝ: θέμι...
ΘΕΜΙΣ: Νά μή σέ ξαναδώ μπροστά 

μου, συχαμερή, παληογυναίκα....
Κα ΓΙΑΝΝ: Παιδί μου... (Κλαίει)
ΘΕΜΙΣ: θεέ μου, θά τρελλαθώ. θά 

δώσω μιά στον τοίχο καί" θά κάνω θρύψα

λα τό κούτελό μου. Τρέμω νά τό πιστέψω.. 
Έγώ νόθος, γυιός του άλλου. Πάψε νά 
κλαϊς, άνοιξε τό παράθυρο καί γκρεμί
σου. Κατάρα στήν ώρα πού πάτησες έδώ 
μέσα. Δέ μπορώ, δέ μπορώ. ΚΓ είχες τό 
θράσος νά σκεφτείς πώς είμαι έξυπνος 
γιατί είμαι νόθος. Βέβαια, ή άξιοσέβαστη 
κυρία πού δέ χάνει λειτουργία, πού φιλά 
πρωί—πρωί όλους τούς άγιους του εικο
νοστασίου, πού κατηγορεί τον άντρα της 
γιά τις άσωτίες του, λέει πώς δέ παν
τρεύτηκε τόν κακόμοιρο τό Λεωνίδα γιά 
τά λεφτά του. Σέ πιστεύω, κυρία. Τον 
πήρες γιά νά τόν κερατώσεις. ΓΓ αύτό 
τόν πήρες. ’Έξω άπό δώ μέσα. Φύγε, φύ
γε.... (Κτυπά τό κουδούνι)

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μά.. ή μητέρα σας..
ΘΕΜΙ Σ: Νά φύγει προτού τήν πετάξω 

άπ’ τό παράθυρο.
Κα ΓΙΑΝΝ: Τί έπαθα; (Κλαίει) Νά 

φέρουμε ένα....
ΘΕΜΙΣ: Ψυχίατρο. Νά φέρετε, θά 

μου χρειαστεί. Στό τρελλοκομείο κανείς 
δέ θά προσέχει δσα βγάζω στή φόρα, θ’ 
άσφαλιστείτε. Μά καί σείς δλοι σας, νά 
πάτε σ’ ένα γκρεμό νά τσακιστείτε. 
Είναι τό μικρότερο πού έχετε νά κά
νετε.... (Κλαίει σιγανά).

Κα ΓΙΑΝΝ: Που είναι ό Γιατρός; 
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: ’Έφυγε.
Κα ΠΑΝΝ: Ό βοηθός;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Είναι μέ τή σύζυγο του 

γιατρού.
Κα ΓΙΑΝΝ: Φέρτε τον έδώ.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Είπε νά μή τόν διακό- 

ψει κανείς. ’Έχουν μιά σοβαρή συζήτηση., 
έπιστημονικοΰ περιεχομένου.

ΘΕΜΙΣ: (Ξαναθυμάται τό θυμό του) 
θεολογικοΰ. Μασουλουν τόν... άπαγορευ- 
μένο καρπό.

Κα ΓΙΑΝΝ: "Οχι, αύτό δέν είναι τό 
παιδί μου..

ΘΕΜΙΣ: Νά φύγεις... (Στή νοσοκό
μα) Καί σύ.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Καλύτερα νά πάμε, κυ
ρία Γιαννοπούλου.

Κα ΓΙΑΝΝ: Ναί, πάμε, θέμι, θέλω νά 
σοΰ έξηγήσω όρισμένα πράγματα.

ΘΕΜΙ Σ: Εξηγήσου μέ τόν άντρα σου.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πάμε, μαντάμ, προτού 

ξαναρχίσει ή κρίση.
Κα ΓΙΑΝΝ: θέμι, σέ παρακαλώ μή... 

(Βγαίνει μέ τή νοσοκόμα).
ΘΕΜΙΣ: “Ενα καθρέφτη, ένα καθρέ

φτη. (Τρέχει, παίρνει τό καθρεφτάκι καί 

κοιτάζεται δλος νευρικότητα) Μάλιστα. 
ΓΓ αύτό δέ μοιάζω μέ τόν πατέρα μου, δη
λαδή τό νόμιμο άντρα της. θεέ μου, τά 
μπερδεύω. Βεβαίως, άφοΰ πατέρας μου 
είναι ό νόμιμος έραστής της, ό κύριος Ντίκ. 
’Ά, νά κΓ ή κρεατοεληά τοΰ Ντίκ. Είμαι 
όλόφτυστος. ”Αν ή Ειρήνη τά μάθει θά 
μοΰ πετάξει τις βέρες κατάμουτρα. Τά 
μαλλιά μου... τήν έληά μου.. (Δυνατά) Τό 
γιατρό. (Κτυπά ύστερικά τό κουδούνι)

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (’Απ’ το άνοιγμα τής 
πόρτας) Τί θέλεις πάλι;

ΘΕΜΙΣ: Τό γιατρό.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δέ γύρισε.
ΘΕΜΙΣ: Τό Βοηθό.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δέν τέλειωσε άκόμα.
ΘΕΜΙΣ: Νά ρθεί έδώ, άμέσως, άς 

είναι καί θεόγυμνος.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Βρωμόγλωσσε.
ΘΕΜΙΣ: ’Ή τόν φέρνεις έδώ ή πηδώ 

άπ’ τό παράθυρο.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Δέν πάς νά τσακιστείς.

Καρφί δέ μοΰ καίγεται. (Βγαίνει)
ΘΕΜΙ Σ: (Γυρίζει στό στρώμα καί κοι

τάζεται άνήσυχα στό καθρεφτάκι).
ΒΟΗΘΟΣ: (Μπαίνει ξεχτένιστος, τσα

λακωμένος, έξουθενωμένος μετά τήν έρω- 
τική πάλη καί ιδίως άπ’ τή ξαφνική ένό- 
χληση) θά μάς άφήσεις καμμιά φορά ή
συχους ;

ΘΕΜΙΣ: Κάθισε, θά μιλήσουμε σοβα
ρά.

ΒΟΗΘΟΣ: Ό άρρωστος περιμένει.
ΘΕΜΙΣ: Τήν άγαπάς άργότερα.
ΒΟΗΘΟΣ: Δέ σηκώνει άναβολή.
ΘΕΜΙ Σ: Κάθισε γιατί θά σέ κάνω ρε- 

ζίλι.
ΒΟΗΘΟΣ: Σέ Ικετεύω, μή φωνάζεις 

έτσι.
ΘΕΜΙΣ: Κάθισε.
ΒΟΗΘΟΣ: (Κάθεται όργισμένος) Λέ

γε-
ΘΕΜΙΣ: 'Η φαλάκρα είναι κληρονομι

κή;
ΒΟΗΘΟΣ: ΤΙ;
ΘΕΜΙΣ: Είναι;
ΒΟΗΘΟΣ: Ναί.
ΘΕΜΙΣ: Κάηκα, θά γίνω γουλί.
ΒΟΗΘΟΣ: *0 πατέρας σου δέν είναι 

φαλακρός.
ΘΕΜΙΣ: Είναι γουλί.
ΒΟΗΘΟΣ: Μή μοΰ λές. Φορά περ- 

ρούκα;
ΘΕΜΙΣ: (Κοιτάζεται στόν καθρέφτη) 

Λές νά γίνω φαλακρός;
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ΒΟΗΘΟΣ : Πρός τό παρόν δέν ύπάρχει 
λόγος ν’ ανησυχείς. Νά πάω τώρα;

ΘΕΜΙΣ: Εύτυχώς. "Ε, μή φεύγεις. 
Μένει μιά ερώτηση ακόμα. Μπορεί ν’ ά- 
φαιρεθεί αύτή ή κρεατοεληά;

ΒΟΗΘΟΣ: Τί σ’ έπιασε, χριστιανέ 
μου, καταμεσήμερα; (Κοιτά τήν έληά) 
Γιά νά τήν αφαιρέσεις θά σου κοστίσει ενα 
μάτσο λίρες.

ΘΕΜΙΣ: Ξέρεις κανέναν αισθητικό;
ΒΟΗΘΟΣ: Σου συνιστώ τό ’Ινστιτού

το «ΑΣΤΑΡΤΗ»' *0 αισθητικός είναι πρώ
τος μου ξάδελφος. Μί τί σ’ επιασε μέ τά 
μαλλιά καί τίς έληές σου;

ΘΕΜΙΣ: Είναι τεκμήρια. Πρέπει νά 
έξαλειφθούν.

ΒΟΗΘΟΣ: Τεκμήρια; Τίνος πράγμα
τος;

ΘΕΜΙΣ: Μόνο άν είχες λήψη θά μά
θαινες.

ΒΟΗΘΟΣ: θεός ζορίσει. (Βλέποντας 
τή νοσοκόμα) Τί θέλετε;

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Εκείνη ή ξένη έπιμένει 
νά τον δει.

ΘΕΜ1 Σ: Δέ θέλω κανένα.
ΒΟΗΘΟΣ: 'Αμαρτία, άμαρτία θανά

σιμη. Τέτοια κοπέλλα...
ΘΕΜΙΣ: Αύτή είναι δική μου δουλειά. 

Κοπέλλα είπες;
ΒΟΗΘΟΣ: Σωστά λέει ό κόσμος πώς 

τά παξιμάδια πέφτουν στούς ξεδοντιασμέ
νους. (Βγαίνει).

ΘΕΜΙΣ: Ποιά ήρθε;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: 'Η δεσποινίς Ειρήνη 

Βλάχου.
ΘΕΜΙΣ: ’Αδελφή, νά σέ φιλήσω.
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Νά σέ....
ΘΕΜΙΣ: Εύχαριστώ, περίμενε τό χει

μώνα. Τώρα τρέχα νά τή φέρεις. (Ή νο
σοκόμα φεύγει) Που βρίσκεται ό καθρέ
φτης μου; (Κοιτάζεται) "Αχ αύτά τά μαλ
λιά. Δέν κάθονται. Κρίμα, δέν έχω τή τσα- 
τσάρα μου. (Διορθώνει μέ τά δάκτυλα τά 
μαλλιά του) ’Ακόμα καί τά φρύδια μου 
σγουρώσαν. Πώς θά κρύψω τήν έληά; 
’Ω, ας μήν ύποψιαστεί τίποτα ή Είρηνού- 
λα μου. (Κτυπά ή πόρτα) (Μπαίνει ή Ει
ρήνη Βλάχου, αύστηρή, κομψή, κρατά ένα 
σκυλάκι ράτσας πού τ’ άγαπά περισσότε
ρο άπ’ τόν άρραβωνιαστικό της) ’’’Ω Ει
ρήνη, σ’ εύχαριστώ πού ήρθες. Κάθισε ά- 
γάπη μου.

ΕΙΡΗΝΗ: Εύχαριστώ, Θεμιστοκλή. 
Είδες τό σκυλάκι μου ; Τ’ άγόρασα σέ τιμή 
εύκαιρίας άπό μιά Άγγλίδα φίλη μου.

Μόνο πενήντα λίρες. Είναι καθαρόαιμο 
καί τρελλαίνεται, τό καϋμενούλι μου, γιά 
λιχουδιές. Δέν είναι όμορφο;

ΘΕΜΙΣ: Πολύ, μά ή όμορφιά του 
θαμπώνεται μπροστά στή δίκιά σου. (Παύ
ση) Παρντόν; Δέ θέλεις κομπλιμάν;

ΕΙΡΗΝΗ: Αύτά είναι γιά τίς άνόη- 
τες.

ΘΕΜΙΣ: Είμαι άνάγωγος. Δέν πρέπει 
νά μιλώ γιά ομορφιά σέ σένα πού μετέ
θεσες τά ενδιαφέροντα σου στις ψυχικές 
σφαίρες.

ΕΙΡΗΝΗ: Είσαι πολύ λεπτός...
ΘΕΜΙ Σ: Τί άστείο είν’ αύτό;
ΕΙΡΗΝΗ: ’Αστείο;
ΘΕΜΙΣ: Είμαι λοιπόν πολύ λεπτός 

γιά νάμαι άνδρας. Βλέπω προοδεύεις. 01 
φεμινιστικές σου ιδέες σέ παράσυραν στόν 
κατήφορο. 'Ως τώρα πίστευες πώς ή γυ
ναίκα είναι ίση μέ τόν άνδρα. Σ’ έκτιμού- 
σα γι’ αύτό. Τώρα πιστεύει πώς οί άνδρες 
είναι όντα κατώτερα. Ψέμματα;

EI ΡΗΝΗ: "Οχι έντελώς. Μά πώς... πώς 
έβγαλες όλ’ αύτά τά συμπεράσματα;

ΘΕΜΙ Σ: Υπάρχουν δά καί μερικοί άν
δρες μέ διαίσθηση. Μοΰ δίνεις σέ παρακα
λώ τό σκυλάκι νά το χαϊδέψω λιγάκι; Τά 
χέρια μου είναι καθαρά. (Παίρνει τό σκυ
λάκι. Ξαφνικά, ένώ το χαϊδεύει σκάει στά 
γέλοια) 'Ωραίο τ’ άστείο σου. Είσαι άμί- 
μητη.

ΕΙΡΗΝΗ: Μ’ έπριξες μέ τούς γρίφους 
σου.

ΘΕΜΙΣ: Μπουγιόττα; Χά, χά.. χά. 
Έγώ μπουγιόττα; Καί τό σκυλί, θέμις; 
Γιά φαντάσου. Ό θέμις νά δαγκώνει τό 
θεμισ...τοκλή. Χά, χά, χά.

ΕΙΡΗΝΗ: Γελάει ό μωρός.
ΘΕΜΙΣ: Βλέπω έχεις άνεξάντλητο 

χιούμορ. Γιατί δέ λές δυνατά όσα σκέ
φτεσαι; (Γελά. Στό σκυλί) Γειά σου, συ
νονόματε, νά μου ζήσεις.

ΕΙΡΗΝΗ: Τί κάθεσαι καί κοπανάς 
τόσην ώρα; Κάτι σοβαρό σου συμβαίνει. 
Δέ μπορώ νά σκεφθώ κάτι καί σύ... τό 
διαστρεβλώνεις μέ τή φαντασία σου καί τό 
ξεφουρνίζεις. Πώς σοΰ μπήκαν στό νοϋ 
όλες αύτές οί ιδέες; Μέ θεωρείς ικανή, έ- 
μένα, τήν Ειρήνη σου, νά σκέφτομαι όλ’ 
αύτά; Εμένα πού σ’ άγαπώ; (Σκύβει καί 
τόν φιλά στό μάγουλο).

ΘΕΜΙ Σ: Μοΰ χάρισες τό σύμπαν. Μοΰ 
έπιτρέπεις νά... (Σκύβει καί τή φιλά στό 
μέτωπο) "Επρεπε νά όνομάζεσαι 'Αγνή.

ΕΙΡΗΝΗ: 'Αγνή.

ΘΕΜΙΣ: Πάντως δέν έχει σημασία τό 
όνομα. Είσαι 'Αγνή κι’ ας λέγεσαι Ειρή
νη. Μοΰ έπιτρέπεις; (Τή ξαναφιλά στό μά
γουλο) .

ΕΙΡΗΝΗ: Στά χείλη.
ΘΕΜΙΣ: Δέν κάνει... "Οταν παντρευ

τούμε.
ΕΙΡΗΝΗ: Φίλα με στά χείλη είπα. 

(Σκύβει καί τόν φιλά βίαια έκείνη).
ΘΕΜΙΣ: (Έπιτιμητικά) Ειρήνη.
ΕΙΡΗΝΗ: Θεμιστοκλή μου. Είσαι μέ

χρι νοσηρότητας ντροπαλός. (Πάει νά τόν 
φιλήσει).

ΘΕΜΙΣ: (Τή σπρώχνει βίαια μακρυά 
του) Ειρήνη, δέν είσαι 'Αγνή.

ΕΙΡΗΝΗ: Πάλι τό ίδιο τροπάρι. 
ΘΕΜΙΣ: Φύγε άπό εδώ μέσα. 
ΕΙΡΗΝΗ: Τολμάς νά διώξεις έμένα; 
ΘΕΜΙ Σ: Δρόμο. Τά ξέρω όλα. Δέ θά 

πετύχεις νά μέ κουκουλώσεις γιά νά βά
λεις στό χέρι τά λεφτά μου καί νά τά 
χρησιμοποιήσεις μ’ όλες έκείνες τίς ύστε- 
ρικές γεροντοκόρες γιά τήν έπικράτηση 
τής μητριαρχίας. Άμ’ δέ θά σάς περά
σει, άποστειρωμένες μούμιες.

ΕΙΡΗΝΗ: Πώς... πώς... τόλμησες νά 
φανταστείς...

ΘΕΜΙΣ: Είμαι μαύρος μάγος. Είμαι 
ή μετενσάρκωση τοΰ Καλλιόστρο. "Ολα 
τά ξέρω. Φτάνει ν’ άγγίσω μέ τ’ άκροδά- 
κτυλά μου ένα άντικείμενο όποιουδήποτε 
προσώπου καί μπορώ μετά νά ξέρω μέ τό 
νί καί μέ τό σίγμα όσα σκέφτεται, όσα 
έκανε κΓ όσα θά κάνει. Μή μοΰ κρύβεις τό 
λοιπόν τίποτα. Βρίσε δυνατά.

ΕΙΡΗΝΗ: Άφοΰ είν’ έτσι μάθε το μιά 
γιά πάντα. Οί γυναίκες ξύπνησαν. Δέν 
είναι πιά τά υποζύγιά σας, μουρλοκηφή- 
νες.. Ξέρουμε πώς χωρίς έμάς εΐσαστε 
μεγαλοπρεπέστατες νοΰλλες. Αύτό τόν 
κόσμο οί γυναίκες θά τόν σώσουν.

ΘΕΜΙΣ: Σώπα... Λυσιστράτη.
ΕΙΡΗΝΗ: ’Ανδρείκελο. Μόνο μέ μπου- 

γιόττες σάς άξίζει νά κοιμόσαστε.
ΘΕΜΙ Σ: Δίνε του άπό δώ μέσα, μεθυ

σμένη σουσουράδα.
ΕΙΡΗΝΗ: Μέ θανατώνεις.
ΘΕΜΙΣ: Δρόμο είπα.
ΕΙΡΗΝΗ: Εύχαρίστως. Μέ άπαλλάτ- 

τεις άπ’ τήν ένόχληση νά βλέπω τό άηδές 
σου μούτρο.

ΘΕΜΙΣ: θά σέ πνίξω.
ΕΙΡΗΝΗ: ’Εσύ; Χά. Μπουγιόττα. "Ε

λα θέμι, έλα σκυλάκι μου, πάμε. Πς, πς, 
πς. (Μόλις φτάνει στήν πόρτα) Πρίτς.

ΘΕΜΙΣ: (Κτυπά έξω φρενών τό κου
δούνι. Τρέχουν μέσα ό γιατρός, ό βοηθός 
κΓ ή νοσοκόμα) Κατάρα, κατάρα, κατά- 
ρα.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Τί συμβαίνει;
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Χρωστά τής Μιχαλούς.
ΒΟΗΘΟΣ: θεέ μου, ας μή πεί τίποτα. 
ΘΕΜΙΣ: "Ελεος, έλεος..
ΓΙΑΤΡΟΣ: Τί πάθατε, κύριε Γιαννό- 

πουλε; "Οταν έφυγα εΐσαστε ήρεμος.
ΘΕΜΙΣ: Νά μέ γιατρέψεις άπ’ τή 

λήψη γιατί θά τρελλαθώ, ή θά πάρω ένα 
πιστόλι καί θ’ άρχίσω νά σκοτώνω όποιον 
βρίσκω μπροστά μου. θά τρελλαθώ.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Περισσότερο άπό τώ
ρα; "Α μπά.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Αδελφή, έξω άπό δώ μέ
σα. (Ή νοσοκόμα βγαίνει)

ΘΕΜΙΣ: Νά μέ γιατρέψεις.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Μ’ αύτό είναι άδύνατο σ’ 

αύτό τό στάδιο, άγαπητέ μου. ’Αγόρασα 
πάντως τό μαγνητόφωνο καί θ’ άρχίσουμε 
άμέσως πειράματα.

ΘΕΜΙΣ: Νά μέ γιατρέψεις. Φέρε ψυ- 
χολόγο, φέρε νευρολόγο, φρενολόγο, ό,τι- 
δήποτε. "Η θά γίνω καλά ή θ’ αύτοκτονή- 
σω.

ΓΙΑΤΡΟΣ: ΚΓ ή πραγματεία μου; 
"Εχω επιστημονικό καθήκον...

ΘΕΜΙ Σ: Στό διάολο καί σύ κΓ ή πρα
γματεία σου καί τό καθήκον σου. Πρέπει 
νά γίνω καλά. (Στό Βοηθό) Νά φέρεις 
έσύ, μωρές κουκουρίκου, ένα ψυχολόγο 
γιατί άλλοιώτικα θά δαγκώνεις τό ένα 
σου καί θά σέ πονάν όλα.

ΒΟΗΘΟΣ: Καλά, σιωπή, θά κάνω δ,τι 
μπορώ.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Κανείς δέ θά πατήσει 
στήν κλινική μου χωρίς τή γραπτή μου 
άδεια. Πρώτα θά κάνω τά πειράματά μου. 
"Εχω καθήκον άπέναντι στήν έπιστήμη καί 
στήν άνθρωπότητα.

ΘΕΜΙΣ: ('Ορμά κατά πάνω του μέ 
τό πιάτο στό χέρι, έτοιμος νά τού τό κα
τεβάσει στό κεφάλι) θά σέ φάω, κέρατά, 
χαζολαφίνα. (Ό βοηθός τόν άφοπλίζει) 
θά σάς σκοτώσω, όλους, θά σάς σκοτώσω 
καί’ θά σκοτωθώ. (Ξαφνικά, γονατίζει στά 
πόδια τοΰ γιατρού συντριμμένος) "Ελεος, 
έλεος. Σέ παρακαλώ, σέ ικετεύω, Κάνε 
δ,τι μπορείς. Σού δίνω δλη μου τήν πε
ριουσία, γίνουμαι δούλος σου, κάνε με 
καλά.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Δυστυχώς δέ γίνεται τίπο
τα. Οί αιτίες τής νόσου άνήκουν είς τήν
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σφαίραν τής παραψυχολογίας καί είναι έ- 
πιστημονικώς ανεξακρίβωτες.

ΘΕΜΙΣ: Λές τήν άλήθεια;
ΓΙΑΤΡΟΣ: Διάβασε μέσα μου και θά 

δεις.
ΘΕΜΙΣ: ’Έχεις δίκαιο. (Σηκώνεται, 

τρέχει πρός τό παράθυρο καί δοκιμάζει 
νά τό ανοίξει. Οί δυό γιατροί τον συλ
λαμβάνουν καί τόν οδηγούν πίσω. Μιλούν 
ασυνάρτητα όλοι μαζί. Άύτήν ακριβώς 
τή στιγμή όρμά μέσα μέ γάζες καί τσιρώ- 
τους ό πατέρας τού θέμι. Κρατά μπαστού
νι στό ενα χέρι καί μιά μπουκάλα στο 
άλλο) Πατέρα... σώσε με....

ΠΑΤΕΡΑΣ: Βρέ θέμι, τ’ ειν’ αύτά π’ 
άκούω, μωρέ;

ΓΙΑΤΡΟΣ: Δέν είναι τίποτα σοβαρό, 
κύριε Γιαννόπουλε.

ΒΟΗΘΟΣ: (Στό Γιατρό) Καλύτερα 
νά τόν στείλουμε μέ τόν πατέρα του. ’Άν 
μείνει θάχουμε άσκημα ξεμπερδέματα.

ΓΙΑΤΡΟΣ: ’Όχι.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Τί μανία σ’ έπιασε; Έδώ 

μέσα είναι ωραία, καθαρά, νοσοκόμες βρί
σκεις όσες θές, τί κλαψουρίζεις;

ΘΕΜΙ Σ : Σώσε με.... έλεος..
ΠΑΤΕΡΑΣ: Ή νοσοκόμα μου έψαλλε 

πώς είσαι θεότρελλος, μάγος. Δέν τηνε 
πίστεψα. Μά σάν τήνε ρώτησα άν τής ρί
χτηκες καί μοδπε: ’Όχι», τότε βεβαιώθη
κα πώς είσαι γιά δέσιμο.

ΓΙΑΤΡΟΣ: Είναι μεθυσμένος ό γέρος.
ΒΟΗΘΟΣ: Μυρίζει κρασίλα άπό μισό 

μίλι.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Βρέ μούσμουλο, άλήθεια 

διαβάζεις τις σκέψεις; θά σου κόψω σύρ
ριζα τή γλώσσα άν γελαστείς νά πεις στή 
μάνα σου όσα θά διαβάζεις μέσα μου.

ΘΕΜΙΣ: Πατέρα, ό Χριστός έλεγε: 
«Γνώσεσθε τήν άλήθεια καί ή άλήθεια έ- 
λευθερώσει υμάς». Μπουρδες. «Γνώσεσθε 
τήν άλήθειαν καί ή άλήθεια χαντακώσει 
ύμάς».

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μπράβο, αύτό είναι. 
«Χαντακώσει ύμάς».

ΘΕΜΙΣ: Πατέρα, νά σέ φιλήσω. (Τόν 
ψιλά).

ΠΑΤΕΡΑΣ: Πώς διάολο τό θυμήθη
κες;

ΘΕΜΙΣ: Σέ φιλώ γι’ αύτά πού δέ 
λές. Τόν βλέπετε; Είναι ό Λεωνίδας Γιαν- 
νόπουλος. Μπεκρής, μπερμπάντης, ξεκου
τιάρης. ’Άν δέν τόν βρίσουν προσβάλλεται, 
άν δέν διαολοστείλει άρρωστα. Μά σήμε
ρα, καταλαβαίνω πώς είναι άνθρωπος.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Κοιμάσαι όρθιος, κουτά
βι μου. Μεγαλύτερο κέρατο άπό λόγου 
μου δέ φύτρωσε στό κούτελο τής γής.

ΘΕΜΙΣ: (Στό βοηθό) Τί είπες, μωρέ 
χυδαίε; Ούτε καί στοΰ γιατρού.;

ΒΟΗΘΟΣ: Σκάσε.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Τί εννοούσε; Κύριε ’Ιωα

κείμ, μού οφείλετε μιάν έξήγηση. (Ένώ ή 
σκηνή συνεχίζεται ό γιατρός κι’ ό βοηθός 
συζητούν σέ δεύτερο πλάνο, χωρίς ν’ ά- 
κούονται. Στό τέλος φυσικά ό γιατρός πεί
θεται καί ξεχνά τόν ύπαινιγμό).

ΘΕΜI Σ : θά μέ τρελλάνουν, πατέρα. 
Πρέπει νά γιατρευτώ. Μεγαλύτερη δυστυ
χία άπό τή σημερινή δέ γνώρισα.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Καλά, καλά, θά δούμε 
τί μπορεί νά γίνει. Πάμε στό φίλο μου 
τόν Τζιώνη νά τόν συμβουλευθουμε. Κάτι 
θά σκαρφιστεί.

ΘΕΜΙΣ: Γιά τόν Τζιώνη τόν μπάρμαν 
μιλάς;

ΠΑΤΕΡΑΣ: Ναΐσκε ψυχούλα μου.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Ό άσθενής δέ θά τό κου

νήσει άπό δώ μέσα.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Εσένα δέ σού πέφτει λό

γος.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Ή κατάστασίς του θά έπι- 

δεινωθεΐ.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Δικό μου πράμμα είναι, 

τό κάνω ό,τι μού γουστάρει. ’Έτσι;
ΘΕΜΙΣ: ’Έτσι, πατέρα.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Πάμε, λοιπόν. Μάς περι

μένουν οί έμπειρογνώμονες. Εύοΐ - Εύάν.
ΘΕΜΙΣ: Εύοΐ - Εύάν. ’Ίσως τό κρα

σί νάναι τό μόνο φάρμακο.
ΠΑΤΕΡΑΣ: Είναι. Πάρε τήν πρώτη 

δόση. (’Ανοίγει τήν μπουκάλα καί τόν 
κερνά ένώ ό γιατρός φωνάζει: ’Όχι, όχι..) 
Μέ τό κρασάκι θά γίνεις περδίκι. Εύοΐ - 
Εύάν. (Κουτσοχορεύει) Τό κρασάκι μάς 
γεμίζει όνειρα παμπόνηρα καί μάς ξα- 
λαφρώνει. ’Έτσι καί σένανε τό μέγα καρ
διογνώστη θά σέ ζαλίσει, θά σέ μεθύσει, 
μέ σάτυρους καί σιλυνούς θά σέ γεμίσει 
καί τότε θά χάσεις τά μυαλά σου καί τό 
ψώνιο σου. Εύοΐ - Εύάν. Πιες, πιές. Οίνος 
εύφραίνει κοιλίας μπεκρήδων... Εύοΐ - Εύ
άν. ’Ακόμα ενα ποτήρι; (Ό θέμις άρπά- 
ζει τό μπουκάλι καί κατεβάζει μονορού
φι μερικά ποτήρια).

ΓΙΑΤΡΟΣ: Πάψτε. θά καταστρέφεις 
τό γυιό σου. Δέ θά πάτε πουθενά.

ΒΟΗΘΟΣ: Αύτός, (μάτια μου, οϋτε 
λεμονάδα δέν έ'πινε.

ΠΑΤΕΡΑΣ: Μέρος, μέρος. “Ανεμος 

στή βράκα σας...
ΘΕΜΙΣ: ... κι’ άέρας στά πανιά σας. 

(Φεύγουν άγκαλιασμένοι φωνάζοντας: Εύ- 
οΐ - Εύάν)

ΓΙΑΤΡΟΣ: (Κάθεται άπογοητευμένος 
στό κρεβάτι) Κρίμα. Ήταν ή πιό Ενδια
φέρουσα περίπτωση τής σταδιοδρομίας 
μου.

ΒΟΗΘΟ Σ : ( Ρίχνεται άπολυτρωμένος σέ 
μιά καρέκλα). Εύτυχώς πού έφυγε νά λέ
τε, κύριε προϊστάμενε. ΤΗταν κίνδυνος — 
θάνατος γιά όλους μας. Γιά φανταστείτε 
νά πρόδινε πάνω στήν τρέλλα του όσα 
έμαθε γιά τόν καθένα μας.

ΓΙΑΤΡΟΣ: ’Έχω τό μέτωπο καθαρό.
ΒΟΗΘΟΣ: Καθαρότατο.

(’Ανοίγει ή πόρτα κι’ ό θέμις βάζει μέ
σα τό κεφάλι του)

ΘΕΜΙΣ: Ξέχασα νά σάς άποχαιρε-
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Ή κριτική επιτροπεία τοΰ διαγωνισμού 
διηγήματος επί έθνικοΰ θέματος, τόν όποιον 
προεκήρυξεν ό Ελληνικός Πνευματικός "Ομι
λος Κύπρου, άποτελουμένη έκ τής Κας. Καλλιό
πης Καραγιώργη, τοΰ Κου Κύπρου Χρυσάνθη 
καί τοΰ Κου Χρύσανθού Στ. Κυπριανοΰ, ώς 
είσηγητοΰ, έξήτασε μετά προσοχής τά ένδεκα 
διηγήματα τά όποια έδόθησαν είς αυτήν, 
έμπνευσμένα όλα άπό τόν σύγχρονον Κυπρια
κόν αγώνα.

Τά μέλη τής κριτικής έπιτροπείας όμοφώνως 
άποφαίνονται ότι ώς σύνολον ύπερτερεϊ τών 
άλλων τό διήγημα τού κ. Φοίβου Στ. Σταυρίδη 
ύπό τόν τίτλον «Ένώπιος Ένωπίω», άπο- 
νέμουν δέ είς τόν συγγραφέα τό πρώτον 
βραβεϊον. Τό διήγημα διακρίνει ή μουσικότης 
τής έκφράσεως, γεγονός τό όποιον άποδεικνύει 
ότι ό συγγραφεύς δέν λησμονεί ότι κύριος 
σκοπός τοΰ διηγήματος είναι ή αισθητική 
ηδονή. Υπάρχει άκόμη λεπτή παρατήρησις, 
άποτέλεσμα τής όποιας είναι ή έπιτυχής άπει- 
κόνισις καταστάσεων καί οί ώραϊοι χαρακτη
ρισμοί. Άλλά καί ή όλη ύπόθεσις προχωρεί 
άβίαστα, δέν κουράζει δέ μέ λεπτομέρειας 
άσχέτους. Δέν λείπουν έπίσης αί άντιθέσεις 

τήσω.
ΓΙΑΤΡΟΣ: Πρός θεού, μείνετε.
ΒΟΗΘΟΣ: Πρός θεού, φύγετε.
ΘΕΜΙΣ: θά φύγω μαζί του. θά πεί

τε: Γιατί φεύγεις μέ δαύτον, γιατί τόν ά
γαπάς, άφοΰ δέν έχει ούτε φαλά
κρα, ούτε κι’ έληά; Νά σάς πώ: 
’Από δώ καί μπρος γράφω στά 
παληά μου τά παπούτσια τις συγγέ
νειες. Μονάχα μέ τήν άγάπη συγγενεύουν 
οί άνθρωποι. ΚΓ ό άθεόφοβος ό Λεωνίδας 
μ’ άγαπά. Τό έμαθα σήμερα μέ τήν «άσυ- 
νήθη τηλεπαθική λήψη». ’Αγαπητοί μου 
γιατροί, καληνύχτα σας. Καί νά προσευ
χηθείτε άπόψε νά μή πάθει οότε κι’ ό 
χειρότερος έχθρός σας τήν άρρώστεια 
μου.

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ.

αί όποϊαι προσδίδουν δύναμιν είς τό διήγημ» 
καί συγκρατοΰν τό ένδιαφέρον. Έξ άλλου, 
χωρίς νά τοΰ λείπη ή βαθυτέρα σκέψις, δέν 
τό χαρακτηρίζει ό άκατάσχετος ρητορισμός. 
Κυρίως όμως τό διακρίνει ένας βαθύς άνθρω- 
πισμός· πραγματικά ό συγγραφεύς μετέτρεψεν 
τήν σύγχρονον έμπειρίαν εις τέχνην μέ βάσιν 
τόν σεβασμόν πρός τούς άλλους άνθρώπους.

Τά ύπόλοιπα διηγήματα χαρακτηρίζει 
έπίσης ό πατριωτικός παλμός, μερικά ή καλή 
περιγραφή, είτε ή ζωηρότης τής διηγήσεως, 
ή έπιτυχημένη άπεικόνισις χαρακτήρων, είτε 
ή καλή φράσις καί ή φιλοσοφική διάθεσις. 
‘θός σύνολον όμως, έκαστον έξ αύτών μεμονω- 
μένως δέν ύπερτερεϊ τών άλλων αίσθητώς, 
διά αύτό δέ ή κριτική έπιτροπεία δέν νομίζει 
ότι πρέπει νά έπαινέση ιδιαιτέρως έν έξ αύτών 
διακρίνουσα τούτο τών λοιπών.

Έν Λευκωσία τή 4η. 1. 1959.

Εισηγητής : Χρύσανθος Κυπριανού.

Μέλη τής έπιτροπής : 
Καλλιόπη Καραγιώργη 
Κύπρος Χρυσάνθης.
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ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Γαλήνη, σάν λάδι ή θάλασσα.
Και σύ σκόρπισες φύλλα τριαντάφυλλα 
καί χαμόγελα συγκινημένα στήν επιφάνεια.
Είναι άνάγκη στό λιμάνι τής αναχώρησης 
νά κρατάω τή γαλήνη τής αξιοπρέπειας. 
Δέν κράτησα μέσα στά χέρια μου άπό σένα 
τίποτε άπό τό ποτάμι πού κύλισε 
τίποτε άπό τήν αύρα πού φύσηξε 
έχτός άπό κείνα πού μπορούν νά διαβάσουν οί γύφτισσες.

Δέν μέ ικανοποιεί ούτε μέ ξαλαφρώνει τούτη ή γαλήνη. 
’Ακούω τή θάλασσα νά μουγγρίζει στό βάθος 
είν’ ένα θηρίο πού μουγγρίζει στό βάθος 
πού βλέπει μέ κοκκινισμένα μάτια 
τή γαλήνη καί τά χαμόγελα καί τά τριαντάφυλλα καί τήν κοροϊδία. 
Είναι μιά θάλασσα έτοιμη ν’ άνοίξει μεγάλα στόματα 
νά καταπιεί τό καράβι σου καί σένα.

Στούς κάμπους πέρα μπολιάζουν άγριόδεντρα 
γιά νά καρπίσουν ήμερα. ’Έχω μιάν άνθισμένη άμυγδαλιά 

μέσ’ στήν ψυχή μου 
κι’ όμως άκούω τις ρίζες της καμμιά φορά νά τριζολογάν 
βρυχηθμούς ζούγκλας. ’Ηρέμησε 
καταραμένη 
θάλασσα.

ΣΙΓΚΟΥΡΛΙΝΑ

Κλείσε τό στόμα κι’ άπόψε, μικρή Σιγκουρλίνα. 
Πικραμένοι 
άς πάμε κι’ άπόψε 
έκεϊ πού βουβαίνει ό πόνος 
άμίλητος στήν παραπονεμένη ψυχή.
Θά σωπάσουμε κι’ άπόψε, μικρή Σιγκουρλίνα.
Κι’ όμως τά μάτια σου δέ γίνεται νά σωπάσουν. 
Βλέπω στά μάτια σου τή δημιουργία τών κόσμων 
χαλασμούς καί σεισμούς καί καταποντισμούς 
κόσμοι 
πού βυθίζουνται 
πού βυθίζουνται

ύλες σκληρότερες π’ άνεβαίνουν.
Θά κουρνιάσουμε κι’ άπόψε, μικρή Σιγκουρλίνα, σιωπηλοί. 
Φοβούμαι τό ξέσπασμά σου πού θάρθεϊ.
’Αναμένουμε όλοι
προσμένουμε όλοι
ένα ξέσπασμα σάν τής ’'Ανοιξης 
άναμένουμε όλοι
ένα τριαντάφυλλο νά ξεμπουμπουκιάζει ζωηρό.
Κι’ όμως άπόψε
οί άπογοητεύσεις άμείλικτες 
φροντίζουν τ’ άγκάθια
— σκληραίνουν τ’ άγκάθια 
του τριαντάφυλλου.

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥ

’Έκλεισα τό στόμα πολλές φορές, 
πολλές φορές λοξοδρόμησα παρακάμπτοντας τό στόχο 

τοΰ πόθου μου.
Σήμερα όμως
πρέπει νά πάω νά βρω λουλούδια 
γιά τό στεφάνι τής δόξας σου.
Σήμερα πάω νά προσκαλέσω τά πρόβατά μας
καί τή φλογέρα
πού σήμερα θά λαλήσει τή δόξα σου.
Ή ποδιά σου, τόσο άπλή, 
χίλιες φορές σοφότερη άπ’ τά πιό σοφά βιβλία 
σφούγγισε όλα μου τά δάκρυα.
Μονάχα εσύ ξέρεις τό μυστικό μονοπάτι
μονάχα εσύ μπορείς νά στήσεις εκεί τή θερμήν ύποδοχή 
μονάχα εσύ ξέρεις νά χαϊδέψεις τά λερωμένα μου γένια 
μονάχα εσύ ξέρεις νά γυρίσεις τά μάτια άπό τ’ άδικο

κοΰρσος πού κουβαλώ
μονάχα εσύ καταλαβαίνεις πώς ή μπόχα καί τό κρασί 

καί τά ξεχαρβαλωμένα μου άρβυλα
τάφερε ό δύσκολος δρόμος 
π’ όδηγά κοντά σου.

Σήμερα πάω νά σοΰ φέρω λουλούδια.
Σήμερα μπορώ νά δώσω
τ’ άγνό φιλί 
πού τόσο πόθησες.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Η ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Kl H ΔΗΜΩΝΑΣΣΑ ΤΟΥ K. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

’Αφορμή στήν τωρινή σύντομη μελέτη 
στάθηκε τό σχέδιο άνεβάσματος στή σκηνή 
τής δραματικής σύνθεσης του Κύπρου 
Χρυσάνθη «Δημώνασσα».

Δημώνασσα είναι μιά μυθική μπορεί 
νά πή κανείς βασίλισσα, άφου εξακριβω
μένα απόλυτα στοιχεία δέν έχουμε γι’ αύ- 
τήν, σέ μιά έπαρχία ίσως τής Κύπρου, πού 
έμεινε γνωστή στούς κατοπινούς αιώνες 
γιά τήν τρινομία της και τά σχετικά μ’ 
αύτήν τήν τρινομία γεγονότα.

'Η τρινομία τής Δημώνασσας είναι 
τρεις νόμοι πού έβαλε στούς ύπηκόους της 
άσφαλώς, άφού άργότερα τούς έθεσε ή 
ίδια σ’ έφαρμογή, σέ μιά έποχή, φαίνεται, 
έκλυσης ήθών κι άναρχίας στό νησί μας.

Ή έποχή αύτή δέν είναι έξακριβωμένη 
κι ή μόνη πληροφορία πού διασώζεται ό- 
φείΐλεται στον Δίωνα τόν Προυσαιέα πού 
ώνομάστηκε Χρυσόστομος γιά τήν εύφρά- 
δεια του κι έζησε τόν πρώτον αιώνα μ.Χ. 
Αύτός διηγείται στόν 64ον λόγον του «πε
ρί τύχης» (έκδοσις Loeb τόμ. V, §2-5) 
τήν ιστορία τής Δημώνασσας, άλλα μέ 
πολλές άσάφειες. Τήν τοποθετεί δίπλα σέ 
«ένδοξους γυναίκας» τών παλαιών χρό
νων, κοντά στήν «πολεμικήν» Ροδογούνην, 
τήν «βασιλικήν» Σεμίραμιν, τήν «μουσι
κήν» Σαπφώ, τήν «καλήν» Τιμάνδραν. Τήν 
Δημώνασσα τήν καλεΐ «πολιτικήν όμοΰ και 
νομοθετικήν». ’Αναφέρει λοιπόν στόν ίδιο 
λόγο του καί τούς τρεις νόμους της, πού 
ή σαν οί πιό κοιτώ.

α) τήν μοιχευθείσαν κειρομένην πορ- 
νεύεσθαι.

β) τόν αύτόν άποκτείνοντα άταφον θά- 
πτεσθαι καί

γ) μήν άποκτείναι βουν άροτήρα (Ποι
νή ό θάνατος καθώς φαίνεται άπό τήν 
συνέχεια τής ιστορίας).

Τήν ίδια έποχή στήν ’Αθήνα ή μοιχα
λίδα δέν έγίνετο δεκτή σέ κανένα δημόσιο 
τόπο, άφου πρώτα άποπέμπετο άπό τό 
σπίτι της, καί τό χέρι πού προκάλεσε τόν 
θάνατο (γιά αύτοκτονία ό λόγος) θαβό
ταν χωριστά άπό τό ύπόλοιπο σώμα. Ό 
τρίτος νόμος ίσως είναι σχετικός μέ άνά- 
λογους στή Φρυγία δπου οί συνθή-

Τοΰ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

κες καθιστούσαν άπαραίτητα στή σπορά 
τά βόδια καί δέν άφηναν περιθώρια χρη
σιμοποίησης των σάν τροφής.

Οί νόμοι τούτοι τής Δημώνασσας κρί- 
νονται γενικά ύπερβολικά αύστηροί καί 
σκληροί, άνκαι μπορεί γιά τις περιστάσεις 
άναγκαίοι. Σύντομα ή Δημώνασσα θάχε 
προσωπικούς λόγους γιά νά άντιληφθή τή 
σκληρότητα τών δικών της νόμων. Ή κό
ρη της πρώτα παράβηκε τόν νόμο τον σχε
τικό μέ τις μοιχαλίδες κι υστέρα οί δυό 
της γυιοί τούς ύπόλοιπους δυό. Ό ένας 
χρησιμοποίησε βόδια σέ όργιαστικό συμ
πόσιο. Οί νόμοι μέ τήν διαταγή τής Δη
μώνασσας έφαρμόστηκαν στά παιδιά της. 
'Η κόρη της στάλθηκε σέ πορνείο, ό πρώ
τος γυιός έκτελέστηκε κι ό δεύτερος έμει
νε άταφος έξω άπο τήν πόλη, βορά τών 
σκυλιών καί τών όρνέων.

‘Η Δημώνασσα διατήρησε φαινομενικά 
ψυχρή θεληματικότητα μά ό μητρικός σπα
ραγμός, πού τής έκαιε κρυφά τά σπλάχνα 
ξέσπασε προκαλώντας τό τελικό δράμα, 
όταν μιά δαμάλα άρχισε νά μυκάται σέ 
μιά θυσία θρηνώντας τό μοσχάρι πού τής 
έπαιρναν. Ή Δημώνασσα, πού παρακολου
θούσε τή σκηνή, ένοιωσε νά τήν παρασύρη 
ό πόνος κι αύτοκτόνησε πέφτοντας σ’ έτοι- 
μασμένο καφτό μολύβι.

Τό έπεισόδιο αύτό τής Κυπριακής ιστο
ρίας διηγήθηκε πολύ άργότερα σέ έπιτη- 
δευμένους στίχους ό Χίος λόγιος Λέων 
Άλλάτιος (1586 - 1669). Σέ πρόχειρη με
τάφραση οί στίχοι έχουν ώς έξής:

«Εύτυχισμένη γιά τούς δυό της γυιούς 
καί γιά τή μιά της κόρη έβαλε ή Δημώ
νασσα τρεις νόμους στούς Κυπρίους.

Ή μοιχαλίδα, άφου τής κόψουν τά μαλ
λιά, νά στέλλεται στό πορνείο. Ταχιά δέ 
πορνεύεται μέ κομμένα τά μαλιά ή μοιχα
λίδα κόρη της. Κακός θάνατος μέ ξίφος 
νά δίνεται σ’ αύτόν πού θά σκοτώση άρό- 
την βουν. Κι ό ένας άπό τούς γυιούς της 
χάθηκε γιατί σκότωσε βόδι. Νά γίνεται 
βορά τών σκυλιών άταφος, αύτός πού θά 
σκοτωθή μέ τά δυό του χέρια. Καί ριχτή- 
καν άθαπτα τά μέλη του αύτοκτόνου τρί
του γυιου. Κι ούδέ λύγισε άπό τις άλλε- 

πάλληλες δυστυχίες. Πάντα έφαρμόζοντας 
τούς νόμους ώδηγοϋσε τούς ύπηκόους της 
ώσότου είδε ένα βόδι νά θρηνή γιά τον 
χαμένο μόσχον. Κι ή ξένη αύτή ή συμφο
ρά δηλοΰσε τή δική της. ’Έλυωσε λοιπόν 
χαλκόν κι έπεσε στις φλογερές του δίνες. 
"Α ! Πόσον πιό δυνατή είναι ή Τύχη άπό 
τή Σοφία. Δέν άρκεσε ούτε ό θρόνος, μή
τε τό βασίλειον μήτε κι ή άνδρεία τών άν- 
θρώπων. Ποιός δέν γνωρίζει πώς αύτά εί
ναι παίγνια τής Τύχης; Ή Μέμφα (;) 
ήταν εύτυχεστάτη γιατί δέν γνώρισε (τά) 
κακά, ώ τρισευτυχισμένοι άπό τήν άγνοια 
θνητοί, δυστυχισμένοι άπό τή γνώση».

Οί Κύπριοι μετά τόν θάνατο τής άτυ
χης βασίλισσας στήσανε μνημείο γιά νά 
τήν τιμήσουν καί στή βάση του χάλκινου 
άγάλματος πού τό κοσμούσε έβαλαν τήν 
χαρακτηριστική φράση.
«Σοφή μέν ή μην, άλλά πάντ’ ούκ εύτυχής» 
(ήμουν σοφή, άλλά δυστυχισμένη σ’ δλα).

'Ο μύθος αύτός γοήτευσε τόν Κύπρο 
Χρυσάνθη πού τού έδωσε δραματική 
μορφή. Ό μύθος παρουσίαζε προφανείς 
άπόψεις δραματικές κι ένα τουλάχιστον 
πρόσωπο κατάλληλο γιά δράμα. 'Η Δη
μώνασσα συγκεντρώνει δλα τά στοιχεία 
τής τραγωδίας, γιατί είχε προθέσεις ή 
ίδια καλές κι δμως ή τύχη τής έδωσε τή 
σκληρότερη δοκιμασία, θυμίζει τόν Οίδί- 
ποδα, άνκαι εκείνος χαρακτηρίζεται άπό 
τήν "Υβριν, στοιχείο άπόλυτα άντιπαθητι- 
κό στούς άρχαίους θεούς. ‘Η Δημώνασσα 
τού κ. Χρυσάνθη (γιά νά προλάβη μήπως 
φουντώση μέσα της ή έπαρση) ζητεί νά 
μή ξεπεράση τ’ άνθρώπινο μέτρο κι άπο- 
κρούει τήν «άντιλαλούσα Φήμη» καί τήν 
«όρθόκορμη Δόξα».

Έκτος δμως άπό τή Δημώνασσα τ’ 
άλλα πρόσωπα τού μύθου δέν προσφέρον- 
ται γιά τραγωδία. 'Η περίπτωση τής κό
ρης έχει κωμικές νότες κι όπωσδήποτε 
τούς γυιούς είναι άδύνατο νά τούς φαντα
στούμε νά ξεφύγουν άπο τό φυσικό τους 
περιβάλλον, τά όργιώδικα συμπόσια, καί 
νά βρίσκουν καταφύγιο σέ δραματική 
σύνθεση.

Ό κ. Χρυσάνθης θέλοντας νά πλάση 
ποιητικά σέ δραματική σύνθεση τήν τρα
γική μοίρα τής άτυχης βασίλισσας θεώρη
σε σκόπιμο νά μεταβάλη τον μύθο, δπως 
έχει κάθε ποιητής δικαίωμα. (Τό άστείο 
είναι δτι ένας "Ελληνας κριτικός, ή "Αλ
κής θρύλος, τόν κατηγορεί γιατί δέν με- 
τάβαλε ( ! ) τόν μύθον, προφανώς σίγουρη 

δτι κανένας άπό τούς άναγνώστας της 
δέν μπορεί νά τή διαψεύση). 'Η μορφή τής 
Δημώνασσας διατηρείται άκέραιη, ή μορ
φή μιας ολοκληρωμένης βασίλισσας, πού 
βάζει πιό ψηλά άπό τά αισθήματα της τό 
καθήκον καί τό γενικό καλό. Κοντά της 
στό έργο τού κ. Χρυσάνθη στέκονται ντυ
μένα μέ τραγικό προσωπείο καί τά, δυό 
τώρα, παιδιά της, κτυπημένα κι αύτά άπό 
τήν άπρόσωπη Μοίρα χωρίς καθόλου νά 
φταίνε. Οί τρεις νόμοι είναι σχετικά μετα- 
βλη.μένοι. 'Ο γέρος τούς άναγγέλλει στό 
χορό στήν άρχή τού έργου.

«Χωρίς πολυλογίες νά σκοτώνεται 
δποιος δαμάλα θανατώσει 
δποιος τή νόμιμη άτιμάσει σύνευνο 
τού συμπολίτη του μέ λόγια ή έργα 
κι’ όποιος μ’ άσέβεια φερθεί σέ γέρο». 
Ό γυιός της (είναι ένας στό έργο) 

παραβαίνει τό νόμο πού άπαγορεύει τό 
σκότωμα βοδιού, όχι δμως γιά νά θρέψη 
τούς καλεσμένους ύποπτου συμπόσιου, άλ
λά άπό περίσσεια ψυχής, άπό συμπόνοια 
σ’ άρρωστημένο ζώο. Κι ή θυγατέρα, άγνή, 
αύθόρμητη, άξιαγάπητη παρθένα κακίζον
τας τή μάνα γιά τον άδικο χαμό τού άδελ- 
φού φεύγει μακρυά άπό τή χώρα γι’ άγνω
στη Τύχη.

’Έτσι ή ύπόθεση τοΰ δράματος μετα
βάλλεται κι δλα τά πρόσωπα τού μύθου 
διεγείρουν τελικά τό έλεος τού άναγνώστη, 
άπαραίτητο στοιχείο κατά τόν Άριστετέ- 
λη όποιασδήποτε δραματικής σύνθεσης, 
γιατί, άνκαι άπό κάθε άποψη άμεμπτα, 
ύποφέρουν τό έσχατο πάθημα.

Τό έργο είναι γραμμένο μ’ άγάπη. Τό 
δράμα τής τραγικής βασίλισσας συγκινεί 
τόν ποιητή πού καί σέ δυό άξιόλογα ποιήμα
τα παίρνει σάθέμα τή Δημώνασα (στις συλ
λογές «Μικρές Πατρίδες» κι ’«Επιλύχνια»). 
Μέ τή δραματική του δμως αύτή σύνθεση 
άπολυτρώνεται ό ποιητής μορφώνοντας τις 
συγκινησιακές του καταστάσεις καί δίνον- 
τάς τους άνθρώπινες διαστάσεις. Τό μεγα
λύτερο βάρος πέφτει στή Δημώνασσα καί 
σέ μικρότερο βαθμό στή θεμιστώ, τήν θυ
γατέρα της, ένώ ό γυιός μένει σκιά ώς τό 
τέλος, πού μόνο άπό τή διήγηση τού άγ- 
γελιοφόρου φωτίζεται. 'Ο τελευταίος δίνει 
μιάν ένδιαφέρουσα διήγηση, σάν μεταφέ
ρει τήν είδηση τού σκοτωμού τής άγελά- 
δας άπό τόν Στασίκυπρο — τό γυιόν — μέ 
χαρακτηριστικά στοιχεία τήν άφέλεια καί 
τις δραματικές μεταπτώσεις, στοιχεία κοι
νά σ’ δλες σχεδόν τις διηγήσεις άγγελιο- 
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φόρων τών αρχαίων τραγωδιών.
01 άντιδράσεις τής Δημώνασσας άπο- 

δίδονται μέ τέχνη. Μετά τήν αδίστακτα δο
σμένη διαταγή τής έκτέλεσης του γυιοΰ 
αρχίζει ή κάμψη πού διακόπτεται άπό 
εκρήξεις όργής ανακατεμένες μέ τρυφε
ρότητα γιά τήν κόρη και μ’ άναφορές στόν 
αμείλικτο νόμο.

Ό νόμος μίλησε καί δέν ταιριάζει 
έγώ πού μέ κληρώσαν γιά προστάτη του 
πρώτη νά μήν τόν σεβαστώ.
Ό σπαραγμός στήν ώραία σκηνή ανά

μεσα στή μάνα, πού πρέπει νά δικαιώση 
στο έαυτό της τήν πράξη της, καί στήν 
ανάστατη κόρη, διαφαίνεται κι ή φυγή τής 
Κόρης θάναι ή τελευταία σταγόνα.

Ό χορός μέ ψυχραιμία παρακολουθεί 
τά γεγονότα, (ό ίδιος λέει:

Στόν λαιμό κομποστέκει 
"Ενας θρήνος ποτάμι, 
πού κρατώ γιατί πρέπει 
νάμαι ψύχραιμος σέ δλα). 

άνκαι επηρεάζεται στά λυρικά του μέρη 
άπό τήν άτμόσφαιρα του έργου καί συχνά 
επεμβαίνει ή σχολιάζει.

Στήν αρχή καί στό τέλος τοΰ έργου 
περνά ίδια ή πνοή τής Μοίρας, πολύ σοφός 
γιά βία ή άμετρη συγκίνηση ό γέρος, αν
τίρροπο στ’ άνθρώπινα πάθη που διαπερ
νούν τό ’Έργο.

Γαλήνιος, γεμάτος γνώση καί πείρα 
περνά μ’ αργό ρυθμό τή σκηνή κοιτάζον
τας μέ πέρα άπ’ τ’ άνθρώπινα βλέμμα τά 
εγκόσμια, άνκαι χαίρεται μέ τους νόμους 
τής Δημώνασσας κι άνησυχεϊ γιά τις κακές 
ειδήσεις. "Ομως τά συναισθήματα ήρεμα 
__ τό πάθος είναι πιά ξεπερασμένο.

'Η δραματική αύτή σύνθεση του κ. 
Χρυσάνθη έχει δλα τά έξωτερικά γνωρί
σματα τής άρχαίας τραγωδίας. ’Άν είναι 
κάτι πού χαρακτηρίζει γενικά τό έργον 
τοΰ κ. Χρυσάνθη είναι ή έλλειψη συμβιβα
σμού μέ τις «τοπικές συνθήκες» ή τις «μέ
τριες δυνατότητες». Πιστεύει πώς ένας λο
γοτέχνης στις σοβαρές του προσπάθειες 
δέν πρέπει νά δειλιάζη νά ξανοιχτή, άλλά, 
άντίθετα, νά δοκιμάζη τό ταλέντο του σέ 
φιλόδοξες προσπάθειες. Είναι βέβαια 
προτιμότερο νά πέση κανείς προσπαθών
τας νά φτάση στήν κορυφή παρά νά δια- 
σωθή σ’ άνεπίληπτα χαμηλώματα.

'Η «Δημώνασσα» τοΰ κ. Χρυσάνθη ά- 
ποτελεί πολύτιμο δσο καί σπάνιο παρά
δειγμα αύτής τής όρθής άντίληψης τής Λο
γοτεχνίας. Δέν θέλει νά ζωντανέψη νεκρές 

πιά μορφές, δέν προσπαθεί νά τις «άνα- 
νεώση», καθώς είναι μόδα σήμερα, άνα- 
πλάθοντας καί προσαρμόζοντας άρχαίους 
μύθους τοποθετώντας τους σέ σύγχρονα 
πλαίσια. ’Αλλά δέν διστάζει, δταν θεωρή- 
ση δτι ό καλύτερος τρόπος έκφρασης μιας 
κατάστασης πραγμάτων πού τόν συγκίνη- 
σε είναι μιά μορφή πού δοκιμάστηκε καί 
τελειοποιήθηκε πριν χιλιάδες χρόνια, νά 
τήν άνασύρη καί νά ντύση σ’ αύτή τις έμ- 
πνεύσεις του.

Ό χορός δέν τίθεται κατά μέρος ούτε 
άντικαθίσταται άπό λίγα βοηθητικά πρό
σωπα σάν στό «Πένθος ταιριάζει στήν Ή- 
λέκτρα» τοΰ Όνήλ ή στό «Family reunion», 
τήν τοΰ Eliot πιό πετυχεμένη ίσως άπόδο- 
ση άρχαίου μύθου στή σύγχρονη Λογοτε
χνία. Χρησιμοποιείται άκριβώς δπως καί 
στήν άρχαία τραγωδία, τραγουδά λυρικά 
μέρη, σχολιάζει, έπεμβαίνει πραΰνοντας τά 
πνεύματα. Προσωπικά δέν γνωρίζω άλλη 
περίπτωση μιας τόσο πιστής άκολουθίας 
τών κλασσικών προτύπων άλλη άπό 
τή σύνθεση τοΰ κ. Χρυσάνθη, πού 
βασίζεται σ’ ένα καθαρά Κυπριακό μΰθο.

Πέτυχε ό ποιητής; Πιστεύω πώς κατόρ
θωσε νά δώση μιάν άξιόλογη δραματική 
σύνθεση, καθώς ό ίδιος μετριόφρονα όνό- 
μασε τό έργο του. (Τό έργο είχε εύνοϊκές 
κριτικές σέ τόπους τόσο διαφορετικούς δ
πως ή Μακεδονία κι ή Κρήτη καί σέ σημαν
τικά περιοδικά, σάν τις ’Ακτίνες, τά Κυ
πριακά Γράμματα καί τή Νέα Εστία, πού 
τ’ άναγνωρίζει μουσικότητα στή στιχουρ
γία). Ό κ. Χρυσάνθης ταράσσει τά πολύ 
ήρεμα νερά τής Κυπριακής λογοτεχνίας 
μέ τής συμβολές του πού δχι μόνο αύτές 
καθ’ έ αυτές έχουν άξια άλλά καί σάν υ
πόδειγμα λογοτεχνικής συνείδησης έχουν 
σημασία. Ή Δημώνασσα νομίζω πώς ά- 
ποτελεί ένα μέτρο γιά τις προσπάθειες αύ- 
τών πού πονούν τή λογοτεχνική παραγωγή 
τοΰ τόπου. Ή έκλογή ένός Κυπριακού μύ
θου μέ πανανθρώπινη σημασία δείχνει ένα 
δρόμο πού ίσως νάναι αύτός πού πρέπει 
ν’ άκολουθήσουν πολλοί. (Ή κ. "Αλκή 
θρύλος δέν νομίζει πώς δ μύθος έχει παν
ανθρώπινη σημασία, δ μΰθος τής τραγι
κής βασίλισσας πού θυσιάζει τή στοργή τής 
μητέρας στό νόμο άλλά τελικά λυγίζει, 
δση έχει πιθανόν δ μΰθος τοΰ έργου τοΰ 
θεοτοκά «Παιγνίδι τής τρέλλας καί τής 
φρονιμάδας» πού τόσο θαυμάζει!) Κι ή 
τόλμη ν’ άναλαμβάνει κανείς τά δύσκολα 
είναι παράδειγμα πού πρέπει νά άκολου
θήσουν όλοι.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Ήταν ένα μικρό δωματιάκι, μέ μάρ
μαρα. "Ενα γραφείο, άπάνω, ριγμένα διά
φορα χαρτιά. Δυό τρεις καρέκλες. Τό χει
μώνα τό κρύο ήτανε πολύ τσουχτερό. Χω
μένος μέσα στή φαρδειά καπαρτίνα του, 
σκυφτός άπά στό γραφείο έργαζόταν δ 
Άχισυντάκτης. Τώρα γιατί δνρμάστηκε 
άρχισυντάκτης, ούτε ξέρω. Αύτός ήταν καί 
ιδιοκτήτης, καί άρχισυντάκτης, καί δεύτε
ρος καί τρίτος συντάκτης καί ρεπόρτερ 
καί διορθωτής, καί άλα. Τό μικρό άνήλιο 
δωματιάκι, τά γραφεία τοΰ περιοδικού. 
Είχε συνεργάτες έπί πληρωμή κι’ άνταπο- 
κριτές σ’ δλες τις πόλεις. Τό περιοδικό εί
χε θαυμασία έμφάνιση. Καλλιτεχνικό ξώ
φυλλο, λαμπρά σελίδωση, ώραίο χάρτη. 
Τον χάρτη τόν προμήθευα έγώ. Είμαι έμ
πορος χάρτου. Άλλά καί περιεχόμενο, άπό 
δλα ευρισκες. Τά περισσότερα, πολλές φο
ρές σχεδόν δλα, τάγραφε ό Αρχισυντά
κτης. Τήν είχε μέσ’ τό γαίμα του αύτή 
τή δουλειά. "Ητανε δέ τούτος ένα νέο παι
δί. Μέ γιαλιά μέ χοντρούς σκελετούς, μέ 
άρυτίδωτο πρόσωπο. Μέ μακρυά λεπτά χέ
ρια καί δάκτυλα. Είχε κάτι τό λεπτεπίλε
πτο, τό άραχνοΰφαντο λές, πού γινότανε 
πιό έντονο, δπως ήτανε χωμένος, στή φαρ- 
δειά καπαρτίνα. Τό περιοδικό ήτανε δη
μιούργημα τοΰ άγώνα. "Ητανε τόσο έντο
νη ή συμμετοχή του στήν πάλη γιά τή 
λευτεριά τόσο θαρραλέα ή προβολή τών 
ήρώων καί τών μαρτύρων τοΰ άγώνα, πού 
μέσα σ’ έκείνη τήν έρημο καί τήν άτέρμο- 
νη νύκτα τής σκλαβιάς, τό μήνυμα του έ
πεσε σάν δροσοσταλίδα στήν καμένη καρ
διά τών σκλάβων. Αγοραζόταν πολύ, δια
βαζόταν άχόρταγα.

—Καλά τούς τά λές, πές τους κΓ άλλα.
ΚΓ ήτανε μά τήν άλήθεια γιά ν’ άπο- 

ρής πώς δλα έκείνα τά χρόνια τοΰ διωγμού 
καί τής φοβέρας, πώς δέν κλείσανε τό πε
ριοδικό, καί δέν φιλοξένησαν γιά δυό τρία 
χρόνια τον Αρχισυντάκτη, οί φυλακές ή 
τά κρατητήρια. Αύτός καθ’ δλη τήν περίο
δο, έμεινε άπτόητος στή θέση του. Ήταν 
άποφασισμένος φαίνεται γιά δλα.

—Πρόσεχε, μή γράφεις τόσο άψά, τόν 
συμβούλευαν οί καλοθελητές. "Εχεις οικο

γένεια, έχεις γυναίκα, έχεις παιδί. "Αν σέ 
χώσουνε μέσα ποιος θά κοιτάξει τήν οικο
γένεια σου; Αύτός τίποτε.. "Ενα άδιόρατο 
μελαγχολικό χαμόγελο διαγραφόταν άπά 
στό χλωμό του τό πρόσωπο, καί μέ τό ίδιο 
γαλήνιο ύφος, άκουγε τις παραινέσεις 
αύτές, δπως καί τούς διθυράμβους καί 
τούς υμνους πού τοΰ λέγαν οί διάφοροι. 
Έγώ, δποτε τύχαινε νά πάω, γιά νά κα
νονίσουμε τό λογαριασμό τοΰ χάρτου, ή
τανε καλοπλερωτής, δέν καθυστερούσε πο- 
τές, βιαζόμουνα μιά ώρα άρχίτερα νά 
φύγω, μή καί πλακώνανε οί δυνάμεις 
άσφαίλείας, καί μ’ έπαιρνε καί μένα τό 
σχέδιο.

Έπί τέλους κάποτε, τέλειωσε δ άγώ- 
νας, κΓ άγέρι λευτεριάς δρόσιζε τά μαρα
μένα μέτωπα τοΰ κόσμου. Ή κυκλοφορία 
τοΰ περιοδικού, έπεσε. Σέ λίγους μήνες 
μέσα, ή κατρακύλα ήτανε μεγάλη. TV νά 
διαβάση τώρα ό κόσμος!... Άφου δέν ύ- 
πήρχαν τά μεγάλα συνταρακτικά γεγονό
τα, πού έξεθείαζε μέ τόσο θάρρος. Λογο
τεχνία, δέν βαριέσαι βρέ άδελφέ. Έγώ 
μόλις τό άντελήφθηκα πήρα τόν Αρχισυν
τάκτη άπό κοντά. Να μή μάς φάη το λα- 
βείν μας. "Αλλωστε τώρα ή κατάσταση εί
χε στρώσει, δέν φοβόμουνα νά μέ περια- 
δράψουνε οί δυνάμεις άσφαλείας, σέ καμ- 
μιάν έκεϊ μέσα έπίσκεψη μου. Μέ δεχόταν 
πάντοτε μέ τό άδιόρατο έκείνο χαμόγε
λο. Μέ έγκαρδιότητα. Σκεφτόμουνα. 
Προσποιείται, ή εύχαριστήται πού μέ βλέ
πει; Τοϋβγαζα, τό λογαριασμό. Πλήρωνε. 
Βέβαια έγώ θά λάμβανα τά μέτρα μου. 
Δέν θά τόν άφηνα ποτέ νά μέ βάνη στό 
χέρι. Μέσα σ’ έκείνο τό παγωμένο 
δωμάτιο καθότανε σέ μιά γωνιά ή 
γυναίκα του. Τόν περίμενε. ‘Ωραία 
κοπέλλα, μέ καστανά έκφραστικά μάτια. 
Μέσα στο δωμάτιο πηγαινοερχότανε άκτί- 
δα φωτός καί χαράς, ή κορούλα τους. ΚΓ 
ήτανε τά λογάκια της ένας χείμαρρος 

' εύδοκίας. Μέσα σ’ έκείνο τό θλιβε
ρό περιβάλλον δέν ξέρω γιατί μου 
προκαλοΰσε έκείν’ ή γωνιά θλιβερή έντύ- 
πωση, ίσως γιατί ήξερα πώς ή δουλειά δέν 
πήγαινε καλά, έκείνο τό παιδάκι, ήτανε 
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εύλογία θεού. Δέν χόρτανα νά τ’ άκούω. 
Πόσες φορές δέν τόν βρήκαν τά μεσάνυκτα 
σκυμμένο άπάνω στό τραπέζι του, γιά νά 
έτοιμάση τήν έπόμενη έκδοση. Κάποτε ά
ναβε φωτιά, κάποτε ή σόπα παρέμενε 
σβηστή. Δέν εχη ό δυστυχής σκεφτόμουνα 
λεφτά, ούτε πετρέλαιο, γιά ν’ άγοράση. 
’Άν δέν έπρόκειτο νά καθήση νυχτέρι, ή 
γυναίκα του μέ τό παιδάκι, τόν 
περιμένανε ώσπου νά τελειώση. Τό
τε έπαιρνε τό παιδί στήν άγκα- 
λιά του, ή γυναίκα του τόν έπιανε άπ’ τό 
μπράτσο καί σφιγγόταν άπάνω του, λές 
γιά νά μή κρυώνει πολύ, καί τραβούσαν 
γιά τό σπίτι τους. Γύρω θέριζε ή παγωνιά 
τοΰ χειμώνα. "Οταν κοίταζα αύτό τό ά- 
διάσπαστο σύνολο τών τριών αύτών πλα
σμάτων, δέν ξέρω μά τήν άλήθεια γιατί, 
έστω καί γιά ένα λεπτό, έλαφρά λυπόμου
να. Τί μέ νοιάζει έμένα, στό κάτω κάτω 
άπ’ τόν άλλον. Κάθε ένας είναι άξιος τής 
τύχης του. Δέν κάνεις, μωρέ δυστυχή καμ- 
μιά άλλη δουλειά, νά δής προκοπή;

—Πώς πάει, άγαπητέ, ή δουλειά;
—Έ άνταποκρινόμασθε. Διαβάζεις τό 

περιοδικό; Μάς παρακολουθείς;
—Χμ, κόμπιασα. Βέβαια, βέβαια. ’Α

νάθεμα με άν άνοιξα καμμιά μέρα νά ίδώ 
τί έγραφε μέσα. Μά πού νά πάρη ή εύχή 
ντροπή είναι. Νά διαβάσουμε κΓ έμεϊς λι
γάκι, νά μή φανή πώς περιφρονοΰμε τήν 
προσπάθεια. Άπό τότε, έριχνα κάπου κά
που καμμιά ματιά. Λιγάκι τό διάβαζα.

"Ενα άπόγευμα σάν πήγα γιά νά πλη
ρωθώ, τόν είδα μέ πένθος. ‘Η γυναίκα του 
σέ μιά γωνιά, ντυμένη στά μαΰρα. Καί τό 
παιδάκι, τό παιδάκι ,κοκάλλωσα δέν ήταν 
έκεϊ.

—Γιατί πένθος; τόν ρωτάω, καί περι
μένω ν’ άκούσω κάτι τρομερό.

—Κάποια θεία τής γυναίκας μου, μου 
λέει πάντα μέ τό εύγενικό καί γαλήνιο 
του ύφος.

—Καί τό παιδάκι σου, είναι καλά;
—Καλά δόξα σοι ό θεός.
*Η καρδιά μου πήγε στή θέση της. Εί

ναι στό καμαράκι έκεϊνο, καί κάποιος Δη- 
μήτρης, άγωνιστής, λογοτέχνης, τακτικός 
συνεργάτης, συζητούνε γιά κάτι θέματα 
δικά τους, πού ούτε τά καταλαβαίνω ούτε 
μέ ένδιαφέρουν, ύστερα έρχεται ό άρχιερ- 
γάτης τοΰ τυπογραφείου. Τοΰ δείχνει πώς 
θά γίνη ή σελίδωση, που θά μπουν τά κλι
σέ. Δέν μέ ξεχνά. Γνωρίζει γιατί ήρθα. 
Καί μέ πληρώνει, υστέρα σκύβει στό γρά

ψιμο, κΓ ούτε ξέρω γιά πόσες ώρες θά 
γράφη. Μπαίνουνε μέσα κΓ άλλοι. Μιλού
νε μέ σιγαλή φωνή. Λένε πώς τό περιοδικό 
πρέπει νά κρατηθή πάση θυσία. Πώς τώρα 
άρχίζει γι’ αύτό μιά νεα άποστολή: Νά 
ξυπνίση τή ναρκωμένη συνείδηση τοΰ κό
σμου. Νά πολεμήση τήν άδιαφορία του. Νά 
τόν μάθη νά διαβάζη, νά τόν κάνη νά γνω- 
ρίση τίς όμορφιές τής λογοτεχνίας καί τοΰ 
θεάτρου. Νά άνυψώση τό έκπολιτιστικό 
μας έπίπεδο. Ναί έλεγε κάποιος μέ στόμ
φο, σάν νά έβγαζε λόγο: ’Έχει, να έπιτε- 
λέση, μεγάλο έργο τό περιοδικό. Έγνώ- 
ριζα, αύτό τό παλλικαράκι. ’Ήτανε λόγος 
διανοουμένου καί άπεντάρου νέου. Σκέφ
τομαι πώς είναι ώρα νά τό στρίβω. Μιά 
καί έχω πληρωθεί. Στό δρόμο μέ κυνηγά 
γιά λίγα λεπτά, ή εικόνα αύτοΰ τοΰ θεό- 
τρελλου, πού κάθεται καί γράφει γιά ώ
ρες, μέ τό πένθος .Καί σκέφτομαι, άν δέν 
ήταν ή θεία, πού άπέθνησκε, άλλά ήταν 
τό παιδάκι του, δπως γιά μιά στιγμή είχα 
φοβηθεί, πάλι θά έγραφε. Νά έτοιμάση τό 
εύθυμογράφημα, τήν κάθε λογής Ολη, καί 
θάχυνε τής ψυχής του τό άπόσταγμα, ά
πάνω σέ θέματα άσχετα μέ τό δικό του 
σύντριμμά, μέ τό δικό του τό δράμα. ΚΓ 
αύριο, τί γίνεται, αύριο!... Δέν ξέρει, μά 
τήν άλήθεια, άν θάχη νά φάη. Δουλειά μά 
τήν άλήθεια να σοΰ πετύχη.

***
Μιά μέρα ήμουνα στή λέσχη. ’Ήτανε 

έκει ό πεθερός του, ύφασματέμπορος. Τόν 
γνωρίζω. Τόν έλεεινολογουσε:

—,Ψώνιο, μεγάλο ψώνιο έλεγε, αύτός ό 
άνθρωπος. Εκατό φορές τοΰ είπα νά ρθή 
έκεϊ στο μαγαζί, νά σταθή στό πόδι μου. 
Αύτός τίποτε. Βάλτηκε νά μορφώση τόν 
κόσμο. Βρέ ό κόσμος είναι κοιλιά, αύτός 
δέν τό καταλαβένει.

Ή παρέα τοΰ ύφασματέμπορου, είχε 
πλήρη κατανόηση. Λυπόντουσαν τόν άν
θρωπο, πού είχε τήν άτυχία, νά πάρη ή 
κόρη του έναν άχαΐρεφτο. Καί κάποιος 
ολοκλήρωσε τή συζήτηση, λέγοντας άποφ- 
θεγματικά:

—"Οποιος τρώει τον καιρό του γιά 
πράγματα πού δέν βγάζουν παραδάκι, μέ 
συγχωρεϊτε κύριοι, άλλά είναι κορόϊδο..

Γέλασε ή παχυλή κοιλία τών έμπόρων 
τής παρέας. Τούς άρεσε ό χαρακτηρισμός.

—Κορόϊδο, είπε κάποιος άλλος πού ή
ταν ξαπλωμένος σέ τρεις καρέκλες καί 
έπινε τόν ναργιλέ.

Δέν μοΰ πολυάρεσαν αύτά τά σχόλια.

Ποΰ νά πάρη ό διάβολος, όχι καί κορό
ϊδο. Πάντως κορόϊδα νά προσέξουμε νά 
μή γίνουμ’ έμεϊς, πού έχουμε ταλαβέρια 
μαζί του. Μή μάς φάη λεφτά. Μόλις τοΰ 
παρέδιδα τό χαρτί, καί ό λογαριασμός. 
Μιά μέρα πού ήμουνα έκεϊ, κάποιος τόν 
πήρε στό τηλέφωνο, άντιλαμβάνομαι πώς 
τοΰ ζητάει νά πληρωθή, γιά κάποιες συ
νεργασίες πού έχει δώσει. Τότε στό έκ- 
φραστικό του τό πρόσωπο, διαγράφεται 
ένας σπασμός πόνου καί στενοχώριας, καί 
τοΰ λέει μέ σπασμένη φωνή.

—Νά μέσυγχωρεϊτε. θά ήθελα νά σάς 
παρακαλέσω νά μοΰ δώσετε κάποια πί
στωση χρόνου.

Φαίνεται ό άλλος άπ’ τήν άλλη άκρη 
του τηλεφώνου, επιμένει. Τότε στά μάτια 
του λιμνάζει μιά έκφραση άπελπισίας. θυ
μώνω μά τήν άλήθεια, μ’ αύτόν τόν άλ
λον. ’Άν τόν είχα μπροστά μου, θάθελα 
νά τόν κτυπήσω.

—Καλά τοΰ λέει στο τέλος, θά τό κα
νονίσω. Ή φωνή του είναι ξεψυχισμένη. Εί
ναι πάντα χλωμός. Φαίνεται κουρασμένος. 
Κλείνει τό άκουστικό. Βυθίζεται γιά λίγες 
στιγμές σέ σκέψεις. Λές πώς τό ζώνουνε 
φύδια. Ξεχνά τήν παρουσία μου. Κατόπιν 
βυθίζει, θολό τό βλέμμα του άπάνω μου.

—’Ά, ήλθες γιά νά πληρωθής; "Εβαλα 
στήν πάντα τά χρήματά σου. Τά βγάζει 
άπ’ τό συρτάρι του καί μοΰ τά δίνει. Τα 
παίρνω, καί δέν ξέρω, έκείνη τή στιγμή, 
ντρέπομαι. Φεύγω μέ βαρεία ψυχή, καί 
γυρίζω μέσα στούς δρόμους. Τουλάχιστο 
νά μούλεγε νά τοΰ κάνω πίστωση, γιατί 
δέν μοΰ τό λέει ό ήλίθιος !...

***
Μιά μέρα ήρθε στο μαγαζί μου, έκεϊ- 

νος ό θορυβώδης νέος, πού τόν συναντού
σα στό γραφείο τοΰ περιοδικού, πού σάν 
μιλάει νομίζεις πώς βγάζει λόγο, γιά τήν 
άνάγκη τής διατηρήσεως τοΰ περιοδικού 
κτλ. κτλ. Τί θέλει αύτό τό νούμερο άπό 
μένα!... "Οπως τό κατάλαβα άρχίζει τά 
ίδια, κήρυγμα σωστό μοΰ κάνει.

—Βλέπεις δ κόσμος δέν έκτιμά αύτές 
τίς προσπάθειες, μοΰ λέει. Βλέπεις έμεϊς 
τό κρατάμε μέ τά δόντια μας. Πρέπει νά 
τό κρατήσουμε, γιατί έχει μεγάλη έθνική 
καί κοινωνική άποστολή. "Ολοι πιά προ
σφέρουμε τίς ύπηρεσίες μας δωρεάν.

—”Ελα μωρέ, σκέφτομαι, στό ψητό. Ποΰ 
τό πας τό πράμα δηλαδή. Καί άμέσως 
φτάνουμε στό ζουμί.

—Γιατί δέν τοΰ κάνεις ώρισμένη πί

στωση, ώς δτου περάσει ό κακός και
ρός;

—’Ακούσε παλλικαράκι μου, έγώ δέν 
είμαι χάπι κανενός. Δέν πρόκειται νά μέ 
βάνετε στο χέρι.

Τότε άλλάση τό στομφώδες ύφος, γίνε
ται τελείως άνθρώπιι/ος καί μοΰ λέει.

- Τό βαστάει ή καρδιά σου κύριε μου 
νά πεινάη αύτός κΓ ή οικογένεια του, νά 
μή έχη ούτε γάλα ν’ άγοράση στό παιδά
κι του, κΓ έσύ νά μή θέλεις νά βοηθή- 
σης;

—Καί δέν μας τάλεγες έτσι, Χριστιανέ 
μου, άπ’ τήν άρχή, καί μας έχεις φλο
μώσει μέ τόσες κουβέντες. ’Έδωσα έξω 
άπ’ τό μαγαζί. Ό νεαρός μ’ άκολούθησε. 
Στό δρόμο τοΰ λέω:

—Αύτός σοδπε νά ρθής νά μέ βρής;
—’Όχι μοΰ λέει, ούτε ξέρει πώς ήρθα 

σέ σένα.
—Πού να πάρη ή όργή. Γιατί δέν μοΰ 

μίλησε τόσον καιρό;
—Δέν τά ξέρεις;
—Ναι στά κομάτια τόν ξέρω.
Μπαίνω μέσ’ τό γραφιάκι. Τόν βρίσκω:
—Άπό τώρα καί στό έξής γιά ένα 

μήνα, δυό μήνες σοΰ κάνω πίστωση. Τί 
ήθελα νά τό πώ. Μετανοιώνω. Δέν έπρε
πε νά μέ παρασείρουν οί συναισθηματισμοί 
μου. ’Άς είναι. Αύτά τά τρελλόπαιδα, θά 
μέ κάνουν ν’ άλλάξω τήν τακτική μου; 
’Όχι χίλιες φορές όχι. Είναι έκεϊνο τό 
μωρό, πού έπρεπε νάχη λιγάκι γάλα. Γιά 
ένα δυό μήνες κΓ ύστερα τοΰ τό κόβω. 
Μέ κοιτάζει, καί μοΰ λέει, ένα, εύχαρι- 
στώ. Δέν ξέρω, θέλω νά πιστέψω πώς 
μέσα στά μάτια του, κάτω άπ’ τά χοντρά 
μυωπικά γιαλιά, έλαμψε γιά μιά στιγμή 
κάποια χαρά. Μάς μιλάει όπως πάντοτε 
μέ εύγένεια, άλλά δέν έδειξε κανένα έν- 
θουσιασμό γιά τήν προσφορά μου. Μέ 
δυσαρεστεϊ αύτό. ’Έπρεπε τουλάχιστο νά 
δείξη εύγνομωσύνη. Έκείνη τή στιγμή 
μπαίνει δ άρχιεργάτης τοΰ τυπογραφείου. 
Είναι σάν μουδιασμένος, θέλει κάτι νά 
πή καί στενοχωρεϊται.

—Τί είναι μάστρε, τόν ρωτάει’ έφερες 
τά κλισέ;

—Ναί, άπαντά δ έργάτης. Άλλά δέν 
είναι γι’ αύτό. Είναι τώρα δ δεύτερος 
μήνας πού καθυστερείτε ό μισθός μου, καί 
πρέπει κάτι νά γίνη καί μέ μάς. Δέν 
ήθειλα νά σέ στενοχωρήσω, άλλά βλέπεις 
είναι καί τά παιδιά πού θέλουν νά φάνε.

Τόν θυμάμαι άκόμα, όπως καθότανε στό
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φτωχικό έκεϊνο γραφείο. Κάτω άπ’ τά λό
για του άρχιεργάτη, λές πώς τόν πήρε 
ένας άπότομος πόνος. Στήριξε τό μέτωπο 
του άπάνω στό χέρι του, έμεινε γιά λίγες 
στιγμές, καί έπειτα είπε:

—Ναί άσφαλώς. "Υστερα σηκώθηκε πιό 
χλωμός άπό συνήθως, καί είπε μέ έπίση- 
μο τόνο: Άπό σήμερα κλείνει τό περιο
δικό.

Δέν ξέρω άν ένοιωσα άνακούφιση έκεί- 
νη τή στιγμή, υστέρα άπό τή δήλωση του, 
αύτή. Οί δυό άλλοι μείναμε σιωπηλοί. 
Στήριξε καί τά δυό του χέρια άπάνω 
στούς ώμους του έργάτη καί του είπε:

—Πολύ σύντομα θά σέ πληρώσω, σέ 
δυο τρεις μέρες.

Ό έργάτης είχε τό κεφάλι σκυμμένο. 
Ψέλλισε:

—Δέν ήθελα νά σέ στενοχωρήσω.
—Καθόλου, θά σου δώσω τά δσα σου 

όφείλω, καί έπιπρόσθετα ένα μυσθό, γιά 
νά έχης κάτι, έως δτου βρεις άλλου δου
λειά. ’Αγαπητ έμου φίλε, γιά τή συνερ
γασία μας, πολύ σέ εύχαριστώ. Κατόπι 
γύρισε καί πρός έμάς καί μάς είπε: ΚΓ 
έσάς κύριοι, σάς εύχαριστώ. ΚΓ υστέρα 
λές σάν άπό κεκτημένη συνήθεια, κάθησε 
στό γραφείο του καί βυθίστηκε μέσ’ τά 
χαρτιά του, γιά λίγες στιγμές. ΚΓ ύψω
σε πάλι πρός έμάς τό βλέμμα του, τό θω- 
λό έκεϊνο βλέμμα, ποΰχε ένσταλάξει στά 
βάθη του ή λύπη. "Ενα χομόγελο σάν 
σαρκασμός άπλώθηκε στό λεπτό του τό 
πρόσωπο, καί είπε: Τί νά γράφω;

Τ’ άσήμαντα έπιπλάκια του γραφείου, 
τά πούλησε δσα, δσα. ΚΓ ό πενθερός ά- 
νέλαβε καί ξώφλησε τά ύπόλοιπα χρέη 
του.

***
Γίνονται λογής λογής στις πολιτείες 

καί στά χωριά μας, πανηγύρεις. Χίλιων 

ειδών θά βρής έκεϊ πωλητές, πραματεφτά- 
δες. Άπό γαϊδάρους ώς παστέλλι καί ση- 
σαμόπητες, ώς ύφασματέμπορους βρίσκει 
πολλούς. Διαρκούν δυό καί τρεις μέρες 
κάποτε οί πανηγύρεις, καί διανυκτερεύ- 
ουν οί πωλητές εις τήν ύπαιθρο. Στήνουνε 
μικρές καλύβες, κΓ έκθέτουν έκεϊ τήν 
πραμάτια τους. Κόσμος ψωνίζει. Χωρικοί 
ιδίως. Οί πωλητές διαλαίλουν τά άγαθά 
τους καί γίνεται παζάρι άνατολίτικο. Μέί 
σα σ’ αύτό τό πλήθος πούνε λουσμένο 
στή σκόνη, κΓ είναι δοσμένοι δλοι στόν 
άγώνα, γιά τό ψωμί καί τό κέρδος, τόν 
είδα. 'Ο πενθερός του, δέν έτφηνε πανήγυ- 
ρι γιά πανήγυρι. Μέσα σέ μιά καλύβα. 'Ο
λόγυρα στημένα πολύχρωμα ύφάσματα. 
'Ο πενθερός διαλαλοΰσε: «Κοπιάστε, κύ
ριοι, κοπιάστε: ώραιότατα ύφάσματα. Έ
δώ ή φθήνια. 'Ωραίες πουπλίνες, άλατζές, 
έδώ τά λευκαρίτικα». «Τί κάνεις έσύ», 
έγύριζε άγριοπός πρός τό μέρος του. 
«Κουνίσου. Δέν βλέπεις ή κυρία πώς κάτι 
θέλει νά ψωνίση.» Άναμασούσε κάτι μέσα 
στά δόντια του. ’Ίσως νά τον έβριζε. 
ΚΓ αύτός σάν εκπωτος λές βασιλιάς, σάν 
ψάρι έξω άπ’ τό νερό, μακρυά άπ’ τό 
φυσικό του στοιχείο, δέν ήξερε πού νά 
πραλάβη πώς νά σταθή. ΚΓ έσκυβε άπά
νω στόν πήχυ καί μετρούσε άλατζιές. 
Σκέφτηκα τή χλωμή μορφή του, μέσα στό 
γραφείο τού περιοδικού. Έκεϊ πέρα 
παρ’ δλη τή φτώχια του, ήταν δ 
κύριος. Τώρα πού τόν είδα, πόσο προτι
μούσα νά μήν τό δώ. Είναι σάν νά άντί- 
κρυσα ένα νεκρό. Αύτός έκεϊ ήταν κάποτε 
ό άρχισυντάκτης, καί τό περιοδικό του τό 
διάβαζαν άκόμα καί ύπουργοί. ΚΓ είχε 
μιά μόρφωση, μιά χάρη, μιά γοητεία ή 
πέννα του. θά μπορέσω τάχατε αύτό τό 
τρελλόπαιδο καμμιά φορά νά λησμονή
σω !...

ΑΝΤ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ

[‘Ο δρ. Γ. Μαραγκός είναι και πρόξενος τής Αυστρίας στήν Κύπρο άπό τό 1948. 
Δυστυχώς κάποτε τ’ άρχεία τού έδώ αύστριακοΰ προξενείου είχαν καή γιά διάφορους λό
γους. ’Έτσι ένας σωρός έγγραφα πού άφοροΰν τήν ιστορία τού τόπου μας χάθηκε. 'Ωστόσο 
ό δρ Μαραγκός έρεύνησε τά Κρατικά ’Αρχεία τής Βιέννης άναζητώντας κάθε έγγραφο πού 
άναφέρεται στήν Κύπρο.

Άπό τά έγγραφα πού μάζεψε φαίνεται πώς αυστριακό προξενείο άρχισε νά λει
τουργεί στήν Κύπρο άπό τό 1551. Πολλά έγγραφα άναφέρονται σέ σημαντικά ζητήματα 
καθαρώς τοπικής σημασίας. Τά έγγραφα κατ’ άρχήν προορίζονται γιά τις «Κυπριακές 
Σπουδές» άν δέν υπάρξει κώλυμα.

Έδώ δημοσιεύονται δυό έγγραφα κατά μετάφραση τού δρα Μαραγκού. Τά έγγραφα 
αυτά σχετίζονται μέ τήν πρώτη καμπάνα στή Λευκωσία τότε κατά τά χρόνια τής Τουρκο
κρατίας.

Κ. ΧΡ.]

Έκ τοΰ ’Αρχείου τοΰ 
Αύστριακοΰ Προξενείου, 

εν Κύπρω.
Πρός τό ’Ανώτατον Αύτοκρατορικόν, 
Βασιλικόν Ύπουργεϊον τών’ Εξωτερικών 

ΒΙΕΝΝΗ

Μέ τ’ άτμόπλοιον τής 12ης τρέχ. ό ενταύθα Γάλλος Πρόξενος Κος Darusse 
παρέλαβε 2 έγγραφα τοΰ Βεζύρου, άποσταλέντα άπό τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν 
Κων/πόλεως τά όποια μεταβίβασε αμέσως μέσον τοΰ πράκτορός του εις Λευ
κωσίαν πρός τόν Κυβερνήτην τής Νήσου τήν Α. ’Εξοχότητα Isak Pascha.

Διά τοΰ ενός Βεζυρικοΰ διατάγματος επιτρέπεται καί γίνεται δεκτή ενώπιον 
τών Δικαστηρίων τής Κύπρου μαρτυρία Χριστιανών εναντίων Τούρκων. 
Διά τοΰ ετέρου επιτρέπεται όπως οί Χριστιανοί άναρτήσουν όπου ύπάρχουν 
έκκλησίαι καμπάνες καί νά τις χρησιμοποιούν διά θρησκευτικούς σκοπούς. 
Τό πρώτον έκ τών δύο τούτων διαταγμάτων άνηγγέλθη τό Σάββατον 16ης 
τρέχοντος εις τό συμβούλιον τού Πασιά, ενώ τό δεύτερον πού άναφέρεται εις 
τήν χρήσιν τών καμπάνων έκρατήθη μυστικόν. ”Αν καί ή διαταγή διά τής 
οποίας επιτρέπεται ή ενώπιον Δικαστηρίων μαρτυρία Χριστιανών εναντίον 
τών Τούρκων άνεγνώσθη δημοσίως ενώπιον τοΰ συμβουλίου τοΰ Πασια, 
εν τούτοις ό Κυβερνήτης παρέλειψε ώς τώρα νά γνωστοποιήση τό φιρμάνι 
καί εις τάς διαφόρους επαρχίας τής νήσου. Παρ’ όλα ταΰτα οί "Ελληνες, 
ίδίως εν Λευκωσία, έπληροφορήθησαν άπό τούς πράκτορας τοΰ Γαλλικού 
Προξενείου περί τών νέων έγκριθέντων μέτρων τής έμφανίσεως ενώπιον τών 
δικαστηρίων καί τής χρήσεως τών καμπάνων.

Ό ελλην ’Αρχιεπίσκοπος, ή άνωτάτη άρχή τής εκκλησίας εις αύτήν τήν 
νήσον, ό όποιος είναι τελείως άνεξάρτητος άπό τό Πατριαρχεϊον Κων/πόλεως 
καί άπό άρχαιοτάτων χρόνων δικαιούται νά ύπογράφη μέ κόκκινο μελάνι, 
είναι, συνεπεία τών είς προηγουμένας έποχάς λαβόντων χώραν έπεισοδείων,

137136

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



π.χ. άπηγχονισμός κατά τήν έπανάστασιν προκατόχου κατόπιν διαταγής 
τοΰ Πασια, ώς καί τοΰ φόβου καθαιρέσεως εξαιρετικά ύπάκουος και τελείως 
όργανον τοΰ Πασια, ό όποιος άντιδρά εις κάθε νεωτερισμόν εις τήν ’Οθωμανικήν 
Αυτοκρατορίαν. Οΰτω πρό ολίγων ήμερων όταν είς κληρικός ό όποιος είχε 
διαφορές μέ έναν Τοΰρκον έτόλμησε νά παρακαλέση τόν ’Αρχιεπίσκοπον ώς 
αντιπρόσωπον τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους νά προβή είς διαβήματα ώστε ή ύπό- 
θεσίς του νά δικαστή σύμφωνα μέ τό νέον φιρμάνιον, ό ’Αρχιεπίσκοπος τοΰ 
έδήλωσε ότι αύτή ή ύπόθεσις δέον νά δικαστή κατά τό Mechime όπου ή 
Χριστιανική μαρτυρία δέν επιτρέπεται καί ή διαδικασία ακολουθεί τόν παληόν 
Τουρκικόν νόμον, δήλωσις ή όποια εξερέθισε πολύ τά αισθήματα τών Ελλήνων 
εναντίον τοΰ ’Αρχιεπισκόπου.

’Άν καί ή δευτέρα διαταγή τοΰ Βεζύρου διά τάς καμπάνας έκρατήθη ώς 
τώρα μυστική υπό τοΰ Isak Pascha, ό ελληνικός λαός, άφοΰ ή διαταγή εκείνη 
έγένετο γνωστή εις Λευκωσίαν άπό τούς πράκτορας τοΰ Γαλλικοΰ Προξενείου, 
ένεθαρρύνθη καί ήρχισαν τό Σάββατον 23ης τρέχοντος είς τήν αυλήν μιας 
εκκλησίας όπου υπήρχε μιά καμπάνα νά κτίζουν γρήγορα καί πρόχειρα 
καμπαναριό καί όταν κατά τό ήλιοβασίλεμα τοΰτο έτελείωσε, άνέβασαν 
άπάνω τήν καμπάναν καί ήρχισαν νά τήν κτυποΰν. ’Εκείνην τήν ώραν ό 
Πασιάς είχε συμβούλιο στό όποιο παρευρίσκετο καί ό ’Αρχιεπίσκοπος. Έξαφ- 
νισθείς άπό τήν πράξιν αύτήν τών Ελλήνων ό Πασιάς άπευθύνθην πρός τόν 
’Αρχιεπίσκοπον καί τόν διέταξε νά σταματήση άμέσως τήν κωδωνοκρουσίαν. 
Ό ’Αρχιεπίσκοπος έστειλε άμέσως διαταγήν είς τήν εκκλησίαν νά σταματήση 
ή καμπάνα μόλις δέ έφθασε είς τήν ’Αρχιεπισκοπήνέδωκε νέαν διαταγήν ή όποια 
έλεγε, νά βγάλουν άμέσως τό σήμαντρον άπό τήν καμπάναν καί νά τό στείλουν 
στήν ’Αρχιεπισκοπήν. Ό επίτροπος όμως αύτής τής εκκλησίας παρήκουσε 
τήν διαταγήν, άφήρεσε μέν τό σήμαντρον άπό τήν καμπάναν, τό έκρυψεν 
όμως είς τήν άποθήκην γειτονικού Μοναστηριοΰ. Τήν άλλην ήμέραν ό ’Αρχιε
πίσκοπος διατάζει νά κατεβάσουν εκείνην τήν καμπάναν καί νά τήν μεταφέρουν 
εις τήν ’Αρχιεπισκοπήν. Αύτή ή διαταγή προεκάλεσε μιάν έντονην καί δυ
σάρεστο ν έντύπωσιν είς τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμού, 
τό όποιον άντί νά άκολουθήση τήν εντολήν τοΰ άνωτάτου πνευματικού 
άρχηγοΰ του άπήντησε: «Αύτήν τήν καμπάναν τήν άνεβάσαμεν χάρις είς τήν 
προστασίαν τού Γαλλικού Προξενείου καί άν κανένας τήν κατεβάσει θά τρέξη 
αίμα.» Αύτήν τήν άπάντησιν έστειλε ό επίτροπος μέ περιφρόνησιν είς τόν 
’Αρχιεπίσκοπον.

Σ’ αύτήν τήν άμηχανίαν, ό Πασιάς μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπον έσκέφθησαν 
άλλην λύσιν : "Υστερα άπό λίγες ώρες ό Isak Pascha έστειλε είς τόν ’Αρχιε
πίσκοπον ένα γράμμα είς τό όποιον έλεγε ότι σύμφωνα μέ τήν άφιχθεϊσαν 
Βεζυρικήν διαταγήν επιτρέπεται είς τούς Χριστιανούς νά έχουν μίαν καμπά
ναν καί ρωτούσε γι’ αύτό τόν ’Αρχιεπίσκοπον σέ ποιαν ελληνικήν εκκλησίαν 
θά δώση τήν προτίμησίν του. Ό ’Αρχιεπίσκοπος έκάλεσε μερικούς άφοσιω- 
μένους φίλους του καί άπεφάσισε ύστερα άπό μιά «τυπική» σύσκεψιν ότι ή 
καμπάνα θά στηθή στήν εκκλησίαν πού ύπάρχει είς τήν άρχιεπισκοπήν. 
Αύτή ή άπόφασις τού ’Αρχιεπισκόπου, όπως μοΰ γράφει ό πράκτοράς μου 
άπό τήν Λευκωσία, έπροκάλεσε άπίστευτη έξέγερσιν είς τό πλεϊστον μέρος τού 

έθνους καί έπεκράτησε τέτοιος θυμός πού παρ’ ολίγον νά άρχίσουν ταραχές. 
Έπέσυρε τήν άγανάκτησιν είς τέτοιον βαθμόν ώστε εάν εύρίσκετο κανείς νά 
πή «πάμε νά τήν κατεβάσουμε» κείνος δέν θά ήτο πλέον παρά ένα πτώμα. 
Άφοΰ λοιπόν έβεβαιώθησαν ότι δέν ήτο ό σκοπός του νά μεταφέρη τήνκαμ
πάναν άπό εκείνην τήν εκκλησίαν σ’ εκείνην τής ’Αρχιεπισκοπής, άλλά βεβαίως 
μ’ αύτήν τήν πρόφασιν νά μεταφέρη τήν καμπάναν είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν 
διά νά μήν τήν κτυποΰν παρά όταν οί Τούρκοι τό επιτρέπουν, ώς καί είς εμέ 
άκόμα ένας τών άντιπροσώπων τού Χατζηκυριάκου μ’ άνέφερε είς τό Σαράγιο 
χθές τό πρωί ότι μιά φορά καί ήθελεν μεταφερθή ή καμπάνα είς τήν ’Αρχιεπι
σκοπήν θά μείνη είς τήν διάθεσιν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου νά τήν κρεμάση όταν θά 
ήθελε αύτός, διότι ό ελληνικός λαός έπείσθη ότι ό ’Αρχιεπίσκοπος ενεργών διά 
τό προσωπικόν του ενδιαφέρον καί συνεργαζόμενος μετά τού Πασια, έζητοΰσε 
νά παρεμποδίση τήν εφαρμογήν τών Βεζυρικών διαταγών διά τό καλόν τοΰ 
έθνους.

Τήν 26ην τρέχοντος ό είς Λευκωσίαν πράκτωρ τοΰ Γαλλικού Προξενείου 
έστειλε επειγόντως πληροφορίας είς τό Γαλλικόν Προξενεϊον είς Λάρνακα. 
Ό λαός τής Λευκωσίας περιμένη άνυπομόνως τήν άπάντησιν, καί άν αύτή 
δέν είναι ικανοποιητική άπεφάσισε ν’ άπευθύνη παράκλησιν πρός τό Γαλλικόν 
Προξενεϊον όπως έπέμβει καί ζητήση τήν εφαρμογήν τών Βεζυρικών διαταγ
μάτων.

Αύτήν τήν στιγμήν πληροφορούμαι άπό τήν Λευκωσίαν ότι ό Πασιά$ 
καί τό συμβούλιόν του έπειμένουν επί τού κειμένου τού Βεζυρικοΰ διατάγματος 
τό όποιον λέει : «οί έλληνες δύνανται είς τήν εκκλησίαν κ.ά.» καί τά ερμηνεύουν 
ότι οί έλληνες μόνον είς μίαν εκκλησίαν μπορούν ν’ άνεβάσουν 
καμπάναν. Κατόπιν τής παρακλήσεως τοΰ λαού τής Λευκωσίας πρός τό 
Αύτοκρατορικόν Γαλλικόν Προξενεϊον είς Λάρνακα, ό Γάλλος Πρόξενος Κος 
Darusse άπέστειλε είς Λευκωσίαν τόν δραγομάνον του κον Άπέητον νά 
έπισκεφθή τόν Isak Pascha καί νά τόν παρακαλέση όπως έπιτρέψη όπως οί 
έλληνες άνεβάσουν καμπάνας σ’ όλες τές εκκλησίες πού θέλουν, όπως τοΰτο 
γίνεται άπό χρόνια είς όλα τ’ άλλα μέρη τής νήσου.

Ό Πασιάς όμως δέν θέλει νά ύποχωρήση καί ό ’Αρχιεπίσκοπος έφ’ όσον 
οί Λευκωσιάτες δέν τοΰ παρέδωσαν τήν καμπάναν βρήκε μιάν άλλην, τήν 
άνέβασε είς τό καμπαναριό τής εκκλησίας τής ’Αρχιεπισκοπής καί έτσι όχι 
μόνον βρήκε διέξοδον άπό αυτές τίς φασαρίες άλλά είχε είς τήν θέλησίν του 
καί μέσον του ό Πασιάς κτύπημα τής καμπάνας. Στό άναμεταξύ άπεστάλησαν 
γράμματα στήν Κωνσταντινούπολιν γιά περαιτέρω πληροφορίες δΓ αύτό τό 
άκανθώδες ζήτημα.

Λάρνακα 31η ’Οκτωβρίου 1858. V. Dervent
Πρόξενος
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’Επιστολή II
Αυστριακόν Προξενεϊον, Λάρνακα

Πρός τό Άνώτατον Αύτοκρατορικόν 
Βασιλικόν Υπουργείον τών ’Εξωτερικών

ΒΙΕΝΝΗ

’Εν συνεχεία τής προηγούμενης μου επιστολής τής 31 ’Οκτωβρίου No. 
439 καί συμφώνως πρός τήν άνωτάτην οδηγίαν τής Αύτοΰ Έξοχότητος του 
ύπουργοΰ Κόμητος Bouldto. Βιέννη 25 ’Οκτωβρίου περί άναμίξεως τών 
οργάνων τών μεγάλων δυνάμεων είς τάς εσωτερικός καί τοπικός υποθέσεις 
τής Τουρκίας, άναφέρω ότι σήμερον έλαβα άπό τόν πράκτορά μου είς Λευκω
σίαν τόν καθ’ όλα είς τάς πληροφορίας του άξιόπιστον καί λίαν άφοσιωμένον 
’Ιατρικόν σύμβουλον Dr. Carletti νέας πληροφορίας, καί λαμβάνω τήν τιμήν 
ν’ άντιγράφω κατά λέξιν τό τμήμα εκείνου τό όποιον άναφέρετε είς τήν ύπόθεσιν 
τής καμπάνας. :

« "Οσον διά τήν ύπόθεσιν τής καμπάνας, ή Αυτού Έκλαμπρότης θά μάθη 
ότι ό Γάλλος Πρόξενος έστειλε είς τήν Λευκωσίαν τόν δραγομάνον του διά νά 
έπιμένη ότι ή διαταγή τού Βεζύρη θά έκτελεσθή πλήρης συμφώνως πρός τήν 
επιστολήν τοΰ Kou. Tuvenel. Ό Πασιάς ίσχυρίσθη ότι ή διαταγή τού Βεζύρη 
έχει τόν ίδιότροπον όρον μιας καμπάνας είς τήν έκλησίαν καί ώς έκ τούτου 
δέν ήθέλησε νά έπιτρέψη παρά μόνον μίαν καμπάναν καί αύτή έτοποθετήθη 
είς τήν εκκλησίαν τής ’Αρχιεπισκοπής.

’Εκείνη είς τήν εκκλησίαν τής Φανερωμένης μένει άκόμη κρεμμασμένη χωρίς 
νά μπορούν νά τήν κτυπούν, διότι οί Έλληνες εκείνης τής ενορίας δέν ήΟέλησαν 
νά συναινέσουν είς τάς εισηγήσεις τοΰ ’Αρχιεπισκόπου νά τήν κατεβάσουν 
έλπίζοντες ότι ό Πρόξενος τής Γαλλίας θά τούς φέρη τήν άδειαν νά τήν κτυποΰν. 
Λέγεται ότι ό Πασιάς έγραψε είς τήν Κων/πολιν καί ό Πρόξενος τής Γαλλίας 
είς τόν Πρόξενόν του.

Ό προξενικός πράκτωρ τής Γαλλίας βεβαιεϊ τούς Έλληνες ότι ενωρίς ό 
πρόξενος θά φέρη δευτέραν διαταγήν μέ τήν όποιαν όχι μόνον θά μπορούν νά 
κτυποΰν τήν καμπάναν τής Φανερωμένης, άλλά νά βάλουν καί άλλας πολλάς 
στις έκκλησίες των.

Λάρνακα 16 Νοεμβρίου 1858. V. Dervent
Πρόξενος

Μετ. ΓΕωΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΜΕ ΜΙΑΣ ΣΟΥ ΑΜΜΑΘΚΙΑΝ

Στίχοι : Δ. ΛΙΠΕΡΤΗ

Μουσική: Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
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"Û! ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Στίχοι : Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Μουσική: Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κ’ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δέν έχει παλιά Ιστορία τό θέατρο στήν 
Κύπρο. "Αν έξαιρέσουμε τις έρασιτεχνικές 
παραστάσεις τών σωματείων μέ τό στερε
ότυπο ρεπερτόριο τών έντελώς άσημάντων 
τριών - τεσσάρων έθνικών καί ρωμαντικών 
έργων, καί τήν υποτυπώδη παρουσίασή 
τους χωρίς ίχνος σκηνοθεσίας, σκηνικής 
όργανώσεως καί σκηνικών όπως τά έννο- 
οΰμε σήμερα δέν ξέρω άν μπορούμε νά πά
με πιό παλιά άπ’ τήν πρώτη Παφίτικη Ε
πιθεώρηση πού παρουσιάστηκε στά 1919. 
Τό κείμενό της ήταν γραμμένο άπ’ τόν 
Κώστα Σ. Μαρκίδη, πού έξακολουθει μέ
χρι σήμερα μ’ ένθουσιασμό νά γράφη έπι- 
θεωρήσεις, κ’ ή μουσική της ήταν παρμέ
νη άπό παλιές ’Αθηναϊκές έπιθεωρήσεις 
καί Γαλλικές όπερέττες. Μερικές ώστόσο 
πρωτότυπες μελωδίες της είχαν γραφτή 
άπ’ τό μουσικό Γιάννη Βατή. Καλλιτεχνι
κός Διευθυντής του συγκροτήματος πού 
παρουσίασε τήν Παφίτικη Επιθεώρηση ή
ταν ό Σωτηράκης Σ. Μαρκίδης πού μαζί 
μέ τόν άδελφό του καί συγγραφέα τής έ- 
πιθεωρήσεως Κώστα Σ. Μαρκίδη ήταν οί 
πρωταγωνιστές του συγκροτήματος. "Αλ
λοι ήθοποιοί ήταν οί Άντώνης Άντωνιά- 
δης, Παντελής Σαββίδης, Ροβέρτος Περώ, 
’Ιούλιος Λοϊζίδης, Χρ. Καθηκιώτης, Νικίας 
Άντωνιάδης, Λυκούργος Παράσχος, θ. 
Ύψαρίδης καί άλλοι. Γυναίκα δέν μετείχε. 
Που ν’ άνέβη τήν έποχή έκείνη γυναίκα 
στή σκηνή. Τήν όρχήστρα τήν άποτελού- 
σαν ό θ. Δαυίδ, ό Σ. Σαντουρτζής, ό I. 
Μιχαηλίδης κ’ ένας πιανίστας. Ή Παφίτι
κη Επιθεώρηση σημείωσε θριαμβευτική έ- 
πιτυχία κΓ άπετέλεσε πραγματικό σταθμό 
στή θεατρική κίνηση τού νησιού. ’Έτσι, 
έπειτα άπ’ τήν έπιτυχία αύτή παρουσιά
στηκαν άπ’ τό ίδιο συγκρότημα τόν έπό- 
μενο χρόνο, δηλ. τό 1920, ή δεύτερη κ’ 
ή τρίτη Παφίτικη Επιθεώρηση πού σημεί
ωσαν τήν ίδια μεγάλη έπιτυχία. Σ’ όλες 
τις πόλεις δ κόσμος μιλούσε γι’ αύτές καί 
τραγουδούσε τά τραγούδια τους.

Τή συνέχεια τής όργανωμένης προσπά
θειας δημιουργίας θεάτρου στήν Κύπρο 
τή βρίσκουμε μόλις τό 1938 μέ τήν ίδρυ
ση τού Συγκροτήματος Μουσικής Σκη-

Του ΚΩΣΤΑ MONTH

νής Λευκωσίας. Έν τούτοις στό διάστημα 
πού μεσολάβησε τά σωματεία τών πόλεων 
καί τών κωμοπόλεων άνέπτυξαν σημαντι
κή έρασιτεχνική θεατρική κίνηση μέ ρε
περτόριο πλουσιώτερο κ’ εύρύτερο πα
ρά πριν. Κοινωνικά συγκλονιστικά δρα
ματικά έργα κατέχουν τώρα τήν πρώτη 
θέση στό ρεπερτόριο αύτό. "Ελληνες ή
θοποιοί πού παρέμειναν στό νησί άπό ’Α
θηναϊκούς θιάσους πού μας έπισκεπτόν- 
τουσαν κάθε τόσο, έγιναν οί σκηνοθέτες 
κ’ οί ποδηγέτες τών θεατρικών όμάδων 
τών σωματείων. Τούς δάνειζαν έργα, τούς 
ένοικίαζαν σκηνικά καί στολές, άνελάμβα- 
ναν τή διδασκαλία κ’ έπαιρναν κ’ οί ίδιοι 
μέρος στά έργα. ’Έτσι είδαμε έπιτέλους 
καί γυναίκες στήν Κυπριακή σκηνή, μο
νάχα πού δέν ήταν Κυπραΐες. Γυναίκες 
στή σκηνή - μαθήτριες - άνέβαιναν έπίσης 
καί στις θεατρικές παραστάσεις τών δια
φόρων σχολών Μέσης Παιδείας, πού ήταν 
ώς έπί τό πλείστο παραστάσεις αρχαίας 
τραγωδίας καί πού είχαν κΓ αύτές άξι- 
οσημείωτη συμβολή στή θεατρική μας κί
νηση.

Οί θεατρικές παραστάσεις ήταν γιά τά 
σωματεία τού νησιού δ πιό εύκολος καί 
συνήθως ό μόνος τρόπος έξευρέσεως οι
κονομικών πόρων γιά τούς γενικούς σκο
πούς τών σωματείων ή γιά ειδικούς. ’Έ
τσι είχαμε ένα πραγματικό δργασμό έ- 
ρασιτεχνικών θεατρικών παραστάσεων. 
"Οσο γιά τούς ’Αθηναίους ήθοποιούς πού 
βοήθησαν στήν περίοδο αύτή τή θεατρι
κή μας κίνηση, πρώτη θέση κατέχουν δ 
"Αγγελος Βάζας, ή γυναίκα του Μαρίκα 
Βάζα καί λιγάκι άργότερα ή κόρη τους 
"Ωρα Βάζα κΓ ό Βογαζιανός.

Τδ Συγκρότημα Μουσικής Σκηνής 
Λευκωσίας πού τήν ίδρυσή του είχαν έμ- 
πνευσθή ό Γιώργος θεοχαρίδης (Γιαμασά- 
κος) κΓ ό Άχιλλέας Λυμπουρίδης, έκανε 
τήν πρώτη του έμφάνιση στις 11 ’Ιουνί
ου, 1938, στό θέατρο «’Όαση» μέ τήν 
έπιθεώρηση «Λήδρα Στρήτ». Τό κείμενο 
ήταν κατά τό πλειστο διασκευές άπό ’Α
θηναϊκές έπιθεωρήσεις ένώ ή μουσική ή
ταν πρωτότυπη, γραμμένη άπ’ τόν Άχιλ- 

λέα Λυμπουρίδη. Τήν έπιθεώρηση τή δί
δαξε τό ζεύγος Βάζα, οί χορογραφίες ή
ταν τής "Ελλης Παπαπαύλου κ’ οί σκηνο
γραφίες τού ’Ατελιέ Άνδρέα. Τό συγκρό
τημα άπετελεΐτο άπ’ τούς "Ωρα Βάζα, 
Γιώτα Μετζίτη, Λούση Λυμπουρίδου, θέα 
Κιμωνίδου, Γιώργο Γιαμασάκο, Παπή Φι
λιππίδη, Σάββα Κουντουρίδη, Μάρκο Γε
ωργίου, Μιχάλη Κυριακίδη, ’Αντουάν Ρω- 
μανή καί Μ. Λαμπερτίδη. Τήν όρχήστρα 
άποτελούσαν οί X. Παπαδόπουλος, Α. Μαυ- 
ραντώνης, Α. Ποσπορίδης καί Μ. Κασινό- 
πουλος. Ή «Λήδρα Στρήτ» σημείωσε ση
μαντική έπιτυχία κ’ έπανελήφθηκε άκόμα 
μιά φορά στή Λευκωσία καί μιά στή Λάρ
νακα.

Στις 21 ’Ιανουάριου 1939 τό Συγκρό
τημα Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας παρου
σίασε στό θέατρο Παπαδοπούλου τήν έπι
θεώρηση «Ψύλλοι στ’ άχυρα» μέ κείμενο 
τού Χρήστου Καρμίου, μουσική τού Ά- 
χιλλέα Λυμπουρίδη, σκηνικό διάκοσμο καί 
βεστιάριο τού οίκου Α. Καρέμ, χορογρα
φίες τής ’Αθήνας Καρακάννα - Σταμάτη, 
διδασκαλία τού ζεύγους Βάζα κ’ έπιμέλεια 
τού Γ. Γιαμασάκου. Ήθοποιοί ήταν οί ίδιοι 
μ’ εκείνους πού πήραν μέρος στή «Λήδρα 
Στρήτ» έχτός άπ’ τό Μ. Λαμπερτίδη, πού 
είχε στό μεταξύ πεθάνει καί τόν Μάρκο 
Γεωργίου. Στή θέση τους είχαν προστε- 
θή οί Σ. Στυλιανίδης καί Δάντης. Τήν 
οικονομική διαχείριση τού συγκροτήματος 
είχε άναλάβει τώρα ό Φοίβος Μουσουλί- 
δης. Ή έπιθεώρηση «Ψύλλοι στ’ άχυρα» 
είχε έξ ίσου σημαντική έπιτυχία μέ τή 
«Λήδρα Στρήτ» κ’ έπανελήφθηκε άκόμα 
μιά φορά στή Λευκωσία καί μιά στή Λάρ
νακα.

Τήν τρίτη του έμφάνιση τό Συγκρότη
μα Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας τήν είχε 
στις 25 Μαΐου, 1940 μέ τήν έπιθεώρηση 
«Νέττα - Σκέττα», κείμενο Μιχάλη Κυρι- 
ακίδη, μουσική Άχ. Λυμπουρίδη, διδασκα
λία, σκηνικός διάκοσμος, βεστιάριο Α. Κα
ρέμ. Ήθοποιοί ήταν όλοι οί άνδρες πού 
άνέφερα προηγουμένως έχτός άπ’ τόν ’Αν
τουάν Ρωμανή καί γυναίκες ή Σόνια κ’ ή 
Μπέλλα. Ή έπιθεώρηση άρεσε κ’ έπανε
λήφθηκε στή Λάρνακα καί στή Λεμεσό, 
ζιαναδόθηκε έπίσης άκόμα δυό φορές στή 
Λευκωσία μέ νέα νούμερα καί σύμπραξη 
τού μπαλλέτου τής ’Αθήνας Καρακάννα - 
Σταμάτη πού άπετελεΐτο άπ’ τις Αίγλη 
καί Τασούλα Καρακάννα, Μαρούλα Κόκ
κινου, Δέσπω Πετρίδου, Έρατούλα Χα- 

ραλάμπους καί Σταυρούλα Ίωαννίδου. 
Στις δυο τελευταίες αύτές παραστάσεις 
ή Σόνια κ’ ή Μπέλλα δέν πήραν μέρος 
καί στή θέση τους έπαιξαν ή "Ωρα Βάζα 
κ’ ή Βιβίκα Τούμπα.

Στις 29 Μαΐου, 1942, τό Συγκρότημα 
Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας παρουσίασε 
τήν έπιθεώρηση «Λίγο - Πολύ» σέ μιά πα
ράσταση τής Λέσχης Καθολικών «Κονκόρ- 
ντια» στό θέατρο Παπαδοπούλου καί στις 
11 ’Ιουλίου, 1942 τήν έπιθεώρηση «Συνα
γερμός» στό «Μαγικό Παλάτι». Τό κείμε
νο τού «Συναγερμού» είχε γραφτή άπ’ 
τον Μιχάλη Κυριακίδη κ’ ή μουσική άπ’ 
τον Άχιλλέα Λυμπουρίδη. Οί σκηνογραφί
ες ήταν τού Τηλεμάχου Κάνθου κ’ οί χο
ρογραφίες τής ’Αθήνας Καρακάννα - Στα
μάτη. Ό «Συναγερμός» έπανελήφθηκε ά
κόμα μιά φορά στή Λευκωσία κ’ ήταν ή 
τελευταία έπιθεώρηση τού «Συγκροτήμα
τος Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας» στήν 
πρώτη του περίοδο. ’Αμέσως έ'πειτα οί Ά- 
χιλλέας Λυμπουρίδης καί Φοίβος Μουσου- 
λίδης άπεχώρησαν άπ’ τό Συγκρότημα, συ
νέστησαν έταιρεία κ’ ένέγραψαν στ’ όνο
μα τής έταιρείας τόν τίτλο «Συγκρότημα 
Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας» ένώ οί άλ
λοι παράγοντες σχημάτισαν άργότερα άλ
λο Συγκρότημα μέ τόν τίτλο «"Ενωση 
Καλλιτεχνών».

Στή δεύτερή του περίοδο τό Συγκρό
τημα Μουσικής Σκηνής Λευκωσίας πρω- 
τοεμφανίστηκε μέ καινούργιους ήθοποιούς 
στό «Μαγικό Παλάτι» στις 22 Αύγούστου 
1942, μέ τήν έπιθεώρηση «Κυπριώτικη Σα
λάτα», κείμενο Κώστα Μόντη, Ε. Πιτσιλ- 
λίδη, Χρ. Καρμίου, Παντελή Γ. Μπίστη, 
’Όρθρου ’Αττικού καί Πέτρου Στεφανίδη, 
μουσική ’Αχ. Λυμπουρίδη, σκηνογραφίες 
Τηλ. Κάνθου, χορογραφίες Λάρισσας. Στήν 
παράσταση πήραν μέρος ή Βιβίκα Τούμ
πα, ή Γιαννούλα Ζαχαρούδη, ή Ύβέτ Βά- 
γνερ, ό Τάκης Βάρδας, ό Νίκος Παντε- 
λίδης, ό Φιλής Καραβιώτης, ό Άνδρέας 
θρασυβουλίδης, ό Πόντος Παντελάκης, ό 
Σωκράτης Κυριακίδης κι’ δ Ά. Μακρί- 
δης. Ή «Κυπριώτικη Σαλάτα» έπανελή
φθηκε στή Λευκωσία στις 5 Σεπτεμβρίου 
1942.

Έχτός άπό τόν Τάκη Βάρδα πού εί
χε παρουσιασθή προηγουμένως σέ διάφο
ρες θεατρικές παραστάσεις στή Λεμεσό, 
τό Φιλή Καραβιώτη καί τή Βιβίκα Τούμ
πα, όλοι οί άλλοι ήταν ή πρώτη φορά 
πού άνέβαιναν στή σκηνή.
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*Η «Κυπριώτικη Σαλάτα» είχε σημαν
τική έπιτυχία κ’ έδειξε πώς ύπήρχαν στε
λέχη γιά τή δημιουργία μονίμου πια έπαγ- 
γελματικου θεάτρου στήν Κύπρο. ’Έτσι οί 
Φοίβος Μουσουλίδης κι’ Άχιλλέας Λυμ- 
πουρίδης σέ στενή συνεργασία μέ τόν Κώ
στα Μόντη άπεφάσισαν τό Σεπτέμβρη τού 
1942 νά Ιδρύσουν το πρώτο μόνιμο έπαγ- 
γελματικό Κυπριακό θέατρο, τό «Λυρικό».

Μ’ ιδιαίτερη συγκίνηση άναπολώ τις 
ζυμώσεις πού προηγήθηκαν αύτής τής I- 
δρύσεως, τόν ασυλλόγιστο ένθουσιασμό 
των τριών ιδρυτών του. Νοιώθαμε σά ν’ 
αρχίζαμε κάτι σάν έπανάσταση. “Ολοι μας 
απογοήτευαν μά δέν λαμβάναμε κανένα 
ύπ’ όψη. θυμάμαι αύτά τ’ άμείλιχτα έρω- 
ρήματά τους:

—Πόσες παραστάσεις κρατά τώρα μιά 
έπιθεώρηση ;

—Δυό ή τρεις.
—Καλά, έσείς θ’ άλλάζετε έπιθεώρηση 

κάθε έβδομάδα;
—’Όχι.
—Που βασιζόσαστε, λοιπόν; Πώς θ’ 

άντιμετωπίζετε τά έξοδα;
—Δέν ξέρουμε.
ΟΙ δυσκολίες πού συναντούσαμε ήταν 

τεράστιες. Στέγη δέν ύπήρχε κι’ αναγκα
στήκαμε νά ένοικιάσουμε ένα κοινό γκα- 
ράζ, πού τό χειμώνα ήταν πραγματικό 
ψυγείο, έπαγγελματίες ήθοποιο'ι δέν ύπήρ
χαν, σκηνοθέτης δέν ύπήρχε, ειδικός σκη
νογράφος δέν ύπήρχε, ειδικός χορογράφος 
δέν ύπήρχε, μηχανικοί σκηνής δέν ύπήρ
χαν, πείρα θεατρικού έπαγγελματισμού 
δέν ύπήρχε, τίποτα δέν ύπήρχε. Μά δλα 
κι’ άν μπορούσαν νά βολευτούν αύτοσχε- 
δίως, σκοντάφταμε τρομερά στό νά πεί- 
σουμε κορίτσυα ν’ ,άνέβουν στή σκηνή. 
Φτύσαμε αίμα νά πείσουμε τά πρώτα κο
ρίτσια, τή Στάλα Ξένου, τή Μαρούλα 
Άσσιώτου, τή Νιόβη Λιασίδη, τή Ρένα 
Βάσου. Παρέλειψα, άφ’ έτέρου, νά πώ πώς 
ούτε κάν έπιθεωρησιογράφος δέν ύπήρχε. 
Γιατί άνέλαβα μέν έγώ νά γράφω τά κείμε
να μά δέν είχα ιδέα πώς γράφεται μιά έπι
θεώρηση. Τά πέντε χρόνια πού είχα ζή- 
σει φοιτητής στήν ’Αθήνα, ένώ δέν έχανα 
παράσταση τών θεάτρων πρόζας, δέν είχα 
δή περισσότερες άπό μιά ή δυό έπιθεωρή- 
σεις κι’ αυτές μέ τήν πίεση φίλων μου 
γιατί δέν μέ τραβούσε τό έλαφρό αύτό 
θεατρικό είδος.

'Οπωσδήποτε άρχίσαμε στις 5 Δεκεμ
βρίου, 1942, μέ τήν έπιθεώρηση «Σούπα- 

Μούπες», κείμενο τού Κώστα Μόντη, μου
σική τού Άχιλλέα Λυμπουρίδη. Μέ τί χτυ
ποκάρδι περιμέναμε έκείνη τήν 5η Δεκεμ
βρίου καί μέ τί συγκίνηση άνέβηκα πριν 
άπ’ τήν παράσταση στή σκηνή γιά νά πώ 
μερικά λόγια πού τά είχα γράψει βιαστι
κά λίγη ώρα πριν σ’ ένα πρόχειρο χαρτί. 
Τδχω ώς τώρα φυλαγμένο μέ πολλή στορ
γή τ’ αγαπημένο έκείνο χαρτί.

Ή πρώτη μας παράσταση χάλασε πρα
γματικά κόσμο. Είχαμε σαστίσει, άκόμα 
λίγο καί θά κλαίγαμε δλοι σάν παιδιά. 
Άπ’ έκείνη τή νύχτα τό «Λυρικό» γνώρι
ζε διαρκώς πρωτοφανείς άφαντάστους 
θριάμβους μά νομίζω πώς δέ θάταν όρθό νά 
τούς διηγηθή ό γράφων. ’Αρκεί ν’ άναφέ- 
ρω πώς κάθε έπιθεώρηση κρατούσε γύρω 
στις σαράντα παραστάσεις κ’ είχαμε κάθε 
βράδυ τρεις — τέσσερις άστυνομικούς στήν 
είσοδο γιά νά μή μάς σπάζη τις πόρτες 
τό πλήθος. Τό πρώτο μόνιμο Κυπριακό 
θέατρο είχε πιά ίδρυθή.

Ωστόσο θάθελα ν’ αναφέρω καί τό με
γάλο παράπονο δσων μόχθησαν γιά νά Ι
δρύσουν τό πρώτο αύτό μόνιμο Κυπριακό 
θέατρο. Ή τεραστία έκείνη προσπάθεια 
παραγνωρίστηκε άπ’ τούς πνευματικούς 
ανθρώπους τής έποχής. Μερικοί, μάλιστα, 
δέν άρκέστηκαν νά τήν περιφρονήσουν, μά 
έφτασαν καί στό σημείο νά τήν έπικρίνουν 
σ’ έχπληχτικά δριμύ κ’ υβριστικό ύφος. 
Κι’ δμως δέν είχαν δίκαιο. ’Εξακολουθώ 
καί τώρα νά πιστεύω άκραδάντως πώς ο
πωσδήποτε μ’ έπιθεώρηση έπρεπε ν’ αρχί
σουμε. Γιατί (α) ήταν τό μόνο θεατρικό 
είδος πού μπορούσε ν’ άντεπεξέλθη στόν 
τρομερό συναγωνισμό τού κινηματογρά
φου (β) ήταν τό μόνο θεατρικό είδος πού 
μπορούσε νάναι όλότελα Κυπριακό (γ) 
δλα τά πράγματα αρχίζουν άπ’ τήν άρχή. 
Δέν καταλαβαίνω πώς τό θέατρο στήν Κύ
προ θάπρεπε ν’ άρχίση μέ τελειότερο άπ’ 
τήν έπιθεώρηση θεατρικό είδος.

“Οταν ή έπιθεώρηση θά μας δημιουρ
γούσε θεατρόφιλο κοινό (καί δημιούργη
σε), ήθοποιούς (καί δημιούργησε), σκηνο
γράφους (καί δημιούργησε) καί τελευταία 
συγγραφείς άλλου άνωτέρου θεατρικού εί
δους, τότε θά μπορούσαμε ν’ άνέβουμε ά
κόμα ένα σκαλί γιά τό ποθητό τέρμα πού 
όλοι όνειρευόμαστε.

’Έτσι τήν καταλάβαινα τή σειρά δταν 
έγραφα τό πρώτο κείμενο γιά τό πρώτο 
μόνιμο θέατρο στήν Κύπρο κ’ έτσι τήν κα
ταλαβαίνω καί τώρα. “Ενας πρόσθετος 

λόγος πώς δέ θάπρεπε ν’ άγνοηθή καί νά 
πολεμηθή ή προσπάθεια έκείνη ήταν γιατί 
ή έπιθεώρηση στήν Κύπρο άρχισε πολύ κα- 
λήτερα άπ’ τήν Ελλάδα. Έκειπέρα οί 
λογοτέχνες (μέ μοναδική ίσως έξαίρεση 
τον Μωραϊτίνη) τήν περιφρόνησαν καί δέν 
καταπιάστηκαν μ’ αυτή, άφήνοντάς τη σ’ ά- 
δέξια χέρια στιχοπλόκων. Πιστεύω δτι ή 
στάση τους αύτή έκανε κακό άκόμα κι’ 
άπό γενικώτερη άποψη Ό λαός δέ δια
βάζει, δυστυχώς, παρά έλάχιστα τούς στί
χους τέχνης τών ποιητών, ένώ τραγουδά 
ολημέρα τούς στίχους τών τραγουδιών τών 
έπιθεωρήσεων. Γιατί νά μή γράφουν οί λο
γοτέχνες μας τούς στίχους αυτούς, βάζον
τας έτσι στο στόμα τού λαού στίχους μέ 
κάποιο ποσοστό τέχνης πού ν’ αύξάνεται 
διαρκώς έτσι πού νά μορφώση τό λαό γιά 
νά μπορέση ν’ άναζητήση μιά μέρα καί 
τούς τόμους τών άλλων έργων τών ποιη
τών μας πού κιτρινίζουν άζήτητοι στά ρά
φια τών βιβλιοπωλείων; Γιατί ν’ άφήνουν 
οί λογοτέχνες το πεδίο έλεύθερο στούς ρω- 
μαντζογράφους γιά νά γράφουν τούς άη- 
δείς στίχους πού συνήθως άκούμε όλη μέρα 
δπου πάμε κι’ δπου σταθούμε;

Στήν Κύπρο, άντίθετα μέ τήν Ελλάδα, 
πολλοί λογοτέχνες μας άσχολήθηκαν σο
βαρά μέ τήν έπιθεώρηση κ’ έγραψαν τρα
γούδια πού είχαν άρκετό ποσοστό τέχνης 
καί πού σ’ ένα σύντομο χρονικό διάστημα 
μόρφωσαν τόσο τό θεατρόφιλό μας κοινό 
ώστε νά μή δέχεται σήμερα εύκολα καί 
χωρίς συζήτηση δ,τι τού προσφέρουν οί 
’Αθηναϊκοί θίασοι έπιθεωρήσεως.

θάπρεπε έπίσης ν’ άναφέρω δτι ή Κυ
πριακή έπιθεώρηση δέν ήταν καθόλου μί
μηση τής ’Αθηναϊκής κι’ δτι άκολούθησε 
ξεχωριστό, δικό της δρόμο. ’Ιδιαίτερο χα- 
ραχτηριστικό της γνώρισμα ήταν τά όπε- 
ρεττικά ποιήματα πού είχαν καί τή μεγα- 
λήτερη έπιτυχία.

Τό «Λυρικό» παρουσίασε έπτά έπιθεω- 
ρήσεις, τις «Σούπα—Μούπες», «“Ολα Χύ
μα», «Βάρκα—Γιαλό», «Φουστάνι», «Μαϊ
στράλι», «Νόκ—’Άουτ» καί «Γαλαρία» κ’ 
έζησε ώς τό Νοέμβρη τού 1943.

Οί δυσχέρειες τού πρώτου αύτού έπαγ- 
γελματικού μας θεάτρου πού κατέληξαν 
στόν πρόωρο θάνατό του άρχισαν τόν Α
πρίλη τού 1943 δταν οί περισσότεροι ήθο- 
ποιοί άπεσκίρτησαν κ’ ίδρυσαν τό «Νέο 
Λυρικό». Παρέμειναν μονάχα ό Τάκης 
Βάρδας, ή Μαρούλα Άσσιώτου, ή Νιόβη 
Λιασίδη κ’ ή μικρή Ρένα Βάσου. Μ’ αύτά 

τά τέσσερα στελέχη καί μερικούς νέους 
ήθοποιούς προσπαθήσαμε νά κρατήσουμε 
τό «Λυρικό» μά δέν τά καταφέραμε ώς τό 
τέλος γιά πολλούς λόγους.

Τό «Νέο Λυρικό» μέ καλλιτεχνικό σύμ
βουλο τό Λευτέρη Γιαννίδη στράφηκε πρός 
τις Ελληνικές όπερέττες κι’ άρχισε τις 
παραστάσεις του στις 3 ’Ιουνίου 1943, μέ 
τούς «Άπάχηδες τών Αθηνών» τού Χα- 
τζηαποστόλου. Πραγματικά είχε πολύ κα
λά στελέχη γιά όπερέττα, τό Νίκο Παντε- 
λίδη, τό Χάρη Χατζή κυριάκο, τόν Άνδρέα 
θρασυβουλίδη κ’ οί παραστάσεις του ση
μείωσαν μεγάλη έπιτυχία. Είχαμε τώρα 
δυό μόνιμα Κυπριακά θέατρα καί μπαί
ναμε τόσο γρήγορα καί τόσο έλπιδοφόρα 
καί σ’ άνώτερο άπ’ τήν έπιθεώρηση θεα
τρικό είδος, τήν όπερέττα.

Τό «Νέο Λυρικό» είχε τή γονιμώτερη καί 
μακρότερη άπ’ δλα τά Κυπριακά θεατρικά 
συγκροτήματα ζωή. Μέ συναίσθηση τής 
άποστολής του ένισχύθηκε τό 1946 άπ’ τήν 
Αριάδνη Φραντζεσκάκη (σήμερα κυρία 
Χάρη Χατζηκυριάκου), μετεκάλεσε τό 
γνωστό Αθηναίο σκηνοθέτη Κωστή Μι- 
χαηλίδη καί στράφηκε πρός τήν πρόζα άρ- 
χίζοντας μέ τή «Βαβυλωνία» τοΰ Βυζαν
τίου. Τό 1947 ένισχύθηκε άκόμα περισσό
τερο μέ νέα γυναικεία στελέχη άπ’ τήν Α
θήνα τόσο τής πρόζας δσο καί τοΰ μουσι
κού θεάτρου, τήν 'Ελένη Αύλωνίτη (σήμε
ρα κυρία Άνδρέα θρασυβουλίδη), τήν 
Ασπασία Σάππα (άργότερα κυρία Άν
δρέα Γάβρη) καί τή Λόλα Φιλιππίδου. Λι
γάκι άργότερα προστέθηκαν στά στελέχη 
του οί Αθηναίοι ήθοποιοί Κώστας Οίκο- 
νομίδης — πού ήταν κΓ ό σκηνοθέτης τού 
θεάτρου έπειτα άπ’ τήν άποχώρηση τού 
Κωστή Μιχαηλίδη τό Νοέμβρη τού 1946 
— καί Κείμης Ραφτόπουλος. Τό ρεπερτό
ριό του ξαναγυρνούσε τώρα στις όπερέτ
τες καί τις μουσικές κωμωδίες. Στις 17 
Νοεμβρίου, 1947, τό «Νέο Λυρικό» διαλύ
θηκε καί μερικοί άπ’ τούς ήθοποιούς του 
ίδρυσαν τό «θέατρο Τέχνης» μέ σύμπραξη 
τού Αθηναίου ήθοποιοΰ Λιάκου Χριστο- 
γιαννοπούλου. Οί ύπόλοιποι ίδρυσαν στις 
άρχές τού 1948 τό «Κυπριακό θέατρο» πού 
έξακολουθεί νά ζή καί νά κρατά τή δάδα 
τής θεατρικής μας κινήσεως ώς σήμερα.

'Ωστόσο πρέπει νά ξαναγυρίσουμε στό 
1942, στήν κοσμογονική έκείνη γιά τό θέα
τρό μας περίοδο.

Παράλληλα μέ τό «Λυρικό», ή «“Ενω
ση Καλλιτεχνών» άρχίζοντας στις 16 Δε-
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κεμβρίου, 1942 μέ τήν «Ερωτική Παρέλα
ση» έδινε κάθε τόσο στό «Μαγικό Παλάτι» 
πολύ επιμελημένες παραστάσεις έπιθεωρή- 
σεων στ'ις όποιες, όμως, ήταν έκδηλη ή 
προσπάθεια νά δοθή περισσότερο θέαμα 
παρά άκρόαμα. Σιγά—σιγά ή «‘Ένωση 
Καλλιτεχνών» όργανώθηκε κι’ αύτή σέ μό
νιμο θέατρο, πήρε τά κυριώτερα στελέχη 
τοΰ «Λυρικού» πού στό μεταξύ είχε διαλυ- 
θή κ’ έδινε κατ’ έναλλαγή καί μέ μεγάλη 
έπιτυχία έπιθεωρήσεις καί ξένες όπερέττες. 
Τά κείμενα τών επιθεωρήσεων ήταν τών 
Κώστα Μόντη, Κώστα Μαρκίδη, Τάσου 
Στεφανίδη, Μιχάλη Κυριακίδη κι’ άλλων 
κ’ ή μουσική τών Έρμαν Ζιρίγκοβιτς, 
Γιάγκου Μπόνη και ’Άλτο Κάνι.

Άφ’ έτέρου οί παραστάσεις τών γνω- 
στοτέρων ξένων όπερεττών άπ’ τήν «“Ενω
ση Καλλιτεχνών» άπετέλεσαν σημαντικώ- 
τατο σταθμό στά θεατρικά μας χρονικά κΓ 
άνέβασαν σ’ άνέλπιστα ΰψη τό έπίπεδο τής 
θεατρικής μας κινήσεως. Έπρόκειτο, δί
χως άλλο, γιά παραστάσεις πού θά τίς ζή
λευαν μεγάλα κέντρα του έξωτερικοΰ. Πο- 
λυμελέστατες κ’ άρτιώτατες όρχήστρες, 
πλουσιώτατα σκηνικά, πρωτοφανής σκη
νική έπιμέλεια κ’ έξαιρετική έχτέλεση μ’ 
έπικεφαλής τή Μερόπη Λάμπρου καί τόν 
Τάκη Βάρδα καί πλάϊ τους τή Χλόη Κυ
πριανού, τόν Μάρκο Γεωργίου, τήν Έλίς 
Ρούσου, τήν Ύβέτ Βάγνερ, τή Νιόβη Λια- 
σίδη, τόν Πάντο Παντελάκη, τόν Παπή Φι
λιππίδη. Ή “Ενωση Καλλιτεχνών διατη
ρήθηκε ώς τό 1945.

Τή στέγη του «Λυρικού» πού δπως είπα 
έκλεισε τό Νοέμβρη του 1943 τήν πήρε ένα 
άλλο θεατρικό συγκρότημα ό «Όρφέας» 
πού μέ καλλιτεχνικό σύμβουλο τον Κώστα 
Άσσιώτη συνέχισε μ’ έπιθεωρήσεις.

’Αργότερα ιδρύεται ένα καθαρό θέατρο 

πρόζας ό «Προμηθέας» μέ καλλιτεχνική 
διεύθυνση τό ένθουσιώδες ζεύγος ΛεμοΟ 
καί βασικά στελέχη τό Γιώργο Φινόπουλο, 
τόν Έλευθεριάδη, τόν Μιχάλη Άντωνιάδη, 
τή Φλωρεντία καί τήν Κυπρούλα. Έπρό- 
κειτο γιά μιά άλλη σημαντικώτατη προσ
πάθεια πού ή συμβολή της στή θεατρική 
μας κίνηση ήταν μεγάλη.

Τό χειμώνα του 1945 ιδρύθηκε κ’ έρ- 
γάστηκε μερικούς μήνες ένα νέο έπιθεω- 
ρησιακό θέατρο, τό «’Απόλλων», πού ανέ
βασε μ’ αξιόλογη έπιτυχία έπιθεωρήσεις 
τών Κώστα Μόντη καί Τάσου Στεφανίδη 
μέ μουσική του Γώγου Μιχαηλίδη καί 
Γιάγκου Μπόνη. Επίσης τό καλοκαίρι του 
1946 ιδρύθηκε άπ’ τούς Γιώργο θεοχαρίδη 
καί Φοίβο Μουσουλίδη κ’ έργάστηκε τή 
θερινή σαιζόν στό θέατρο «’Όαση» ή 
«Μουσική Σ κηνή» πού παρουσίασε έπιθεω- 
ρήσεις του Κώστα Μόντη μέ μουσική τοΰ 
’Αθηναίου μουσικοσυνθέτη Βάμπαρη καί 
τοΰ Άχιλλέα Λυμπουρίδη, σκηνικά τοΰ 
Γιάννη Χατζηδάκη καί διδασκαλία τοΰ Ν. 
Δελούδη. Σήμερα έχουμε, ώςί γνωστό, 
δυό μόνιμα θέατρα στή Λευκωσία, τό «Κυ
πριακό θέατρο» όπως άνάφερα προηγου
μένως καί τούς «'Ηνωμένους Καλλιτέχνες» 
ένισχυμένους μέ τήν Κούλα Νικολαΐδη.

Προσπάθησα νά δώσω σ’ άδρές γραμ
μές μιά συνοπτική ιστορία τής θεατρικής 
κινήσεως στήν Κύπρο. Φοβάμαι πώς θάχη 
πολλές παραλείψεις τό σημείωμα μου αύ
τό, προπαντός σχετικά μέ τή θεατρική κί
νηση τών άλλων πόλεων, μά έλπίζω πώς 
οί άκούσιες αύτές παραλείψεις θά παρο
τρύνουν άλλους νά μιλήσουν συμπληρωμα
τικά κ’ έτσι τελικά νά βγοΰν σέ καλό. Μέ 
μεγάλη χαρά θά περιμένω νά τούς διαβά
σω.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

[

ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ
Α. ΣΙ TAP Ο YΓιά μικτή χορφδία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ή συνοπτική αυτή μελέτη γράφτηκε μέ βάση μιά ομιλία μον που 
μεταδόθηκε στις 22 'Ιανουάριου, 1960, άπ’ το Ραδιοφωνικό "Ιδρυμα Κύπρου.

Πνοή πάσα σέ ύμνεί 
χαΐρε Μαρία 
ή χάρις σου τή γή πληροί 
χαΐρε Μαρία 

βασίλισσα τών ούρανών 
ικέτευε ύπέρ ήμών.
A. Β. (ικέτευε)
Χαΐρε Μαρία Ύπεραγία.
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959
Λογοδοσία τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Έλληνικοΰ Πνευματικού Όμίλου 

κ. Κ. Σπυριδάκι τη 3η Ίανουαρίου 1960.

’Αξιότιμα μέλη τοΰ Όμίλου,
Τό νέον έτος, εΐ$ τό όποιον είσήλθομεν ήδη, είναι μεστόν αγαθών ελπίδων. Μετά τήν 

εύτυχή λήξιν τοΰ δυναμικού ήρωϊκοΰ απελευθερωτικού άγώνος διανύομεν τώρα ειρηνικήν 
περίοδον ζωής διαμορφουμένης ήδη τής νέας πολιτικής καταστάσεως τής νήσου ήμών τής 
όδηγούσης πρός τήν συγκρότησιν τής έλευθέρας Κυπριακής Πολιτείας. Ό ήμέτερος Όμιλος 
αισθάνεται έαυτόν εύτυχή, διότι έν τω μέτρω των πνευματικών αυτού δυνάμεων διετήρησεν 
άσβεστον τήν φλόγα τοΰ έθνικοΰ φρονήματος καί τών εθνικών ιδεωδών καί ένίχυσε τήν ενικήν 
προσπάθειαν τής άπελευθερώσεως τής νήσου άπό τών δεσμών τής δουλείας. Άλλ’ ένώ δέν 
δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί πραγματοποιήσεως τών εθνικών πόθων καί τών εθνικών μας 
επιδιώξεων, δυνάμεθα νά εϊμεθα ικανοποιημένοι ότι άπαλλαγέντες τής επαράτου άποικιοκρα- 
τίας θά δυνηθώμεν νά διαμορφώσωμεν τόν πνευματικόν ήμών βίον επί βάσεως εθνικής ώς 
άναπόσπαστον μέλος τοΰ έθνικοΰ έλληνικοΰ συνόλου.

Πρίν ή όμως άνασκοπήσωμεν τά κατά τό λήξαν έτος πεπραγμένα υπό τοΰ Όμίλου ήμών, 
όφείλομεν νά άναμνησθώμεν τών μεγάλων εθνικών άγώνων, τών μεγάλων θυσιών καί τών 
μεγάλων ήρώων τής Κυπριακής εποποιίας, ή όποια έδημιουργήθη ύπό τοΰ συνόλου σχεδόν 
τοΰ Έλληνικοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ συμπαραστοΰντος σύμπαντος τοΰ Έλληνικοΰ, υπό τήν 
φωτεινήν ηγεσίαν τών ένδοξων άρχηγών, τού Εθνάρχου ’Αρχιεπισκόπου καί νΰν Πρώτου 
Προέδρου τής Κυπριακής Πολιτείας Μακαρίου Γ' καί τοΰ άρχηγοΰ τοΰ δυναμικοΰ άγώνος 
στρατηγοΰ Γεωργίου Γρίβα-Διγενή. Τούτων τά ονόματα θά παραμείνωσιν άνεξίτηλοις 
γράμμασιν άναγεγραμμένα είς τάς δέλτους όχι μόνον τής Κυπριακής καί τής Ελληνικής, άλλά 
καί τής Παγκοσμίου ιστορίας. Ή ευγνωμοσύνη τοΰ Έλληνικοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ καί σύμπαν
τος τοΰ Πανελληνίου θά συνοδεύη αύτούς πάντοτε. Τοΰτο θά είναι ή ελάχιστη ένδειξις τής 
μεγάλης οφειλής πρός τούς ύπεραξίους τούτους άνδρας τής πατρίδας μας.

Καί τώρα θά προβώ δΓ ολίγων είς έπισκόπησιν τών ύπό τοΰ Όμίλου ήμών κατά τό 
λήξαν έτος έπιτελεσθέντων. Πρώτον πρέπει νά άναφέρω ότι ούδεμίαν παρέλιπεν εύκαιρίαν 
ή περίπτωσιν ό Όμιλος ήμών, χωρίς νά διαδηλώση τήν άφοσίωσίν του είς τόν εθνικόν άγώνα 
καί τήν πίστιν του είς τά εθνικά ιδανικά καί τάς έθνικάς επιδιώξεις. Συνέπασχε μετά σύμπαντος 
τοΰ Έλληνικοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ είς τάς ήμέρας τής δυστυχίας του καί συνέχαιρεν είς τάς 
ημέρας τής χαράς του. Διεδήλωσε τήν πίστιν καί άφοσίωσίν του πρός τόν Εθνάρχην καί 
’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον Γ' έν τω άγώνι πρός άνάδειξιν Αύτοΰ ώς τοΰ πρώτου Προέδρου 
τής Κυπριακής Πολιτείας καί έλαβε σαφή θέσιν έναντι τών όψιμων πατριωτών τών έπιζη- 
τούντων νά έκμεταλλευθώσι τούς άγώνας καί τάς θυσίας άλλων. Ή θέσις τοΰ Όμίλου ήμών 
υπό οίασδήποτε συνθήκας είναι παρά τήν εθνικήν ήγεσίαν τής νήσου ήμών καί παρά τήν 
έθναρχοΰσαν Εκκλησίαν. Διότι ή έννοια τής Έθναρχίας καί υπό τάς νέας πολιτικός συνθήκας 
δέν έξέλιπε καί δέν επιτρέπεται νά έκλειψη.

Μετά τήν έπικράτησιν όμαλών συνθηκών ζωής έν τή νήσω ό "Ομιλος άνέλαβε τήν δραστη- 
ριότητά του. Μετά τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών ώργάνωσε πρώτον δεξίωσιν τιμη
τικήν τών ποικιλοτρόπως κατά τήν περίοδον τοΰ άγώνος διωχθέντων έπιστημόνων καί 
λογίων τής νήσου πρός έκφρασιν τής συμπάθειας καί εύγνωμοσύνης πρός αύτούς. ’(ύργά- 
νωσεν έπειτα διαλέξεις προ εύρυτέρου κοινοΰ, καθ’ ήν όμιληταί έξήραν έλληνικάς άξίας τοΰ 
παρελθόντος καί παρόντος. Έτίμησε διά τοΰ συνήθους είς προηγούμενα έτη τρόπου, τής 
άναγνώσεως άποσπασμάτων έκ τής Ιστορίας τοΰ άγώνος τής έλληνικής έπαναστάσεως, τήν 
μεγάλην ημέραν τής έθνικής έπετείου, τής 25ης Μαρτίου. Έπανέλαβε τάς έσωτερικάς συγκεν
τρώσεις μελών, καθ’ άς έγένοντο είσηγήσεις έπί λίαν ένδιαφερόντων πνευματικών θεμάτων καί 
συζητήσεις έπ’ αύτών. Έπλούτισε περαιτέρω τήν συλλογήν αύτοΰ Κυπριακών πινάκων 
ζωγραφικής διά τής προσκτήσεως ένός πίνακος τοΰ ζωγράφου Π. Γεωργίου καί έσυνέχισε 
τήν έκδοσιν τοΰ Δελτίου καί άλλων έκδόσεων. Προεκήρυξε τόν συνήθη διαγωνισμόν διηγή
ματος, άλλά μέ θέματα έκ τοΰ έθνικοΰ Κυπριακοΰ άγώνος, τά άποτελέσματα τοΰ όποίου θά 
άνακοινωθοΰν είς τήν σημερινήν συνέλευσιν.

Πρό ήμών διαγράφεται τό μέλλον τής πνευματικής Κύπρου εύρύ ήδη. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον προέβη εις τήν λήψιν άποφάσεων, αί όποϊαι πραγματοποιούμενοι θά έξάρωσι 
τήν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν δημιουργίαν τής νήσου ήμών καί θά δώσωσι νέαν ώθησιν 
πρός περαιτέρω δημιουργίας. "Ας εύχηθώμεν, όπως δυνηθώμεν συντόμως άναλαμβάνοντες 
τάς ιδίας ήμών εύθύνας, άνευ φόβου καί άνευ τοΰ έφιάλτου τής έπαράτου ξενοκρατίας, δυνη
θώμεν νά προσφέρωμεν είς τήν νήσον μας τήν ένδεδειγμένην είς αύτήν πνευματικήν ζωήν καί 
καταστήσωμεν ταύτην ώς τήν πηγήν τήν φωτοβόλον καί άκτινοβολοΰσαν τόν έλληνικόν 
πολιτισμόν είς τήν περί ήμάς ’Ανατολικήν Μεσόγειον άναλαμβάνοντες ουτω έλεύθεροι τό πα
λαιόν έργον τών Κυπρίων βασιλέων, τό όποιον διεκόπη έπί αιώνας λόγω τοΰ ένσκήψαντος 
πολιτικοΰ καί πνευματικού ώς έκ τής δουλείας σκότους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 1959
Ό έφετεινός διαγωνισμός διηγήματος 

του ΕΠΟΚ έχει υστερήσει πολύ. (Γιά νά 
έπιτύχη κάπως εχει δοθή παράταση μέ
χρι τής 31ης Δεκ. 1959). Τούτο άποδίδε- 
ται: α) στήν νέα κατάσταση, ή όποια 
δέν συγκεντρώνει τήν ψυχήν ε’ις ώρισμέ- 
νην έντονα συναισθηματική στιγμή, ώς ύ- 
πήρξαν οί στιγμές τοΰ τετραετούς Απελευ
θερωτικού μας άγώνος, έ) τήν τωρινήν 
έλεύθερη άναζήτηση διασκεδάσεων, πού 
διασπά τήν πνευματική συγκέντρωση, ι
δίως στή νεανικήν ήλικίαν άπ’ δπου ζη
τούμε κυρίως τήν συμμετοχή στους 
πνευματικούς διαγωνισμούς.

’Έχουν ύποβληθή πέντε έργα. Άπό αύ
τά δύο είναι μάλλον πολύ λυρικά σύντομα 
κομμάτια, πού άνήκουν περισσότερο στό 
είδος «πεζοτράγουδο μέ έκταση». ”Αν 
κριθοΰν αύτά έξω άπό τις άπαιτήσεις του 
διηγήματος είναι άξια προσοχής.

Τό «Κρησφύγετον» κρίνεται γιά τόν 
έπαινο παρ’ δλον δτι παρουσιάζει πλοκή 
μάλλον χαλαρά και ύστερεΐ σέ πολλά ση
μεία γλωσσικώς. ’Αποδίδει δμως ένα κομ
μάτι του τελευταίου μας άπελευθερωτικου 
άγώνος χωρίς ρητορισμόν ή άκαιρον έπί- 
δειξη. Συγγραψεύς του «Κρησφυγέτου» 
είναι ό κ. Κ. Μοιράνθης.

Τά ύπόλοιπα ύποβληθέντα ύστερουν 
σημαντικώς. Έν τούτοις όφείλομε νά δη
λώσουμε δτι καί σέ αύτά ΰπάρχουν ένδεί- 
ξεις δτι οΐ συγγραφείς θά έξελιχθουν.
Λευκωσία 4 Ίανουαρίου 1960.
Εισηγητής: Κύπρος Χρυσάνθης

Μέλη
Χρύσανθος Κυπριανού 
Μίκης Κιτρομηλίδης
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ξυλογραφία Τηλ. Κάνθου

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ

(ΝΟΥΒΕΛΛΑ)

7 τοΰ Γενάρη. — Είμαι πέντε χρόνων. Πόσα χρόνια πέρασαν άπό τότε 
πού είδα τό φώς! Μές τά σπλάχνα τής μάνας μου χαιρόμουν μιά βελουδάτη 
νύχτα. "Ελαμπε μιά κάτασπρη ψυχή, ή ψυχή μου, καί είχε ήλιο, ήλιο πολύ. 
Ή άρετή τής καθαρότητας καί τής άγνοιας άξίζει όλα τούτα τά πέντε χρόνια 
τής ζωής μου. Φαίνεται πώς τό φώς δέν είναι πάντοτε μές τό φώς. Τά κλειστά 
μάτια βλέπουν περισσότερο φώς.

Θυμάμαι, κάποτε μπήκε ένας στρατός μικρούλια ζωύφια καί μου δάγκανε 
τις φλέβες.

—Τί νόστιμη ή σάρκα τοΰ εμβρυου! λέει ένα κάπως παχουλό.
—Μά γι’ αύτό άπλώσαμε τά φουσάτα μας στή μάνα, άπαντά ένα πού 

θά ήταν κάποιος άξιωματάκος τής περιοχής. ’Από τούς πόρους τής μάνας 
θά ερχόμαστε έδώ σέ τούτο τό τρυφερό μπουμπούκι.

—Καί θά τό εκμηδενίσουμε ;
—Ή δουλειά μας είναι ν’ άποσυνθέτουμε, νά κάνουμε άπλούστερα στοι

χεία καί νά τά δίνουμε στή μάνα γή νά διαιωνίζει τόν κύκλο της, άπάντησε 
ένα σοφό πιό πέρα.

Σέ λίγο χρόνο μπήκαν στ’ άχλάδι τής καρδιάς μου καί θρονιαστήκανε. 
Καλή ώρα σάν τούς βασιλιάδες τών παραμυθιών. Είχα όμως τόση καλωσύνη 
πού δέ διαμαρτυρήθηκα γιά τό βάρος τους. Τά σπλάχνα τής μάνας μου 
είχαν κουνηθή δεξά - ζερβά σάν σημαία πού τήν χτυπά βοριάς. Μά υστέρα 
ήσυχάσανε. Δεχτήκαν τήν κατάσταση.

—"Ας είναι ένα κομμάτι άσθενικής σάρκας παρά ή άποβολή, είπε ή συνεί
δηση τής μάνας μου.

—Είναι ώραϊο νά γεννηθής, μάνα ; τή ρωτήξανε οί λεπτές ϊνες τών νεύρων 
μου.

—'θύραϊο νάσαι μάνα. Ή γή χαίρεται στό φυντάνι, μοΰ άποκρίθηκε.
Συγκινήθηκα μέ τή συγκίνησή της. "Ημουνα κάτι τό θηλυκό κι’ ένοιωθα 

άπό τόν παλμό τής μητρότητας. Δέν κατάλαβα μόνο τή χαρά τής γής. 
Τότε βέβαια. Σήμερα νοιώθω πολύ τόν παλμό τής ζωής. Είναι κι’ αύτός 
ένας γυναικείος παλμός στήν πιό φίνα ώρα. Στή βασιλική του ώρα.

Οί ξένοι τής καρδιάς μου ήταν σάν όλους τούς δυνάστες. Τρώγανε τήν 
ψίχα μου καί τής άνοίγανε άθεράπευτα χάσματα. "Υστερα τρυπούσανε άπό τόν 
ένα πόρο καί φτάνανε στόν άλλο, δημιουργώντας άχρηστα γιά μένα τουνέλια. 
Καί τό αίμα μου τάχανε. Δέν ήξερε ποιο δρόμο νά πάρει γιά νά φτάσει στόν 
προορισμό του. Καί ή άνεχτικότητά μου καί ό φόβος μή χάσει τή μητρότητα 
ή μάνα μου καί — όπως μοΰ είπανε άργότερα — ή προστασία τοΰ άνθρώπινου
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νόμου βοηθήσανε τό δυνάστη καί μέ κουτσούρεψε. "Εγινα ένα λειψό πλάσμα 
πού άγαπα όμως τή ζωή κι’ έχει δικαίωμα στή ζωή.

8 τοΰ Γενάρη. — Είμαι σ’ ένα μοναχικό άλλά πολύ ζεστό δωμάτιο στό Νοσο
κομείο τών Παίδων. Τό βλεμματάκι ζυγιάζει τά γύρω καί τά καταγράφει μέ 
τό μυαλουδάκι μου. Ή μοναξιά καί τό λίγο φώς μοΰ περιορίσανε τόν κύκλο 
τών εξωτερικών ενδιαφερόντων. Καί στενεύει ό κόσμος μου. Μά κερδίζει 
ό στενός αύτός κόσμος τόσο χάδι καί άγάπη.

’Αντίκρυ μου είναι ένα χώρισμα, μέ τό μισό ξύλο ελαφρά καστανό σχεδόν 
μελίσσι χρώμα, καί τό άλλο μισό καθαροπλυμένο διάφανο τζάμι. Δεξιά 
μου, πού νοιώθω άπό τήν κίνηση πώς πρέπει νά είναι διάδρομος, επαναλαμβά
νεται ή ίδια θέα. Μέ τή διαφορά πώς τό ένα φύλλο τοΰ χωρίσματος αύτοΰ 
άνοίγει μέ στραφτερό πόμολο. Είναι μιά πόρτα μικρούτσικη πού χωρεϊ τις 
λεπτές άδερφές καί τόν καθηγητή. Δυσκολεύεται νά χωρέσει λίγο πιό θρεμέ- 
νους άνθρώπους.
’Αριστερά είναι τό παράθυρο πού οδηγεί στή βεράντα. Είναι μιά βεράντα 
πού βλέπει δέν ξέρω πού! Σέ κήπο μέ λουλούδια καί παιδιά πού παίζουνε ; 
Σέ λιμνούλα μέ κύκνους καμαρωτούς ; Σέ ποταμάκι πού τ’ αύλακώνουνε 
βαρκούλες ; Δέν ξέρω. Θά πεθυμούσα όμως νάμουνα στή βεράντα έστω καί 
μέ τσουχτερό κρύο

—Τί λεπτό πλάσμα είσαι μικρούλα μου, μοΰ λέει μιά άσπροφορεμένη 
άδερφή μ’ ένα θεσπέσιο χαμόγελο στό κόκκινο της στόμα.

—Εύχαριστώ.
—Νά σοΰ φέρω τις κουκλίτσες ; Νά! ’Εδώ είναι ή Παμέλα, ή κόρη τής 

δούκισσας πούχει τήν πιό καλή καρδιά. Πούλησε τά ύπάρχοντά της γιά 
νά χτίσει σχολεία κΓ έκκλησιές. Δέν τή θέλεις ; Νά έδώ είναι ή Χιονάτη.

—Μέ τούς εφτά νάνους ;
—’Ακριβώς. Οί νάνοι τώρα πήγανε δουλειά στά ορυχεία τους. Ή Χιονάτη 

θάρθή νά παίξει μαζί σου. "Αν ρωτήξεις τό μαγεμένο καθρέφτη ποιά άπ’ τις 
δυό σας είναι ή πιό όμορφη δέ θά ξέρει ν’ άπαντήσει. "Α! τώρα νά σοΰ 
σιάξω τό στρωματάκι σου. "Ετσι τό μαξιλάρι σέ βοηθά ; "Α! νά έδώ ή Παμέλα 
καί ή Χιονάτη.

Μοΰ ξαναχαμογέλασε ύποχρεωτικά κι’ έφυγε. Πίσω της όμως έμεινε ένας 
άσπρος, έλαφρός άγέρας. Τό χάδι τής γυναίκας.

‘Η μανούλα μου είχε μιά ξέχωρη γλυκάδα. Τό χαμόγελό της είχε άρκετή 
πίκρα. Έδώ στό πρόσωπό της είχε μιά περιοχή γραμμές βαθειές. Στούς 
κροτάφους της άνεμίζανε λίγα μαλλιά σάν τά φύλλα τής έλιάς. Μά είχε τό καθετί 
της ένα άλλο άγέρα. ΤΗταν μπαμπάκι μέ άρωμα τό χάδι της, έστω καί μετρη
μένο.

—Καλή μητέρα....! Κι’ έκλαψα λίγο όσο μοΰ έπέτρεπαν οί πεινασμένες 
μου άπό ύγεία δυνάμεις.

9 τοΰ Γενάρη. — Ή έπίσκεψη σήμερα είχε κάποιο ύφος σοφό καί σκυθρωπό. 
Δώδεκα ζευγάρια μάτια καρφωθήκανε άπάνω μου. Κάπου έξη στηθοσκόπια 
διάφορου σχήματος καί χρώματος περπατούσανε μπροστά πάνω στό στήθος 
μου μέ τή διάθεση μερμηγκιού γύρω άπό τήν τρύπα τής φωλιάς του. Δια-

βάσανε πολύ ώρα ένα μάτσο χαρτιά γραμένα. Είδανε κάτι περίεργες γραμμές, 
μιά κόκκινη καί μιά ούρανιά, πού σάν τις μεθυσμένες πάνω-κάτω πορεύονταν 

ί στό άσπρο, μέ πυκνά τετράγωνα, τετράγωνο χαρτί.
—Κυανή νόσος.
—’Αρχίζει ή σηπτική ένδοκαρδϊτις ; Νομίζω πώς ή άνοδος τοΰ πυρετοΰ 

καί ή αύξηση τών δυσπνοϊκών όδηγοΰν.
—Νά γίνει καλλιέργεια αίματος καί δοκιμασία άντιβιωτικών. ’Ασφαλώς 

στό μεταξύ νά συνεχιστοΰν τά έργαστηριακά.
Πελάγωσα. Στό «κυανή νόσος» θάρρεψα πώς πάει νά πεϊ «γαλάζια 

άρρώστεια». Κι’ άναρωτήθηκα : γαλάζια γιατί χρωματίζομαι γαλανή σάν 
τό κύμα καί σάν τόν ούρανό τής πατρίδας ; Μέ πείραξε αύτό. Πάντοτε 
μ’ άρεσε τό ροδοκόκκινο χρώμα. "Ετσι ήταν οί κουκλίτσες μου. Ροδοκόκκινες 
μέ ξανθά μαλλιά καί ούρανιά φουστάνια. Ό νονός μου πού ήταν καί θείος 
μου — άδερφός τής μανούλας — είχε ένα ροδοκόκκινο χρώμα σωστό γινωμένο 
ροδάκινο. "Ο,τι έμοιαζε τοΰ νονοΰ ήταν γιά μένα έξοχο.

—Τί πεθυμά ή κουκλίτσα μου ; μέ ρωτά ό πάντοτε γελαστός καθηγητής, 
πού διαρκώς γλυστρούσαν χαμηλά τά ματογυάλια του καί κοιτοΰσε λοξά 
άπάνω άπό τό σκελετό τους.

—Ή Χιονάτη ή ή Παμέλα ;
—"Οχι! Τοΰ λόγου σου, μοΰ λέει καί μέ τσιμπά χαϊδευτικά στά μάγουλα 
— "Ενα καθρέφτη.
—Καθρέφτη ; Πωπώ! νωρίς ξύπνησε ή έγνοια τής κοκεταρίας. Δέ σέ 

χτενίζει ή άδερφή ώραϊα ; Πωπώ! τί έξοχο μαλλί.
—Θέλω νά χτενίζομαι μονάχη. 'Η μανούλα μέ συνήθιζε νά δένω τις κορδέ

λες στις μπλεξοΰδες μου.
— "Ενα καθρέφτη στή μικρούλα μας, άδερφή. Αύριο άν έχεις έξοδο πάρε 

δυό γαλάζιες, γαλάζιες, σ’ άρέσουν ή τριανταφυλλιές κορδέλλες ; "Ε ;
—Γα....λάζιες,
—Γ αλάζιες.
Φύγανε όλοι μ’ ένα άόριστο χαμόγελο. Τούτο τό χαμόγελο μού 

χτύπησε στό κεφάλι καί μέ βάραινε ; Δέν ξέρω. "Ισως νάναι καί ή πολλή 
μου προσοχή πάνω στό σοβαρό τους ύφος. 'Η σοβαρότητα επιβάλλεται 
στήν άρχή καί τήν σέβεσαι. "Υστερα όμως σέ πειράζει άνυπόφορα. Καταντά 
κΓ αύτή σάν τή μονοτονία καί σάν τις στερεότυπες συμβουλές τής δασκάλας 
στό νηπιαγωγείο. "Ενα σωρό «μή» κατά γραμμή σάν άγριωποί στρατιώτες 
μέ γυμνές ξιφολόγχες στά ντουφέκια τους.

Σέ λίγο γύρισε ή άδερφή μέ προσποιητή εύδιαθεσία. Μού χαμογέλασε 
κλεφτάτα, όπως οί ερωτευμένοι. Ταχτοποίησε μέ κάποιο επαγγελματικό 
σεβασμό τά διάφορα χαρτιά σέ μιά κρεμαστή παλάσκα στά πόδια τοΰ κρε
βατιού μου. Ταχτοποίησε τό τραπεζάκι μου. Πήρε μιά καρέκλα καί πλησίασε 
στό κρεβάτι μου. ’Αλλά ήταν φανερό. ΤΗταν σάν τούς φταίχτες κΓ άμελέ- 
τητους μαθητές.

—"Εφαγες τό γλυκό ; τής λέω.
—Πώς σουρθε αύτό στό μυαλό ; μοΰ λέει κατάπληχτη.
—Σκύβεις τό βλέμμα σου.
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—Τί παρατηρητικό παιδί είσαι! μοΰ λέει μέ ειλικρινές χαμόγελο. Γιά νά 
δώ τό χεράκι σου τό λατρευτό!

Μούσφιγγε ελαφρά τό χέρι μέ τά δάχτυλά της κοντά στόν καρπό. Μετρού
σε. Τό βλέμμα της απλανές μέ κοιτούσε. ΚΓ εξακολουθούσε ένα αόριστο κι’ 
επαγγελματικό χαμόγελο στό σμίξιμο τών χειλιών της. ’Έβγαλε ύστερα τό 
μολύβι, τό γύρισε στήν ούρανιά μύτη, έσυρε μιά γραμμούλα στά τετραγωνάκια 
καί τελείωσε μέ μιά στρογγύλη στιγμούλα.

—Καί τώρα τό θερμόμετρο, μοΰ λέει. Φρόνιμα χωρίς ομιλίες. ’Έ ;
Τό κοίταξε καί μοΰ τό τοποθέτησε στό στόμα. 2αναχαμογέλασε κι’ άρχισε 

ήρεμα νά μοΰ μιλά.
—Πιό ύστερα θάρθώ νά μιλήσουμε. Θέλεις νά σοΰ πώ μιά ίστοριούλα ; 

Κούνησε μόνο τό κεφάλι. ’Όχι τό στόμα, ‘ΰύραϊα. Μόλις βρώ καιρό θά 
γλυστρήσω στό κουτάκι σου καί θά στήν πώ. Είναι γιά τή μικρούλα μέ 
τά πολύ μακρυά μαλλιά. Καστανόξανθα σάν τ’ ανοιχτό τσάι. Καί λαμπρά 
σά μιά κούπα μέλι στό δυνατό ήλιο.

Μοΰ πήρε τό θερμόμετρο άπό τό στόμα. Άνάσανα σά νά μοΰ λύσανε 
τά δεσμά. Τό κοίταξε μιά* τό ξανακοίταξε. Τούδωσε ένα χτύπο στόν άγέρα. 
"Υστερα γύρισε τό μολύβι στήν κόκκινη μύτη κι’ έγραψε στά τετραγωνάκια 
μιά κόκκινη γραμμή πού τελείωνε σέ κόκκινη στρογγύλη στιγμούλα.

10 τοΰ Γενάρη. — Θαρρώ πώς έχουμε σήμερα ένα καχεχτικό ήλιο. Οί μέρες 
άπό καιρό νηστεύουν τό φώς. Μόνο καταχνιά καί πνιγούρα έξω. Μέσα 
συνεχώς τό φώς τοΰ ήλεχτρικοΰ σταθερό καί μονότονο.

’Απ’ τό παράθυρο άντίκρυσα ένα κεφαλάκι. Βγάλανε τά κρεβάτια 
στή βεράντα νά θαυμάσουν τόν καχεχτικό ήλιο. Πόσο θάθελα μιά χάντρα 
γυμνό ήλιο στό χεράκι μου!

Μιά στιγμή είδα τή μύτη ενός όπλου νά ζυγιάζεται μπροστά στό παρά
θυρο.

—Νά έτσι θά καθαρίσω τούς μελαψούς, λέει τό άρρωστο παιδί σ’ ένα 
άντικρυνό του πάνω στή βεράντα.

—Σοΰ μπήκαν στό ρουθούνι βλέπω, τοΰ άπαντά τ’ άλλο μέ μιά πρόωρη 
σοβαρότητα ανάκατη μέ λαϊκό χιοΰμορ.

—’Αντίκρυ στό σπίτι μας ήταν ένας μελαψός σιωφέρ. "Οσες φορές νιβόταν 
στή βρύση τό νερό μύριζε .... μαυρίλα. "Οσες φορές πλυθήκαμε χωρίς νά 
καθαρίσουν τή βρύση γεμίζαμε σκισίματα στά χείλη καί τ’ αύτιά. Μιά φορά 
πρήστηκε ή μύτη μου στήν άκρη, γιατί άγγιξε τή στρόφιγγα τής βρύσης. 
Φαίνεται στάξανε νερά άπό τό πρόσωπο τοΰ μελαψοΰ.

—Τά παραλές, φίλε μου. Σέ φαρμακώσανε οί κουβέντες τών μεγάλων. 
Γιά νά δικαιολογήσουν τό μίσος τους καί τήν παρακμή τους πλάθουνε φοβερές 
ιστορίες γύρω άπό άλλους συνανθρώπους. Κι’ έτσι φορτώνουν σ’ αύτούς 
τήν κακοτυχία.

—Φαίνεται πώς σ’ έφαγε ό δημοκρατισμός κι’ ή άλεξιφυλία. ’Εκτός άν 
έχεις.... αίμα μελαψοΰ στίς φλέβες σου.

—Νά μοΰ κάνεις τή χάρη κΓ είμαι καθαρόαιμος εκατόν τοϊς εκατόν. "Αλλο 
ή άποψη κΓ άλλο ή καταγωγή.
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Στενοχωρέθηκα. ’Ήμουνα άπό τή Μεσόγειο μέ τόν αιώνιο της ήλιο. 
Ή μάνα μου ήταν κατάξανθη μέ φίνο μεσογειακό αίμα. Ό πατέρας ήταν 
μελαχροινός μ’ ένα μαΰρο κατσαρό μαλλί καί μιά φλόγα στά μαυρειδερά του 
μάτια. Ό ήλιος τής Μεσόγειος τοΰ είχε πυροκάψει καί τοΰ σκλήρυνε λίγο 
τά χαραχτηριστικά. Στό βάθος όμως ήταν ένα άγαθό παιδί σάν τά ήρεμα 
βώδια τοΰ κάμπου μας.

Κι’ όμως οί δυό ξανθοί πιτσιρίκοι μέ τόν πιό άκάθαρτο άγέρα καί τόν πιό 
εξευτελισμένο καί λερωμένο ήλιο μιλοΰσαν περιφρονητικά γιά τούς μελαψούς. 
Βέβαια μελαψός δέν ήταν ό πατέρας. Μά .... έκλινε πρός εκείνο τό χρώμα.

—Θεός φυλάξοι νάτανε μελαψός, είπα, κι’ έκλεισα άπό φόβο τά βλέφαρα.

12 τοΰ Γενάρη. — Μόλις είχα ξεπλυθή. Τό κρύο νερό μοΰ δρόσισε τό πυρω
μένο μου μέτωπο. Ή προηγούμενή μου νύχτα ήταν μάλλον άνήσυχη, άλλά 
χωρίς σημεία σημασίας. Κοινή άνήσυχη νύχτα.

—Τό δαχτυλάκι σου, χρυσούλα μου, μοΰ λέει μιά μελαχροινή γιάτραινα.
—Πονάει ; τή ρώτηξα στενοχωρημένη
—Σάν τό τσίμπημα τοΰ ψύλλου. ’Από τά μέρη τά δικά μου είσαι. "Ε ; 

Κυπριοπούλα.
—’ Εσείς ;
—Άπό τήν Αθήνα. "Ακόυσες γιά τόν Παρθενώνα καί τήν Ακρόπολη ;
—"Ελεγε ό νονός πώς ή Ακρόπολη είναι ή εκκλησία όλων εμάς τών Ελλήνων. 

Ό πατέρας έλεγε πώς πρώτη καί στερνή εκκλησία μας είναι ή Άγιά Σόφιά 
στήν Πόλη. Ά! Πόνεσα.

—Ψεμματάκια. Νά! Θά σφογγίξω τόν κόκκινο κόμπο, θά σφίξω λιγάκι 
νά φυτρώσει ένας δεύτερος καί ύστερα....

Δάγκασε ένα μικρό γυάλινο μασουράκι. Τό μασουράκι αύτό έμπαινε 
στό ένα άκρο ενός κόκκινου λαστιχένιου σωλήνα καί τ’ άλλο του άκρο κάλυπτε 
ένα γυάλινο σωλήνα μέ μιά μικρούλα σφαίρα άπάνω-άπάνω. Ρούφηξε τόν 
κόκκινο κόμπο. "Υστερα ρούφηξε σ’ άλλο σωλήνα άλλο ένα κόμπο. Καί 
συνέχισε τή δουλειά της.

’Ένοιωθα κούραση, παρακολουθώντας. Στό στήθος μου έπεσε μιά βαρειά 
πλάκα καί δυσκόλευε τήν άναπνοή μου. Τήν άκουα τήν αναπνοή μου νά 
ξυλοκοπιέται ψηλά στό στόμα καί τή μύτη μου. Τά μελίγγια μου χτυπούσαν 
δαιμονισμένα. Καί τό φώς θάμπωνε, θάμπωνε.

—Άγέρα, φώς, ψιθύρισα.
Μπήκα σ’ ένα σπαρταριστό βελούδινο σκοτάδι. Έδώ κΓ έκεϊ λαμπυρίζανε 

κάτι αστέρια πού χόπ! αφήνανε μιά ουρά καί σβύνανε. "Υστερα κάτι παρά
ξενα πλάσματα άδειάζανε σακκιά μέ άμμο. Ό άμμος άνέβαινε, ανέβαινε. 
"Εφτασε ίσαμε τό λαιμό μου. ’Ένοιωθα νά μέ πνίγει ή καψερή του πίεση. 
"Ενα δαιμόνιο ύστερα κρατούσε μιά διχάλα καί μοΰ τήν έμπηξε στά 
δυό ρουθούνια. Μούβαλε ένα άσκί μπροστά στό πρόσωπο. Κι’ ένοιωσα 
ένα ρέμμα άγέρα νά όρμά σέ όλες μου τις ϊνες. Κι’ έγινα αλαφριά σάν ένα μπαλόνι 
ούρανί πού άνεβαίνει στόν ούρανό. Μεμιάς τό βελούδινο σκοτάδι έγινε μιά 
γαλανή άτμόσφαιρα γεμάτη μητρικά θέλγητρα. "Ενας ήλιος κίτρινος σάν τό 
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χρυσάφι του ήλιοτροττιοΰ βγήκε στή γαλανή αύτή ατμόσφαιρα καί μοίραζε 
παντού τά πιό θεσπέσια χάδια.

’Άνοιξα τά μάτια μου. "Ενας γιατρός καί δυό άδερφές μέ κοιτούσανε μέ 
εξαιρετική συμπάθεια. Άπό ένα άσκί μοΰ δίνανε ένα παράξενο άγέρα πού 
φούσκωνε ξεκουραστικά τά στήθη μου. Είχα την αίσθηση πώς τώρα ξανα- 
γεννιόμουν. ’Άφηνα τό καθαρό κι’ άθώο σκοτάδι κι’ ερχόμουν στό προσβλητικό 
φώς τής ζωής.

Καμώθηκα νά σηκώσω τό κεφάλι.
—Μή! Άναπάψου, χρυσούλα μου, μοΰ λέει ή συμπατριώτισσα γιάτραινα.
Τό πρόσωπό της δέν μοΰ ήταν συμπαθές. Αθέλητα τώχα συνδέσει μέ 

τή λιποθυμία μου. Αλλά ή εύεξία πού μούδινε τό άέριο τοΰ άσκοΰ, μ’ έκαμνε 
νά συγχωρέσω τά πάντα.

«Ή μανούλα» ψιθύρισα στόν εαυτό μου. "Οταν ή ζωή στερηθή τή «μάνα» 
είναι μιά καυτή πορεία σ’ έρμοτόπι. Λέγεις πώς έχεις σκοπό κάπου στό τέρμα. 
Μά τάχα είναι ό σκοπός στή ζωή ; Καί γιατί όχι ό συντροφικός ώμος, τό 
προστατευτικό μάτι καί τό μητρικό χάδι σ’ όλη τήν πορεία πρός στό σκοπό ;

Έχω θαμπό τό μυαλουδάκι μου στήν πρώτη άνύψωση τοΰ κεφαλιού μου. 
’Ήμουνα λίγων μηνών πλασματάκι, Στήν άοριστία μου πέρασε μιά δύναμη, 
σά στιβαρό χέρι, μές τόν αύχένα μου. Καί χόπ! σήκωσα ένα περίεργο 
κεφαλάκι.

—Ή κούκλα μου σήκωσε τό κεφαλάκι της, φώναξε ή μανούλα μ’ ενθουσιασμό.
—Μή βιάζετε τό παιδί, είπε τάχα σοβαρός ό πολυδιαβασμένος πατερού

λης, τρισευτυχισμένος όμως κατά βάθος.
—Καλέ τί έξοχο πραμματάκι νάχεις μιά τέτοια δύναμη ; Χόπ! καί νά 

σηκώνεις τό κεφαλάκι σου, είπα στόν εαυτό μου.
"Ήταν τούτο ή πρώτη μου πραγματική κατάχτηση. Λίγο πιό μπροστά 

κουνώντας τά ματάκια έβλεπα θαμπά ένα κινάμενο φώς. Μά τούτο ήταν μιά 
παθητική πείρα, πού δέ μ’ ενθουσίασε. ’Ενώ ή κίνηση....

«Μανούλα» ψιθύρισα κι’ ένα δάκρυ μοΰ πλήγωσε τήν ψυχή.

15 του Γενάρη. — Ξαναβγήκε στό μολυβί ούρανό ό καχεχτικός ήλιος. ΤΗταν 
ένα μαραμένο λεμόνι πεσμένο στό σκοτεινό χώμα. Απάλυνε λίγο τό μάτι 
ή ύπαρξή του. Μάς παίδεψε όμως ό πόθος πού ξύπνησε γιά ένα άνθρωπινό 
ήλιο σάν τό δικό μας.

Ή βεράντα τού νοσοκομείου κέρδισε κίνηση. Βγήκανε λίγα κρεβάτια 
καί μέσα τά κουκουλωμένα παιδάκια μοιάζανε καναρίνια στό κλουβί. ’Έτσι 
τάγραφε στό νοΰ μου ή φαντασία.

—Δέν είσαι καθαρόαιμος ’Εγγλέζος. Είναι καί δέν είναι κάτι, λέει τό ένα 
αγόρι.

—Είμαι άνάμιξη. Αλλά καί οί δυό ράτσες είναι ανώτερες. Αγγλική καί 
Γερμανική, άπάντησε τ’ άντικρυνό άγόρι χλωμό σάν τόν άγγλικό ήλιο.

—Στόν τελευταίο πόλεμο ποιά μερίδα ύποστήρίζες ;
—Αγενής ή ερώτησή σου.
—Μέ συγχωρεϊς. Μιλώ άφ’ ύψηλοΰ. ’Έχω τήν άποψή μου στά ζητήματα 

καί θέλω νά ψαρέψω άπόψεις δίχως νά προβάλω προκαταλήψεις.

—Τότε άλλάζει τό ζήτημα. Μπαίνουμε στή σφαίρα τής εύγενοΰς συζη- 
τήσεως.

—’Ακριβώς.
—Λοιπόν. "Οταν ήμουνα μέ τή Γερμανίδα μου μαμά στις στοές τοΰ 

ύπόγειου άναθεμάτιζα όλο τό γερμανικό μου αίμα. Κι’ όμως ένοιωθα συγχρό
νως περηφάνεια γιά τήν ύπεροχή τοΰ γερμανικοΰ μου εαυτού. "Υστερα ή 
αφοσίωση τού ’Άγγλου πατέρου μου στις δημοκρατικές άρχές μέ πλημμυρί
ζανε άνθρωπιά.

—Καί ύποστήρίζες τόν άγγλικό εαυτό σου.
—Άκριβώς. Ευρισκα τήν ύπομονή τοΰ άγγλικοΰ πληθυσμού καί τήν 

πίστη του πρός τά άνθρώπινα ιδανικά ώς τήν εύτυχή πλευρά τοΰ μιγάδα 
εαυτού μου. Καί συχαινόμουν τόν σκληρό Γερμανό πού πάλαιε σά μανιασμέ
νος ταύρος μέ τις ΐνες μου.

—Καί άντεξες μιά τέτοια πάλη ;
—Τήν άντεξα. "Οταν τέλειωσε ό πόλεμος ήμουν περήφανος γιά τή νίκη 

μας. Ή χαρά κι’ ή ικανοποίηση λάμπανε στό μέτωπό μου κι’ άς έχω μιά 
σειρά φακίδες στό δέρμα.

—Νίκησε ό ’Άγγλος. ’Έτσι συνήθως συμβαίνει όταν είναι στόν τόπο του. 
Ό τόπος επιβάλλεται.

—Πήγα όμως τό καλοκαιράκι μέ τή μάνα νά δούμε τούς συγγενείς στήν 
Κολωνία. Γιά πρώτη φορά πήγαινα στήν κοιτίδα τοΰ γερμανικοΰ μου 
έαυτοΰ.

—Λοιπόν ;
—Λυπήθηκα γιά τήν ήττα τοΰ γερμανικού εαυτού μου. Μιά ντροπή 

πυρόβαψε τό πρόσωπό μου γιά τήν προηγούμενή μου άσκεφτη περηφάνεια.
—Σέ λυπάμαι. ’Έχετε μιά άνεμοδειχτική συγκίνηση εσείς οί .... μιγάδες.
Τ’ άλλο παιδί σιώπησε. Ή άνάμιξη δύο μεγάλων φυλών, άλλά εχθρικών, 

δημιούργησε μιά άνεμοδειχτική προσωπικότητα.
Μά γιατί προσέχω αύτές τίς κουταμάρες τών άγοριών ;
Ό καχεχτικός ήλιος ντράπηκε τά χάλια του καί κρύφτηκε πίσω άπό ένα 

μολυβί, βαρύ σύννεφο. Καί μέ μιάς άρχισε μιά άδρή βροχή σάν τά πικρόχολα 
λόγια ξαγριωμένης γειτόνισσας. Ό κόσμος τής βεράντας μέ τή φλεγματική 
του συζήτηση διαλύθηκε. ΚΓ εγώ γύρισα στό στενό μου χώρο.

16 τού Γενάρη. — Είναι ένα καλοδεμένο μέ πολύχρωμες εικόνες βιβλίο. Μού 
τό στείλανε τά κορίτσια ενός άμερικάνικου σχολείου κάπου εκεί στήν Πενσυλ- 
βανία. Ή άσπρο ντυμένη άδερφή τοΰ στενοΰ μου γύρου μοΰ είπε πώς είναι 
μιά ιστορία γιά δυστυχισμένα παιδιά.

—Τό βιβλίο είναι άφιερωμένο στήν ποιήτρια Μαίρη Ο’Κόννορ, μοΰ λέγει.
—Ποιά είναι αύτή, άδερφούλα ;
—Κάπου στήν Πενσυλβανία τής Αμερικής. Είχε μείνει παράλυτη άπό 

τή μέση καί κάτω. «Αλλά δέν είμαι παράλυτη άπό τό λαιμό καί πάνω» 
έλεγε. Πού σημαίνει πώς ή παράλυση τών ποδιών της δέν τήν εμποδίζει 
νά σκέφτεται τά ώραϊα πράμματα τής γής. Μιά λουρίδα γαλανός ούρανός 
ήταν άρκετό νά τή γεμίζει εύτυχία.
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—Δέν καταλαβαίνω γιατί μου χαρίσανε τό βιβλίο.
—Γιατί χάρισε κι’ αύτή τόν εαυτό της στούς δυστυχισμένους. "Ολη 

μέρα γράφει γράμματα παρηγοριάς σ’ ένα σωρό σακατεμένα πλάσματα. Καί 
τούς δυναμώνει τήν πίστη γιά τήν ωραία μας αύτή ζωή.

Μετροφύλλησα τό βιβλίο. Δέν καταλάβαινα τί ήταν γραμένο μέ τά 
στρογγύλα μεγάλα γράμματα, πού είναι περίεργα σάν τά ματάκια των 
κοριτσιών. Μάντευα όμως τό νόημα τής εικόνας.

ΤΗταν ένα κήπος μέ συντριβάνια πού πετούσανε ώς τόν γαλάζιο ούρανό 
ένα άσπρειδερό γραμμωτό νερό. Δυό περιστέρια πίνανε χάντρα-χάντρα τό 
νερό σέ μιά γωνιά στή λεκάνη τού συντριβανιου. "Ενα παγώνι μέ τήν εξαίσια 
του ούρά, όμοια μέ τό γαλαξία τις καθαρές νύχτες, σκεφτόταν τήν κοκεταρία 
σέ μιά χορταριασμένη γωνιά. Στό πράσινο παγκάκι καθόταν ή βασιλοπούλα 
μέ τά κατάξανθα μαλλιά καί τό τριανταφυλλί της βελουδένιο φόρεμα. Στό 
χέρι κρατούσε μιά μαργαρίτα καί τή μαδούσε. Πρώτη εικόνα.

ΤΗταν μιά χαμένη περιοχή. Ό πόλεμος τήν έσκαψε. Πολεμικά όπλα 
βλάσταιναν παντού μέ άγριόχορτα. Τά σπίτια μοιάζανε σάν πολυτριμένα, 
χαλασμένα ρουχικά. "Ενα ποτάμι έτρεχε βαρύθυμο. Τό γεφύρι κοίταζε 
μέ τήν άπορία τού χαμένου πλάσματος. "Ενα παιδάκι μισοκοιμόταν σέ μιά 
γωνιά χαμηλού ύψώματος. Δυό καβαλλάρηδες λύγισαν άπάνω σάν οπώρες 
έτοιμες καί κοιτούσανε τή γαλήνη τ’ ούρανού. Δεύτερη εικόνα.

Μπήκε ή αδερφή μέ μιά πραγματική χαρά στό κοκκινωπό της προσωπάκι.
—Πέρασε ό δόχτωρ Θέμελης.
—Ό θείος "Ομηρος ; λέω καί μισοπέταξα στό στρώμα.
—Αύριο Θά περάσει νά τά πείτε. Θά σού χαρίσει όλο τ’ άπογεματάκι.
—Κι’ έχω τόση άνάγκη....
—Στό μεταξύ μούδωσε αύτή τήν είκονίτσα. Σού τή στέλλει μέ τις εύχές 

του ό Πάτερ Σταύρος.
—Ό Πάτερ Σταύρος ; Μέ θυμήθηκε ; Τί χαρά! ’Από τή μανούλα γράμμα ;
—Πολλά γράμματα. Θά σού τά διαβάσει ό ίδιος αύριο. "Ολο τ’ άπογε

ματάκι. Τ’ άκούς ;
Πήρα τήν είκονίτσα μ’ ένα εξαίσιο Χριστούλη. ΤΗταν ένα παιδάκι στά 

χρόνια μου. "Ενας δίσκος φώς λαμπύριζε γύρω στό κεφαλάκι του. Τό 
προσωπάκι του χαμογελούσε σάν άνθος τό πρωί. Φορούσε όλάσπρα ρούχα, 
όπως είναι ή άγνή στολή τής ψυχής. Είχε πλάϊ του ένα μικρό προβατάκι.

—Μικρούλη μου Χριστέ, γύρισέ με στή μανούλα. Νά γίνω τό προβατάκι 
της νά μέ χαϊδεύει μέ τά μυρωδάτα της τά χέρια. Νά μέ κοιτάζει μέ τή ματιά 
της, όπως ό γαλανός ούρανός τό χορταριασμένο κάμπο. Ναί! Χριστέ μου, 
δώρησέ μου τή μανούλα.

Προσκύνησα τήν είκονίτσα. Κι’ εύχαρίστησα τόν Πάτερ Σταύρο τό 
γείτονά μας μέ τά πολλά παιδιά. Θυμάμαι πώς μ’ άγαπούσε ξεχωριστά. 
Κάθε μέρα μού χάριζε μιά είκονίτσα καί τις εύχές του. ’Έλεγε πώς οπωσδήποτε 
ό Χριστούλης σάν εμένα καλά παιδιά θάχε φίλους όταν ήταν στή γή. Στήν 
εκκλησία όταν μέ άντίκρυζε μού χαμογελούσε όπως ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ 
μέ τό όλάσπρο του κρίνο στήν Παρθένο Μαρία.

—Εύχαριστώ, Πάτερ Σταύρο, γιά όση εύτυχία μούδωσες.

17 τού Γενάρη. — Δέν ξέρω γιατί τά τρυπήματα τών ενέσεων συχνάσανε. 
Ό γιατρός μέ τό πυργωτό κεφάλι καί τό καχεχτικό ξανθό μουστάκι διέταξε 
τήν άδερφή. Καί κάθε λίγο ή βελόνα τρυπούσε τό μαλακό μου μερί. Τούραβε 
μπαλώματα.

Ή βελόνα τής ένεσης ήταν μιά οδυνηρή πείρα γιά μένα. Τήν πρώτη 
φορά έτρεμα γιά τήν άγνωστη αίσθηση. Στό μυαλό μου φτεροκοπούσε 
ή συχνή άπειλή : «ό γιατρός θά σού βάλει ένεση.» Στήν άρχή ή άπειλή 
έμοιαζε μ’ ένα έντονο «μή». "Υστερα όμως πήρε διαστάσεις κΓ έγινε ένα είδος 
άσαφούς τρόμου.

Οί κατοπινές βελονιές ήταν μιά οδυνηρή άναμονή. Κάποτε τό χέρι τής 
άδερφής άλαφροκεντούσε σάν νάφτιαχνε προικιά. Κάποτε όμως χτυπούσε 
σά νά κάρφωνε βελόνα σέ σκληρό τοίχο. Άλλοτε είχα τήν αίσθηση πώς ήταν 
άλαφρά άψερό κουμπί μέσα στις σάρκες μου. ’Άλλοτε όμως ήταν ένα οδυνηρό 
δάγκωμα μέ ρούφηγμα κρέατος, νευρικό καί άκαρδο.

—Μή! Λίγο άκόμη. Έτρεξε αίμα, μού λέει μιά μέρα.
—Θ’ άδυνατίσω ;
—Γιατί ;
—Μά άφού τρέχει αίμα, άδερφή.
—Μά ένας κόμπος, καϋμένη. Νά! σάν τό κουνούπι. Μιά κόκκινη στιγμούλα 

στό άσπρο χαρτάκι.
—Είπα...
—Τί δειλή πού είσαι! Άφού είπαμε τό καλοκαιράκι θά πάμε στήν Κύπρο. 

Καί θά μέ φιλοξενήσεις τις δεκαπενθήμερες διακοπές μου.
—Τ ώγραψα.
—Πώς θά πάμε ;
—Άμέ! Είπα στό θείο Παναγή νά γράψει τό καί τό. Καί τί θαρρείς μού 

είπε ;
—Τί ;
—Νά σέ παντρέψουμε έκεϊ κάτω μ’ ένα ψηλό παλληκάρι γιά νά σ’ έχουμε 

πάντα κοντά μας.
—'θύραία ιδέα. Τώρα μαζέψου νά κοιμηθής καί θά τό σκεφτώ.
Μ’ έσιαξε στό κρεβάτι, μού ψιλοχαμογέλασε καί χάθηκε.
’Έκλεισα τά ματάκια μου καί δημιούργησα ένα άπαλό σκοτάδι. Μές 

τό σκοτάδι αύτό άφηνα τήν ψυχή μου νά δροσιστή. Καί ήταν ή ψυχή μου 
ένα άστέρι μέ άγκαθωτό φώς πού ταξίδευε.

—Είμαι τό βασιλόπουλο, ψυχή. Κίνησα μήνες τώρα μέ τά φουσάτα μου. 
Πέρασα κάμπους καί βουνά. Μά επί τέλους έφτασα κοντά στήν πεντάμορφη, 
εσένα ψυχή.

—Μέ κολακεύετε, Υψηλότατε, μέ τις δηλώσεις σας. Αξίζω τάχα μιά 
τέτοια μεγάλη τιμή ;

—’Άν άξίζει ό καταγάλανος ούρανός μ’ ένα λεβέντη ήλιο, άν άξίζει ή βε- 
λουδάτη νύχτα ραβδωμένη μέ άγκαθωτά άστρα, άν άξίζει ή θάλασσα μέ το 
ούρανί μαντώ της κι’ ό κάμπος μέ τά πράσινα πετράδια του, γιατί νά μήν 
άξίζεις Ισάξια κι’ εσύ, ώ ψυχή ;

—Είναι άλήθεια πώς ή καρδιά μου πιστεύει στό λόγο σου, ’Υψηλότατε.
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Μά είναι αύτό τό δύσκολο μυαλουδάκι, πού έχει πάντοτε τις αμφιβολίες του 
καί τις επιφυλάξεις του.

—Θαρρούσες πώς τό μικρότερο σου άδερφάκι θά σέ παραμέριζε ; Μή 
σνγχίζεσακ Αύτό είναι κατά βάθος. Σου δημιούργησε ή παρουσία του 
μιά άλυσίδα πού σου πιέζει τή συνείδηση. Μά έχεις άδικο. Πεντάμορφή 
μου. Τό μικρό σου άδερφάκι ήρθε νά σου γεμίσει τή ζωή μέ φιλιά.

—Κι’ έσύ ;
—Μ’ άγάπη καί αιώνια πίστη. Άκούμπησε στούς ώμους μου νά σέ 

άποθέσω στή ράχη του άλογου μου.
—Τόσο γρήγορα ; Χωρίς νά τό πούμε στή μανούλα ;
—Μά ή μητέρα σου είναι μακρυά. Θέλουμε μήνες ταξίδια νά τή συναντή

σουμε. Θα στειλω ενα χρυσό πουλάκι μέ γραφή νά τής ξηγήσει τό καί τό. Έ ;
—Τι καλός που είσαι! Μά γιατί ή μανούλα νάναι τόσο μακρυά ; Συντρο

φεύει τό μικρό μου άδερφάκι. Τό κατάλαβα, τό κατάλαβα.
—Μή γίνεσαι άνήλικο παιδί, Πεντάμορφή μου.
—Όχι! Θά γίνω. Θά γίνω μικρότερη άπό τ’ άδερφάκι μου νά μ’ άγαπάνε 

κι’ εμένα. Νά τρέχουν σάν τούς τρελλούς νά μέ περιποιηθοΰνε. Νά μέ προσέ
χουν μή στάξει καί μή βρέξει. Πωπώ! βροχή.

Ξύπνησα τρομαγμένη. Τό στόμα μου τώκλειε τό μπηγμένο μεγάλο μου 
δάχτυλο, γεμάτο σάλια. Κι’ είχε τόσα χρόνια νά πιπιλίσω σάν καραμέλλα 
το δάχτυλο. Είναι αλήθεια πώς τό πιπίλισμα αύτό ήταν μιά ξεκούραστη 
άσχολία μέ άρκετή γλυκειά αίσθηση.

Μά .....  έβαλα τό χέρι γρήγορα—γρήγορα κάτω χαμηλά στό στρώμα. 
Τα σεντόνια ήταν υγρά. "Ενα κόκκινο κύμα φλόγωσε τό πρόσωπό μου.

18 του Γενάρη. — ΤΗταν ήσυχο τ’ άπογεματάκι. Τό κεφαλάκι μου ένοιωθε 
μάλλον δροσερά. Είχα όμως μιά άδημονία. Ή μοναξιά, ή συνεχής μοναξιά, 
ξαπλωμένη σ’ ένα κουτί σέ κάνει νά σκεφτής πολλά καί νά άναμένεις πολλά.

Υστερα όσα αναμένεις καί σχεδόν είσαι σίγουρη πώς θά γίνουν, σέ ξεγελούν, 
ξεγελούν. Και υπολογίζεις πιά στό άπρόοπτο. Αύτό τό άπρόοπτο είναι 
σάν τό θαύμα στή ζωή.

— Ο δόχτωρ Θέμελης, μου λέει ή άσπροντυμένη, τώρα σάν άγγελος, άδερφή.
—Ό θείος 'Όμηρος.....
Αν μπορούσα θα πετοΰσα σάν τό χελιδόνι γύρω ολόγυρα στόν θειον 

Όμηρο όπως γύρω στήν χελιδονοφωλιά.
—Θείε 'Όμηρε.....
—Χρυσούλα μου.....
—Γιατί, θείε Ομηρε, δέν ήρθες χθές ; Σέ καρτερούσα ώς άργά τό βράδυ.
—Μοΰ έτυχε έχταχτη εργασία. Παρ’ ολίγον νά τήν έγκατέλειπα γιά 

νάρθώ. Μά τό σκυθρωπό καθήκον μέ καθήλωνε στό γραφείο.
—Πέρασές, θείε Ομηρε, άπό τούς κύκνους στούς κήπους τούς Κένσιχτον ; 

Είναι άσπροι ; Είχε λιακάδα εκεί καί παιδάκια μέ ψίχουλα ;
—Μμ! έχει καιρό νά μπω στόν κήπο. Μά σου ύπόσχομαι τήν Κυριακή 

να πάρω ένα σακούλι ψίχουλα καί νά τά σκορπίσω στή λίμνη λέγοντας : 
σάς στέλλει κανίσκι, κύκνοι μου, ή χρυσούλα. Έ ;

—*ω! σ’ εύχαριστώ, θείε Όμηρε. Μέ κάνεις εύτυχισμένη.
—Πώς νοιώθεις, παιδάκι μου ; Κοίταξέ με στά μάτια. Τή γλωσσίτσα....
—Βαρέθηκα, θείε 'Όμηρε. ’Έγινα σάν τήν πέτρα σ’ ένα κοίλωμα. Καμμιά 

άλλαγή. Καί δέν έχει καί ορίζοντα ν’ άπλώσω τό βλέμμα. Νά φαντασθής 
ούτε κάν ’ίσκιος δέν φτάνει εδώ.

—Κι’ όμως έχει τόση ζεστασιά εδώ σ’ αύτή τή φωλίτσα. Έξω μάς πριονί
ζει τό κρύο. Καί είναι καί μιά βροχή πού ώς φυσά θαρρείς πώς γίνεται ένα 
χωνί γύρω στά πόδια σου.

—Λοιπόν, τί έχταχτα μούχεις σήμερα, θείε "Ομηρε ;
—’Ά! Πρώτα τούτο.....
—Καραμέλλες.
-Όχι.
—Τί τότε ;

—Γραμματάκια. ’Από τή μανούλα, τόν πατερούλη καί τό μικρούτσικο, τό 
τόσο δά, άδερφάκι. ’Έ ;

—Ξέρει καί γράφει τώρα ό μικρός ; Άμ εμένα μεγαλύτερή του καί δέ μ’ έμα
θαν νά γράφω.

—Πωπώ! Τί παιδί είσαι! Λέει στή μανούλα τί θέλει νά σού μηνύσει κι’ 
αύτή γράφει. Καί μέ τή σειρά μου εγώ θά σού τά διαβάσω.

—Τ’ άκούμε λοιπόν.
ΚΓ ό θείος 'Όμηρος διάβασε τά γράμματα. Τό γράμμα τού πατέρα μου 

ήταν σάν τόν ούρανό τής ’Αγγλίας σκυθρωπό. Κουβέντες κοφτές όπως δά 
πρέπει νά είναι τά λόγια ενός μυαλωμένου άνθρώπου μέ εύθύνες. Σχετικώς 
μεγάλο γράμμα. Κάθε λίγο όμως φαινόταν ή τρυφερή του άγάπη. Ή άγάπη 
τού πατέρα είναι σάν τά φτερά τοΰ πλατάνου, πού σοΰ δίνουν ίσκιο καί δροσιά. 
Κι’ άπάνω στά φτερά αύτά κελαηδούν ένα μάτσο ξεθεωμένα πουλιά.

Τό γράμμα τ’ άδερφοΰ, τοΰ μικρούλη σάν ένα σβολάκι στό μεγάλο χωράφι, 
μά άγκαθωτοΰ, έλεγε μικροπράγματα. ’Απόρησα γιατί μουγραφε ένα σωρό 
ιστορίες χωρίς ενδιαφέρον. Μοΰ είναι ενοχλητικόν ύποκείμενο, μοΰ στέρησε 
άναγκαϊο χώρο στό σπιτικό μας, άλλα μιά τρυφερή κόκκινη κλωστή μ’ ενώνει 
μαζί του. Θά τώθελα δίπλα μου κι’ άς μου στερούσε άκόμα λίγο χώρο άπό 
τούτο τό πνιχτικό κουτί τού νοσοκομείου.

Τό γράμμα τής μανούλας ήταν ένας παράδεισος σέ γραμμές άράδα, όπως 
τά νήματα στόν άργαλιό. Απλά λόγια γεμάτα κόκκινο φώς. Ό θειος 
"Ομηρος τά διάβαζε κρατώντας τό χαρτί πολύ κοντά στά μάτια του. Μά 
εγώ ένοιωθα τό γράμμα άλλοιώτικα. Τά άπλά λόγια κρύβανε πίσω μιά 
ολόκληρη ζωή.

«Οί γλάστρες στήν αύλή ετοιμάζουν γιά σένα τά πιό ώραία χρώματα. 
Ή καρδιά μου κι’ ή άγκαλιά μου είναι άλλες δυό γλάστρες. Σέ καρτεράμε 
όπως οί χελιδονοφωλιές τό χελιδόνι. Τό γελάκι σου ήταν στό σπίτι σάν 
ή άχτίδα πού μπαίνει άπό μιά χαραμάδα, σκίζει τό βλοσυρό μαύρο άγέρα 
καί δημιουργεί φωτεινές πεδιάδες μέ ώριμο στάρι Τό βηματάκι σου ήταν 
σάν τούς βηματισμούς τών ’Αγγέλων γύρω άπό τό ’Επιτάφιο. Μονάχα 
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οί χτύποι τής καρδιάς παραβγαίνουν μέ τά βη ματάκια σου. ' ’Εκείνο τό 
πείσμα σου ήταν σάν τό μικραγκάθι έξοχου τριαντάφυλλου. Λίγο μας γδέρνει 
μά δίνει τόση θέα πού συγχωράμε τό μικρογδάρσιμο.»........

19 τοΰ Γενάρη. — Μοΰ είναι άντιπαθητική ή πατριώτισσα γιατρός άπότήν 
’Αθήνα. Δέ βρίσκω πάνω της μιά σταλιά ενδιαφέρον. Νοιώθω πώς βαρύθυμα 
κάνει τή δουλειά της καί τυπικά μάς μιλά. Τό πρόσωπό της έχει σημάδια 
άπό παλιά σπειριά. "Ενα χνούδι μαυρειδερό τραβάει μαΰρες γραμμές στό 
δέρμα τοΰ μάγουλου. Κοντά στή γωνιά τών δύο χειλιών της είναι ένα μάτσο 
πυκνές, θρεμένες τρίχες σά μισοφέγγαρα μέ τό κύρτωμα προς τά έξω. Τά 
μαλλια της είναι μαΰρα, πιτσιλισμένα μέ κομμάτια πιτυρίδα, καί πολύ άγουστα 
χτενισμένα. Κάθε λίγο ξύνει τό κεφάλι της μέ τό νύχι συνοδεύοντας τό ξύσιμο 
αύτό μέ ένα άποκρουστικό λόξεμα τοΰ προσώπου. Γεμίζει τό νύχι της πιτυ
ρίδα καί μέ τό νύχι τοΰ μεγάλου δάχτυλου τίκ χτυπά καί τήν εκσφενδονίζει 
στό πάτωμα. Ή φωνή της έχει μιά άπολύτως άχρωμη βραχνάδα, πού 
διακόπτεται κάθε λίγο άπό ένα καθοριστικό τοΰ λαιμοΰ βήξιμο. Καί λέει 
ένα σωρό κουταμάρες. Κι’ ο,τι λέει ποτέ δέν σοΰ εμπνέει θάρρος. Τό δέχεσαι 
άπλώς χωρίς διαμαρτυρία γιά νά τελειώσει γρήγορα καί νά τήν ξεφορτωθής.

‘Ηρθε σήμερα, μοΰ πήρε αϊμα ένα κόμπο άπό τό μεσαίο δάχτυλο κΓ έφυγε, 
εύτυχώς γρήγορα, γιατί τής έπεσε πολλή δουλειά.

20 τοΰ Γενάρη. — Δέν ξέρω γιατί σήμερα θυμήθηκα τόν ’Ισθμό τής Κορίνθου. 
Είναι άλήθεια πώς τό μυαλό μου έχει μιά κούραση. "Ενα τάσι τό καύκαλο 
άπάνω νομίζω πώς ξεχώρισε άπό τό ύπόλοιπο κεφάλι μου καί κρέμεται στον 
άγέρα. Είναι μιά γροθιά άκριβώς πιό πάνω άπό τό μέτωπο πού μοΰ πιέζει 
τό μυαλό. ’Ακριβώς όπως βάζεις ένα βαρίδι πάνω σ’ ένα μάτσο χαρτιά μήν 
τά πάρει ό άνεμος. (Κάτι τέτοιο έκανε ό πατέρας στό γραφείο).

Μπήκε τό βαπόρι στό στενό ισθμό καί σιγά—σιγά προχωροΰσε. Ό 
κόσμος μαζεύτηκε στήν πρώρα καί θαύμαζε τό έργο αύτό τών άνθρώπων. 
ΤΗταν κάτι λοξές πλαγιές πού κατέβαιναν γυαλιστερά άπό τόν ούρανό άπάνω 
καί βουλιάζαν στό νερό. Κάπου-κάπου διέκοπταν τήν όμαλότητά τους κάτι 
θάμνα καί κάτι τρύπες. Σέ μιά πλαγιά είδα καί δυό τρία τόσα δά μικρούλια 
πεΰκα σάν πράσινες κουβαρίστρες.

Τό βαπόρι προχωροΰσε μές τά στενά. Μά ένοιωθα πώς καί τό στήθος 
μου προχωροΰσε άνάμεσα σέ δυό κρεμασμένες μασέλες* άν κλείανε οί μασέλες ; 
Ξαφνικά φτάσαμε στό πλάτωμα κι’ είδαμε μιά λίμνη θάλασσα. Άνασάναμε 
καί μπήκαμε στό συνήθη ρυθμό τής ταξιδιώτικης ζωής.

21 τοΰ Γενάρη. — Πέρασα μιά φοβερή νύχτα. Αύτές οί φοβερές νύχτες στιγμα
τίζουν τή ζωή μας σάν οί άνήθικες πράξεις τή μέρα μας. ΚΓ είναι οί νύχτες 
αύτές ένας πελώριος καθρέφτης πού σοΰ δείχνουν τή λάσπη σου.

’Ήμουνα σ’ ένα καράβι φοβερά κατακόκκινο. Θαρροΰσες πώς πήρε φωτιά, 
όπως τά δειλινά τοΰ Όχτώβρη, άλλά δίχως νά νοιώθεις τή μυρωδιά τής φλόγας. 
Τίς κόκκινες λάμψεις δεξά-ζερβά τις σπαθίζανε κάθε λίγο κάτι πελώριες μαΰρες 
νυχτερίδες μέ κάτι μάτια ολοστρόγγυλα καί καταπληχτικά άπορη μένα. Τό 

καράβι τρεμούλιαζε καί προχωροΰσε στά στενά τοΰ ’Ισθμού. Μά οί πλαγιές 
τώρα ήταν άνάποδες. Πάνω φιλούσε η μια την άλλη κι άφηνε μια λουρίδα 
ούρανό δαντελωμένο με ολασπρα δόντια σουβλερα που διαρκώς κατέβαιναν 
ως σ’ένα σημείο καί γυρνοΰσαν πάλι στά ύψη τους. "Υστερα άνοιγαν οί πλαγιές 
σάν τό μέσα τοΰ καρυδότσουφλου καί ξανασμίγανε κάτω άπό την κοιλιά τοΰ 
κατακόκκινου καραβιοΰ. Καί περπατούσαν αύτές οί πλαγιές άνάποδα. ΚΓ 
έβλεπες εδώ μυτερά κέρατα νά κουτουλοΰνε μέ τίς σκιές τών νυχτερίδων. ’Αντί
κρυ ορθώνονταν κάτι τεράστια χείλη σαρκώδη, γεμάτα κόμπους αϊμα πού 
κινούσανε κατά πάνω σου μά τήν τελευταία στιγμή κάπου σταματούσαν δυό 
σπιθαμές πιό πέρα. "Υστερα άπανθρακωμένα δέντρα μέ σιδερένιες κορφές 
κλίνανε τό βαρύ τους σώμα νά σπάσουν τό καράβι. ΚΓ εγώ σάν ένα τόπι 
νά κυλάω δώθε-κεϊθε.

—’Έκλεισε τό στενό. Δέν έχει έξοδο. Πίσσα, πίσσα, φώναξα.
Στό πόδι μου ένοιωσα τό τσίμπημα βελόνας. ’Άνοιξα τά μάτια μου. 

Δυό άδερφές μέ χάϊδευαν. Ή μιά κρατούσε ένα ποτηράκι μέ φάρμακα.

26 τοΰ Γενάρη — Πόσο πεθύμησα τήν αύλή μας! Τό σπίτι εϊναι ό παράδεισος. 
"Ενα κομμάτι γής μέ λίγο φύλλο καί μιά φωνή θωπευτική, μά δικό σου, άξίζει 
όλο τόν κόσμο.

Μιά γωνιά τής αύλής ήταν όλόδική μου. Μοΰ τήν ξεχώρισε ή μανούλα. 
Είχε μέσα φυτεμένο ένα γεράνι μέ τριανταφυλλί λουλούδι, δυό γαρουφαλλιές 
μέ κατακόκκινο στήν ώρα του δαντελωτό σχήμα, καί μιά τόση δά δάφνη 
ιδιότροπη καί δύσκολη στό μεγάλωμα.

Τό κομμάτι αύτό τής γής ήταν μιά ϊνα τοΰ ’ίδιου μου τοΰ κορμιοΰ. Τό 
πότισμά του μέ δρόσιζε, όπως κρύο βουνίσιο νερό. Το τσαμπισμα του 
— εϊχα τρία μικρά κόκκινα στις λαβές κηπουρικά εργαλεία — τώνοιωθα σάν 
τό χτένισμα στά μαλλιά μου. Τό κόψιμο τών ξερών φύλλων έμοιαζε σαν το 
κόψιμο τών νυχιών μου. ΚΓ όταν πετούσανε τά λουλούδια τους καί γέμιζε 
ό άγέρας γύρω έκθαμβο φώς νόμιζα πώς πρωτοφοροΰσα τά πιό έξοχα φουστά
νια τής εποχής.

Μόνο ή δάφνη ήταν πάντα της ιδιότροπη καί δύσκολη. Ήταν σάν τό 
μικρό μου άδερφάκι. Τάθελε όλα γιά νά κάμει ένα ρούπι μεγάλωμα. Οταν 
θά γυρίσω θά παρακαλέσω τή μανούλα νά τήν φυτέψει σέ μιά άλλη γωνιά. 
Στον τόπο της θά δώ τί θά βάλω.

27 τοΰ Γενάρη. — Τίς πρώτες μέρες πού ήρθαμε στό Λονδίνο ό καιρός ήταν 
μάλλον μαλακός. "Ενα πρωϊνό ό θείος "Ομηρος μάς πήρε στήν έκθεση τοΰ 
Buttersea Park. Περάσαμε τότε μιά έξοχη μέρα, σχεδόν παραμυθένια.

Νά! σ’ αύτό τό περιοδικό γιά παιδιά εϊναι τό ρολόϊ τής έκθεσης. Μοΰ 
θύμισε τούτο τό ωραίο πραμματάκι μέ τόν κίτρινο ήλιο πλαισιωμένο μέ φιδίσια 
μαλλιά όλο εκείνο τό πανηγύρι τής ζωής, πού βρίσκεται έξω άπό τό στενό 
μου κουτί. ’Εδώ σ’ αύτό τό πανηγύρι εϊδα γιά πρώτη φορά στή ζωή μου 
ένα πίθηκο. ΤΗταν ένα άεικίνητο πραμματάκι πού χοροπηδοΰσε, σκαρφάλωνε, 
κοιτούσε σά δαιμονισμένο, μασουλουσε, έκανε τοΰμπες.

—Μά γιατί τόν κλείσανε σ’ ένα τετράγωνο γή μ’ ένα θάμνο στή μέση ; 
Εϊναι τιμωρημένος ; ρώτησα τόν θειο "Ομηρο.
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—Μπά! άν τόν άφήσουν στό κέφι του θά σκαρφαλώσει γύρω στά δέντρα 
και θά χαθή. Πώς τότε θά τόν δουν τά παιδιά καί νά εύθυμήσουν ;

— "(όστε ό πίθηκος πλάστηκε άπό τόν Θεούλη μας γιά νά εύθυμεϊ τά παιδιά ;
—’Όχι κι’ έτσι. Πλάστηκε νά ζεϊ στά δάση τή δική του ζωή. ’Αλλά 

έμεϊς τόν πιάνουμε στήν παγίδα καί τόν φέρνουμε στά δικά μας μέρη γιά 
στολισμό κι’ εύχαρίστηση.

—Καλά νά τοΰ κάνουμε. Άφοΰ κι’ οί πίθηκοι πιάνουνε ανθρώπους καί 
τούς πάνε στό δάσος γιά νά εύθυμοΰν τά μικρά τους.

—Χά! Χά! Αύτό δέ γίνεται. Έμεϊς οί άνθρωποι είμαστε έξυπνοι καί 
λογικοί. Μηχανευόμαστε χίλια-δυό τεχνάσματα, συλλαμβάνουμε τά ζώα, 
τά μελετούμε, τά χρησιμοποιούμε γιά πειράματα, γιά εύχαρίστηση καί τά 
λοιπά.

—Τότε είμαστε άδικοι. ’Αφού οί πίθηκοι δέ μάς πολεμάνε γιατί τούς 
πολεμάμε έμεϊς καί τούς έξευτελίζουμε ; Πόσο στοιχίζει ένας πίθηκος, θείε 
"Ομηρε ;

—50 - 100 λίρες ; Έμ! έκεϊ πιστεύω.
—Δώσε μου θειε "Ομηρε 100 λίρες δανεικά. Θά γράψω στόν πατερούλη 

νά σού τίς στείλει.
—Μά τί θά τίς κάνεις τίς 100 λίρες ;
—Ν’ άγοράσω αύτό τόν πίθηκο καί νά τόν άφήσω έλεύθερο στό δάσος 

γύρω. Γελάς; Μά άφοΰ είναι άθώο πλασματάκι, γιατί νά τόν τυραννοΰμε 
μέσα σ’ ένα τετράγωνο γή ; Καί νά γίνεται περίγελος τοΰ καθενός ;

Τό έπεισόδιο αύτό μοΰ ψύχρανε τό ώραϊο έκεϊνο άπογεματάκι. Τώρα 
μές τό δικό μου κουτί έδώ φαντάζομαι τήν πίκρα τοΰ κλεισμένου πιθήκου. 
Ή θεωρία είναι τόσο άσήμαντη κοντά στήν πράξη καί τό πάθημα.

28 τοΰ Γενάρη. — Πόσο πεθύμησα τήν άγκαλιά τοΰ πατερούλη! Κάθε πρωί 
μέ σήκωνε άπό τό στρωματάκι μου σφίγγοντάς με στά μάγουλα. "Υστερα 
μ’ έφερνε στό δωμάτιό τους, ένα εύρύχωρο τριανταφυλλί δωμάτιο. (Τό 
δωμάτιό μου ήταν καταγάλανο μέ όλόασπρα έπιπλα καί ξύλινες γιρλάντες 
στούς τοίχους κοσμημένες μέ έξοχες χαλκομανίες.) Ή μητερούλα παραμέριζε 
σέ μιά άκρη τοΰ κρεβατιού πρός τόν τοίχο. Στή μέση μέ άπλώνανε έμένα 
σάν ένα καλαθάκι μέ πολύτιμο περιεχόμενο. ’Έβγαζε ό πατέρας τή γραμμω
τή του ρόμπα καί ξάπλωνε δίπλα μου στήν άλλη άκρη τού κρεβατιού. Ή 
μητερούλα άνοιγε τό δεξί της μπράτσο καί μέ ρουφούσε στήν άγκαλιά της. 
"Υστερα ό πατερούλης άνοιγε τό άριστερό του χέρι καί ρουφούσε καί τούς 
δυό μας μές τή μακρόθυμη του άγκαλιά.

Ήταν μιά χρυσή τότε έποχή. Άλλη άγάπη, μικρό άδερφάκι καί τά 
τέτοια, δέ μοΰ στερούσε τήν άποκλειστικότητα. Μπορεί αύτό νά είναι έγωϊ- 
σμός. Αλλά έχει τόσο θάρρος καί παρρησία ό έγωϊσμός σ’ αύτή τήν περίσταση, 
πού ομολογώ πώς δίχως του δέ θάντεχα νάμαι ένα παιδί.

Σ’ αύτό έδώ τό στενό κουτί τοΰ νοσοκομείου νοιώθω πόσο βαραίνει ή 
άγάπη. Τό χαμόγελο, ό ύποχρεωτικός λόγος, ή άγόγγυστη περιποίηση, 
τό οπωσδήποτε ειλικρινές ενδιαφέρον τών γύρω μου, είναι πολιτισμός, είναι 
αύταπάρνηση, τοΰ οφείλουμε εύγνωμοσύνη μά δέν είναι ούτε νυχάκι άπό τήν 
άγάπη.

172

Άς γυρίσω στήν άγκάλη τής μανούλας κι’ άς περιποιείται περισσότερο 
τό άδερφάκι.

2 τοΰ Φλεβάρη. — Συνήθισα στις άλλαγές. Μιά μέρα νοιώθω θαυμάσια, 
άλλη μέρα τό κάθε τι μοΰ είναι σκοτωμένο κεφαλάκι σπουργίτη. Πότε κάτι 
βελονωτές σάν τά φύλλα τοΰ πεύκου άνατριχίλες περνάνε τό ραχοκόκκαλό μου 
καί χτυποΰν στό σαγόνι μου μέ σχήμα πεταλουδίσματος. ’Άλλοτε νοιώθω 
τό ύγρό τής παράλυσης νά σουβατίζει τά νεΰρα μου καί νά τά χλωμιάζει σάν 
τά φθινοπωρινά φύλλα. Πολλές φορές μιά καλοκαιριάτικη κάψα, σάν τήν 
άνάβρα κοιλώματος μές τόν πυροκαμένο κάμπο, χοχλοκοπά τίς σάρκες καί τά 
σπλάχνα μου κι’ οί άτμοί της περνάνε στό μυαλό μου καί τό θαμπώνουν.

Χθές βράδυ όμως θάμουν στις καλές μου τίς ώρες. Νομίζω πώς προτού 
κοιμηθώ μιά νέα άσπροντυμένη άδερφή, μ’ ένα πολύ άδέξιο χαμόγελο, μοΰ 
πέρασε μιά ένεση στό ποδάρι. Δέν είμαι όμως βέβαιη. Πάντως κοιμήθηκα 
χωρίς στριφογυρίσματα όπως συνήθως.

—"Ανοιξε τό τριανταφυλλένιο άτλάζι τής εσάρπας σου καί πάμε στ’ άστέ- 
ρια, μοΰ λέει μιά χαϊδευτική φωνή.

Γυρίζω καί βλέπω ένα χελιδονωτό σχήμα μέ πρόσωπο άνθρώπου, γεμάτο 
παιδική καλωσύνη.

—Είσαι ό νυχτερινός άγέρας ; λέω στό χελιδονωτό σχήμα.
—Είμαι τό πνεΰμα τής ήσυχης καλοκαιρινής νύχτας.
Μοΰ καρφίτσωσε μέ τά μυτερά του φτερά ένα κόκκινο γαρύφαλλο στά 

μαλλιά κοντά στό δεξί μου αύτί. ’Άνοιξα τό τριανταφυλλένιο άτλάζι καί τό 
κορμί μου πού ήταν σάν τόν άσπρο άτμό άρχισε ν’ άνεβαίνει στόν ούρανό.

—Μά οί ούρανοί ψηλά δέν είναι μαΰρο βελούδο όπως φαίνεται άπό τή γή, 
λέω στό πνεΰμα τής νύχτας πού χόρευε δίπλα μου.

—Έδώ ψηλά είναι τό φώς τών άστεριών. Νά! έκεϊ είναι τό κεραμίδι 
χρώμα ενός άστρου πού τό λένε ύπομονετική άγάπη. Έδώ! Καλέ πιό πέρα 
άπό τό γαλαξία είναι ένα χτυπητό πράσινο πού πλησιάζει στό άμυγδαλί 
χρώμα.

—Κοντά στό λαδί ;
—Ακριβώς. Είναι τό φώς άπό ένα άστέρι πού τό λένε οί κόσμοι τ’ ούρανοΰ 

ελπίδα. Πιό πέρα είναι τό χρυσάφι σάν τό χρώμα τοΰ κρόκου. ’Έχει ποικιλίες 
έδώ κι’ έκεϊ άκριβώς όπως καί τά χρώματα τοΰ κρόκου. Είναι τό φώς τής 
άπληστίας άλλά καί τής άλογης χαράς, τής χαράς τοΰ κορμιού.

Ξαφνικά παρουσιάστηκε άνάμεσά μας ένα σύννεφο πού στροβιλιζόταν 
σά νά τό στριφογύριζε άπό τή βάση του ένα χέρι. Σταμάτησα τό πέταγμα. 
Ή έσάρπα μου καβαλλίκεψε τόν άνεμο καί μουφυγε. Κι’ ήμουνα γυμνή μέσα 
σ’ ένα άκαθόριστο χρώμα. Σταύρωσα μπροστά στό στήθος τά χέρια μου, 
πού μοιάζανε σά ρέοντα φτερά. Μά νά! άπό τή μέση τοΰ σύννεφου ξεχώρισε 
τό πρόσωπο τής μανούλας. Ήταν άκριβώς τό προσωπάκι τής μανούλας 
στις εύτυχισμένες της ώρες. "Ενα μέτωπο πλατύ καί ψηλό πού έδειχνε τιμιό
τητα καί όρθό φρόνημα. Απάνω μπόλικο ξανθό μαλλί σάν τό μετάξι πού 
τ’ άνεμίζεις γιά νά τό τυλίξεις σέ μεγάλη τουλούπα. Κάτω τά δυό άμυγδαλω- 
τά της μάτια πού μέ τό παραμικρό ύγραίνανε σάν τά φύλλα καί τά χορτάρια 
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τό πρωί. Μιά μύτη ίσια άγγελόδειχνε τήν ελαφρά προέχταση τού στρογγυ
λού πηγουνιού.

—Θάρθής, κορούλα μου, νά ποτίσουμε τή δάφνη ;
—Μητερούλα ; Δέ μέ ξέχασες ; Μά λέω τή δάφνη νά τήν παραχωρήσω....
—Μήν άρχίσεις τις γκρίνιες γιά τόν άλλο. Ό άλλος πέταξε μακρυά στό 

δάσος. Τόν πήρανε τά μικρά πιθηκάκια στά κλωνιά.
—"Ε! τότε δέχομαι τή δάφνη στό λασάνι μου. Θά τήν ποτίζω ώσπου νά 

γίνει δέντρο. Θά δής. Θάχω υπομονή.
"Αρχισε όμως ή βροχή. Μιά άτλαζένια άσπρη κουρτίνα μπήκε μπροστά 

στ’ άνάλαφρο μου σώμα. Αισθανόμουν τή μυρωδιά τοϋ φρεσκοαγορασμένου 
ατλαζιού. "Ενοιωθα καί τις τρελλές του ριπές πάνω στό μέτωπο. Κι’ υστέρα 
έχασα τήν ισορροπία μου στ’ άπειρο κι’ άρχισα νά πέφτω, νά πέφτω....

Ξύπνησα. "Ημουνα ξεσκέπαστη καί τά δυό μου χέρια κρέμονταν έξω άπό 
τό κρεβάτι.
3 τοΰ Φλεβάρη. — Πέρασε ή συμπατριώτισσα γιατρός, άνοιξε τό κουτί μου, 
μέ καλημέρισε κι’ έφυγε. ΤΗταν ή πιο υποχρεωτική της πράξη. Γλύτωσα 
άπό τήν πίεση τής άντιπάθειας. Κι’ όμως ή παρουσία της μοΰ θύμησε ένα 
άπογεματάκι μέ τόν πατερούλη κάπου στήν Πλάκα. Είχε σπουδάσει ό πατέ
ρας στήν ’Αθήνα. ΚΓ ήταν πάντα του ερωτευμένος μέ τό χώρο αύτό τής γής.

Ήταν ένα τετράγωνο πλάτωμα, λίγο άνώμαλο, μέ πεντέξη μεταλλικά 
τρίποδα βαμένα πράσινο καί χοντρές καρέκλες ξεβαμένες (τό χρώμα τοΰ 
χαλασμένου τόνου ήταν σάν τού χώματος). Γύρω είχε καμμιά δεκαριά καλα
μποκιές μέ τό φουντωτό τους παράστημα καί δυό-τρία ήλιοτρόπια πού ό 
δίσκος τους είχε γείρει γιά ύπνο.

’Αντίκρυ ήτανε λίγα πολύ παλιά σπίτια μέ χτυπητά χρώματα. Στ’ 
άνοιγμα τοΰ ύπόγειου σ’ ένα διώροφο σπίτι άνάβανε κάρβουνα σέ μισοχαλα- 
σμένη μεταλλική φουφού. Τρεις γυναίκες καθόνταν κατάχαμα στά μαρμάρινα 
κατώφλια ψιλοκουβεντιάζοντας. ’Αριστερότερα ήταν άνοιχτός χώρος πού 
έκλειε στό βάθος άπό τό μεγαλοπρεπή όγκο τής ’Ακρόπολης.

Οί σκιές άπλώσανε στόν άνοιχτό χώρο, στό πλάτωμα εδώ καί στή ρίζα 
τοΰ ίεροΰ βράχου. Στό κεφάλι όμως δένονταν οί τελευταίες μενεξεδένιες 
άχτίδες σέ τρυφερούς βοστρύχους.

—’Εδώ είναι ένα ίερό μεγαλείο, μοΰ λέει ό πατέρας. "Ολα έχουν τό μέτρο : 
οί σκιές, τό σχήμα τοΰ βράχου, τά ερείπια, τό πλάτωμα.

—Είναι τό κέντρο τοΰ νοΰ καί τής καρδιάς, είπες κάποτε πατερούλη. «Μά 
θαρρώ πώς τά μάτια μου — όπως είπες — είναι καρφωμένα στήν ‘Αγιά Σόφιά 
τής Πόλης».

—Δέ λέω. Έκεϊ ήταν τό χριστιανικό μας μεγαλείο. Έδώ ήταν οί βάσεις. 
’Αλλά άνεξαρτήτως όλων αύτών δέ νοιώθεις τήν ήρεμία καί τήν ιερότητα τοΰ 
τοπίου ;

—Κάτι πού μοιάζει μέ τή σοφή άγκαλιά τής μητερούλας.
—’Ακριβώς αύτό, παιδάκι μου. Έδώ είναι ή μητρική άγκαλιά τής άνθρω- 

πότητας.
Ήρθε τό καφεδάκι τοΰ πατέρα καί τό δικό μου «υποβρύχιο». Σφόγγιξε 

ό άνθρωπος τήν πράσινη φαλάκρα τοΰ τραπεζιοΰ μέ μιά άλατζαδένια πετσέττα, 

πουχε στόν ώμο του, καί μέ τή φούχτα προύμυτα πήρε τό φλυντζάνι, τό πια- 
τάκι μέ τό «υποβρύχιο» καί τά δυό ποτήρια νερό κατά σειρά καί τά τοποθέ
τησε μέ άρκετή καλαισθησία μπροστά μας.

Πρώτη φορά θά γευόμουν «ύποβρύχιο». Στόν τόπο μας ό πατερούλης 
μέ κερνούσε λεμονάδα ή γλυκά τού κουταλιού.

—Τό «ύποβρύχιο» είναι μαστίχα τής Χίου, παιδάκι μου. Τή βουτάς 
στό νερό καί παγώνει καί τήν πιπιλάς άργά-άργά. Δέ λυώνει εύκολα στό νερό. 
Γι’ αύτό τή λένε καί «ύποβρύχιο».

4 τού Φλεβάρη. — "Ακόυσα σπασμένα βήματα στή βεράντα καί υστέρα ένα 
πέσιμο.

"Οταν κόντευε νά τελειώσω τούς πρώτους δώδεκα μήνες τής ζωής μου 
έγινε τό πρώτο πείραμα τοΰ περπατήματος μου. Είχα άρκετή πείρα κινή- 
σεως. Είχα σηκώσει τό κεφαλάκι πριν άπό μήνες. "Υστερα κάθησα γρήγορα 
όπως άκουσα νά λένε. Στάθηκα στά πόδια μου καί πρωτοκαμάρωσα άνθρώ- 
πινο ύφος. Κρατώντας τό ξύλινο καγκελωτό τοΰ κρεβατιοΰ μου έσυρα τά 
ποδαράκια μου κΓ ένοιωσα τό τί θά πή βάση. ’Έμενε ή ισορροπία τοΰ σώ
ματος.

Μιά βραδυά ήταν μαζεμένοι λίγοι συγγενείς στό σπίτι μας. Ή μητερούλα 
μου άπό τήν κρυφή χαρά τής επίδειξης μ’ έντυσε μέ τά καλά μου φορεματάκια 
καί μέ κατέβασε χάμω στό χαλί τής κάμαράς μου. "Ενας θείος μου πήρε ένα 
κοκκάλινο τροχό καί τόν πρόβαλε μπροστά στά μάτια μου σάν ερέθισμα στήν 
περιέργειά μου. Σήκωσα τό χεράκι νά πιάσω τό χρωματιστό κόκκαλο. 
Τυχαίως όμως κινήθηκε πιό πέρα. Τότε άσυναίσθητα έκαμα δυό τρία βημα- 
τάκια γιά νά εξουδετερώσω τήν άπόσταση. Στηρίχθηκα στόν κοκκαλένιο 
τροχό. Μά ένοιωσε τό σώμα μου τήν πείρα τής ισορροπίας. Ήταν μιά 
εξαίσια καινούρια αίσθηση. "Ενα άκόμα βήμα προς κατάχτηση τής ζωής.

Προσέξανε γύρω τό κατόρθωμά μου. Σχολιάστηκε μέ προφανή ενθουσιασμό. 
Μά όταν δοκιμάσανε τήν επανάληψή του μέ τά βέλη τής ματιάς τους καρφω
μένα στά πρωτόβγαλτα ποδαράκια μου, χάθηκε ή ισορροπία κΓ έπεσα πρού
μυτα στό περσικό χαλί.

7 τοΰ Φλεβάρη. — Οί άσπρες μπλοΰζες, τά ματογυάλια μέ τά εξεταστικά 
βλέμματα, τ’ άκουστικά πού μοιάζουν προεχτάσεις τών αύτιών γεμάτες 
άναίδεια καί περιέργεια, μαζευτήκανε γύρω μου. Μετροφυλλήσανε ξανά τό 
φάκελλό μου μέ τά πολλά χαρτιά. Είδανε τά φύλλα μέ τά τετραγωνάκια πού 
διακόπτουν τσακκισμένες γραμμές γεμάτες κοκκίδες, κόκκινες καί ούρανιές 
γραμμές. Μετρήσανε τά εκατομμύρια τής πενικιλλίνης, τά ύγρά τής καρδιο- 
τόνωσης, τά κατευναστικά.

—Στάδιο βελτιώσεως, λέγει ό καθηγητής κοιτάζοντας άπάνω άπό τά 
πεσμένα ματογυάλια του.

Ετοιμαστήκανε νά βγοΰν άπό τό κουτί μου. Ή προϊσταμένη όμως 
άγγιξε τό χέρι τοΰ καθηγητή μ’ ένα καλοδεμένο σέ άσπρο γυαλιστό χαρτί 
πακέττο.

—"Α! Κλείσε τά ματάκια, μού λέει. Μάντεψε.
—Ό καθρέφτης.
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—Κι* άλλο ;
— "Ενα ζευγάρι ουράνιες κορδέλλες.
—Κι’ ένα ζευγάρι τριανταφυλλιές γιά χατήρι του κυρίου καθηγητή, προσθέ

τει ή προϊστάμενη άδερφή μ’ ένα χαμόγελο συγκαταβάσεως.
Τό πήρα στά δυό μου χέρια μέ τήν τρεμουλιαστή εύχαρίστηση. Γύρισα. 

Γύρισα καί κάρφωσα τό βλέμμα μου στά εξεταστικά μάτια τού καθηγητή.
—Πές εύχαριστώ, λέει ή προϊσταμένη άδελφή.
—Τώπανε τά ύγρά της μάτια, άπάντησε ό καθηγητής, μ’ ένα άόριστο 

ερωτηματικό στό σούρωμα τού μετώπου του. Γειά χαρά. Θά σέ ξαναδώ 
μέ κορδέλλες άπό μένα. Έ ;

—Εύχαριστώ, κύριε καθηγητή.
Φύγανε. Σάν τρελλή έκανα ν’ άνοίξω τό δεματάκι. Μ’ ένδιέφερε ό καθρέ

φτης μέ τήν ομολογία του. Στό κάτω-κάτω δική μου ύπόθεση ήταν. Θάθελα 
νά ξεκαθαρίσω τή σημασία καί τή βαρύτητά της.

’Έφερα μέ δισταγμό τόν καθρέφτη μπροστά στό πρόσωπό μου. Είχε ή 
μορφή μου τήν έκφραση τής άπορίας. ’Έβλεπα καί συλλογιζόμουν. "Υστερα 
μισόστρεψα δεξιά. "Υστερα μισόστρεψα άριστερά. Λίγο κάτω τό πηγούνι. 
Λίγο άπάνω τό πηγούνι.

Είχα ένα πλατύ μέτωπο μέ δυό κολπίσκους δεξιά κι’ άριστερά. Τά ξανθά 
μου μαλλιά χωρίζανε στή μέση καί γέρνανε στά πλάγια. ’Απάνω άπό τ’ 
αύτιά καί πέρα δένονταν σέ δυό κοτσίδες πού άναδιπλώνονταν σέ είδος θηλειας 
καί στηρίζονταν στά μισά τής πορείας τους μέ φιόγκο άσπρη κορδέλλα. Τά 
μάτια μου ήταν μεγάλα, πρασινογάλανα, λαμπερά, μέ τήν ύγρότητά τους 
άλλα μέ καταφανή κούραση. Κάτω άπό τά μάτια έχτεινόταν ένας μισοφέγ- 
γαρος σκοτεινός κύκλος. Τό όλο μου πρόσωπο μάλλον στρογγυλό. Μά τά 
χείλη μου!.... ’Ήτανε σάν τό ούρανί μολύβι πού γράφανε γραμμές μέ κοκκίδες 
στ’ άσπρο μέ τά τετράγωνα χαρτί. Νόμιζες πώς μού σφίξανε τά δυό χείλη 
σέ δυό σιδερένια σαγόνια καί μού τά μελάνιασαν.

—Γιατί εσένα είναι κόκκινα σάν τό κεράσι ; λέω στήν εικόνα δίπλα στό 
περιοδικό.

—Γιατί είμαι γερή, μοΰ άπάντησε.
—Κι’ εγώ τί είμαι ;
—Κυανή νόσος, πού πάει νά πή μελανιασμένα χείλη καί.....  νύχια.
— Καί τά νύχια μου είναι μελανά σάν τό ούρανί μολύβι ;
— Άμέ. Καί σάν πρησμένα στις άκρες. Θαρρείς πώς είναι τό κεφαλάκι 

δυό ξύλων πού χτυπάνε τό τρελλό τους τύμπανο. Είχες τύμπανο καμμιά 
φορά ;

—Είχα.
— Δέν είδες άλλη φορά τά ούρανιά σου χαραχτηριστικά ;
—Πώς! Τάδα. Μά είχα τήν εντύπωση πώς δέν κρύβανε τίποτα τό κακό. 

Έλεγα πώς ήταν μιά σπάνια ποικιλία πού θά μ’ έκανε πιό λιμπιστή στά μάτια 
τών άλλων. Εϊν’ άλήθεια πώς μιά φορά βρήκα τό κραγιόν τής μαμάς. Τρά
βηξα δυό γραμμές στά χείλη μου, έτσι όπως έκανε ή μαμά. "Υστερα μέ τ’ 
άκρο τοΰ δαχτύλου μου τ’ άπλωσα. Καί κάλυψα έτσι όλη τήν έχταση τών 
χειλών μου.

—Δέν τά προτιμοΰσες ;
—’Αμφέβαλλα. ’Ήθελα νάχα κάτι τό προσωπικό πού νά ξεχώριζα άπό 

τή μαμά. ’Έτσι θά τραβοΰσα περισσότερο τήν προσοχή τοΰ πατερούλη.
—Τώρα τί σκέφτεσαι νά κάνεις ;
—’Άν οί άντρες δέ μέ βλέπουνε σάν περίεργο φαινόμενο πρός εξέταση ή 

άρρωστημένο πλάσμα γιά πολλή συμπάθεια καί οίχτο, θά τά....κοκκινίζω. 
Πόσο στοιχίζει ένα κραγιόν ;

—Μικροπράγματα κοντά στ’ άλλα μας έξοδα.
—Μά δέ σοΰ φαίνεται πώς τό δέρμα μου παίρνει μιά ελαφρά γαλάζια 

άπόχρωση ;
—Δέν τό πρόσεξα. ’Αλλά.....
—Τί άλλά ;
—Είναι ή κρέμα καί ή πούδρα. Σ’ ένα λεπτό τό μεταλλάζουν σέ βελούδινο 

ροδοκόκκινο.
Ή σιωπηρή αύτή συνομιλία μέ καθησύχασε. Είναι τό μέλλον γιά τή 

γυναίκα, κάτι τό πολύ σοβαρόν. ’Έβαλα τόν καθρέφτη στό δεύτερο χώρισμα 
τοΰ γυάλινου τραπεζιοΰ δίπλα, τράβηξα ώς τό λαιμό τις κουβέρτες κι’ 
έκλεισα τά μάτια.

10 τοΰ Φλεβάρη. — Είναι τούτη μιά πικρή θύμηση. Άν καί όλες οί θύμησες, 
καλές κακές, έχουν μιά δόση πίκρας.

Ό θειος "Ομηρος χθές τ’ άπογεματάκι μοΰ θύμισε πώς σήμερα είναι τά 
γενέθλια τού μικρούλη άδερφοΰ μου. Είπε πώς έχει παραγγείλει στή Λευκω
σία να στείλουνε ένα κουτί σοκολατάκια κΓ ένα μπουκέττο λουλούδια άπό 
μέρους μου. Τ’ άδερφάκι μου θά ύποχρεωθή.

—Κάτι τέτοια δημιουργούν τούς μεγαλύτερους δεσμούς, μού λέει.
—Μά τό αίμα δέν είναι ό μεγαλύτερος δεσμός ; τού άπαντώ.
—Τό αίμα είναι τό κοινό οικόπεδο καί τό κοινό θεμέλιο. Θέλουμε όμως 

καί μεσόπορτα στις αύλές καί ελεύθερη, άνετη κυκλοφορία σ’αύτές.
♦ —Μά είναι τό κοινό συμφέρον.

—Αύτό είναι ένα προσωρινό μέτρο δεσμού. Καί μπορεί νά είναι ήθικό, 
μπορεί νά είναι άνήθικο.

—Καί ένα λουλούδι, μιά σοκολάτα, δημιουργεί μεγαλύτερους δεσμούς ; 
Πολύ παράξενο.

—Τό αίσθημα πού σέ οδηγεί πρός τό λουλούδι καί τή σοκολάτα. Τό νά 
σκεφτής νά στείλεις τό δώρο στήν κατάλληλη ώρα είναι εύγένεια. ’Αλλά 
σγΥΧΡ°νω$ σημαίνει πώς σκέφτηκες τό συνάνθρωπό σου καί άπεφάσισες 
νά προχωρήσεις στήν εύγένεια. Αύτό ύποχρεώνει μέ ήθικό τρόπο τήν άνθρώ- 
πινή μας άδυναμία. Καί σιγά-σιγά οί επαναλήψεις αύτές δημιουργούν εμπι
στοσύνη καί δεσμό.

Δέ μπορούσα νά πεισθώ. Ή πικρή θύμηση μέ βελόνιαζε. Ή γέννηση 
τ’ αδερφού ήταν μιά μαχαιριά στήν καρδιά μου. Μέ προετοίμαζαν όλο τόν 
χρόνο πού ή κοιλιά τής μητερούλας μεγάλωνε. Λέγανε πώς μέσα στή σφαίρα 
αύτή μεγάλωνε ένα πλασματάκι.
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Τό πλασματάκι αύτό θά μ’ αγαπούσε καί θά μου κρατούσε συντροφιά. Έγώ 
θά τό φρόντιζα σά μεγαλύτερη γιά νά ξεκουράζεται ή μανούλα. 'Ύστερα 
όλα τά παλιά μου ρουχικά θά τού τά χάριζα. Ό πατέρας θά κρατούσε τά 
δυό στις δυό του άγκαλιές καί θά μοίραζε τήν άγάπη του. ’Αλλά έμενα πού 
ήμουνα ή πρώτη θά μ’ άγαπούσε πιο πολύ άν άγαπούσα κι’ έγώ τό καινούριο 
πλασματάκι.

Γιά καιρό είχα ένα είδος τρόμου στά στήθη γιά τό καινούριο πλασματάκι. 
Πάσκιζα νά τού δώσω ένα σχήμα μες τό μυαλουδάκι μου. Είχα δη ένα σωρό 
μικρότερα παιδάκια. Μά τούτο θάπρεπε νάταν άλλοιώτικο. Θάταν μέ 
αγκαθωτά μαλλιά καί γαμψή μυτερή μύτη μ’ ένα νύχι καμπυλωτό στήν άκρη— 
άκρη ; Θά μέ δάγκωνε όλη τήν ώρα μέ τά σουβλερά του δόντια ; Θάχε μιά 
άγρια φωνή σκληρή σάν τό θυμό τοΰ πατέρα πού θά μέ τρόμαζε τήν κάθε 
στιγμή ;

Μιά νύχτα στις δέκα ή ώρα ή μάνα μου άρχισε νά φωνάζει καί νά σφίγγει 
τήν κοιλιά της. Ξύπνησα κι’ έγώ κι’ άπό τό καγκελωτό μου στρώμα έβλεπα 
αντίκρυ τήν μητέρα νά φωνάζει. Ό πατέρας ταραγμένος ταχτοποιούσε 
δυό βαλίτσες. Μιά θεία μου μακρυνή άνέλαβε τή φύλαξή μου. Ή πόρτα 
τού δωματίου μου έκλεισε. Ή μακρυνή θείτσα κάθησε σέ μιά καρέκλα στό 
προσκέφαλό μου δίπλα.

—Κοιμήσου, κοριτσάκι μου. Ό άγιος Θεός θά στείλει τόν πελαργό του 
νά σοΰ φέρει ένα άδερφάκι, τόσο δά μικρούλι. Θά τ’ αγαπάς ; ’Έ ;

— Μά δέ θά βγή άπό τήν κοιλιά τής μανούλας ;
— Ποιός σοΰ είπε τέτοιο πράμμα ;
— Ό πατερούλης. Λέγει μές τή σφαίρα τής κοιλιάς μεγαλώνει τό καινούριο 

πλασματάκι. Καί πώς θρέφεται άπό τό αίμα τής μάνας όπως θράφηκα κάποτε 
κι’ έγώ. Καί πώς θάχουμε τό ίδιο αίμα.

—Ό πελαργός, παιδί μου, σ’ ένα καλαθάκι φέρνει τό παιδάκι άπό τόν 
ούρανό. Τοΰ τό ταχτοποιεί ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ καί τοΰ δίνει τό μπιλε- 
τάκι «Τούτο στοΰ τάδε, έκεϊνο άλλοΰ». Κατάλαβες ;

-Οχι!
—Νά προσευχηθής στό Θεό νά σοΰ φέρει ένα νόστιμο καί καλό άδερφάκι 

όπως εσύ.
—‘θΰραϊα.
’Έκλεισα τά ματάκια μου άπό πίκρα. Ή θείτσα νόμισε πώς κοιμήθηκα 

καί άκροπατώντας έφυγε άπό τό δωμάτιό μου.
Τό λίγο φώς δημιουργοΰσε σκιές στις γωνιές τοΰ δωματίου. Οί σκιές 

αύτές μέ φοβέριζαν σάν όλάνοιχτα, στρογγυλά μάτια μέ πολύ άσπράδι 
ολόγυρά τους. Μπήκα κάτω άπό τις κουβέρτες τρέμοντας.

'Ένας μεγάλος πελαργός ήρθε στήν αύλή μας. Στάθηκε άκριβώς στό πεζού
λι τής μεγάλης δεξαμενής. ’Έσκαψε λίγο κΓ άφησε ένα κιτρινωπό καλαθάκι 
μ’ ένα άσχημάτιστο παιδί πάνω στις λαξεμένες πέτρες. 'Ύστερα καμπύλωσε 
τό λαιμό του καί τό βύθισε στό νερό. Πλού! Ό πελαργός έπεσε στό πράσινο 
νερό καί χάθηκε. Ή μητέρα τρεχάτη πήγε στό καλαθάκι. Πήρε στήν άγκαλιά 
της τό παιδί καί τό γλυκοφιλούσε. Στό μεταξύ πήγα δίπλα στό πεζούλι 
τής δεξαμενής. Στεκόμουν άκριβώς στή θέση τοΰ πελαργού. Ή μητέρα 
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γύρισε, μέ είδε μ’ άγριο μάτι καί μέ σκούντηξε μέ τόν άγκώνα. Έγώ ζαλίστηκα 
καί πλάφ! έπεσα στό πράσινο νερό όπως καί ό πελαργός.

—Ξύπνα, ξύπνα, φωνάζει ένθουσιασμένη ή μακρυνή θείτσα. Ό πελαργός 
σουφερε ένα ροδοκόκκινο άγοράκι. Εΐσαστε πιά ζευγαράκι.

11 τοΰ Φλεβάρη. — ’Άν δέ φοβόμουν πώς θά στενοχωροΰσα τόν κύριο 
καθηγητή μέ τήν καλή του, τήν τόσο καλή καρδιά, θά τουλεγα :

—Ή συμπατριώτισσά μου ή γιατρός μου είναι άντιπαθητική. Θά μέ 
ύποχρεώνετε άν άλλάζετε τό μικροβιολόγο σας στό τμήμα εδώ.

Πέρασε σήμερα καί μοΰ έψαλλε γιά εξοχές. Λέει πώς τό καλοκαιράκι της 
παραθέριζε στό Καστρί, λίγο πιό έξω άπό τήν Κηφισσιά. Ή Κηφισσιά έχει 
ύγρασία καί κοσμικότητα. Ένώ τό Καστρί είναι ήσυχο, σοβαρό, μέ ξηρό 
κλίμα. Τά σπίτια του είναι σέ τριγωνικά οικόπεδα χτισμένα καί τό καθένα 
τους έχει ένα ορισμένο άριθμό πεύκα.

Ό πατέρας άντιπαθεϊ τούς παραθερισμούς. Σέβεται τις συνήθειές του 
καί δέν εννοεί νά τις έγκαταλείψει. Ή μητέρα όμως άπό τά μικρά της χρόνια 
είναι συνηθισμένη μέ τή ζωή τοΰ παραθερισμου. ’Αξίζει όμως ν’ άφήνεις τό 
σπιτάκι σου!

12 τοΰ Φλεβάρη. — Μιά μέρα ό πατέρας μ’ έσφιξε στήν άγκαλιά του καί 
είπε στή μητέρα :

—Τό σπίτι παίρνει φτερά μέ τό παιδί. 'Ένα μικρό παιδί άπό τό σώμα 
σου, όταν μπή στή ζωή σου σέ μετατρέπει σέ άνθρωπο. Ό άνθρωπος πραγμα
τικά γεννιέται μόλις γεννηθή τό πρώτο του παιδί.

Είναι τραχύς άνθρωπος ό πατέρας, άλλά πολύ συναισθηματικός τύπος. 
Αύτό τό διαβεβαιώνει κι’ ή μητέρα, πού τόν ξαίρει καλύτερα.

Τό θυμήθηκα αύτό γιατί σ’ ένα περιοδικό είδα ένα ιπτάμενο σπίτι μ’ ένα 
παιδάκι μέσα νά δίνει τούμπες.

13 τού Φλεβάρη. — Πήρα τις εύλογίες τού προϊσταμένου τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μας εδώ στό Λονδίνο. Ή μέρα μου πέρασε άλαφρή σά μιά πετα
λούδα σέ άνοιξιάτικο ήλιο.

Ό πατέρας συχνά έλεγε :
— "Οταν ξεκινάς κάθε πράξη μέ τό όνομα τοΰ Θεού μπροστά πείθεις καί 

πείθεσαι.
Καί προσθέτω έγώ :
— "Οταν ξεκινάς κάθε μέρα μέ τ’ όνομα τοΰ Θεοΰ πρώτα-πρώτα, πείθεις 

καί πείθεσαι γιά τήν άξια τής μέρας.
Μιλά ή καρδιά μου. Μά πόσες φορές ή καρδιά δέν είναι πιό σοφή άπό τόν 

άλυσοδεμένο νοΰ ;

14 τοΰ Φλεβάρη. — Σήμερα έκλαψα. Είχα άνάγκη άπό άνακούφιση. Θαρρώ 
πώς ή κυανότητά μου χειροτερεύει. Τό κατάλαβα άπό τά μισόλογα τών 
γιατρών, προπαντός όμως άπό έκεϊνο τόν άποκρουστικό οϊχτο τής ματιάς.

Φοβάμαι νά πάω στούς γαλάζιους ούρανούς μονάχη. Προτιμώ τήν 
άγκαλιά τής μητερούλας, έστω κι’ άν έχω άδερφάκι. Τί θά πή ούρανός τού 
Θεού χωρίς τή μητερούλα ;
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Γονάτισα με τήν ψυχή μου και παρακάλεσα τόν άγιο Θεό νά μ’αφήσει 
κοντά στή μητερούλα. "Οταν κρύωνα τόν χειμώνα μαζευόμουν μες τήν 
αγκαλιά της σάν τό γατάκι. Θαρρούσα πώς ήταν ή άγκαλιά αυτή μιά 
θερμάστρα μέ ξύλα ελιάς — αύτά άνάβουν καλύτερα όπως λέει ό πατέρας. 
Οί σπίθες της χαϊδεύανε όλο τό δέρμα μου κΓ ένοιωθα μιά αύρα ζέστης γεμάτη 
γλυκάδες νά πασπατεύει όλα μου τά ρούχα. Και κουνούσα τό κεφαλάκι μου 
ν’ άνακατέψω τή φωτιά γιά νά δυναμώσουν οί σπίθες της.

15 τού Φλεβάρη. — ’Ακριβώς άντίκρυ άπό τό παράθυρό μου ξεπροβάλλει 
μιά άμυγδαλιά. Κάθε άνοιξη πρωτόπαιρνα τό λευκό της μήνυμα. "Υστερα 
έτρεχα στό σπίτι καί διαλαλοΰσα τή λευκή άφιξη. Ή μητέρα χαμογελούσε 
μέ συγκατάβαση. Ό πατέρας τρελλαινόταν έστω κι’ άν ήταν στις σκυθρωπές 
του ώρες. Κατεβαίναμε τότε στήν αύλή.

—Πωπώ! άσπρολογήματα, έλεγε ό πατέρας. Ή άμυγδαλιά μας ή νυ- 
φούλα πού μηνά γιά τήν εποχή τών εύωδιών.

—Γιατί, καλέ πατέρα, ή άμυγδαλιά πετάει πρώτα τόν άνθό κι’ ύστερα τό 
πράσινο φύλλωμα ;

—Βιάζεται, παιδάκι μου. ’Έχει μέσα της πολλή φλόγα. ’Έχει όμως καί 
τόν κίνδυνο. Νά τά παγώσει ή παγωνιά κΓ ό άνάποδος καιρός.

—Τί είναι άνάποδος καιρός, πατέρα ;
—"Αλλο νά περιμένεις κι’ άλλο νά σουρχεται. Κι’ όταν έρθει ξαφνικά δέν 

προλαβαίνεις νά ταχτοποιήσεις τά σχέδιά σου.
—Καί μένει δίχως καρπό ή άμυγδαλιά ;
—Μένει μόνο μέ τό πράσινό της φύλλωμα πού γίνεται πένθιμο στή σκέψη 

τού λογικού γιά τ’ άνώφελο πρασίνισμά του.
—Τότε....
—Δέν έχει τότε. Κούμπωσε τό παλτουδάκι σου καί μή ξεγελιέσαι μέ τούς 

πρώιμους άνθισμούς. 'Η ψύχρα δέ λογαριάζει τις επιθυμίες τής ψυχής. *Ε ;
ΚΓ άνεβαίναμε στό σπίτι. 'Η μάνα μάς μάλλωνε γιά τις τέτοιες άπρονο- 

ησίες μας.
Μά εδώ κατέβηκε παντού τό χιόνι. Μιά μαύρη στέγη μέ τις κατάμαυρές 

της καμινάδες, τό λίγο θέαμα τού στενού κουτιού μου, άσπρίσανε άπό τό 
πολύ χιόνι. Σά νά μάδησε μιά πελώρια άμυγδαλιά κι’ έστρωσε τόν άνθό 
της γύρω νά κρύψει τήν άσκήμια.

Καί τό προσωπικό τού νοσοκομείου, όσο έφτανε ώς τό κουτί μου, εϊχε μιά 
έξαλλη όψη. Τό άσπρο χιόνι, συγγενικό μέ τήν άσπρη τους άμφίεση, τούς 
προκαλοΰσε ένα παράξενο ρίγος.

’Εμένα μοΰ έφερνε μιά γλυκειά άνάμνηση.

17 τού Φλεβάρη. — Κρατούσα τό κίτρινο ποτηράκι. Καί μού έπεσε. Τά 
δάχτυλα έγιναν σάν τό φτερό καί δέν μπορούσαν νά συγκρατήσουν τό βάρος. 
Ή ψυχή έχασε τή θέλησή της.

Ή μητερούλα κάποτε εϊχε ενα εξαίσιο βάζο. ’Απάνω στό βάζο άπλωνε 
ένα παγώνι καί πιό ψηλά ένα τέρας παράδοξο μά όχι άποκρουστικό. ΤΗταν 
τό κινέζικο βάζο τής μητέρας πού τής τό έστειλε δώρο ό μοναδικός της θείος 
άπό τό Βερούτι.

Μιά μέρα ή συρτή πόρτα τού σαλονιού ήταν δυό δάχτυλα άνοιγμένη. 
’Έβαλα τό χεράκι άνάμεσα στά δυό φύλλα καί σύρθηκα μέσα ώς τόν ώμο. 
"Υστερα κούνησα τό σωματάκι μου κΓ έκανα ένα μεγαλύτερο άνοιγμα όσο πού 
χωρούσε τό λεπτό μου σωματάκι. Στό μισοσκόταδο προχώρησα. Κάτω 
στά πόδια ύπήρχε ή μαλακότητα τού περσικού χαλιού. Ό άγέρας μέ τή 
μυρωδιά τής κλεισούρας καί τό λίγο κλεφτάτο φώς ήταν ένα παραπέτασμα 
καινούριο μέ βελούδο. Στό πρώτο τραπεζάκι πού βρήκα — καί ήταν τό 
μεσαίο — ορθωνόταν τό βάζο καθισμένο πάνω σ’ ένα λευκαρίτικο πετσετάκι 
όλο φίνα δαντέλλα.

Τά δάχτυλά μου θέλανε νά χαϊδέψουνε τό βάζο. Μιά άκατανίκητη δύναμη 
παράλυσε κάθε άλλο ενδιαφέρον καί κάθε φόβο. Σήκωσα τά δυό χεράκια μου 
καί πήρα τό βάζο. Τό σήκωσα λιγάκι ψηλά κΓ ύστερα τώφερνα κατά τά 
μάτια μου. "Ενας θόρυβος σάστισε τό έργο μου. Τά δάχτυλά μου γίνανε 
σάν τό φτερό. Τό βάζο βάρεσε κΓ έπεσε χάμω. Μαλακό ήταν τό χαλί. 
Μά τό ύψος κατανίκησε τήν μαλακότητά του. Καί τό βάζο έσπασε.

Ή μανούλα έκλαψε πικρά. Τό βλέμμα της εϊχε μιά άνάμιχτη αίσθηση 
πικρίας καί σκληρότητας. Ό πατέρας, όταν τό πληροφορήθηκε, μέ κοίταξε 
σά νάλεγε πώς δέν τό περί με νε άπό μένα. Ή έκφρασή του εϊχε στενοχώρια 
άλλ’ όχι σκληρότητα.

—Θά κοιτάξω νά κολλήσουνε τά κομμάτια, λέει.
—Μά θάναι πάντα σακατεμένο τό βάζο κι’ ή καρδιά μου, άπάντησε ή 

μητέρα.
—Μήν εϊσαι ύπερβολική. Τά παιδιά άγαποΰν ν’ άγγίζουν εύθραυστα 

άντικείμενα. Τώρα ποιά δύναμη τούς σπρώχνει σ’ αύτό δέν ξέρω. Καί γιά 
ν’ άποχτήσει τήν άναγκαία πείρα τής ζωής κάθε οργανισμός θάχει μερικά 
πικρά παθήματα.

Πήγα στό δωμάτιό μου ενωρίς. ’Ένοιωθα μιά ντροπή νά κοιτάζω τή 
στενοχωρημένη μητέρα. Έξ άλλου ή σκληρότητα δέ μαλάκωσε στήν όψη 
της. ΚΓ αύτό μέ στενοχωρούσε περισσότερο.

ΚΓ ήρθε ό ύπνος άπό τήν πολλή ήσυχία τής μοναξιάς.
’Ήμουνα σ’ ένα θάλαμο πλημμυρισμένο άπό φώς καί πολυτέλεια. Κερα

μιδιά, πράσινα, άσπρα, τετράγωνα μάρμαρα, κολώνες σάν όλόϊσιοι κορμοί 
κυπαρισιών κρατούσανε μιάν οροφή μέ τετράγωνα σάν κουτιά στή διάταξη. 
Χάμω ήταν στρωμένο ένα ψηφιδωτό μέ τόν δικέφαλο άετό. Μαύρο τό δικέφαλο 
πουλί, κίτρινο τό πάτωμα. Ξαφνικά πέταξε ό δικέφαλος καί στή θέση του 
μπήκε ένα βάζο όλοΐδιο σάν τής μανούλας. Καί τό βάζο ψιλοχόρευε καί μού 
έγνεφε νά πάω κοντά. Μέσα στήν κοιλιά του εϊχε ένα κόσμο γλυκά καί λι
χουδιές.

—’Έλα! Γιά σένα τις έφερα άπό τήν ’Ανατολή.
—ΚΓ άν θυμώσει ή μαμά ;
—Γιατί νά θυμώσει ; Τά γλυκά παχαίνουν. Καί ή μαμά επιμένει νά τρώς 

γιά νά ψηλώσεις καί παχύνεις. Δέν είναι ;
—Ναί! Μά ή μαμά μοΰ τόνισε πολλές φορές πώς δέν πρέπει νά δέχομαι 

γλυκά. Μονάχα εκείνη κΓ ό μπαμπάς θά μοΰ δίνουν.
—Κουτούτσικη. Μά ή μαμά σου τάβαλε στήν κοιλιά μου. Κοίταξε! Δέν 

180 181

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



είμαι τό βάζο τής μαμάς ;
—Είσαι. Μά σάμπως νά μεγάλωσες.
— Όλα τά πράγματα μεγαλώνουν. ’Έλα.
Πλησίασα. Σηκώθηκα στις μύτες των ποδιών μου. Κρατήθηκα μέ τά 

άπό τά χείλη τού βάζου. Και πάσκιζα νά σκύψω μέσα τό κεφάλι νά 
δω τον κοσμο των γλυκών καί των λιχουδιών. Μά νά! τό βάζο έγειρε πρός 
τό μέρος μου. Σωριαστήκαμε κΓ οί δυό στό κίτρινο πάτωμα. Γύρισα νά 
σηκωθώ. Μά δίπλα μου ήταν τρία κομμάτια βάζο. Φοβήθηκα. Μεμιάς 
σταθηκα στα πόδια μου και καμώθηκα νά τρέξω μακρυά. Μά τά τρία κομμάτια 
βάζο πήρανε φτερά καί μέ τρέχανε ξωπίσω.

—Μαμά, τό βάζο....
— Ονειρο ήταν, μικρούλα μου, λέει ό πατερούλης πού μέ κρατούσε στήν 

άγκαλιά του καί μού χαΐδευε τά μαλλιά.
—Δέ μέ τρέχουνε τά φτερωτά κομμάτια βάζο ;

Πωπω! Τι όνειρα βλεπεις! Κοιμήσου ήσυχα. Ό πατερούλης σου 
είναι δίπλα. Ποιός μπορεί ν’ άγγίξει καν τή χρυσή μου τήν κορούλα ;

Χαμογέλασα. Καί κοιμήθηκα ώς τό πρωί.

18 τού Φλεβάρη. — Πέρασα χθές μιά κουρασμένη μέρα καί χθές βράδυ ένα 
τρομαχτικό, σκοτεινό βράδυ.

Δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ. Τό κυανό νυχτερινό φώς έφτιαχνε κάτι 
ασυνήθιστους ίσκιους γύρω μου. Σέ λίγο ένας ίσκιος πήρε σχήμα ενός τεράσ
τιου βάζου, σωστό πιθάρι. Μά ήταν τό βάζο τής μαμάς μέ τις παραστάσεις 
του. "Ενα σκληρό χέρι μέ άρπαξε άπό τό κρεβάτι καί μέ βύθισε μέσα στό 
βάζο. ’Εκεί ό αγέρας ήταν πνιχτικός καί μύριζε παράξενα. Δυό σακκιά 
άμμο—μύριζαν κι’αύτά άσκημα, άρχισαν ν’άδειάζουν τό ύλικό τους γύρω μου. 
Ό άμμος ψήλωνε μές τήν κοιλιά τοΰ βάζου. ’'Εφτασε ώς τό λαιμό μου. Ή 
άναπνοή μου δυσκολευόταν. Τό μυαλό μου φούσκωνε.

—Πνίγομαι, πνίγομαι, φώναξα.
Ανοιξα τά μοστια καί γύρω μου έβλεπα κυανά βάζα νά χορεύουν καί νά 

χτυπούνε μ’ άσπρα σύγνεφα.
Σε λίγο συνήλθα ρουφώντας οξυγόνο. Γύρω μου ήταν ό γιατρός καί δυό 

άδελφές.

2J τοΰ Φλεβάρη. — Πάντα μου στερήθηκα τήν πολλή κίνηση. Στό σπίτι 
είχανε κομένο πρόγραμμα κινήσεως γιά μένα. Τά καταφέρνανε νά μέ περιο
ρίζουν χωρίς τις άπειλές καί τήν τιμωρία.

Κι’ όμως ένοιωθα τόσο τήν άνάγκη τής κίνησης. Μέσα μου ήταν μιά 
όρμή πού ήλέχτριζε όλους μου τούς μυώνες καί τούς ήθελε νά εργάζονται. 
Γιά ορισμένο σκοπό ; ’Ά! όχι. ΤΗταν ή ήδονή τής κίνησης. Τίποτε άλλο.

Τώρα ή κίνησή μου περιορίστηκε σ’ αύτό τό κουτάκι. Κουνάω τά χεράκια. 
Παίζω μέ τά δάχτυλα. Φυσώ πολλές φορές τά χείλη. Μαζεύω κι’ άπλώνω 
τά ποδάρια. Μά αύτό δέν είναι κίνηση. Είναι δοκιμές κινήσεως.

—Φτιάξαμε τό χιονάνθρωπο, μού λέει μιά άσπρο ντυμένη άδερφή. Τοΰ 
φτιάξαμε κι’ ένα ήμίψηλο. Τοΰ βάλαμε ένα πελώριο τσιμπούκι στό στόμα.

—Περπατά ό χιονάνθρωπος σας, άδερφή ;
—’Ά! ’Όχι. Είναι άκίνητος σάν τόν κορμό τοΰ δέντρου. Μά έχει τόση 

χάρη μέ τήν άσπράδα του καί τήν πρησμένη του κοιλιά.
—’Εκείνος πώς αισθάνεται, άδερφή ;
—Ποΰ νά ξέρω τί αισθάνεται μιά παγωμένη καρδιά ! Νά! μπορεί νά θέλει 

ζεστασιά.
—Κίνηση, τρεχάλα, χοροπήδημα.
Μιά φορά ξέφυγα τής μανούλας, πήδηξα τό φράχτη κι’ ενώθηκα μ’ άλλα 

παιδιά πέρα σ’ ένα χωράφι μέ πράσινο κριθάρι. ΤΗταν ένα ψηλό κριθάρι 
πού μάς έχωνε τούς μικρότερους. Μές τά κριθάρια, λοιπόν, τρέξαμε, πηδήξαμε, 
παίξαμε κρυφτούλι. "Ιδρωσα πολύ καί κουράστηκα. Μά είχα τή χαρά 
τής κίνησης καί τής τρέλλας.

Τό βράδυ τής ίδιας μέρας ένοιωθα μιά δυσκολία στό στήθος. Σά νά 
στενέψανε οί πόροι καί δέ χωρούσανε τόν άγέρα ή σα ναπηξε ό αγέρας και 
δύσκολα περνοΰσε άπό τή συνήθη διάμετρο τών σωλήνων. Ό γιατρός μάς 
είχε συμβουλεύσει μιά παρατεταμένη άνάπαυση στό κρεβάτι. Μοΰ έδωσε 
καί κάτι βοηθητικά. Ό πατέρας μέ είχε πολύ περιποιηθή τίς μέρες αυτές 
τής τιμωρίας μου. Πεθυμοΰσα καί τή συντροφιά τής μητερούλας. Μά αύτή 
είχε άσχολίες μέ τ’ άδερφάκι μου, πού ήταν τόσο άπαιτητικό.

— "Οταν ξεκουραστής θά βοηθάς τή μητερούλα στ’ άλλαγμα τοΰ μωρού. 
Είσαι μεγάλη καί πρέπει.... έλεγε ό πατέρας.

23 τοΰ Φλεβάρη. — "Ολα έρχονται δίχως νά τά περιμένεις. Καί τότε είναι 
καί πιό ωραία. Περπατάς στό δρόμο καί ξαφνικά βλέπεις τό κόκκινο κεφαλάκι 
μιάς παπαρούνας. Καί γεμίζεις άμέσως αίσθημα χαρωπό.

Πέρασε ό θείος "Ομηρος. Ήταν, σάς βεβαιώ, ή καλύτερή του επίσκεψη 
σέ μένα. Μοΰ φάνηκε μάλιστα σήμερα πώς είναι ό πιό ύπέροχος άνθρωπος 
τοΰ Λονδίνου.

Ό θείος "Ομηρος είναι ένας ψηλός παχύς άνθρωπος μέ γκρίζα μαλλιά καί 
μελαχροινό δέρμα. Τά μάτια του είναι μικρά καί πάντοτε λίγο άπλανή, γιατί 
δέν καλοβλέπει. Ή μύτη του, μυτερή, δείχνει τά δυό του λεπτά χείλη. Βαρύς 
στό περπάτημα ό θείος "Ομηρος καί συλλογισμένος στο μίλημα. Αλλα είναι 
γεμάτος καλωσύνη. Είναι τό δείγμα τής έξυπηρετικότητας. Τσακκίζεται 
νά σού δώσει λίγη χαρά κι’ ελπίδα.

—Λοιπόν, έρχεται, μού λέει.
—Ή άνοιξη ;
—Κάτι ώραιότερο.
—Ή ύγεία, όπως λές ;
—Κάτι ώραιότερο.
—Δέ μπορώ νά μαντέψω.
—Ή μητερούλα.
—Ή μητερούλα ;
—Ναί! ναί! ’Ακούσε τό γράμμα της. «Χρυσή μου κορούλα. Ό θείος 

"Ομηρος μάς γράφει πώς καλυτερεύεις μέρα μέ τή μέρα. "Ολοι μας εύχαριστη- 
θήκαμε γι’ αύτό. Ό πατερούλης σου είναι τρελλός άπό τή χαρά του. Λέει 
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πότε θά γυρίσεις νά παίξετε τά γαϊδουράκια ; Θά γονατίσει στά τέσσερα καί 
θά σέ φορτωθή στή ράχη. Καί χόπ! χόπ! θά σέ πάει σάν πριγκήπισσα στό 
πανηγύρι. Τ’ άδερφάκι σου πιά μεγάλωσε καί μπορεί νά τρώει μονάχο του. 
ΓΓ αυτό θά πάρω τ’ άεροπλάνο καί θαρθώ κοντά σου. Νά μείνουμε λίγο καιρό 
στό Λονδίνο καί ύστερα νά γυρίσουμε στό σπιτάκι μας. Θά σου φέρω μαζί 
μου μιά κόκκινη ρομπίτσα πού σου έστειλε ή θείτσα άπό τό Βερούτι. Λοιπόν, 
φιλιά άπό όλους μας ώσπου νάρθώ κοντά σου. Ή μαμάκα.»

—Σ’ εύχαριστώ, Θεέ μου. Σ’ εύχαριστώ, θειε "Ομηρε.
—Πεθύμησες τή μανούλα ;
—"Αν τήν πεθύμησα! .......... Καί είμαι εύτυχισμένη πού μ’ άγαπά. ’Έχω

ένα σωρό πράμματα νά τής πώ. Θά μάς πας στό Ζωολογικό Κήπο, θείε 
"Ομηρε ;

—’Ασφαλώς. Νά τής δείξουμε τούς πίθηκους.
—Κι’ οί παπαγάλοι ήτανε θαύμα, θείε "Ομηρε. "Αμ! ό στρουθοκάμηλος ;
—Τά λιοντάρια ;
—Ψ! τά λυπήθηκα, θείε. Σκέψου ένα κορμί μέ τόση δύναμη νά τό διπλο- 

μανταλώνουν σ’ ένα κλουβί σάν τό καγκελωτό μου κρεβάτι. Καί νά περνάμε 
νά χαζεύουμε εμείς.

—Βλέπω λυπάσαι σάν τή μαμά σου.
—"Α! όχι. Κι’ ό μπαμπάς έχει μαλακή καρδιά. Είναι αύστηρό τό πρόσωπό 

του άπό τις φασαρίες καί τή δουλειά. Μά πάντοτε είναι καλόκαρδος. Κι’ 
άγαπά τή μητερούλα. Κι’ άγαπά όλους μας. Πόσο θάθελα κΓ εγώ έτσι 
ν’ άγαπώ τό καθετί!

— "θύστε άγαπά τή μαμά σου....... !
—Τί θέλεις νά πής ;
—'Απλώς εύχαριστιέμαι πού τ’ άκούω αύτό άπό τό στόμα σου.
—Μά, θείε "Ομηρε, άν δέν τήν άγαποΰσε νομίζεις θάμενα στό σπίτι κοντά 

τους ; Θά μάζευα τά ρούχα μου ένα μπόγο καί θά τώσκαζα τό βράδυ.
—Μήν είσαι ύπερβολική.
—’Όχι, όχι. Δέν είμαι. Νοιώθω τόν πατερούλη πού άγαπά καί βοηθά 

τή μητέρα.... ξέρεις τόν άγαπά καί ή μητέρα πολύ. "Ε! είμαι — ευτυχισμένη 
μόνο καί μόνο γι’ αύτό. Καί νοιώθω πώς έχω σπίτι καί δικά μου πλάσματα.

24 του Φλεβάρη. — Σκότωσα τό νοΰ μου που θά μπή τό κρεβάτι τής μητέρας. 
Τό κουτί μου είναι πολύ στενό. Καί πρέπει νάχει χώρο νά κινούνται οί 
γιατροί καί οί άδερφές. Τώρα θά περιποιούνται δυό ξένους : εμένα καί τή 
μαμά.

Λοιπόν, σκέφτηκα νά τούς προτείνω νά μαζέψουν τό χώρισμα καί νά 
ένωθή τό κουτί μου μέ τό διπλανό. "Ετσι θάχει άρκετό χώρο γιά τό κρεβάτι 
τής μανούλας. Έκεϊ πού είναι τό χώρισμα θά παρακαλέσω νά βάλουν ένα 
τραπεζάκι μέ λουλούδια. Ή μητέρα άγαπά τά λουλούδια.

Πόσο νοιώθω καλά! Είναι άλήθεια πώς κάτι βαραίνει τό στήθος μου. Σά 
νάναι βαριά τά σκεπάσματα. Τούτο μέ στενοχωρεϊ πολύ όταν ξαπλώνω 
χωρίς μαξιλάρι.

Μά όλα αύτά ξεχνιούνται μέ τό χαμόγελο τής μανούλας.

25 τού Φλεβάρη. —’Έχω βγάλει ένα σπειράκι εδώ στή δίπλα τών μεγάλων 
δαχτύλων. Τό κοιτάζω λοξά-λοξά καί μού φαίνεται πώς μικραίνει, γίνεται 
μυτερό καί πάει όλόϊσια στό μάτι μου.

Μιά φορά είχα βγάλει στό ένα γόνατο τρία-τέσσερα σπειριά, πού μαζέ
ψανε μιά άσπρη ύλη στήν άκρη τους. Είχανε κάτι σουβλερούς πόνους, προ
παντός όταν δίπλωνα τό γόνατο.

—Μήν τά πειράζεις καί θά σοΰ κόψουν τό πόδι, μοΰ λέει μιά μακρυνή θείτσα 
πού ήρθε κείνη τή μέρα νά μάς έπισκεφθή.

—Μή λές άστεϊα στό παιδί, επεμβαίνει αύστηρά ή μητέρα.
—ΚΓ όμως άπό τέτοια μικρά πραμματάκια ξεκινά τό μεγάλο κακό. Καί 

στό κάτω-κάτω οφείλει νά υπακούει. Καί ή ύπακοή άποχτάται μέ τή φοβέρα.
—Μέ τή φοβέρα ;
—Βεβαίως. Ή φοβέρα καί ή έπικειμένη τιμωρία είναι κάτι σαφές καί 

οδυνηρό γιά τό παιδί. Καί έφ’ όσον τό παιδί εκ φύσεως επιζητεί τή χαρά 
καί άποφεύγει τόν πόνο, θά ύπακούσει γιά ν’ άποφύγει τόν πόνο.

—‘θύραϊες θεωρίες, άγαπητή μου. Μά προτιμώ στήν παρούσα περίπτωση 
νά επιταχύνω τή θεραπεία τών απειριών παρά νά φοβερίσω τό παιδί νά μήν 
τά ξύνει. Δέν τό φτάνει ό πόνος καί ή φαγούρα νά προσθέσω καί τή φοβέρα ;

’Εγώ ξέρω μονάχα τί άσχημη νύχτα πέρασα. ’Ήμουν άγρυπνη άρκετή 
ώρα καί σκεφτόμουν τί άσχημο πράμμα είναι νά είσαι μ’ ένα ποδάρι.

—Καί πώς θά μοΰ κόψουν τό πόδι ; έλεγα.
—Μέ τό πριόνι, άπαντοΰσε μιά φωνή άπό τόν άδύνατο λαμπτήρα.
—Δέν πονάς μέ τό πριόνι ;
—"Αν πονοΰσε δέν τραγουδοΰσε ό κορμός τοΰ δέντρου.
—Καί μ’ ένα πόδι πώς θά περπατώ ;
—Στήν άρχή θά σέ κρατάνε. "Οταν είσαι μονάχη θά πηγαίνεις συρτά- 

συρτά, όπως τ’ άδερφάκι σου πού άρκούδιζε.
—Πάντοτε έτσι ;
—"Α! ’Όχι. Θά σοΰ δώσουνε ύστερα δεκανίκια καί στό τέλος θά σού φτιά

ξουνε ένα ξύλινο πόδι.
—Καί θά στέκουμε στή γωνιά νά ζητιανεύω ;
—"Αν σ’ άφήσει ό μπαμπάς.
"Εκλαψα, έκλαψα πολύ.
ΓΓ αύτό δέ θέλω νά δώ τή συμπατριώτισσά μου γιατρό. Μοιάζει κατα- 

πληχτικά μέ τή θείτσα πού φοβερίζει τά παιδιά γιά νά τούς φυτέψει τήν 
έννοια τής ύπακοής.

—’Αδερφή.
—Τί θέλει ή μικρούλα ;
— "Ενα σπειράκι στό χέρι. Μέ τσούζει άδερφή.
—Αύτό ; Θά σού βάλω λίγη άλοιφή. "(ύς αύριο θάσαι καλά.
—Δέν υπάρχει φόβος νά μοΰ κόψουν τό χέρι ;
—Τί κουταμάρες λές. Αύτό είναι παιγνίδι, όχι άρρώστεια.
—Μιά θείτσα μου λέει πώς κόβουν τά πόδια όταν κακώσουν τά σπειριά 

άπό τό ξύσιμο.
—Αύτά είναι κουταμάρες. Θά σοΰ πώ ψέμματα ; Όχι!
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Μοΰ περιποιήθηκε τό χέρι. 'Ύστερα μ’ έξυσε στά μαλλιά καί μοΰ χαμο
γέλασε.

Ενα κομμάτι κεραμιδής λευκοπλάστης καλύπτει τώρα τό σπειρί. Είμαι 
πιό αισιόδοξη. Μά έχω λίγο φόβο στήν άκρη-άκρη τής καρδιάς.

26 τοΰ Φλεβάρη. —■ Ο ’Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος ήταν φίλος τοΰ πατέρα 
στήν ’Αθήνα. Τούγραψε λοιπόν νάρθή νά μ’ έπισκεφθή.

Ο θειος Καλλίνικος είναι ένας κοντούτσικος, παχουλός κληρικός. Φορεϊ 
μαΰρο κοστούμι μ ενα στρογγυλό κολλαριστό κολλάρο στό λαιμό χωρίς 
γραβάτα.

Μπήκε στο κουτί μου με κάπως ασταθές βάδισμα. Ή άδερφή τοΰ έβαλε 
μιά καρέκλα δίπλα στό κρεβάτι μου. Χαμογέλασε καί βγήκε.

Δόξα τω Θεώ, είσαι θαΰμα. Εύχαριστοΰμεν Αύτόν διά τήν ύγείαν 
και δυναμιν που μάς χορηγεί δια το^ν μέσων τής επιστήμης εις τήν περίπτωσή 
σου.

—Κουρασμένη είμαι, θειε Καλλίνικε. Καί .... πολύ μόνη. Θάρθή όμως ή 
μητερούλα μέ τ’ αεροπλάνο. Μοΰ τώγραψε πρί λίγες εβδομάδες. Πότε 
θάρθη τ’ άεροπλάνο ;

—Μά.... δέν ξέρω τά δρομολόγιά τους.
— "Οταν έρθη ή μανούλα θά τής πώ νά πάμε στήν έκκλησία. Πεθύμησα 

τόσο.. 2έρεις, θείε Καλλίνικε, ό πατέρας κάθε Κυριακή μ’ έπαιρνε στό Μετόχι 
τοΰ Κύκκου. Λοιπόν, σταματούσε τό αυτοκίνητο μπροστά στή σιδερένια 
πόρτα. Πολλές φορές τώπαιρνε άντίκρυ στά πόδια των πεύκων. "Υστερα 
μπαίναμε στήν αύλή καί ύστερα στήν έκκλησία μέ τό λίγο κόσμο καί τό λίγο 
φως. Τέλειωνε ή έκκλησία. Ό πατέρας μ’ έπαιρνε άπό τό χέρι καί προχω
ρούσαμε περπατητοί ώς πέρα στή δεξαμενή μέ τούς ψηλούς εύκάλυπτους. 
Καθόμαστε στον οχτο καί κοιτούσαμε τούς βατράχους πού κολυμπούσανε 
στήν επιφάνεια. ’Έριχνα ένα ξυλαράκι καί χόπ! βούλιαζε στό νερό. "Υστερα 
στρίβαμε άριστερά καί μπαίναμε σέ σειρές ελιές. Τί ωραίο δέντρο ή ελιά, θείε 
Καλλίνικε!

Μέ ρώτησε ένα σωρό πράγματα ό θείος Καλλίνικος. ’Έβγαλε άπό τήν 
τσέπη του δυό είκονίτσες καί μοΰ τις χάρισε μέ τις εύχές του.

Είμαι μονάχη στό κουτί μου καί κοιτάζω τις είκονίτσες. Ή Παναγία 
κουκουλωμένη στό κόκκινο της σεντόνι μ’ ένα άστέρα στό μέτωπο μοιάζει 
πολύ τής μητερούλας. ’Έχουν τό ίδιο γλυκό χαμόγελο καί τή στοργή στό 
βλέμμα. "Αν τυλίξει τό κεφάλι της ή μάνα μ’ ένα κόκκινο σεντόνι θάναι κατάϊδια 
ή Παναγίτσα.

Ή άλλη είκονίτσα είναι ό Χριστός πού προσεύχεται. Δέν ξεχωρίζω σέ 
τί διαφέρει άπό τόν πατέρα. Λίγο τό χρώμα τών μαλλιών ; Μά γιατί νά μήν 
άπέτυχε ή είκονίτσα ; "Α! ό Θεούλης, ό παπουλής, είναι ό πατέρας μέ άσπρα 
μαλλιά καί άσπρα γένια. Κάθεται στό θρόνο, όπως ό πατέρας στήν ψηλή 
του πολυθρόνα μέ τό ψηλό της άκούμπισμα. Στά πόδια του ό Θεούλης θάχει 
ένα μαξιλάρι άπό γαλανό κι’ άσπρο μετάξι γιά νά τόν ξεκουράζει. ’Έτσι 
έχει κι’ ό πατέρας. Θαρρώ μόνο πώς πάλιωσε λίγο τό μαξιλάρι τοΰ πατέρα.

27 τοΰ Φλεβάρη. — Δέν ξεκουραστήκαμε καλά τό μέση μεράκι καί ή άδερφή 
άρχισε νά μέ συγυρίζει. ’Έφερε τή λεκάνη καί μοΰ έπλυνε καλά τό πρόσωπο 
καί τά χέρια. Μοΰ έκοψε τά νύχια μέ μάλλον νευρική κίνηση. "Υστερα μοΰ 
έβρεξε τά ξανθά μου μαλλιά. Μέ χτένισε καί μοΰ έπλεξε τά βοστρύχια. Μετά 
μοΰ έδεσε ώραϊα τις κόκκινες κορδέλες.

—Μά τί συμβαίνει, άδερφή ; τή ρωτώ.
—Θά κάνουμε μιά βόλτα στούς διαδρόμους. Θά πάρουμε τό άσανσέρ 

καί χόπ!,θά κατεβοΰμε ένα πάτωμα. "Υστερα θά πάμε στήν αίθουσα τών 
διαλέξεων. Ξαναπήγες ;

—’Όχι! Τί κάνουν έκεϊ ;
—Συζητοΰν πάνω στις άσθένειες. Λέει ό κάθένας τήν ιδέα του.
—Συναναστροφή. Ό πατέρας καλοΰσε πολλές φορές σοβαρούς θειους, 

πού συζητούσανε επιστήμη καί τέχνη, όπως λέγανε. Τρελλαινόμουν νάμαι 
μαζί τους καί νά κυκλοφορώ άνάμεσα στά πόδια τους.

—Δέ σέ μάλλωνε ή μαμά ;
—Πώς! ήθελε νάμαι πιό διακριτική. Μά όλοι δέν ήταν θείοι ; Καί μ αγα

πούσανε όλοι. "Ολοι. Έχτός άπό ένα μέ άσπρα τσιμπιδωτά μουστάκια. 
Αύτός μούβγαζε τή γλώσσα του καί μέ κοροΐδευε.

—Σέ άστείευε, καλέ.
—’Όχι! ’Αστεία κάνει ό πατέρας πού μέ κουβαλά στή ράχη του. Ό θείος 

μέ τό άσπρο τσιμπιδωτό μουστάκι μέ κοροϊδεύει άπό πίκρα.
—Ποια πίκρα ;
—Θάθελε νάμουν κόρη του. Ν’ άφήσω τόν πατερούλη καί νά καβαλλικώ 

ένα μέ άσπρα τσιμπιδωτά μουστάκια, πού έχει όλη τήν ώρα έξω τή γλώσσα 
του σάν κουρασμένο σκυλί. Πού τό ξέρω ; Τ’ άκουσα που λεγανε πως κάποτε 
ζήτησε νά παντρευτή τή μητερούλα. Μέ ρώτηξαν εμένα άν ήθελα τέτοιο 
μπαμπά ;

Είμαστε τρία μικρούλια έξω άπ’ τήν αίθουσα τών διαλέξεων. Τα δυό 
ήταν άγόρια καί ζούσανε σέ θάλαμο μέ άλλα παιδιά. ’Εγώ μονάχα ζοΰσα 
σέ κουτί μονάχη μου.

—Γιατί είσαι γαλάζια μέ χείλη βυσσινιά σάν τά βατόμουρα ; ρωτά 
τώνα παιδί.

—Κι’ έσύ γιατί είσαι πιτσιλισμένος μέ καστανές κηλίδες σ’ όλο σου τό 
δέρμα ; άπαντά τό άλλο.

—’Έτσι είναι καί ή μαμά.
—"Ετσι είναι κι’ εμένα ή μαμά.
Τότε πρόσεξα πώς τώνα άγόρι είχε τήν ίδια βαθυγάλανη χροιά όπως 

εμένα.
—Πού μένεις, μικρούλα ; μοΰ λέει ό ομοιοπαθής καί συνήγορός μου.
—Στό βάθος πρώτο κουτί.
—"Εχει καί κουτιά εδώ ; Μπάς καί είσαι κουκλίτσα ;
Τό άλλο άγόρι γέλασε δυνατά καί φάνηκε μιά τρύπα στά μπροστινά του 

δόντια. ’Εγώ κολακεύτηκα. Μ’ άρεζε ή ιδέα πώς είμαι κουκλίτσα.
—Πώ πώ! δέ μιλά. Δέν έχει γλώσσα αύτό τό κορίτσι, λέει ό ένας.
—"Εχει άλλά ... μάς περιφρονά.
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—Εϊδετε τό χιονάνθρωπο στόν κήπο ; τούς ρωτώ.
—’Εγώ όχι! "Ενα παιδί άπό τό θάλαμό μας πήγε ώς τήν τζαμωτή πόρτα 

τής βεράντας καί τόν εΤδε.
—“Εχεις βιβλία ;
—’Έχω μιά σειρά παραμύθια μέ χρωματιστές εικόνες.
—’Έχω κι’ εγώ. Καί φτιάχνεις σπίτια, νοσοκομεία, αίθουσες διαλέξεων ;
—“Οχι. ’Έχω ένα καθρέφτη.
—Πού τόν ρωτάς άν έχει κι’ άλλη όμορφη ό κόσμος ; άπάντησε τό παιδί 

μέ τις καστανές κηλίδες στό πρόσωπο.
Δέν κρατήθηκα πιά. Λέπτυνα τή γλώσσα μου σάν τή μύτη τοΰ μαχαιριού, 

έσφιξα τά χείλη μου νά κάνουν ένα δαχτυλίδι κι’ άπό μέσα πέρασα τή γλώσσα 
μου προβάλλοντάς την έξω.

Τό γαλάζιο παιδί έσκασε στά γέλια. Τά μάτια του γυρίσανε πρός τά 
πάνω καί φάνηκε μόνο ασπράδι. Άνάπνεε τόσο λεπτά καί γρήγορα πού 
θαρρούσες πώς έπαψε νά ρουφά άγέρα. "Υστερα έγειρε τό κεφαλάκι του 
σάν τό πληγωμένο σπουργιτάκι.

Τρέξανε οί άδερφές κοντά τους. Τά κινητά κρεβάτια μας μέ τούς μικρούς 
άσπρους τροχούς κινηθήκανε εδώ κι’ έκεϊ.

Ματαιώθηκε ή επίδειξη στά πολλά μάτια τών γιατρών.

3 τοΰ Μάρτη. — Μοΰ φέρανε μιά μικρή γλαστρίτσα μέ πέντε κόκκινες άνεμώνες· 
Κόκκινα καπελλάκια άνάποδα μέ μαυρειδερές λεπτές κλωστές. Γύρω φυλλάκια 
σάν τις πιμπίλες.

Δέν ξέρω ποιός μοΰ έστειλε αύτό τό δώρο. Υποψιάζομαι πώς είναι άπό 
τό γαλάζιο άγόρι. Ή μητερούλα του κατοικεί εδώ σ’ ένα προάστειο.

Τούτες οί άνεμώνες είναι ένα δώρο στήν ώρα του. Ή ζωή μου πιά φούντω
σε άπό τόν πόθο τής ζωής. Μ’ έπνίξανε όμως μέσα σ’ αύτό τό στενό κουτί 
τής κούκλας. Μονάχα ένα κομμάτι μολυβί ούρανό βλέπω καί μιά μαυρισμένη 
στέγη.

Στόν τόπο μου ό ούρανός είναι γαλάζιος. Κι’ όταν συγνεφιάσει άκόμα 
πίσω άπό τό σύγνεφο ύπάρχει μιά γαλάζια άνταύγεια.

Στόν τόπο μου ύπάρχουν χιλιάδες άνεμώνες.
Μιά μέρα πηγαίναμε μέ τόν πατέρα μου στό Βαρώσι. Ό δρόμος άπό τή 

Λευκωσία στό Βαρώσι είναι όλόϊσιος, πλατύς. Κάθε λίγο όμως περνά άπό 
εδάφη λιγοχώματα όπου βλασταίνει ό άσφοδελός μέ τά διάφορα είδη τών 
άγκαθιών.

—Πατερούλη, άνεμώνες, τοΰ φωνάζω.
Σταμάτησε τό αύτοκίνητό του.
—Πάμε νά μαζέψουμε άνεμώνες. Θέλεις ; μοΰ λέει.
—“Αν θέλω....! Λοιπόν εσύ τις κίτρινες κι’ εγώ τις γαλάζιες. Νά φτιάξουμε 

δυό μπουκέττα γιά τά βάζα τοΰ χώλ.
—Τής μητέρας....!
—“Α! ναί! "Υστερα τής μαζεύουμε ένα μπουκέττο άσπρες.
Φυσούσε ένα δροσερό άγεράκι. Τό τοπίο ήταν πολύ πράσινο. Ό ήλιος 

καθαρός σά νόμισμα πού τρίψανε μέ χυμό λεμονιού καί άλάτι.

Τρέχαμε κι’ οί δυό σά δυό τρελλοί σπίνοι. ’Εδώ, έκεϊ. ΤΗταν ένας λουλου- 
δαγώνας ύπέροχος.

Μιά στιγμή δέν πρόσεξα καί γλύστρησα στήν άκρη.
“Ετρεξε ό πατέρας. Μ’ άρπαξε στά δυό του χέρια καί μ’ έπαιρνε στ’ 

αύτοκίνητο.
“θύ! ήταν μι’ άπό τις ώραιότερες στιγμές τής ζωής μου.

5 τοΰ Μάρτη. — Είχαμε μιά μικρή δεξαμενή στόν κήπο κολλητή στόν τοίχο 
τοΰ σπιτιού. Έκεϊ ό τοίχος είχε μιά βρύση καί γύρω ένα ώραϊο σχηματισμό 
μέ άσπρη πέτρα. Δίπλα ήταν μιά άγκαθερή βουκενβίλια, ένας θάμνος θραψερός 
πού στήν εποχή του χρωμάτιζε βυσινί τόν άγέρα γύρω.

Στή δεξαμενή αύτή είχαμε εφτά χρυσόψαρα. Δυό μικρούλια, δυό μέτρια 
στό μέγεθος καί τρία παχουλά καί μεγάλα.

"Οταν έβγαινα στόν κήπο έκοβα ένα λουλούδι μέ μακρύ κοτσάνι, σκαρφά
λωνα στό χείλος γύρω τής δεξαμενής κι’ άπλωνα τό χεράκι μου χτυπώντας 
τό νερό μέ τό λουλοΰδι. Τά ψάρια δαιμονίζονταν μέ τά χτυπήματά μου 
καί τρέχανε εδώ κι’ έκεϊ.

Μιά μέρα ή μητερούλα ξέχασε τή βρύση άνοιχτή καί γέμισε ώς τά χείλη 
ή δεξαμενή. Βγήκα στόν κήπο νά παίξω μέ τόν ήλιο. "Ενας μαύρος γάτος 
τής γειτονιάς καθόταν στή γωνιά τού χείλους καί κοίταζε τό νερό. Ξαφνικά 
χόπ! δίνει μιά τό ποδάρι του στό νερό κΓ άρπάζει μέ τά νύχια ένα ψάρι τό 
πιο παχουλό.

—Τό ψαράκι, μανούλα, φωνάζω.
—Πωπώ! λαχτάρα πού πάθαμε, ξεφωνίζει άπό τήν πόρτα τής αύλής ή 

μητέρα. Καί πού ήταν ό νούς σου, εύλογη μένη ;
—’Εμένα, μητέρα ;
—’Εσένα. Τό λουλούδι νά τό κόβεις ξέρεις. Νά διώξεις τό γάτο δέν 

ήξερες ;
—Μά.... πού νά ξέρω τό σκοπό του, μανούλα!
Πικράθηκα άπό τις παρατηρήσεις της.
’Ήρθε κι’ ό πατέρας σέ λίγο. Είμαστε όμως όλοι κρύοι καί άμίλητοι.
—Τί συμβαίνει έπί τέλους κι’ έχουμε τόσα μούτρα ;
—Ό γάτος.
—Ό μαύρος γάτος, πατέρα, τά φταίει.
— "Αρπαξε τό κρέας, καλέ ;
—Τό ψάρι.
—Τής δεξαμενής ; Μά, καύμένη, πώς έγινε αύτό ;
—Ξέχασα τή βρύση τό πρωί καί ξεχείλισε ή δεξαμενή. “Ετσι ήταν εύκολία 

στό γάτο ν’ άρπάξει τό ψάρι.
—Νά σάς λείψω έγώ δέ θά μπορείτε νά ζήσετε, λέει ό πατέρας.
Πήρε μιά τανάλια καί βγήκε στόν κήπο. Μέ δυσκολία γύρισε τή βιδωμένη 

σωλήνα κι’ άνοιξε νά τρέξει τό νερό. “Ετσι θάπεφτε ή έπιφάνεια άρκετά κάτω 
άπό τό χείλος.

— "θύστε όταν λείψει ό πατέρας....
Τώλεγα στόν έαυτό μου νά μοΰ έντυπωθή βαθιά.
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Είχα περάσει μιά δυστυχισμένη μέρα.
—’Άν ό γάτος άρπαζε τόν πατέρα ; Θά μέναμε μονάχες ;
Τό βράδυ πήγα καί ξάπλωσα στά γόνατα τοΰ πατέρα. Πήρα τά πόδια 

του δυνατά καί δέν εννοούσα νά τά χωριστώ. "Οσο τά κρατούσα ένοιωθα 
άσφάλεια.

Τώρα μέσα στό στενό μου κουτί μέ τήν άόριστή μου άτμόσφαιρα νοιώθω 
πώς ζώ πάνω σ’ ένα σύγνεφο. Άνεβοκατεβαίνω μέ τόν άνεμο.

Κι’ όμως ό ίσκιος τοΰ πατέρα μέ προστατεύει.
Φέρανε στό κουτί μου μιά γυάλινη δεξαμενή μέ μικρά τρυπητά βραχάκια, 

μικρούλια φύκια κι’ ένα κοπάδι ψαράκια τόσο δά μικρά όσο τά σκουληκάκια 
καί τά μεγάλα μερμήγκια. Τά βάλανε σ’ ένα τραπεζάκι καί μ’ ένα σύρμα 
πήρανε φώς άπό τή γωνιακή πρίζα.

Τί χαριτωμένος κόσμος!

6 τοΰ Μάρτη. — Είμαι ένα ξαπλωμένο σώμα μέ γαλάζια απόχρωση. "Ενα 
μπουκέττο κόκκινες, άσπρες, κίτρινες καί γαλανές άνεμώνες.

—Τις παντοΰφλες, έν, δύο, φώναζε ό πατέρας.
—Τις φέρνω, τ’ άπαντοΰσα.
Κι’ έτρεχα λικνιστική νά φέρω τις παντοΰφλες άπό τό σύρμα τής τουαλέττας. 

Δυσκολευόμουν ν’ άνοίξω γιατί τό πόμολο συχνά έχανε κι’ έπρεπε νά βρής 
τήν ιδιοτροπία του γιά νά πετύχεις τ’ άνοιγμα.

—Εύχαριστώ. ’Έχε τήν εύχή μου καί νά σέ βλέπω πάντα νόστιμη.
Καί καθόμουν νά δώ πού θά βάλει τις παντοΰφλες. Καί βλογοΰσα τά 

ποδάρια του πού μοΰ δίνανε δικαίωμα στήν κίνηση καί στήν επίδειξη.
Τώρα παίζω μέ τήν άκρη τοΰ σεντονιοΰ.

7 τοΰ Μάρτη. — Καρτερούσα τήν άσπροντυμένη άδερφή γιά ένα στοργικό 
διάλογο.

—Καλή μέρα. Δέ μέ ξέρεις, μοΰ λέει μιά νεοφερμένη άδερφή.
—Καλή μέρα. Μά...
—Ή χθεσινή σου φίλη ;
—Ναί, μέ τό χαρούμενο προσωπάκι.
—Πήγε σ’ άλλο νοσοκομείο. Σ’ άγαποΰσε ;
—Πολύ. Καί τήν άγαποΰσα.
—Μά θά σ’ άγαπώ κι’ εγώ. Μ’ άρέσει εξαιρετικά τό μουτράκι σου. Μου- 

πανε πώς είσαι τό φρονιμότερο κορίτσι τοΰ τμήματος.
—Γιατί είναι στενό τό κουτί μου ;
—’Ά! μπά. Μιά μέρα σύντομα θ’ άφήσουμε αύτό τό κουτί καί θά πάμε 

στό πάρκο. Κι’ ύστερα στόν τόπο μας. ’Από πού είσαι ;
—’Από τήν Κύπρο.
—’Ά! Πήγα πριν δυό χρόνια τό καλοκαιράκι μου.
—Δέ σέ είδα....
—Είχα καθήσει δεκαπέντε μέρες στό «Ντόουμ» κάτω στήν Κερύνεια. Είχα 

ένα δωμάτιο στά δυτικά. ’Έτσι έβλεπα θάλασσα, στεριά καί παραθαλάσσια 
μέ χαρουπιές κι’ ελιές, βουνό πρασινοβαμένο κι’ ένα πλατύ γαλάζιο ούρανό.

Πήγες στήν Κερύνεια ;
—Πώς! Ό πατέρας συχνά μάς έπαιρνε. Τό μέση μεράκι τρώγαμε στοΰ 

Κατσελλή.
—Τό «Ντόουμ» έτσι λένε τό ξενοδοχείο του.
—Μιά μέρα ό πατέρας μέ πήρε στούς ώμους του ώς τό ποντικονήσι. Ιέρεις, 

κολυμπά πολύ καλά ό πατέρας. Λέει πώς έχει κύπελλα κολυμπήματος. Μιά 
φορά εγώ δέν τάδα, έχτός άν τάσπασε.

—Πήγα καί στό μικρούτσικο λιμανάκι κοντά στό κάστρο. ΤΗταν ύπέροχο 
μέρος.

—Είδες έκεϊ τά παιδάκια πού κολυμπάνε ; Μιά μέρα ό πατέρας μέ κατέβασε 
στό λιμάνι άπό ένα στενό κατηφορικό σοκκάκι. Μόλις άντικρύσαμε τό φωτεινό 
λιμάνι μέ τά δυό μικροκάϊκα ένα σμάρι παιδιά μάς ύποδέχτηκαν μέ φωνές 
«Ρίξε το, κύριε» «Ρίξε το». Τότε ό πατέρας έβγαλε δυό-τρεϊς δεκάρες καί τις 
πέταξε ψηλά νά πέσουν μές τό νερό. Χόπ! "Ολα τά παιδιά βουτήξανε στό 
νερό νά μαζέψουν τις δεκάρες. Κι’ έβλεπες έκεϊ ολόκληρη νερομάχη γιά ένα 
κομμάτι άσήμαντο νόμισμα.

—ΤΗταν άπό πνεύμα συναγωνισμού καί κινήσεως.
—Αύτό πού μοΰ άπαγορεύεται εμένα.
Τελείωσε ή πρωινή προπαρασκευή καί έφυγε ή νεοφερμένη.
Πόσο μοΰ στοιχίζει κάθε τέτοιος χαμός! Ή πρώτη άδερφή πού μέ δυσκό

λεψε νά τήν άγαπήσω, έφυγε μιά μέρα δίχως νά μέ ειδοποιήσει. Είχα ένα 
σωρό βιβλία μέ χρωματισμένες εικόνες νά τις δώσω. Ή δεύτερη κέρδισε τήν 
καρδιά μου πολύ γρήγορα. Είχε μιά τσαχπινιά καί μιά έμφυτη γλυκάδα πού 
σέ σκλάβωνε. Είχαμε συνδεθή μ’ αύτή πολύ. Ή στοργή της πλησίαζε 
μ’ εκείνη τής μητερούλας. ΚΓ όμως έφυγε κι’ αύτή. Ή τρίτη, ή τωρινή ; 
Ποιός ξέρει άν θά μ’ άγαπήσει.

Πόσο εύκολα άλλάζουν οί άγάπες στή ζωή ; "θύστε κι’ ή στοργή είναι 
ένα περαστικό φύσημα τ’ άνέμου, πού δέν προλαβαίνει νά γεμίσει τό στήθος 
μας ;

9 τοΰ Μάρτη. — Ή νεοφερμένη άδερφή σήμερα δέ μπορούσε νά χαμογελάσει. 
Είχε ένα θλιμένο τόνο στό πρόσωπό της. Δέν τολμούσα νά τή ρωτήσω. 
Μπορεί ή ερώτησή μου νά τής έξυνε κάποια πληγή.

"Οταν έσκυψε νά μαζέψει κάτι βιβλία μου άναστέναξε καί είπε περίλυπα :
—Καϋμένη Κίττυ!
Σκούπισε ένα δάκρυ άπό τήν γωνιά τών ματιών της.
—Πέθανε, μοΰ λέει άποφασιστικά.
—Πήγε στόν ούρανό σάν τό πουλάκι ;
—Ναί, ή Κίττυ. Χθές είχαν παραλύσει τά ποδαράκια της. Άπό τό μικρό 

της στοματάκι έτρεχε άσπρος άφρός. Έτρεξα στό γιατρό. Μοΰ είπε πώς δέ 
θεραπεύεται. Τής είχα άγοράσει προχθές μιά κόκκινη κορδέλλα.

—Θά τήν έδενες φιόγκο στό λαιμό ;
—Ναί! Είχα φτιάξει κι’ ένα κουβάρι μέ παλιές κάλτσες καί τό κρέμασα σέ 

μιά γωνιά. Ή Κίττυ γροθοκοποΰσε μέ τό ποδαράκι της τό κουβάρι.
—Τήν καϋμένη τήν Κίττυ!
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—’Έφτιαξα ένα μικρό σεντούκι για τήν Κίττυ άπό ένα κουτί κόντρα πλακέ 
όξυά. ’Έβαλα στό καπάκι του ενα σταυρό και στα πόδια τού σταυρού μέ 
χαλκομανία ενα μαύρο γατάκι. Ξάπλωσα μέσα τήν πεθαμένη Κίττυ μέ τόν 
κόκκινο φιόγκο στό λαιμό. Κατέβηκα στήν αυλή κι’ άνοιξα ένα μικρό μνήμα 
σέ μιά παράμερη γωνιά. Κι’ εκεί έθαψα τήν Κίττυ μου.

—Μά δέν πέταξε στόν ούρανό ;
—’Ά! Ναί! Θάρθοΰνε μιά σειρά άγγελούδια μέ κόκκινους φιόγκους στό 

λαιμό καί θά πάρουνε άπό τό μνήμα της τήν Κίττυ μου. Καί θά τήν πάνε 
άπάνω ψηλά στόν ούρανό.

Δακρύσαμε κι’ οί δυό ένα παχύ δάκρυ.
Ή θεία Εύδοκία στό διπλανό μας σπίτι κάποτε πέθανε καί πήγε στούς 

ούρανούς.
"Ήταν μιά κοντή γρηούλα μέ κατσαρό άσπρο μαλλί καί μιά μικρή καμπού

ρα στή ράχη. "Ολη μέρα έπαιζε μέ τά παιδιά τής γειτονιάς. ’Έμπαινε στήν 
αύλή καί τούς μοίραζε καραμέλες. "Υστερα καθόταν μαζί τους κι’ έπαιζε μέ 
τόν άμμο τους. ’Έφτιαχνε σπίτια, φούρνους, καλύβια.

Μιά μέρα ή θεία Εύδοκία ήρθε στήν αύλή μας. Σ’ ένα κουτί μουχε φυλαγμένο 
ένα δίσκο μέ φλυντζάνια καί πιατάκια.

—Είναι τό δώρο μου, μοΰ λέει. Ξέρεις, σήμερα γιορτάζω. ’Έχω τά γενέ
θλιά μου.

—Χρόνια πολλά, θεία Εύδοκία, τής λέω. Ή Παναγίτσα τής έκκλησιάς 
νάναι μαζί σου.

—Καμπούριασα άπό τά χρόνια. Μά εϊναι ώραία ή ζωή. Δέν εϊναι ;
—Πολύ ωραία, θεία Εύδοκία. Τί νά σού δώσω γιά τή γιορτή σου δέν 

ξέρω.
— "Ενα φιλάκι.
Τή φίλησα. Ή θεία Εύδοκία είπε «εύχαριστώ» κι’ έφυγε κατασυγκινημένη.
Σέ λίγες μέρες πέθανε ξαφνικά. Έκεϊ πού καθόταν πρωί - πρωί στό λιακω

τό της νά πιή καφέ έγειρε τό κεφάλι στό τραπέζι καί πέθανε.
Δέν αφήσανε τά παιδιά νά πάνε κοντά στή χλωμή θεία Εύδοκία.
Τής έστειλα λουλούδια. Ό πατέρας τά πήρε, λέγοντας πώς δέν κάνει νά 

πάμε εμείς τά παιδιά.
—Θάρθη ένας χρυσός άητός νά πάρει τή θεία Εύδοκία στούς ούρανούς.
Έτσι εϊπε ό πατέρας.

10 τού Μάρτη. — Μόλις ξύπνησα βρήκα ένα δέμα σέ άσπρο διάφανο χαρτί 
δίπλα στό μαξιλάρι μου. Τεντώθηκα λίγο άπό τήν έκπληξη.

—Κάτι σού έστειλε ή θεία Εύδοκία άπό τόν ούρανό. Εϊδε λέει τήν Κίττυ 
κι’ έμαθε πώς εϊσαι εδώ.

—Καί πώς τώξερε ή Κίττυ ;
—Τής τώπα πρίν πεθάνει: «Κίττυ μου, ζήσε νά σέ πάω νά δής....» καί 

γέμισε δάκρυα ή άσπροφορεμένη άδερφή.
Ξετύλιξα τό δέμα. "Ήταν ένας κίτρινος δίσκος μέ ποντικάκια μαύρα, 

τέσσερα πιατάκια καί τέσσαρα φλυντζάνια κίτρινα μέ μαύρα ποντικάκια.
—Μά εϊναι τρέλλα, εϊναι τρέλλα.

—Τί θά πής ;
—Ά! Εύχαριστώ. ’Όχι. Θά βάλω στήν προσευχή μου τή θεία Εύδοκία 

καί τήν Κίττυ. Ό Θεός ό παπούλης θ’ άκούσει τήν παράκλησή μου καί θά 
τις περιποιείται όπως εμένα ό πατερούλης. Ξέρεις ό Θεός εϊναι σάν τόν πατέρα. 
Λίγο πιό γέρος μέ άσπρα μαλλιά. Μά καί τού πατερούλη άρχίσανε ν’ άσπρί- 
ζουν τά μαλλιά. Λέει ή μητέρα «άπό τό διάβασμα». Έγώ λέω «άπό τήν 
άγάπη». Ό Θεός άγαπά όλο τόν κόσμο, κι’ εμένα. ΓΓ αύτό εϊναι όλόασπρα 
τά μαλλιά καί τά γένια του.

—’Αγαπάς τό Θεούλη μας ;
—Άμέ. Κάθε λίγες μέρες πηγαίναμε στή Φανερωμένη μέ τή μητέρα. Έκεϊ 

παρακαλούσαμε τόν Θεό καί τήν Παναγία νά μάς άγαπά. Κι’ έγώ πάντοτε 
άκουα μιά φωνή νάρχεται πέρα άπό τούς θόλους: «Μά πάντοτε σάς άγαπώ». 
Δέν άγαπά όλους ό Θεός ;

—’Έ, όχι κι’ όλους. ’Αγαπά τούς άταχτους ;
—Τούς άγαπά. Επιμένω.
—Καί πώς τό ξέρεις ;
—Νά, ό πατέρας. "Οταν κάνω κάτι μέ τιμωρεί, άλλά νοιώθω πώς μ’ 

άγαπά.
—’Έχεις δίκαιο. Ό Θεός άγαπά όλο τόν κόσμο.
Πέρασα μιά εύκολη μέρα.

11 τού Μάρτη. — Φοβόμουνα κάποτε τά ποντίκια. ’Έτυχε όταν είμαστε 
έξοχή στή Λάπηθο νά δώ μιά νυφίτσα άγριωπή. Άπό τότε τό ποντίκι δέν 
ήταν ένα χαριτωμένο σταχτόμαυρο πραμματάκι μέ μεγάλα εύκίνητα μαύρα 
μάτια.

Κάποτε όμως τ’ άγάπησα.
Μιά νύχτα ή μητέρα μ’ ετοίμαζε νά κοιμηθώ. Δέν τελειώσαμε τήν προσευ

χή μας κι’ άκούσαμε τόν πατέρα άπό τό δωμάτιό του νά φωνάζει.
— "Ενα ξύλο, μιά σκούπα.
—Τί συμβαίνει, Θεέ μου ;
—Ποντίκι.
—Μάς τρόμαξες.
—Φέρε, σού λέω, μιά σκούπα σκληρή.
Ή μανούλα μέ κρατούσε στήν άγκαλιά της. Μπήκαμε στό δωμάτιό τους. 

Ό πατέρας άρπαξε τή σκούπα κι’ άρχισε τό κυνηγητό.
—Βάλε τό παιδί στό κρεβάτι. Καί παραμέρισε. Νά κουνιέμαι έλεύθερα.
—Καλά, μή φωνάζεις. Ποντίκι εϊναι.
Νάτο! Καθόταν στή γωνιά καί κοιτούσε προκλητικά. Χόπ! ό πατέρας 

τό βαροΰσε μέ τή σκούπα. Τρεχάλα τό λαστιχένιο ποντίκι έφευγε άλλού. 
Γονατούσε ό πατέρας στό ροζ χαλί. Ανακάτευε τόν τόπο κάτω άπό τά 
κρεβάτια. Νάτο! Τό ποντίκι δίπλα στό πόδι τού κρεβατιού. Άνέμιζε 
ό πατέρας τή σκούπα καί βαρούσε. Τό ποντίκι γλυστρούσε.

—Θά μού γδάρεις τά κρεβάτια, εύλογη μένε, φώναζε ή μητέρα.
—Τί θά κάνω ; Νά τού δώσω καί τσιγάρο ;
Γέλασε ή μητέρα.
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’Εγώ ξεθάρρεψα καί προχώρησα στην άκρη τοΰ κρεβατιού. Νά φοβηθώ 
ένα τόσο δά πραμματάκι ;

Τό κυνηγητό βάσταξε πολλή ώρα. Μιά στιγμή ό πατέρας γαντζώθηκε 
άπό τό πόμολο τοΰ ντουλαπιού. Τό ένα φύλλο άνοιξε. Ό πατέρας λευτε
ρώθηκε καί όρμησε άκάθεχτος εναντίον τοΰ ποντικιοΰ. Πάλι τό ποντίκι τοΰ 
ξέφυγε. Μ’ ένα γοργό σύρσιμο χάθηκε τό ποντίκι μες τό ντουλάπι τοΰ τοίχου.

—Αύριο θά βάλω τή φάκα. Σέ κανονίζω, εύγενή μου ξένε, λέει ό πατέρας.
Είδε ό ένας τόν άλλο. Καί υστέρα ξεκαρδιστήκαμε στά γέλοια κι’ οί τρεις. 

Άπό τότε δε φοβόμουνα τά ποντίκια. Μ’ άρέσανε οί χαλκομανίες μέ ποντίκια. 
Μ’ άρέσανε τά βιβλία μέ εικόνες ποντικιών. Τώρα μ’άρέσουνε καί τά δώρα 
τής θείας Ευδοκίας καί τής Κίττυ.

’Έκοψα μικρά-μικρά χαρτάκια καί γέμιζα τά φλυντζάνια. Τά ταχτοποι
ούσα στό δίσκο. 'Ύστερα πρόσφερα στή μανούλα καί στόν πατέρα. Τ’ άλλο 
ένα στό θείο 'Όμηρο. Τό τελευταίο ήταν γιά μένα.

—Πατερούλη! Γιά σένα αύτό.
—Εύχαριστώ, παιδάκι μου.
—Μητερούλα! τό δικό σας.
—Μέ καταγοητεύεις μέ τόν εύγενή σου τρόπο. Μπράβο.
—Θείε "Ομηρε. Τελευταίος μέ τό πιό πολύ.
—Πώ! Πώ! άγάπες (κι’ έσκασε στά γέλοια).
—’Έ, τώρα καί γιά τόν εαυτό μου.
—Σοΰ επιτρέπουμε.
—Γιατί ; Έγώ δέν είμαι ή νοικοκυρά ;
—Άπό συνήθεια μιλήσαμε έτσι, λέει ό πατέρας.
—Παρακαλώ, είμαι αύτεξούσια. Σάς άγαπώ καί σάς σέβομαι. Όχι 

όμως επεμβάσεις. Καί μάλιστα μπροστά στόν κόσμο.
—Γιατί εμένα μέ θεωρείς.... κόσμο ; Λέει ό θείος 'Όμηρος μέ δικαιολογημένη 

πικρία.
—’Όχι, θείε. Ό λόγος τώφερνε έτσι. Τούς έφιστώ τήν προσοχή.
'Όλοι μας ξεκαρδιστήκαμε στά γέλοια.
Βαθιά μου όμως πειράχτηκα.
Θάθελα νά μεγαλώσω. Νά πάρω τό σπίτι τής μάνας μέ τά εύρύχωρα 

δωμάτια καί τό μεγάλο κήπο. Θά δεχόμουν τούς ξένους μου. Θά διέταζα 
τήν ύπηρεσία γιά τό μαγείρεμα καί τήν ταχτοποίηση τοΰ σπιτιού. Θάφτιαχνα 
τά γλυκά καί θά τά.....  δοκίμαζα όταν θάθελα.

—Καί ή μητερούλα πού θά πάει νά κατοικήσει ; λέει μιά φωνή άπό τήν 
σκιερή γωνιά.

—Στό σπίτι τής μητέρας της. Ό καθένας στό σπίτι τής μητέρας του.
—Καί ό πατέρας ;
—Αύτός θά μείνει μαζί μου.
—Καί ή μητέρα τί θά γίνει δίχως τόν πατερούλη ;
—’Ζΰύ! μή μοΰ τό λές. Αστειεύομαι. Ή μητέρα θά μείνει κοντά μου καί θά 

μέ βοηθεϊ.
Νύχτωσε. Τό γαλάζιο φώς άναψε καί γέμισε ό τόπος γαλάζιους ίσκιους.

12 τοΰ Μάρτη. — Ξύπνησα μέ ένα φώς μές τήν καρδιά μου. Τό κεφάλι μου 
ήταν βαρύ μά άπό τό φώς άλάφρωσε κι’ αύτό. Πίσω άπό τό στομάχι άντιλαμ- 
βανόμουνα τό τρεμούλιασμα τής φλόγας. Περπατούσε μιά διάχυτη λαχτάρα 
στό σώμα μου.

Μπήκε ό καθηγητής μέ δυό γιατρούς καί δυό άδερφές. Πίσω ερχόταν 
λίγο χλωμός ό θείος "Ομηρος. Μιά στιγμή σταμάτησε στό φύλλο τής πόρτας 
κι’ έμεινε έξω.

—Καλημέρα, άρχοντούλα μου. Ποιός στις χαρές σου σήμερα. ’Έχουμε 
κάτι ομορφιές.... λέει ό καθηγητής καί μοΰ τσιμπά τό μάγουλο. Δέ θά μαζέ
ψουμε τό μούτρο σάν τό δαμάσκηνο. Έ ; Μιά ένεσούλα στό μεράκι. Τσιό! 
καί τελειώνει. Εμπρός, άδερφή.

Σηκώσανε τις κουβέρτες καί μοΰ μπήξανε τή βελόνα.
-Ουφ!
—Τελείωσε. Τσίμπημα κουνουπιού. "Εχετε κουνούπια στόν τόπο σας ;
—Πού τσιμπάνε τή νύχτα ;
—Ναί!
—ΚΓ άφήνουνε κόκκινες κηλίδες στό δέρμα ;
—Ναί! ναί!
— Ε! εχουμε.
—Τό μάντεψα. Άμέ!
—Πώς τό μαντέψετε ;
—Αφού περιγράφεις, κουτό μου, τό τσίμπημα.
—Παράξενο.
—Λοιπόν άν σούλεγα μιά. .. σπουδαία είδηση τί θάκανες ;
—Θάβαζα τά κλάματα.
—Γιατί ;
—Νά δείξω πώς έχω καρδιά. Ή μητερούλα όταν άκουε μιά σπουδαία 

είδηση έβαζε τά κλάματα.
—Μά έγώ θέλω νά βάλεις τά γέλοια καί νά μέ.....  φιλήσεις.
—’Άν τό θέλετε, ευχαρίστως.
—Δόχτωρ "Ομηρος!
—Στή διάθεσή σας, κύριε καθηγητά, λέει ό θείος "Ομηρος πού μπήκε καί 

μάς πλησίασε. Κορούλα ;
—Λέει νά βάλει τά γέλοια καί νά μάς φιλήσει. Τάχει λέει φτηνά τά φιλιά 

της. Μά αύριο πού θά μεγαλώσει, ποιός τολμά νά τής μιλήσει!
—ΤΗρθε! λέει ό θείος "Ομηρος.
—Ή μανούλα ;
—Ναί!
’Έβαλα τά κλάματα.
"Ενας-ένας μοΰ χάϊδευε τό κεφάλι καί βγαίνανε άπό τό κουτί.

—Που ναι τη, θείε "Ομηρε ;
—’Έρχεται. ’Άκου τό βήμα της.
Τό φύλλο άνοιξε. Μπήκε ή μανούλα.
—Μανούλα!
—Κορούλα μου!
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Κάθησε αριστερά μου και κρατούσε τό χέρι μου. Ό θείος "Ομηρος κάθησε 
αριστερά καί μετρούσε τό σφυγμό μου.

Μιά αδερφή μπήκε. Έπόπτευσε τά πάντα. Κοίταξε τόν θειο "Ομηρο. 
Καί ύστερα έφυγε ικανοποιημένη.

—Είσαι μιά χαρά, κορούλα μου.
—Και θά βγω σέ λίγες μέρες. Θά πάμε στό ζωολογικό κήπο καί τούς 

Kew Gardens. ’Έχει εκεί λουλούδια ...
—Νά πάμε καί στό τσίρκουλο στό «’Ολύμπια», θείε "Ομηρε. Τής μανούλας 

τής άρέσουνε οί παλιάτσοι, τ’ άλογα κι’ οί ελέφαντες.
—*Εχετε πάει εσείς ;
—Άμέ! ’’Ήταν, μανούλα, πέντε (ή τέσσερεις, θειε "Ομηρε ;) Καλά! πέντε 

κουρελήδες. Ό ένας φορούσε μιά φανέλα άσπρη μέ κόκκινες λουρίδες, κι’ ένα 
πλατύ παντελόνι χακί πού κρεμόταν άπό τούς ώμους του καί δυο μακρυά 
μυτερά παπούτσια. Τό πρόσωπό του ήταν μπογιατισμένο άσπρο καί κόκκινο. 
Ό άλλος ήταν ένας κοντούτσικος μέ λερωμένα ρούχα, σκισμένα εδώ κι’ έκεϊ. 
Κι’ οί άλλοι φορούσαν.... δέ θυμάμαι καλά-καλά. ’Άδειαζε ό ένας πίσω στόν 
άλλο κουβάδες νερό. Λάσπωσε ό τόπος κι’ όταν πηγαίνανε νά περπατήσουν 
γλυστροΰσαν καί πέφτανε χάμω. Μά ό πατερούλης τί γίνεται ;.....

—Λέει νά κανονίσει τις δουλειές του καί θάρθή κι’ εκείνος. Τώρα σού στέλλει 
χίλια φιλάκια.

—Μά γιατί νάρθή ; ’Αφού θά πάμε εμείς.
—’Άν άργήσουμε.
—Μπορεί νάναι άσχημος ό καιρός καί νά μήν πετάνε τ’ άεροπλάνα, λέει ό 

θείος "Ομηρος.
—Πάμε μέ τό βαπόρι.
—Ζαλίζεται ή μαμά σου, λέει πάλιν ό θειος "Ομηρος.
—Καλά.
—Δέ ρωτάς γιά τ’ άδερφάκι σου ;
—Τ’ άγαπάς, μανούλα ;
—’Εσένα περισσότερο. Έσύ ’σαι ή μεγάλη μας, ή πρώτη. Κι’ εσύ θά μέ 

βοηθάς νά τό περιποιόμαστε. Κι’ έσύ πρέπει νά τό προστατεύεις, όπως 
μάς προστατεύει ό πατερούλης. Κι’ όταν λείπω άπό τό σπίτι έσύ θά είσαι 
ή κυρία καί ή δέσποινα.

—Αύτά πού λές μέ καθυσυχάζουν, μητερούλα. Γιατί εδώ πού τά λέμε 
σέ είχα παρεξηγήσει. Καί τόν πατέρα άκόμα.

—Γιατί, κορούλα μου;
— "Ολη τή μέρα κοιτούσανε αύτόν. ’Εγώ έπρεπε νά μένω στή γωνιά 

ήσυχη καί φρόνιμη. Αύτός φώναζε ; Έτρέχετε κοντά του. Φώναζα εγώ ; Μού 
θυμώνετε.... όλο σας τό μυαλό ήτανε σ’ αύτόν. ’Εγώ ήμουν πιά δεύτερη 
σέ όλα. Κι’ όμως γεννήθηκα πρώτη. Κι’ ήμουν ή πρώτη πού σάς έδωσα 
τις μεγάλες χαρές.

—Κουτό πλασματάκι, αύτά είναι γεννήματα τού κεφαλιού σου. Ό 
άδερφός είναι τόσο βρέφος πού δέν ξέρει μήτε νά φάει μήτε νά πιει. Θά πρέπει 
νά τόν βοηθάνε. Καί τόν βοηθώ εγώ. Κλαίει καί φωνάζει γιατί δέν ξέρει 
σάν εμάς νά μιλά. Γι’ αύτό κάνει όλη αύτή τή φασαρία νά πάμε κοντά του.

— "θύστε μ’ άγαπάς μητερούλα ;
—Σ’ άγαπώ. Καί σ’ άγαπώ περισσότερο άπ’ όλο τόν κόσμο.
—Τώξερα, μητερούλα. Πόσο εύτυχισμένη είμαι!
"Ενα φτερό πέρασε μέσα άπό τό κεφάλι μου. Τό πρόσωπο τής μητέρας 

θόλωσε. Τό στενό μου κουτί έγειρε πρός τό μέρος μου.
Ζαλίστηκα.
Ειδοποιήθηκε ή άδερφή. Μού δώσανε κάτι πικρές σταγόνες σέ λίγο νερό.

Μιά άλλη άδερφή μού πέρασε μιά ένεση στ’ άλλο ποδάρι.
—Είσαι καλύτερα ; λέει ό θείος "Ομηρος.
—Λίγο βάρος στό κεφάλι. Καί κάτι πού σφίγγει τό στήθος μου.
—Μή μιλάς.... νά ήσυχάσεις.
—’Όχι! είναι καλύτερα ό σφυγμός. Είναι ή συγκίνηση. Ή συγκίνηση 

κουράζει πάντα.
—Ό κύριος καθηγητής, λέει μιά άδερφή, σάς παρακαλεϊ νά περάσετε άπό 

τό γραφείο του. Σέ δέκα λεπτά φεύγει. Θέλει καί τή μητέρα.
—*Έ! Νά πηγαίνουμε. Θάρθή ή μανούλα αύριο.
—Μά  δέ θά τής βάλουνε ένα κρεβάτι στό κουτί μου ; Νά! εκεί στή 

γωνιά.
—Δέν έχουμε άλλα στρώματα, λέει ή άδερφή. Μόλις οικονομήσουμε ένα 

θά τά κανονίσουμε.
—Νά μάς άγοράσει ένα ό θείος "Ομηρος. Σέ παρακαλώ, θείε Ομηρε. 

Κάνε μου τή χάρη.
—Μά  νομίζω πώς λείψανε τά κρεβάτια άπό τήν άγορά. Λένε πώς 

τήν άλλη εβδομάδα θά φτιάξουν άρκετά γιά νά μή λείψουν ποτέ.
—’Ήρθανε οί μανούλες τών παιδιών καί τ’ άγοράσανε ; Τί άτυχία!
—Μπορεί. Πάντως θά μένει σπίτι μου. Θάρχεται κάθε μέρα νά τά λέτε.
—Ναί, κορούλα μου, μήν άνησυχεϊς. Αύριο θά σού φέρω καί τά δώρα.

"Ενα σωρό άπ’ όλους.
—Μανούλα.
-τί ; , ,
—Θέλω νά μού φέρεις κάτι γιά τήν άδερφή. Είναι δυστυχισμένη. Τής 

πέθανε ή Κίττυ, τό μαύρο της γατάκι. Καί.....  δέ θά θυμώσεις, μανούλα ;
—’Όχι, κοριτσάκι μου.
—Μιά μεγάλη γλάστρα μέ πολλές άνεμώνες.
—Γιά ποιόν ;
—Γιά τό γαλάζιο άγόρι. Είναι σ’ ένα μεγάλο θάλαμο. Γνωριστήκαμε 

στό διάδρομο. Καί μού έστειλε ύστερα μιά γλαστρίτσα μέ κόκκινες άνεμώνες.
— "Ο,τι θέλεις, κορούλα μου.
Φιληθήκαμε.
Τό στενό μου κουτί πλάτυνε. ’Έχει ένα άγέρα φώς. Τό μυαλό μου γεμισε 

φτερά κΓ είμαι εύτυχισμένη.

13 τοΰ Μάρτη. — Κοιτούσα τό χαμηλό ταβάνι τού κουτιού μου. Σ’ ένα 
σημείο ήταν ένας μεγάλος ρόζος τοΰ ξύλου. Τόν έπιασε καλά ή μπογιά μά 
πάλι φαινόταν.
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Ξαφνικά τό ταβάνι άρχισε νά πηγαινοέρχεται. Ύστερα έγινε διπλό 
ταβάνι, δυο φύλλα πού κουνιόνταν παράλληλα μέ μιά ασαφή ζοφή γραμμή 
μικρού πλάτους άνάμεσά τους.

Στό μεταξύ στά χέρια και στά πόδια μου ένοιωθα ένα μικρό κλονισμό. 
Περασε ένας σπινθήρας και τεντώθηκαν σάν τό σκοινί πού δένουν στήν αυλή 
γιά άπλωμα. Ή ραχοκοκκαλιά μου τεντώθηκε σάν τό δοξάρι. "Ενα σφογγά- 
ρι με ζεστό νερό ξεκίνησε άπό τήν κοιλιά μου, άλειψε τό στομάχι και τό στήθος 
μου καί γαντζώθηκε στό λαιμό μου.

Υστερα όλο μου το σώμα χόρευε, κάθε ϊνα τό δικό της χορό. ΤΗταν ένα 
άσυντόνιστο μαλλιοτράβηγμα των στοιχείων.

Μαύρισε ή σκέψη μου. Καί μπήκα σ’ ένα άβέβαιο κλίμα, μέσα σέ σύγνεφα, 
ομίχλες, άνέμους, σπασμένα χέρια, πυρκαγιές.....

Ξαναγυρισα στο συνηθισμένο μου στενό κουτί μέ τό άκίνητο ένα ταβάνι. 
Γύρω στό κρεβάτι μου ήτανε έξη μάτια γεμάτα προσήλωση.

Ημουν μουδιασμένη. Οπως τό δέντρο υστέρα άπό θύελλα, πού τό 
παίδεψε πολύ. Τό λογικό μου είχε μιά πρωτόγνωρη γιά μένα θολούρα. 
Δέν ήταν ή θολούρα τοΰ πυρετού. Κάτι σάν τό σπασμένο.

—Να καθήσει μια κοντά της, λέει μιά φωνή. Μόλις άρχίσει σπασμούς... 
άν καί δέν τό πιστεύω τώρα, παρά μετά τήν άποβολή τού φαρμάκου....!

14 τοΰ Μάρτη. — Οί φωνές όταν μιλούν δίπλα μου σάν ν’ άκούονται πέρα 
άπό τό βάθος μιας σπηλιάς.

Κοιτάζω τα πρόσωπα καί είναι μακρουλά σάν τρούλος εκκλησίας. Γύρω 
τους μαυρίζει ενα θολο στεφάνι. Τά μάτια τους έχουν δίπλα δυό άλλα θαμπά 
μάτια, πού επαναλαμβάνουν τις κινήσεις των πρώτων.

—’Άνοιξε τό στοματάκι σου. Γάλα είναι.
’Ανοίγω τό στοματοτκι μου. Κάτι χλιαρό άγγίζει τή γλώσσα μου.
Μιά μέρα χειμωνιάτικη έτσι κατά δυσμάς τοΰ ήλιου κινήσαμε άπό τό Βα- 

ρωσι να πάμε στή Λευκωσία. Στό 13 μίλι είναι ένα ύψωμα πού σοΰ δείχνει 
τό πλάτος τής πεδιάδας.

Τό αύτοκίνητο έτρεχε. Γύρω κρεμαστήκανε σά μαύρες κουρτίνες κάτι 
φοβέρα σύννεφα, πού κάθε λίγο πετοΰσε τό ένα στ’ άλλο πυρωμένα σίδερα. 
"Ενα συνταραχτικό μπουμπουνητό τσαλαπατοΰσε τόν άγέρα καί τό έδαφος.

Ό πατέρας σταμάτησε τό αύτοκίνητο.
—Βοήθα, Χριστέ καί Παναγιά μου, είπε καί σταυροκοπήθηκε.
—Θά μάς κάψει τ’ άστροπελέκι, μανούλα μου, φωνάζει πίσω ή ύπηρέτρια.
—Δάγκωσε τή γλώσσα καί μή κακομελετάς, άπαντά ή μητέρα.
Υγρή πνιγούρα παντού. Βόγγοι καί κρότοι καί σπαθίσματα φωτιάς, 

κι’ άγέρας πού γρονθοκοπούσε τά πάντα.
Κάτι τέτοιο νοιώθω στό μυαλό μου.
—Βοήθα με, "Αγιε μου Ήλία.

17 τοΰ Μάρτη. — ‘Η μητέρα μου ήρθε στενοχωρεμένη.
—Θά πάμε στοΰ θείου "Ομηρου.
—Θά πάμε ; Μά τί εύτυχία!
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—Είναι λίγο βιασμένη ή άπόφασή σου, άγαπητή μου, λέει ό θείος "Ομηρος 
πού τήν άκολουθοΰσε στενοχωρημένος κι’ αύτός. Τόπο έχουμε άσφαλώς. 
Καί θά είναι εύτυχία γιά μάς νά περιποιόμαστε καί τούς δυό. ’Αλλά πρώτα 
άπ’ όλα ή ύγεία....! Γι’ αύτή στό κάτω-κάτω ήρθετε εδώ.

—Είμαι άμετάπιστη. Μάς είπες πώς ύπάρχει κοντά στό σπίτι καρδιολόγος. 
Τόν όποιο μάλιστα σέβεσαι. Στήν άνάγκη παίρνουμε μέ τό μήνα μιά νοσοκόμα. 
Κι’ εγώ.....

—Μά ποΰ νά βρεθή έξειδικευμένη ; Πάντως δέν επιμένω. Είμαι στή διά
θεσή σας. Μά οφείλω νά σάς ύποδείξω τόν κίνδυνο.

—Θέλω νάρθώ στό σπίτι σου, θείε "Ομηρε, τοΰ λέω.
—Θά πάμε, κορούλα μου.
—Δέ θέλετε νά τηλεγραφήσουμε τήν άποψή σας στον. ! λέει ό θείος 

"Ομηρος.
—Μά είναι άπόφαση. Δέν είναι άποψη. ’Έκοψα τόσα μίλια νά μή μπορώ 

νά περιποιοΰμαι τό παιδί ;
—Μά ύπάρχουν κανονισμοί.
—Δόξα σοι ό Θεός έχουμε τό δικό μας. Θά φέρω γιατρούς άπ’ έξω. Καί 

τόν κύριο καθηγητή. Άλλ’ όχι νά στερούμε τό παιδί μου.
Ή μητερούλα μ’ άγαπά. Είναι φανερό. Συγκρούστηκε γιά μένα μέ τόσους 

άσπροφορεμένους κυρίους.
Τό σπίτι τού θείου "Ομηρου είναι άκριβώς άντίκρυ άπό τούς Κήπους τοΰ 

Κένσικτον. "Υστερα θά γλύτωνα άπό τή μονότονη πνιγούρα αύτού τοΰ 
στενού κουτιού.

Μεθαύριο θά φεύγαμε. Τί φριχτή γροθιά στό στομάχι είναι ή άναμονή..... !

18 τού Μάρτη. — ‘Η μανούλα θάρχόταν άργά τή νύχτα. ’Έτσι μέ ειδοποίησε 
ή άσπροφορεμένη άδερφή.

Είχα άντιληφθή μιά άλλαγή στήν άδερφή. Κάθε της κίνηση σφραγιζόταν 
μέ μιά τυπικότητα. Έκαμνε τό ύψηλό καί ιερό της καθήκον. ’Έλειπε όμως 
ό ιδιαίτερος εκείνος τόνος πού πλησίαζε στή στοργή.

Μέ ταχτοποιήσανε γιά επίδειξη στήν αίθουσα διαλέξεων. Μοΰ φορέσανε 
ένα άσπρο μέ κορδέλλες ούρανιές νυχτικό πού άνοιγε μπροστά στό στήθος. 
Μοΰ χτενίσανε τά μαλλιά καί μοΰ δέσανε τις δυό κοτσίδες μέ μιάκορδέλλα πίσω.

ΤΗρθε τό κρεβάτι μέ τούς τροχούς. Κι’ έκαμα πάλι μιά εύχάριστη διαδρομή 
διαδρόμων.

’Έξω άπό τήν αίθουσα διαλέξεων περίμενε άκόμα ένα κοριτσάκι. Μέ 
κοίταξε περίεργα. Τήν κοίταξα μέ κατανόηση. ΤΗταν γαλάζιο κορίτσι, 
όπως τό γαλάζιο άγόρι κι’ όπως εγώ.

—Είσαι γαλάζια ; τής λέω μέ χαμόγελο άδερφικό.
—Γαλάζια γιά τόν ούρανό, ήταν ή κοφτή άπάντησή της.
—Δέ σέ καταλαβαίνω.
—Οί γαλάζιοι άνθρωποι φεύγουνε πολύ μικροί γιά τούς γαλάζιους ούρα- 

νούς. ’Έτσι είπαν.
— "θύστε θά.....  πεθάνουμε ; Σάν τή θεία Εύδοκία καί σάν τήν Κίττυ τό 

μαύρο γατάκι ;
—ΤΗταν γαλάζιοι ;
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-’Όχι.
—Έ! εμείς θά πεθάνουμε άλλοιώτικα.
—Πώς τότε ;
’Άνοιξε ή πόρτα καί μπήκαμε στήν αίθουσα. Πρώτη εγώ.
Χιλιάδες μάτια διαπεραστικά χτυπήσανε στήν όψη μου. Ή καρδιά μου 

δούλεψε γρήγορα και κόπηκε δυό-τρεϊς φορές ή άναπνοή μου.
Χαμογέλασα. Ή εντολή τής μάνας ήταν πάντοτε νά χαμογελώ.
Κάτι είπε ένας άγνωστός μου ομιλητής. Καί τότε κατά γραμμή μέ τά 

στηθοσκόπιά τους περάσανε όλα τ’ αυτιά άπό τό γυμνό μου στήθος.
Κάποιοι μου στέλλανε ένα πονετικό χαμόγελο όταν συναντιόνταν τά 

βλέμματά μας. Δυό-τρεϊς κουνούσανε τό κεφάλι όπως οπώρα πού τήν χτυπά 
ό άγέρας. "Ενας είπε στό διπλανό :

—Πρόγνωση κακή.
—Σιωπή.
—Που νά καταλάβει τή γλώσσα μας.
—Καταλαβαίνει τόν τόνο. Γι’ αύτό είναι χειρότερο άπό ψυχικής άπόψεως.
—Προκαταλήψεις.
Πέρασαν τά όρνια άπό τό στήθος μου. Ή άδερφή κουρασμένη άπό 

άκινησία μου έκλεισε τά ροϋχα. Μετά μέ σκέπασε.
Έκεϊ πού ετοιμαζόταν νά φύγουμε έφτασε ένας χοντρός μελαχροινός γύπας, 

άργοπορη μένος.
—Ν’ άκούσω, άδερφή. Κορούλα ; ’Έχω κι’ εγώ ένα κοριτσάκι σάν έσένα.
—Γαλάζιο ;
—’Ά... ’Ά! όχι! Στήν ήλικία, λέω.
—Εύτυχώς.
—Γιατί ;
—Τά γαλάζια παιδιά πεθαίνουν ενωρίς.
—’Ανοησίες. Θά γράψω στήν κορούλα μου νά σέ προσκαλέσει τό καλο

καιράκι. Πάμε στό Λίβανο έμεϊς. "Ενα ψηλό βουνό όλο δροσιές καί κοσμική 
κίνηση.

Τό στενό μου κουτί ύποδέχτηκε τήν κουρασμένη μου επιστροφή.
Σκέφτηκα πόσο λυπηρό είναι τό πέταγμα στό μολυβί ούρανό εδώ στό 

Λονδίνο. Καί πού θά πάμε έμεϊς τά γαλάζια παιδιά ; Θάχουμε έκεϊ πάνω 
στενά κουτιά καί αδερφές νά μάς φροντίζουν ;

Καί άποκοιμήθηκα.
’Ήμουνα καθησμένη στό πάρκο μέ τούς κύκνους. Τούς έριχνα ψίχουλα 

στή λιμνούλα καί χαιρόμουν τό λύγισμα τοΰ λαιμού ν’ άρπάξουν μέ τή μύτη 
τό ψίχουλο. Ξαφνικά ένα μαλακό χέρι μέ χάϊδεψε στόν ώμο.

—Εϊνα ώρα γιά ταξίδι, μου λέει.
"Ενας άγγελος, γαλάζιος σάν εμένα άλλά πιό βαθύς στή χροιά, μέ κατά- 

λευκα φτερά άπό μεταξωτό σεντόνι κΓ ένα μεγάλο γαρούφαλλο στό άριστερό 
του χέρι στεκόταν δίπλα μου.

— Πού θά πάμε ;
— Στούς στοργικούς ούρανούς.
— Γιατί στοργικούς ;
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—Γιατί έκεϊ δέν ύπάρχει πυρετός, πνιγούρα, πόνοι, θολούρα τοΰ μυαλού, 
κομάρα καί.... σπασμοί.

—Τό χρώμα τοΰ δέρματος ;
—Γίνεται ροδοκόκκινο.
—Τότε γιατί έσύ είσαι βαθιά γαλάζιος ;
—Γιατί ήρθα στή γή. Μόλις ψηλώσουμε λίγο θά ροδοκοκκινίσουμε κΓ οί 

δυό.
—Καί πώς θά πετάξω ;
—Σού έφερα δυό μικρά άσπρα φτερά.
’Έβγαλε κάτω άπό τό χιτώνι του ένα μπόγο κιτρινωπό. Τόν τοποθέ

τησε πάνω στό πράσινο χορτάρι. Πήρε άπό μέσα μέ προσοχή τά δυό φτερά 
καί μοΰ τά κόλλησε στόν ώμο. Ξαναμάζεψε τόν μπόγο καί τόν έχωσε κάτω 
άπό τό χιτώνι του.

—Πάμε.
—Πάμε.
Μέ πήρε άπό τό χέρι. Μοΰ χαμογέλασε. Καί φράπ! άνοιχτήκαμε στό 

γαλάζιο άγέρα.
Πετάξαμε λίγη ώρα. "Υστερα στρίψαμε δεξιά καί τραβήξαμε πρός τόν 

ήλιο. Τά φτερά μας κοκκίνισαν. ’Αγγίζοντας τήν παλάμη στό πρόσωπο 
ένοιωσα μιά ροδοκόκκινη έξαψη.

—Ροδοκοκκίνισες, μοΰ λέει ό άγγελος.
—Κι’ έσύ. Πώ πώ! σάν τό καφτό αίμα είναι τά μάγουλά σου.
—Καί πώς σού φαίνεται ή άνάσα ;
—Εύκολη! Πόσο καιρό έχει ν’ άναπνεύσω έτσι! Μά τί είναι έκεϊνο τό 

πορτοκάλι κάτω ;
—Ή γή.
—Πού ζοΰσα ;
—Πού ζούσαμε.
—Γιατί έζησες κι’ έσύ στή γή ;
—Άμέ! Μά ύστερα χάλασε ή καρδιά μου κι’ έγινα γαλάζιος. Είχα όμως 

τόσο θάρρος καί ύπομονή καί τόση έλπίδα στόν Πανάγαθο Θεό, πού όταν 
μέ φέρανε στόν ούρανό διάταξε νά γίνω άγγελος γιά τά γαλάζια παιδάκια. 
Ά! Φτάσαμε κι’ όλας.

Ήταν μιά ολόχρυση καγκελωτή πόρτα. Όλόγυρά της στριφογύριζαν 
φιδωτοί κΓ αγκαθωτοί ήλιοι, πού διαρκώς γελούσανε.

—Θεία Εύδοκία ;
—Κορούλα μου.
—Πούναι ή Κίττυ ;
—Τό γατί ; Μά σέ περιμένει. Καλώς όρισες έδώ στόν κόσμο τ’ ούρανοΰ.
Μέ πήρε άπό τό χέρι. Χτύπησε ένα διαμαντένιο χτυπητήρι κι’ άνοιξε 

ή χρυσή πόρτα. Μπήκαμε.
Γύρισα νά δώ τόν έξω κόσμο.
Ή μητέρα άμίλητη στεκόταν μακρυά κι’ άπλωνε πρός έμέ τά χέρια της.
—Μητερούλα....
Ξύπνησα. Τά δυό μάτια τής μητέρας μέ κοιτούσανε μέ χαρά.
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— Εδώ μαι, κοριτσάκι μου. Είμαι άπό ώρα άλλα κοιμόσουνα μου λένε. 
Κι’ είχες μιά άγγελικότητα στό προσωπάκι σου.

Ημουν στόν ουρανό, μητέρα. Είδα τη θεία Ευδοκία. Μέ πήγαινε στήν 
Κίττυ, τή μαύρη γατούλα.

19 του Μάρτη, Τραβήξαμε τή μενεξεδιά, λίγο ξεθωριασμένη κουρτίνα. 
Τό τζάμι είχε χνώτο πολύ καί ήταν θαμπό. Ή μανούλα μ’ ένα άσπρο πανί 
τό σφόγγισε.

Από τό κρεβάτι μου είδα ένα πράσινο χρώμα πιό κάτω άπό τό μολυβί 
ουρανο. Τά πανύψηλα δέντρα τών κήπων άντίκρυ μας άρχίσανε νά γεμίζουν 
πράσινο φύλλωμα.

—Είμαστε πια στού θείου Όμηρου, λέω στή μανούλα.
—Σ’ ένα δωμάτιο μέ ωραία θέα.
—Κι όχι ένα κουτί μέ μιά λουρίδα μολυβί ούρανό καί μιά μαυρισμένη στέγη 

μέ δυό καμινάδες.
—Ποσο θά πειραζοσουνα εκεί μέσα! Είχες τόσο συνηθίσει στόν άνοιχτό 

χώρο καί τό χρώμα. Μά έπρεπε. Τό άπαιτουσε ή ύγεία σου. Καί πρώτα 
άπ’ όλα ή ύγεία. ’Έ ;

—’Όχι! πρώτα άπ’ όλα ή μανούλα.
—Καί ό πατεράκης ;
—Κι’ αύτός.
—Καί τ’ άδερφάκι τό μικρούλι ;
—Μά..... Κι’ αύτό, μανούλα μου.

Τώρα θάμαι κοντά σου εγώ. Θάρχονται όλοι οί μεγάλοι γιατροί νά σέ 
κοιτάζουν.

—Μά έχει τόση μεγάλη άνάγκη άπό γιατρούς καί περιποιήσεις ένα γαλάζιο 
παιδί ; Α! ναί! Σέχασα. Τό γαλάζιο άγόρι λέει πώς όλα τά γαλάζια 
πλάσματα φεύγουνε ενωρίς γιά τούς γαλάζιους ούρανούς. Θέλεις νά μέ 
κρατήξεις πιό πολύ καιρό κοντά σου ;

—Μα τι είναι αύτες οί άνοησίες, κορούλα μου. Τότε οί ροΰσοι μέ τά 
κόκκινα μαλλια και το παρδαλό δέρμα πρέπει νά φεύγουν γρήγορα γιά τόν 
ήλιο του ηλιοβασιλέματος. Οί μελαχροινοί νά τούς τρώει ή νύχτα ή μελαχροινή. 
Νά πάψεις νά λές καί προ παντός νά σκέφτεσαι άνοησίες.

—Αφού τό λές εσύ, μανούλα, τό πιστεύω.
Μπήκε ή γυναίκα του θείου "Ομηρου. Είναι μιά ξανθή ’Εγγλέζα μέ 

ματογυάλια. Κοιτάζει συνεχώς δεξιά κι’ άριστερά καί διορθώνει τά πάντα. 
Οταν,συναντηθούν τά βλέμματά της μ’ άλλα βλέμματα χαμογελά ύποχρεω- 

τικά. ’Αντιλαμβάνεσαι πώς έχει τό πάθος τής νοικοκυρωσύνης. Κι’ ότι 
άγαπά τή ράτσα τ’ άντρός της.

—Καλημέρα. 'θϋραία μέρα, έ ;
—Δέ βρέχει. Καλημέρα.
—Καλημέρα, θεία ’Εγγλέζα. Σάς πειράζει νά σάς φωνάζω έτσι ;
—Γιατί νά θυμώσω ; ’Άν σέ φωνάζω «καλημέρα, Έλληνοπούλα μου» θά 

θυμώσεις ;
—Τί καλή πού εϊσαστε, θεία ... ’Εγγλέζα! ’Αλλά μέρα καλή δέν είναι αύτή.

—’Όχι! όχι! είναι μιά άξιαγάπητη μέρα.
—Νόρθής στόν τόπο μας, άγαπητή μου. Ό ήλιος όλη μέρα ζεσταίνει 

ένα γαλάζιο ούρανό καί μιά πρόσχαρη γή. ’Έχουμε τόσο καλές μέρες πού 
δέ συζητάμε πια τόν καιρό. Συζητάμε τις άσχημες μέρες καί βροχερές, γιατί 
μάς ενδιαφέρουν γιά τή γεωργία.

—Ναί μου τό λέει ό "Ομηρος. Παρακουράστηκε μέ τό συννεφιασμένο μας 
ούρανό καί τή συνεχή κλεισούρα....

—Νά κάνετε ένα ταξιδάκι.
—Λέμε άργότερα νά πάμε ένα μήνα στή Γαλλία. Είναι ή άδυναμια μου. 

Ό "Ομηρος άγαπά περισσότερο τήν ’Ιταλία. ’Εκεί βλεπεις έκαμε δυό-τρία 
χρόνια ώς αιχμάλωτος πολέμου. Εϊχε όμως ελευθερία καί κυκλοφορούσε 
ώς γιατρός σέ μιά εύρεία περιφέρεια.

—Τί θά πή αιχμάλωτος, μητερούλα ;
—Νά είσαι καλά — όχι άρρωστη — καί νά σ’ έχουν κλεισμένο σ ένα στενό 

κουτί. ’Ή σέ μιά αύλή μέ ψηλούς τοίχους καί σπασμένα γυαλιά φυτευτά 
στή μυτερή κορυφή τού τοίχου. ’Ή σ’ ένα άπλωμα που γύρω-γύρω τό 
τριγυρίζουν άγκαθερά συρματομπλέγματα.

—’Έτσι ήταν ό θείος "Ομηρος ; Πωπώ!
Πόσο ένοιωθα άνετα! Ή φυσική ζωή τού σπιτιού.

20 τού Μάρτη. — Στό λαιμό μου σά νά βλαστήσανε χιλιάδες ξεράγκαθα. 
Περνούσε ό άγέρας τής άνάσας μου καί τά κουνούσε νά μέ γδέρνουν.
Τό σάλιο μου σάν τό καφτό λάδι άλειφε τις πληγές άπό τ’ άγκάθια.

Μιά πλάκα βαρύ σίδερο πίεζε τό κεφάλι μου. Τ’ άνοιγόκλεισμα τού στήθους 
μου ήταν δύσκολο, όπως μιά πόρτα άλάδωτη πού τρίζει στ’ άνοιγόκλεισμα.

Μουβαλε ή μητέρα θερμόμετρο στό στόμα. Ό θειος "Ομηρος καθόταν 
στή γωνιά στενοχωρεμένος. Ή ’Εγγλέζα γυναίκα του εϊχε μπλεγμένα τά 
δάχτυλα κι’ άκουμπισμένο τό πλέξιμο στό στόμα της δίπλα του.

—Τριανταεννιάμιση.
Ό θείος "Ομηρος ήρθε κοντά. ’Έβγαλε άπό μιά τσαντίτσα ένα διάφανο 

μακρύ εργαλείο πού στήν άκρη του έφεγγε ένα μικρός λαμπτήρας.
—’Άνοιξε τό στόμα σου. 'όύραϊα. ’Ήρεμα. Βλέπω, μοΰ λέει.
—Τί βλέπεις ; ρωτά ή μητέρα άνήσυχη.
—Άμυγδαλϊτις. Στή μιά πρησμένη άμυγδαλή προβάλλουν μικρά στίγματα 

πύο.
—Τί θά γίνει τώρα ;
—Θά περάσουμε μιά πενικιλλίνη. "Υστερα βάλτε ζεστά γύρω στό λαιμό. 

Νά τής φτιάξουμε ζεστό γάλα ή τσάϊ. Αύριο θά φωνάξουμε τόν καρδιολόγο 
γιά τά περαιτέρω.

Σκούπισε τό εργαλείο καί τό τοποθετούσε.
Ή μητέρα τό ρώτηξε.
—Νά τηλεγραφήσουμε τού πατέρα ; ’Ή δέν είναι σοβαρό.
—Στήν ιατρική όλα εϊναι καί δέν εϊναι σοβαρά. Έξαρτάται άπό τά 

μικρόβια καί τόν οργανισμό. "Υστερα είναι καί ή δύναμις τού Θεού. Αύτή 
άξίζει περισσότερο άπό καθετί.
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Ή ερώτηση τής μητέρας μέ πείραξε, "ώστε έχω κάποιο κίνδυνο ώρα τήν 
ώρα Δέν υπάρχει άσφάλεια ; Μπορώ ν’ άντέξω τή λίγη άγάπη. Μά δέ 
μπορώ ν άντέξω τή λίγη άσφάλεια. Λένε πώς ή ζωή έχει ένα σωρό κινδύνους 
που καιροφυλαχτούν γύρω στά θάμνα. "Υστερα είναι αυτά τά επίμονα 
άγνωστα μάτια.

21 του Μάρτη. — Είναι ή τρίτη πιά μέρα πού παλαίω. Τ’ άγκάθια δέ 
λιγοστέψανε. Το σάλιο είναι ακόμα καφτό μές τήν ξηρασία τοΰ λαιμού μου. 
Μια δυσάρεστη απόπνοια νοιωθω ποτε-πότε νάρχεται άπό τό στόμα μου. 
Δυσκολεύομαι να καταπιώ. Θαρρείς τά πάντα, σάλιο, τσάι, κρέμα, εμποδί
ζονται να κατεβοΰν στόν λαιμό μου, γιατί κάπου σκαλώνουν. Υπάρχει κι’ 
ένας ζεστός πονοκέφαλος μπροστά στό μέτωπό μου. Καί πολλή δυσκολία 
ζωής.

Ο θείος Ομηρος με τον γείτονά μας καρδιολόγο μιλάνε στό διπλανό 
δωμάτιο. Ή μητέρα έχει μισάνοιχτη τήν πόρτα γιά ν’ άκούει τήν ομιλία 
τους. Είναι μιά περιέργεια άπολύτως δικαιολογημένη. ’Άνοιγμα νά δής 
τό μέλλον τής καρδιάς σου.

—Νομίζω, λέει ό γείτονας καρδιολόγος, πώς έχουμε τόν κίνδυνο ώρα τήν 
ώρα. Είναι εύκολη πιά ή εγκατάσταση μικροβίων στήν καρδιά.

—Πάντως θα δούμε στο τέλος των εφτά ήμερών. Πιθανόν ή πενικιλλίνη 
ν’ άποβή εύεργετική.

Πιθανόν και το εύχομαι. ’Αλλά συνδυάζοντας τήν πρόσφατη κατάστα
ση μέ τήν ύποψία ύπάρξεως ενδοκαρδίτιδας μέ τήν πιθανότητα μελλοντικών 
προσβολών αμυγδαλίτιδας δεν μπορώ νά είμαι αισιόδοξος διά τήν περίπτωσιν.

—Νομίζετε πώς ή παρουσία τοΰ πατέρα επιβάλλεται ;
—Μάλλον ναί! άπό στοιχειώδη άνθρωπισμόν.
—'Η μάνα έκλαψε.
Μές τήν παραζάλη μου ένοιωσα όλα αύτά τά λόγια σάν προετοιμασία 

τοΰ γαλάζιου άγγέλου. Πρέπει, λοιπόν, νά ετοιμαστώ γιά τό ταξίδι στούς 
ούρανούς. Έκεϊ πού τά γαλάζια παιδιά γίνονται ροδοκόκκινα καί τά ύποδέ- 
χεται ή θεία Εύδοκία μέ τήν Κίττυ, τή μαύρη γατούλα.

22 τοΰ Μάρτη. — ΤΗταν μιά νύχτα τρομαχτική. Μέ βάλανε κάμποσα μαυρει- 
δερά τέρατα σ’ ένα ζεστό πιθάρι γεμάτο άγκάθια. "Υστερα άρχισε τό πιθάρι 
νά στριφογυρίζει σάν τή σβούρα. Τά ζεστά άγκάθια δαγκάνανε τις σάρκες 
μου. "Ενα κατακόκκινο στόμα μέ σουβλερά όλόασπρα δόντια έσκαζε στά 
γέλοια πάνω άπό τό κελλί μου. "Υστερα κατέβασε ένα πυρωμένο φτυάρι, 
μέ πήρε άπό τήν πληγωμένη μεριά καί μέ άνασήκωσε σ’ ένα κρυερό γεμάτο 
χιονοκρύσταλλα άγέρα. Τουρτούριζα. Μά ήρθαν τά χέρια τής μητέρας 
σά δυό μεγάλα φτερά, καί μέ προστατεύσανε. Πρώτ’ άπ’ όλα μοΰ σφογγίσανε 
τόν ιδρώτα. "Υστερα μοΰ βάλανε στεγνά ρουχαλάκια. Καί κλείσανε άπά- 
νω μου. Κι’ εγώ κοιμήθηκα, κοιμήθηκα σά μιά σταλιά μέλι στόνπιό ώριμο 
καρπό.

23 τοΰ Μάρτη. — Ξύπνησα σήμερα εύδιάθετη. ’Ένοιωθα μιά σίγουρη 
καλυτέρευση.

—Είσαι καλύτερα ; Καλημερούδια σου, λέει ή μανούλα χαρωπή παρ’ όλη 
τή χλωμή της έκφραση.

—Σέ είδα στ’ όνειρο.
—Νά κάνω τί ;
—Νά μέ προστατεύεις μέ τά φτερά σου καί νά μέ γιατρεύεις.
—Κορούλα μου.....
“Εσκυψε καί μέ φίλησε.
Είχα πολλή εύτυχία μέσα μου.
—Μάντεψε.
—Θάρθη ό πατέρας ;
—’Ακριβώς σήμερα, αύριο. Θά πάρει τό άεροπλάνο. Καί θά σοΰ φέρει ...
—Τό άλπούμ.
—Ναί. Ποΰ τό ξέρεις ;
—Θαρρώ πώς χτές βράδυ άργά μού τώλεγε στ’ αύτί. Ποιός μιλούσε δεν 

ξέρω. Μά εγώ τ’ άκουσα καθαρά.
Ή άεικίνητη ’Εγγλέζα τοΰ θείου "Ομηρου έπενέβηκε.
—Δέ σάς είπα νά προσέχετε ; Τό παιδί τ’ ακούει ολα. Ο κίνδυνος είναι 

άν τά παρεξηγήσει. Μά είναι τόσο έξυπνο πού δέ θά τού συμβή αύτό ποτέ. 
“Ε ; ,

—Θείτσα, είμαι εύτυχισμένη κοντά σας. Ξέρω πώς τά γαλάζια κορίτσια 
ενωρίς.....

—“Οχι κουταμάρες.
—’Αφού είπαμε είσαι έξυπνη καί δέν παρεξηγεϊς. Ποιος σοΰ είπε τέτοιες 

χαζομάρες ; ’Εγώ ξέρω ένα σωρό γαλάζιους.... άνδρες καί γυναίκες.
—Παντρεμένους ;
—Γιατί ρωτάς ; ,
—Γιατί είναι φοβερό νά μήν παντρευτής. Ό πατέρας πάντοτε λεει πως 

ό προορισμός τοΰ άνθρώπου είναι νοικοκυριό. "Ολα τ’ άλλα είναι άποτέλεσμα.
—Μά εγώ ξέρω καί παντρεμένους γαλάζιους άνθρώπους.
—Μά  πιστεύω. Ό γαλάζιος άγγελος ήταν μεγάλος σάν το πατέρα. 

Μόνο δέ μού είπε γιά. .. τή γυναίκα του.

24 τοΰ Μάρτη. — “Ακόυσα κίνηση στό κάτω πάτωμα. Μοΰ φάνηκε, πώς 
κάποιοι κλαϊνε συγκρατημένα. Είναι σάν τό τρέξιμο μικρής πηγής σέ Ισχνή 
λιμνούλα μέ φύλλα καί θάμνα.

Τις τελευταίες μέρες τ’ αύτί μου άρπάζει κάθε θόρυβό. Μες το , στενό 
κουτί τοΰ νοσοκομείου είχα χάσει την περιέργεια. Εκεϊ δεν έφτανε τίποτα.

Έξ άλλου δέν ύπάρχει ή άντίθεση πού σέ ξυπνά. Έδώ έχω άντίκρυ το 
τοπεϊο. Τά άγαπητά μου μάτια μέ βλέπουν όποτε θελήσουν., Μπορώ νά 
μιλήσω καί νά μή έχω τούς περιορισμούς τής τυπικοτητας. Και προπαντός 
εδώ κάτι περιμένω.

—Ήρθε, μοΰ λέγει γλυκομίλητη ή ύπηρέτρια.
—Ό πατερούλης ; Πώς τό κατάλαβα! Ή κίνηση τού κάτω πατώματος 
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είχε τή θερμότητα τοΰ πατέρα.
’Ακόυσα γρήγορα βήματα στις σκάλες. ’Ανοίγει ή πόρτα διάπλατα.
—Πατερούλη.
—Κορούλα μου.
Κι’ ένοιωσα ένα θερμό ποτάμι δάκρυα στό στήθος μου.
Ο πατερούλης έκλαψε. Κι’ εγώ φιλούσα τά ψαρά του μαλλιά. Και τοΰ 

χαΐδευα τό σβέρκο που ήταν πυρο σά νά τό χτυπούσε θερμή άναύρα άπό 
καμίνι.

—Μ’ άγαπάς, πατερούλη ;
— Αν σ αγαπώ, κορούλα μου! ’Εσύ είσαι ή ζωή μου. ’Από τόν καιρό 

πού έφυγες ερημώσανε τά πάντα.
Τι ξεράνανε οί τριανταφυλλιές μας ; Τό γιασεμί δεν ανθίζει πιά ; Τά 

παρτέρια με τις βελονωτές γαρυφαλλιές ; Τά.....
—Είναι όλα στόν τόπο τους όπως τ’ άφησες. Μπορεί ν’ άνθίζουν μά δε 

μιλούν χωρίς εσενα. Είναι σαν ψεύτικα λουλούδια πού δεν ξεγελούν τό μάτι 
ούτε με τό σχήμα τους.

—Τά ψαράκια στή δεξαμενή μας ;
—Δε σοΰ τό είπανε ;
—Tij

Μάς τα κλεψανε ενα βράδυ. Μπορεί νά τά φάγανε καί οί γάτοι. Μά 
έφερα απο τον κήπο τού Δημαρχείου δέκα τόσα δά μεγάλα χρυσόψαρα. 
Γεμισε ή δεξαμενή μας άπό τήν ομορφιά τους. Σοΰ τώπανε ;

—Τί ;
Εφερα ένα μαυρειδερο γατάκι τόσο δά. Τό βρήκα ένα πρωί στό δρόμο 

μου καί τό λυπήθηκα. Τό μάζεψα λοιπόν γιά σένα.
—Ή Κίττυ.
—Ποιά Κίττυ ; ’Έτσι θέλεις νά τή λέμε ;

Η Κίττυ είναι ή μαύρη γατούλα τής άδερφής πού πέθανε άπό παράλυση. 
Με περιμένει με τή θεία Εύδοκία πίσω άπό τή χρυσαφιά καγκελλόπορτα.

Ο πατέρας με πήρε στην άγκαλιά του. Κουνήθηκα δεξά-ζερβά νάβρώ 
τη θέση. Ύστερα έγειρα κι’ έκλαψα ώσπου κοιμήθηκα.

25 τού Μάρτη. — Ό θείος "Ομηρος μοΰ έφερε άπάνω τό μεγάλο ραδιόφωνό 
του. Θά παίρναμε τήν ’Αθήνα. Ήταν οί 25 τοΰ Μάρτη, ή ’Εθνική μας Εορτή.

—Κι’ οί "Ελληνες στό εξωτερικό τούτη τή μέρα έπιθυμοΰν νά τονώσουν 
την ψυχή τους. Η άλλη ; Ή άλλη είναι ή ’Ανάσταση, ή Χριστιανική Γιορτή 
τού Ελληνισμού.

Μαζευτήκανε λοιπον όλοι στό δωμάτιό μου. Ό πατέρας φορούσε τά 
μπλέ του με μιά κογκάρδα ελληνικά χρώματα στή μπουτονιέρα. Ό θείος 
"Ομηρος φορούσε τή γαλανόλευκή του γραβάτα. Ή θεία ’Εγγλέζα καρφίτ

σωσε ένα, μικρούτσικο τσαρούχι στ’ άριστερά τής τραχηλιάς της. ‘Η μαμά 
είχε μιά άσημένια καρφίτσα με τόν Παρθενώνα.

—’Άν τό βρής τί σουφερα, λέει ό θείος "Ομηρος.
—Βιβλίο με είκονίτσες. Έ ;
—Κάτι παρόμοιο.

—Μίκυ-μάους χρωματιστά.
—Ά....! ’Όχι ξεμακρύνεις. Μιά μεταξωτή ελληνική σημαιΐτσα.
Φίλησα τόν θείο "Ομηρο. ’Έβαλα τήν σημαιΐτσα στό στήθος μου καί 

καμάρωνα όλους.
Τό ραδιόφωνο ήταν τρελλό άπό ενθουσιασμό. "Ολοι δακρύζουν κάθε 

λίγο. Μόνο ή ’Εγγλέζα κοιτούσε όλους σοβαρά.
—Έχτιμώ τήν πατρίδα σας, είπε σε μιά στιγμή καί χάϊδεψε τόν ώμο τού 

θείου "Ομηρου. Γύρισα καί είδα τή μεταξωτή γαλανόλευκη στο στήθος μου. 
Είχε κάτι τό γαλάζιο σάν τή δική μου χροιά. Καί δάκρυσα κι’ εγώ.

26 τοΰ Μάρτη. — Σήμερα περάσαμε μάλλον μιά τυπική μέρα. Μοΰ μετρούσανε 
τόν πυρετό. Μοΰ περάσανε τήν πενικιλλίνη. Ό θείος "Ομηρος μ’ εξέτασε 
δυο φορές χωρίς νά άλλοιωθή τό πρόσωπό του. Τί είπε μέ τόν πατέρα δέν 
ξέρω. Πάντως δέν άντελήφθηκα άνησυχία στά πρόσωπα.

27 τοΰ Μάρτη. — Ήταν ή μέρα τ’ άλπούμ. Τή χάρηκα μέ τόν πατέρα 
δίπλα μου καί τή μητέρα στά πόδια τοΰ κρεβατιού.

—Τί είναι τούτο, πατερούλη ;
—Τ’ όνομά σου. ’Εδώ είναι τ’ όνομα τής μανούλας. Τούτο είναι τ’ όνομα 

τοΰ πατερούλη. ’Εδώ είναι ή μέρα πού γεννήθηκες.
—Μά  δέν ήταν νύχτα ; ’Έτσι είπανε.
—Ναί! ήταν νύχτα. Τράβηξα μιά λαχτάρα ώσπου νά βάλεις τήν πρώτη 

φωνή..... !
—Ήταν δυνατή φωνή ; Τί έλεγα ;
—Στήν άρχή ήταν σάν ψίθυρος. "Υστερα δυνάμωσε λίγο. Καί μετά 

γέμισε τό δωμάτιο καί πλημμύρισε τή ζωή μας. Τούτη είναι ή πρώτη σου 
φωτογραφία.

—Πώ πώ! Τί στρογγυλό σάν πορτοκάλι κεφάλι! Μά δέν είχα μαλλιά, 
πατέρα ;

—’Ήσουν τόσο δά μικρό. "Ενα λεπτό μετάξι στό λατρευτό σου κεφαλάκι.
—Μά.... γιατί δέν είμαι γαλάζια στή φωτογραφία ;
—Νά ρωτήξεις πώς σοΰ τράβηξα τήν φωτογραφία! Κρατοΰσε ή μαμά 

σου ένα κουδούνι καί τό κουνούσε. Γύρισες περίεργη νά δής άπό πού έρχε
ται ένας τέτοιος οξύς ήχος. Χάπ! Σέ άρπαξα. Νά, γι’ αυτό το λογο είναι 
εκστατικά τά ματάκια σου.

—’Εδώ τί λέει, πατερούλη ;
—Έδώ είναι τό βάρος σου, 3300 γραμμάρια. Πολύ καλό βάρος. "Ολα 

αύτά τά κατεβατά είναι περιγραφή. ‘ύ)ς καί τήν έλίτσα τή σημειώσαμε. 
Νά εδώ. Πώ πώ! Έδώ γράφει πότε σέ βαφτίσαμε, ποιος είναι ό νουνός 
σου, καί ποιός ιερέας έκαμε τό μυστήριο.

—Αλήθεια! πού μέ βαφτίσετε, πατερούλη ;
—Στό μοναστήρι τ’ Άη Βαρνάβα. Θυμάσαι πού πήγαμε στή Σαλαμίνα ;
—Ναί! Πού ήταν όλοκίτρινη άπό τόν κιτρινωπό άνθό τής άκακίας καί 

τής άναθρίκας. Νόμιζες πώς άπλωσε μετάξι πάνω στά πράσινα φύλλα.
—Ναί! Λοιπόν άντί νά μπής στό δάσος τής Σαλαμίνας παίρνεις τό δρόμο 

δεξιά σου μέσα στόν κοκκινωπό κάμπο. Στό βάθος είναι δυο τροΰλλοι. Είναι 
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οί τροΰλλοι τ’ "Αη Βαρνάβα. ’Εκεί σέ βαφτίσαμε μέσα στό αγιασμένο νερό 
τής κολυμπήθρας. Κι’ έγινες Χριστιανή.

—Δεν έκλαψα ;
—Μπά! ’Ήσουν άγγελος μες τό νερό.
—Σάν τό γαλάζιο άγγελο ;
—Τοΰ εικονοστασίου ; Ναί!
—Όχι! τόν άλλο.
—Μπορεί. Δεν τόν ξέρω τόν άλλο. ’Εδώ είναι τά πρώτα σου μαλλάκια. 

’Έκοψα λίγα, τάβαλα σ’ αύτό τό διαφανές φακελάκι καί τά κόλλησα μέσα στό 
τετράγωνο αύτό.

Ή μητέρα σφόγγισε τό δάκρυ της καί ξαναχαμογελοΰσε. Είχε μιά έκφραση 
χλωμής άγιας πού κοιτάζει μακρυά στόν ούρανό. Γυρίζει ό πατέρας καί τής 
λέει.

—Θυμάσαι πού θύμωνες νά κόψω μιά φουντίτσα μαλλάκια ;
—Φοβόμουνα μήπως καταστρέψετε τις μπουκλίτσες της, τοΰ άπάντησε.
—’Έ! Μά τά κατάφερα κλεφτάτα. Κι’ άκουσα κάτι φωνές..... Τί φωνές...... ! 

Εδώ λεει ποτέ πρωτοσήκωσες τό κεφαλάκι. ΤΗταν ή πρώτη σου φανερή 
κίνηση. Ζητούσες τή ζωή. ’Εδώ λέει πότε πρωτοκάθησες. Σοΰ έβαλε γύρω 
μαξιλαράκια ή μανούλα μήπως γλυστρήσεις. Σέ λίγο κουράστηκες κι’έβαλες 
τις φωνές.

—Σάν τή μαμά ;
—Μμ! Πιο δυνατές. ’Εδώ λέει πότε στάθηκες στά ποδαράκια σου.
—Κρατοΰσες τά κάγκελλα τοΰ κρεβατιοΰ σου καί χόρευες σά μαϊμουδίτσα, 

λέει ή μανούλα μέ άόριστο χαμόγελο.
—Τοΰτα τά πολλά γραψίματα τί είναι, πατερούλη ;
—Τά δώρα πού πήρες όταν γεννήθηκες.
—Πήρα καί δώρα ;
—Σάν τό Χριστούλη. Κοίταξε πόσα γραψίματα! Τρία χρυσά σταυρου

δάκια, εφτά κουταλάκια άσημένια, τρεις άσημένιες αύγοθήκες, ένα άσημένιο 
χανάπι μέ δικέφαλους, εφτά γαλάζιες κουβερτοΰλες.

—Γιατί γαλάζιες ;
—Γιατί ήθελα άγόρι καί.....  δέν έχει σημασία. Εφτά χνουδωτές κάπες, 

τρεις σαλιαρίστρες κεντητές μέ δικέφαλους καί........ένα σωρό άλλα δώρα.
—Τ’ άλλο φύλλο τί έχει ;
—Τις εύχές. Σοΰ εύχηθήκανε νά ζήσεις ένα σωρό σπουδαία πρόσωπα. 

Ό ’Αρχιεπίσκοπος, ό Δήμαρχος καί.......... καί.......... κουράστηκες ;
— "Ενα φτερό στό μυαλό μου.
—Νά τήν άφήσουμε νά κοιμηθή, λέει ή μανούλα. Τήν παρακουράσαμε.
Δέν ένοιωθα καλά. Κόβει τό είναι σου ή ανάμνηση. Καί ή εύτυχία.

28 τοΰ Μάρτη. — Λένε πώς έχω λίγο πυρετό. Ό καρδιολόγος έχει τήν 
γνώμη πώς πρέπει νά μεταφερθώ σέ ειδικό νοσοκομείο. Γιατί πάλι άπό τήν 
άρχη ; Τρέμω τά στενά κουτιά, τήν τάξη καί τή συστηματική περιποίηση.

Υπάρχει πολλή νευρικότητα στό σπίτι τοΰ θείου "Ομηρου. Μοΰ φαίνεται 
πώς άσπρισαν περισσότερο τά μαλλιά τοΰ πατέρα. Τό πρόσωπο τής μανούλας 
έχει κάτι γραμμές άχτιδωτές γύρω άπό τά μάτια. Κοιμάται ; ’Αμφιβάλλω.

Ή χλωμάδα της μιλά γιά ολοήμερες καί ολονύχτιες άνησυχίες.
Νομίζω πώς βαραίνω πολύ πάνω στό κρεβάτι κΓ έχω τήν αίσθηση πώς 

άραίωσε ό άγέρας. Οί σωλήνες πού περνά ή πνοή νά φτάσει στό βάθος τών 
σωθικών μου στενέψανε. Κοντά στ’ άπογεματάκι πού κοίταζα έξω τό πράσινο 
χρώμα σκέφτηκα τήν εύτυχία τών δέντρων. Γυμνώνονται καί τήν άνοιξη 
ξαναγεννιοΰνται μέσα σ’ ένα κόσμο φύλλα.

Πήρα ένα καθρεφτάκι καί κοίταξα τό πρόσωπό μου. Πόσο θάθελα τό 
ροδοκόκκινο χρώμα χωρίς αύτό τό φοβερό μελάνιασμα στά χείλη! Θαρρείς 
πώς μοΰ τά σφίξανε μέ δύναμη κι’ έγιναν σάν τό δαμάσκηνο.

29 τοΰ Μάρτη. — ’Έζησα τ’ άπόγεμά μου μέ τ’ άλπούμ. Ό πατέρας χλωμός 
κι’ αύτός μέ δυο άγκαθωτούς ήλιους στις γωνιές τών ματιών ταξίδευε μαζί 
μου στις φωτογραφίες.

Αύτά τά χεροπιαστά ενθυμήματα είναι τόσον πικρά. Τά λόγια μπορεί 
νά χάσουν τό νόημα. Μά τό σχήμα, τό πιστό σχήμα πώς θά χάσει! Δαγκάνει 
περισσότερο. ’Έχει ένα βελόνι καί σοΰ τρυπά τήν καρδιά στήν κορυφή της. 
Κι’ ή φαντασία πηδάει συμπληρώνοντας. Σέ τέτοιες δύσκολες στιγμές ή 
φαντασία γίνεται πικρή. Δηλητηριάζεται άπό τό πιστό σχήμα. Κι’ άν 
θυμηθή λίγο φωτεινό τοπεϊο είναι γιά νά δείξει πιό βαθειές τις πικρότατες 
σκιές.

—’Εδώ ήσουνα 13 μηνών. Κρατιόσουν λίγο στά πόδια. Σ’ έβαλα 
μπροστά στις φουντωμένες άσπρες μαργαρίτες. Ή μανούλα κρατούσε μπροστά 
σου ένα τριαντάφυλλο καί τό μυριζόταν ήχητικώτατα. Καί σύ άπλωνες τό 
χέρι νά δεχτής τό άνθισμένο σχήμα. Ήταν μιά εποχή ελπίδας.

—Σάν τις άσπρες μαργαρίτες.
—Πού φυτέψαμε γύρω στ’ άνάμεσα τού φράχτη ; τούς ρωτώ.
—Ναί! ’Ά! Αύτή. Είσαι κοντά στή γωνιακή σωλήνα πού μέ τό λάστιχο 

παίρνουμε νερό γιά τις πικροδάφνες. Προσπαθούσες νά μπήξεις τό κοτσάνι 
τής μαργαρίτας στό στόμα τής σωλήνας. Καί νεύριαζες που δεν το κατόρθω
νες. Αύτή εδώ μισοκαθιστή ; Κοιτούσες μιά τρύπα τών μερμηγκιών. Σού 
έκανε εντύπωση αύτός ό άεικίνητος μικρούτσικος λαός. Καί πάσκιζες νά τούς 
ξαφνιάσεις μέ φωνουλες. Μά αύτοί τή δουλειά τους. Μυρίζονταν πόσο 
άθώα ήταν ή φοβέρα σου!

—Πατερούλη, γιατί μέ φωτογράφιζες ;
—Γιά ενθύμιο.
—’Ενθύμιο γιά σάς όταν θά φύγω γιά τόν ούρανό ;
—Τί κουτ.....
Είχα άντιληφθή τή συγκίνησή τους. Καί λυπήθηκα γι’ αύτούς. Ύπο- 

σχέθηκα στόν εαυτό μου πώς θά μετρούσα πιά τά λόγια μου. Έξ άλλου κάτι 
μουλεγε μέσα μου πώς έπρεπε ν’ άφεθώ. ’Έτσι σάν ένα ξυλαράκι στό άπαλό 
κύμα τής λιμνούλας. Είναι κι’ αύτό μιά ήδονή. Μιά ήσυχη ζωή μέ πολύ 
λίγες εκπλήξεις. Καί προπαντός χωρίς εύθύνη.

—’Εδώ σέ φωτογράφισα μέ τό σκυλάκι τή Λουλού. Θυμάσαι τό χνουδωτό 
της άσπρο τρίχωμα ; Καί τις τρέλλες της ; Εϊχετε τήν ίδια πάνω κάτω ήλικία.

— "Οπως μέ τό κυπαρισσάκι, τοΰ λέω.
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—Ναί! μά που τό θυμήθηκες τώρα ;
—Μά είπες, πατερούλη, πώς τό φύτεψες πρωΐ-πρωΐ νά μεγαλώνει δίπλα 

μου. Πολλές φορές σκέφτηκα ποιό απ’ τά δυο θά ξεπεράσει τ’ άλλο. Στό 
ύψος είμαστε ϊσια-ϊσια. Στα χρόνια ;

—Πόσο αγαπούσα τη Λουλού! λέει ή μανούλα. Μιά φορά έ'λειψε σέ 
ταξίδι ό πατέρας. Θυμάσαι ; Τότε πήγες στό Βερούτι, σέ Συνέδριο. “Οταν 
γύρισε ό πατέρας είχε κάνει τόση χαρά καί τόσα πηδήματα πού κατρακύλησε 
τη σκάλα καί χτύπησε.

—Κι’ όμως ένας τροχός την έλυωσε, λέω πικραμένα. Ή ζωή δέν άφήνει 
πολύ τά χαρούμενα πλάσματα. Μά γιατί τή θάψετε δίπλα στό κυπαρίσσι ;

—’Εσύ τό ζήτησες, κορούλα. Έκλαιες τόσο ζωηρά καί άπαιτητικά, πού 
δέ μπόρεσα νά σου άρνηθώ. «’Αφού, έλεγες, δέ μπορώ νάχω τή Λουλού 
στό κρεβατάκι μου άς κοιμάται δίπλα στ’ άδερφάκι μου τό κυπαρίσσι». 
Μπορούσα νά σου άρνηθώ ;

Μείναμε λίγη ώρα σιωπηλοί. Ή μανούλα κάτι γύρευε σέ μιά βαλίτσα 
πέρα στή γωνιά. Ό πατέρας βγήκε στό μπαλκόνι νά καπνίσει. Τόν έβλεπα 
πού πηγαινοερχόταν νά μή κρυώσει. Καί ό καπνός άνέβαινε σέ χρώμα σάν 
τό μολυβί ούρανό.

Πήρα τ’ άλπούμ καί μετροφυλλοϋσα. Δέν έβλεπα πιά σχήματα καί γνώ
ριμα πράγματα. "Εβλεπα τή συγκίνηση πού κρύβανε πίσω τους. Ή άνά- 
μνησή μου ήταν πολύ σπασμένη. ’Αλλά τό αίσθημα έμενε άκέραιο. Τάχα δέν 
είναι αύτό πού μένει συνήθως ; Τ’ άπόσταγμα.

Ξαφνικά έπεσε ή ματιά μου στή φωτογραφία του κυπαρισσιού. Δίπλα του 
στεκόμουν κρατώντας άδερφικά τή μυτερή του κορυφή.

Είναι γλυκό νάχεις ένα πλάσμα δικό σου πού νά μή σου στερεί τή σημασία 
τής θέσης σου. Παρ’ όλο πού τό κυπαρίσσι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. 
Θά μεγαλώναμε μαζί, λέει ό πατέρας.

’Έτσι ώς τό κοίταζα καί σκεφτόμουν μέ τήν καρδιά πλησίασε ό πατέρας 
καί ή μητέρα. Φαίνεται είχα κάτι τό άσυνήθιστο στήν έκφραση. Είχαν κι’ 
οί δυό τους άπορία στό πρόσωπό τους.

—Πατέρα. "Οταν φύγω στούς ούρανούς θέλω ο,τι δικό μου μείνει νά τό 
θάψετε στή ρίζα τού κυπαρισσιού.

Ήταν μιά τραγική στιγμή.

30 τού Μάρτη. — Είχα ένα ύπνο βαθύ. “Οπως μιά πέτρα πού βουλιάζει 
μές τό νερό καί κάθεται στόν πυθμένα.

’Ήμουνα σ’ ένα ξένο δρομάκο άγκαλιά μέ τό κυπαρίσσι. Τά μάτια μου 
καταπράσινα καί στρογγυλά παίζανε δίπλα στά δικά μου. Ή Λουλού, 
τ’ άσπρειδερό σκυλάκι μας, πότε έγλυφε τά ποδαράκια μου πότε πεταγόταν 
στό πρώτο κλωνί τού κυπαρισσιού καί τό γλυκοδάγκανε. Ξαφνικά μπήκαμε 
σ’ ένα λειβάδι μέ άνθισμένες κερασιές. Ήταν ένα λευκό πανόραμα. Πιό 
λευκό κι’ άπό τή Λουλού. Μές τό άσπρο θέαμα χάσαμε τό σκυλί. Τό κυπα
ρίσσι ξεχώριζε μέ τό βαθύ πράσινο του χρώμα. ’Εγώ έλαμπα σά γαλάζιο 
πανί σέ άσπρο άγέρα. Είχαμε όμως εύτυχία. Οί κερασιές παραμέριζαν στό 
πέρασμά μας καί ύποκλίνονταν εύγενικές. Φτάσαμε σ’ ένα χαμήλωμα. Έκει 

όμως δέν παραμερίζανε πιά οί κερασιές. Μάλιστα πυκνώσανε ώστε νά μή 
μπορούμε νά προχωρήσουμε. Γυρίσαμε δεξιά. Κερασιές πολλές καί πυκνές. 
Γυρίσαμε άριστερά. Τό ίδιο. Γυρίσαμε πίσω. Πιό πυκνές κερασιές. Ξαφνικά 
όλες γύρανε τούς κλάδους τους καί μάς πνίξανε σέ κάτι λευκά χέρια.

Ξύπνησα μ’ άγωνία.
—Βλέπεις όνειρο. ’Έ ; μοΰ λέει γελαστός ό πατέρας.
—Πολλές άνθισμένες κερασιές. Πού μέ πνίγανε, άπαντώ στόν πατέρα. 
Γέλασε. Χαμογέλασα κι’ εγώ.
—Θά βγής, πατέρα ;
—Ναί! Πάω κάπου πουναι άνάγκη. Θά μέ χάσεις λίγο σήμερα. Μά τό 

άπογεματάκι θά τό περάσουμε μαζί. Ή μανούλα θά σοΰ κρατήσει συντροφιά. 
"Εχει νά σού πή ιστορίες. Έξ άλλου εσείς οί γυναίκες έχετε πολλά νά πήτε.

—Στό καλό, πατερούλη, μά μήν άργήσεις. Μού γεμίζεις τόσο τις ώρες! 
Ή μάνα κρατούσε ένα γαλάζιο πλεχτό. Τά δάχτυλά της πλέκανε τρεχάλα.
—Γιά τό.......  μικρούλη σου γυιό, μανούλα ;
—Γιά τό μικρό σου άδερφάκι νά λές. Σ’ έχει τόση άγάπη πού δέ φαντά

ζεσαι.
—Κι’ εγώ τ’ άγαπώ, μητερούλα. "Οπως άγαπώ τό κυπαρίσσι καί τή 

Λουλού. Δικό μου δέν είναι καί τ’ άδερφάκι ;
— "Ολο δικό σου. "Οπως μιά κούκλα.
—Καί τ’ άγαπάς ;
—’Έχει μάνα πού δέν άγαπά τό παιδί της ; Μά εσένα σ’ άγαπώ περισσό

τερο.
—Γιατί είμαι άρρωστη. "Ενα γαλάζιο παιδί πού ώρα τήν ώρα εξατμίζεται.
—Χριστέ καί Παναγία μου. Μή λές κουταμάρες. Είσαι ή πρώτη. Άπό 

σένα περιμένω νά μέ βοηθήσεις στό νοικοκυριό.
Σιωπήσαμε λίγο.
—Μητέρα, άγαπώ τ’ άδερφάκι μου. Περπατά τώρα ;
—Τρέχει σά δαιμονισμένο. "Ο,τι βρή τ’ άρπάζει καί τό βάζει στό στόμα. 

Σκαρφαλώνει στις καρέκλες. Χτυπά τις πόρτες....
—Κι’ εγώ είμαι κολλημένη στό στρώμα. Πώς νά τό περιποιηθώ ;
Βυθίστηκα σέ πικρές σκέψεις. Αύτή ή καθήλωση στ’ άσπρα σεντόνια 

μέ νάρκωσε τελείως. Είμαι σάν ένα φυτό, σάν τό κυπαρίσσι μου. Κι’ όμως 
μονάχα ή κίνηση είναι ιερή.

Ή μανούλα έπλεκε νευρικά. Μού φάνηκε πώς θολώσανε τά μάτια της 
γιατί έφερνε πολύ κοντά τό πλεχτό της. Μιά στιγμή τής έπεσε τό κουβάρι. 
"Εσκυψε νά τό μαζέψει. Καί σφόγγισε τό δάκρυ μέ τό δάχτυλο.

—Μανούλα. Δέ θέλω νά φορείς γαλάζια ρούχα στ’ άδερφάκι μου. "Οχι 
"Οχι! Τό θέλω ροδοκόκκινο όπως ήσουνα άλλοτε εσύ.

Κι’ έβαλα τά κλάματα.
1 τού ’Απρίλη. — Τό σπίτι σπαρτάριζε στήν εύθυμία. "Ακόυα γέλοια στό 
κάτω πάτωμα. Καί ξαφνικά τις φωνές τής θείας ’Εγγλέζας. Κι’ ύστερα 
πάλι γέλοια πλατειά.

Όμολογώ πώς ήταν ένα ώραιο ξύπνημα. "Οταν άρχίζει τό πρωί μ’ εύθυμη 
νότα θά κυλίσει ή μέρα πιό ελαφριά.
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Παραδόξως όμως είχε λίγο καχεχτικό ήλιο. Τό πράσινο χρώμα του 
πάρκου είχε μιά λαμπεράδα. Τό δωμάτιο είχε τόνο ελαφρό.

—Καλημερούδια, άγαπούλα μου, λέει μπαίνοντας ό πατέρας κατακόκκινος 
στό γέλοιο.

—Καλημέρα, μπαμπάκα. Μά τι συμβαίνει καί κατακοκκινίσετε πρωΐ- 
πρωΐ ;

—Καλημερούδια, κουκλίτσα μου, λέει ό θείος "Ομηρος. Τη σκάσανε τής 
θείας σου τής ’Εγγλέζας.

Μπήκε ή μαμά γελαστή κι’ αυτή. Πόση ευτυχία ένοιωσα πού είδα λίγο 
άναμένη τη μητέρα. Μου θύμισε εύτυχία στό δικό μας τοπεϊο, κάτω στην 
Κύπρο. Ή θεία ’Εγγλέζα όμως ήταν μουτρωμένη. Με τό τσιγκέλι τής 
έβγαζα τό συγκαταβατικό χαμόγελο.

Καί γελούσαν.
Καί γελούσαν.
—Καλέ, πέστε μου, τούς λέω μέ μεγάλη περιέργεια.
—Είναι πρωταπριλιά, λέει ό πατέρας.
—’Έ! λοιπόν ;
—Λέω στή Θεία ’Εγγλέζα. Τρέχα καί ό άντρας σου περπατά μέ τά χέρια. 

Μου λέει ; «Μαϊμού είναι ;» «’Όχι» τής λέω «’Αλλά κύλησε στή σκάλα κι’ 
έχασε τό μπούσουλά του. Πόδια νά πατήσει ή χέρια ; Πάτησε χέρια. 
Καί πάει.» «Πληγώθηκε, έσπασε τίποτα ;» μου άπαντά μέ συγκρατημένη 
άγωνία. Κι’ έτρεξε νά δή. Τό συναντά στό γραφείο νά καπνίζει ήσυχος. 
«’Έσπασε τίποτα ;» τού λέει. «Μιά σύριγγα. Πήγα νά τήν καθαρίσω καί 
μουπεσε» άπαντά άνήξερος. «Τό χέρι σου δέν τώσπασες ;» τού λέει επιβλη
τικά. «'ίύραία εύχή, μά τό Θεό, πρωί-πρωί. Νά σπάσω τό χέρι μου ; 
Σπουδαίο πράμμα μιά σύριγγα. Σ’ έφαγε βλέπω ή τσιγκουνιά» τής άπαντά. 
ΚΓ άρχισε ή ρήξη άναμεταξύ τους.

—'Cûpaîo άστεϊο, λέει ψυχρά ή ’Εγγλέζα.
Μπήκα στή μέση κι’ εξήγησα τό πρωταπριλιάτικο άστεϊο. Ό Θείος 

"Ομηρος έσκασε στά γέλοια. Ή μαμά σου πήγε νά λιγοθυμίσει. Ή....... 
’Εγγλέζα ετοιμαζόταν γιά επίθεση μέ λόγια καί έργα.

—Καί άναγκάστηκα νά τής εξηγήσω τό έθιμο, λέει ό θείος "Ομηρος.
—'Cûpaîo έθιμο έχετε, λέει προσβεβλημένη ή θεία ’Εγγλέζα.
—Μή θυμώνεις, άγαπημένη μου, τής λέει μαλακά ό θείος "Ομηρος άγκαλιά- 

ζοντάς την.
—Ου! άφησε τις διαχύσεις.
—Καλά, άγαπημένη μου. Καλύτερο έθιμο είναι τά φουστάνια πού φορεϊ ό 

........ πατέρας όταν πηγαίνει στή Σκωτία ;
Νέα γέλοια. Ή ’Εγγλέζα όμως άναψε.
—Θεία, τής λέω, είσαι άξιολάτρευτη καί στό θυμό σου. 
Μαλάκωσε.
—Πάμε γιά πρόγευμα, λέει μέ διάκριση, έξυπνοι.......... Ρωμιοί.
Πήρα κι’ εγώ κάτι άπό τήν εύθυμία τους.
—Ουχ! πατέρα, πονάω.
—Πού, άγαπούλα μου, λέει ξαφνιασμένος.

—’Εδώ. Στ’ άριστερό στήθος. Μιά μαχαιριά μπηχτή ώς τό κόκκαλο.
’Έτρεξε κοντά μου χλωμός. "Αρπαξε τό κεφαλάκι μου καί μέ κοίταξε.
’Έσπασα στά γέλοια.
—Τί ;
—Πρωταπριλιάτικο ψέμμα, τού λέω.
ΤΗταν ή μέρα μιά κόκκινη άνεμώνα στό μολυβί μου χειμώνα.

2 τοΰ ’Απρίλη. — Οί εναλλαγές είναι τό στοιχείο τής ζωής. Γυρίζει ή εύθυμη 
πλευρά καί φανερώνεται ή μαύρη. Καί γράφει ή μαύρη πλευρά πώς πρέπει 
νά φύγω.

’Αρχίζει μιά λύπη μές τό στήθος μου γιατί θά άποχωριστώ αύτά τά άπτά 
σχήματα άγάπης, τόν πατέρα καί τή μητέρα. Είναι ώραϊο νά γίνεις ροδοκόκ
κινο πλάσμα ψηλά στον ούρανό. Μά τώρα νοιώθω πώς θά προτιμούσα νά 
ήμουν ένα γαλάζιο κορίτσι στήν άγκαλιά τής μητέρας καί στά χέρια τού 
πατέρα.

Τό προτιμώ όχι γιά δική μου εύχαρίστηση. Μά γιά τή χαρά πού θά τούς 
δίνω. Λέω μάλιστα πώς τά λουλούδια άνθίζουν γιατί εύφραίνουν τά μάτια 
μας. Τά πουλιά κελαηδούν γιατί εύφραίνουν τ’ αύτιά μας.

Είχαμε μιά φορά ένα κιτρινί καναρίνι σέ κλουβί. Ό πατέρας τό τάϊζε. 
Καί τό καναρίνι ένοιωθε πώς άρεζε στον πατέρα τό κελαηδητό του. Μόλις 
τόν άντίκρυζε έβαζε όλη του τήν τέχνη νά τόν συγκινήσει μέ τις τρίλιες του. 
Κι’ ό πατέρας χαμογελούσε. Κι’ αύτό περισσότερο. ΚΓ ό πατέρας περισσότερο.

’Αντίκρυ άπό τό καναρίνι φύτεψε ό πατέρας ένα ήλιο. Ψήλωσε τό φυτό 
κΓ έβγαλε ένα άνθος πορτοκαλί ίσα μέ ένα πιάτο στό μέγεθος. Ό ήλιος αύτός 
κοιτούσε κατάματα τόν ήλιο τ’ ούρανοΰ. ’Έλαμπε ό ήλιος τ’ ούρανού. ’Έλαμπε 
κι’ ό ήλιος τοΰ πατέρα. ΚΓ άκολουθοΰσε τήν πορεία του κοιτάζοντας 
κατάματα τόν ήλιο τ’ ούρανοΰ.

Μά πρέπει εγώ όλ’ αύτά νά τά παραμερίσω. Τό άσπρο σεντόνι είναι 
ό κόσμος μου. Ή συντροφιά τών άλλων είναι σάν τήν παρηγοριά γιά τ’ άσπρο 
σεντόνι. Τίποτε άλλο.

Μ à καί νά θέλω νά χαρώ τίποτε άλλο άπό τό σεντόνι δέ μ’ άφήνουν 
οί άτμοί τοΰ πυρετού. Πνίγουν τήν άνάσα μου καί ώρες-ώρες πρέπει νά κατα
βάλω προσπάθεια γιά μιά στάλα άγέρα.

Κάθεται καί ό βράχος άκίνητος στήν άκροθαλασσιά. ΚΓ έχει κΓ αύτός 
τ’ άσπρο σεντόνι τ’ άφροΰ. Μά είναι τόση ή ποικιλία στούς άνοιχτούς 
χώρους..... !

"Ενα καλοκαιράκι τό περάσαμε στό Πέντε Μίλι τής Κερύνειας. Ό πατέρας 
δέ μ’ άφηνε νά μπώ στό νερό. Λέει θά μέ κούραζε τό κύμα καί θάχα άνήσυχο 
ύπνο. Μέ άφήνανε, λοιπόν, στόν άμμο μέ μιά δεσποινίδα άπό τό εξωτερικό. 
Ή μανούλα κΓ ό πατέρας σμίγανε μέ τόν άλλο κόσμο καί βυθίζονταν μές τό 
νερό.

Ή δεσποινίς μοΰ έδειχνε νά φτιάχνω σπιτάκια μέ τόν άμμο.
—Τώρα θά φτιάξουμε τό κάστρο τού 'Αγίου Ίλαρίωνα. Νά! ’Εκείνο 

έκεϊ πάνω. ’Εδώ είναι τά διαμερίσματα τής βασίλισσας. Έδώ είναι οί πο
λεμίστρες. Έκεϊ είναι ή έκκλησούλα.

—Ή Βασίλισσα πού είναι ;
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—Νά εδώ μέσα.
—Καί δέ φαίνεται ;
—Μά σκοτώθηκε. Μπήκανε εχθροί στο Κάστρο της καί για νά μή τήν 

αιχμαλωτίσουν έπεσε άπό τό ψηλό της παράθυρο καί κατατσακκίστηκε.
— Ε! Τότε θέλω νά μου φτιάξεις ένα νοσοκομείο.
—Γιατί ;

Να βάλω τα παιδια που δεν τ’ άφήνουν νά μπουν στό νερό.
Σηκώθηκα νευριασμένη κΓ έτρεξα κατά τούς βράχους δεξιά.
Η δεσποινίς μ ακολούθησε φωνάζοντας πώς δεν πρέπει νά κουράζομαι 

με σκαρφαλώματα. Τό πέτυχα όμως καί βγήκα σ’ ένα πλατύ βράχο.
Κάτω στην αγκαλια τοΰ ορμίσκου ήταν τό μερμήγκι οί κολυμπητές. Πίσω 

ήταν μια σειρά πολύχρωμες ομπρελλες σάν τά μανιτάρια. Στό βάθος ήτανε 
φως καί γαλανός άγέρας.

Η δεσποινίς ήταν δίπλα μου καί μου κρατούσε σφιχτά τό χέρι.
—Νά! μιά βαρκούλα μ’ άσπρο πανί, τής λέω.
—Πάει για ψάρεμα.
—Καί γιατί όχι γιά ταξίδι ; Είναι τόσο ώραϊο νά ταξιδεύεις μες τό 

γαλάζιο φως.
■“Το ξέρω. « Τρελλαίνομαι γιά ταξίδια. ’Έχω γυρίσει ένα σωρό χώρες. 

Τό ταξίδι είναι ή μεγαλύτερη ζωή. Είναι ζωή τοΰ ματιού καί τής καρδιάς.
Ο γαλάζιος άγέρας με χτυποΰσε. Κι’ ένοιωθα τό αίσθημα τής ποικιλίας 

καί τοΰ ονείρου.
^Εδω στ ασπρα σεντόνια είμαι σάν τούς άνθούς κλεισμένους σε κουτιά.
Αν όμως η παρουσία μου θάδινε λίγη χαρά στ’ άγαπημένα μου πλάσματα ! 

Θά δεχόμουν.
} Τί σκέφτεσαι, άγαπούλα μου, λέει ό πατέρας πού μπήκε λαχανιασμένος 

άπ’ τ’ άνέβασμα τής σκάλας.
—Τήν άγάπη σου, πατέρα.
—Είσαι τό πιο άγαπητό κομμάτι τής ζωής μου, κορούλα μου.
Όπως ό άφρός κι’ ό άγέρας γιά τό βράχο.

3^τοΰ ’Απρίλη. — 'Η κακή διάθεση δηλητηριάζει τά νεΰρα μου. Λέω νά γίνω 
εύθυμη, νά δώσω ένα τόνο άνθηρό στό προσωπάκι μου. Γιατί όταν λιγοστεύει 
το θέρος λιγοστεύει και ο ποθος τής ζωής. Κι’ ύστερα οί άλλοι, πού τόσο 
πασκίζουνε γιά μένα, δεν πρέπει νά γίνουνται μαΰροι άπό ένα γαλάζιο παιδί. 
Ισια-ϊσια πρεπει νάμαι μια ξεκούραση γιά τή ζωή τους όπως τό γαλάζιο χρώμα 

γιά τό κουρασμένο μάτι.
Η καψα όμως των στηθιων μου είναι κυρίαρχη. ’Έχει τούς άπονους 

νομούς της ολοϊσιους σα λαξεμένη κολώνα δωρική γεμάτη αύστηρότητα. 
Κι όταν πάρω άπόφαση καί καμωθώ νά τήν άκολουθήσω προβάλλει άπαγό- 
ρενση μ ενα σηκωμένο ως πάνω σπαθί. Κι’ ύπακούω, ύπακούω. Καί κλείνουμε 
σ ενα φύλλο πλατύ, μαζεύομαι καί ζώ τή δυστυχία μου μ’ ένα Ιδιαίτερο τόνο.

Η μανουλα άρχισε ενα άσπρο πλέξιμο. Οί ήλιοι στις γωνιές τών ματιών 
της είναι πιο βαθιοί. ΚΓ ή χλωμάδα τοΰ δέρματός της τούς κάνει πιό έντονους. 
Σά μολυβιές γραμμές σέ ελαφρά κιτρινωπό χαρτί.

Ό πατέρας κάθεται στή γωνιά καί μετροφυλλά άφηρημένος ένα περιοδικό. 
Φαίνεται πώς προσπαθεί νά είναι εύδιάθετος. Τό χαμόγελό του έχει μιά 
στάλα άνησυχίας κΓ όταν άκόμα είναι προσεχτικό. (Ό Θείος Όμηρος έχει άπό 
μέρες χάσει τή λεπτή του διάκριση. Κάτι τόν τυραννά).

—Μητερούλα, πώς στέλλει ό Θεός ένα παιδάκι ; Πρέπει νά τόν παρακαλέ
σεις 5

Γυρίσανε κι’ οί δυό καί μέ κοιτάξανε έκπληχτοι.
—Ό Θεός τά κανονίζει όλα, χρυσό μου, λέει ή μητέρα.
—Ναί! έχει ένα μεγάλο βιβλίο, προσθέτει ό πατέρας. Μές τό βιβλίο αύτό 

είναι γραμένα τ’ άντρόγυνα. Δίπλα γράφει πόσα παιδιά θά στείλει στο 
καθένα. ΚΓ είναι δίκαιος. Κοιτάζει τις περιστάσεις καί τόσα άλλα γιά νά 
κάνει τή μοιρασιά.

—ΚΓ ύστερα ;
—Στέλλει τόν ’Άγγελό του καί τά φέρνει στις μητέρες.
—’Όχι τόν πελαργό ;
—Μπορεί ό ’Άγγελος νά κατεβή σάν πελαργός. Θεός είναι κΓ όπως θέλει 

διατάζει. Ύστερα τό βάζει στά σπλάχνα τής μητέρας γιά ~νά τραφή καί να 
μεγαλώσει. Μιά μέρα χτυπά τήν πόρτα καί βγαίνει στό φώς. ΚΓ είναι πιά 
τό παιδάκι μας.

—Θά παρακαλέσω τό Θεό νά σάς στείλει ένα κοριτσάκι. ’Αλλά ροδοκόκ
κινο κοριτσάκι πού νά μή μένει όλη μέρα στ’ άσπρα σεντόνια.

Σηκωθήκανε κΓ οί δυό. Μέ πλησιάσανε μέ μιά ιδιαίτερη στοργή. Τά 
μάτια τους ήταν θολά σάν ούρανός πού ετοιμάζεται γιά βροχή.

—Κουράστηκες, χρυσό μου, λέει ή μητέρα. Πρέπει νά κοιμηθής. Νά 
κλείσουμε τις κουρτίνες καί νά κλείσεις τά ματάκια σου. Νά! θά καθήσω δίπλα 
σου καί θά σέ νανουρίσω.

— Όπως στά παλιά χρόνια ;
—Ναί! όπως τότε.
Ό πατέρας τράβηξε τις κουρτίνες. Ύστερα μέ φίλησε στό μέτωπο, 

άκριβώς στό μεσόφρυδο, πού τάρεζε, καί βγήκε. Ή μανούλα μέ ταχτοποίησε, 
μοΰ έκλεισε μέ τά δάχτυλα τά βλέφαρα, καί κάθησε ψιλοτραγουδώντας.

Κοιμήσου πού νά τό χαρώ 
τό διαμαντένιο μου μωρό.

Δίπλα μου τώρα καθόταν ό Θεός. Είχε μιά ήσυχη ευτυχισμένη έκφραση 
μ’ ένα άχτιδωτό χρυσό ήλιο γύρα στ’ άσπρο του κεφάλι. Η Παναγιτσα 
στ’ άλλο πλευρό φοροΰσε ένα κόκκινο σεντόνι μ’ ένα άστέρα λαμπερό στό 
μέτωπό της. Μέ νανούριζε γλυκά κΓ άγγιζε τ’ απαλα της δάχτυλά στα βλέ
φαρά μου.

—Πατερούλη Θεέ, μπορώ νά σοΰ ζητήσω μιά χάρη ; λέω στό Θεό.
—Πές το σέ μένα, λέει γλυκά ή Παναγίτσα καί θά τόν παρακαλέσω άπό 

μέρους σου. Δέ μπορεί νά μοΰ άρνηθή.
—Δέν ξέρω πόσα παιδάκια γράφει στό βιβλίο του νά δώσει στή μητερούλα. 

Μά τόν παρακαλώ νά τούς στείλει μέ τόν *Άγγελό του τόν πελαργό ένα 
ροδοκόκκινο κοριτσάκι.
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—Μά έχουνε κοριτσάκι εσένα, άπαντα ό Θεός.
—Ευχαριστώ, Θεούλη μου, πού μ’ έστειλες στόν πατερούλη και τή μανούλα. 

Μά εγώ είμαι ένα γαλάζιο κοριτσάκι πού γρήγορα θά πάω στόν ουρανό. 
Τί θά γίνει ό πατερούλης κι’ ή μητέρα δίχως κοριτσάκι ;

—*Εχουνε τό ροδοκόκκινο άδερφάκι σου. Ξέρεις, είναι ένα παχουλό 
πραμματάκι όλο ζωή καί κίνηση. Πραγματική φτερωτή χαρά στό σπίτι 
σας, άπαντά ό Θεός.

—Νομίζω, Πανάγαθε Θεέ, λέει ή Παναγιά, πώς πρέπει νά εισακούσεις τήν 
παράκληση του γαλάζιου κοριτσιού. Τή λέει με τόσο πάθος πού άξίζει 
όλες τις παρακλήσεις όλων των άλλων σου πραγμάτων.

Τότε ό Θεός χτύπησε τά χέρια του. Παρουσιάστηκε με μιας ένας βύσινος 
άγγελος μ’ ένα ήλιο στό στήθος του. Κρατούσε ένα χρυσόδετο βιβλίο κι’ ένα 
μεγάλο φτερό κατάλευκο με μύτη χρυσαφιά. Τ’ άνοιξε μπροστά στό Θεό 
και του έδωσε τό φτερό.

—Γράφω ένα ροδοκόκκινο κοριτσάκι. Νά στείλεις τον πελαργό νά τό πάει 
στά σπλάχνα τής μητερούλας της.

Ό ’Άγγελος πήρε τό φτερό, έκλεισε τό βιβλίο καί πέταξε μακρυά.
—Είσαι εύχαριστημένη, μικρούλα μου ; με ρωτά ή Παναγία.
—Τρισευτυχισμένη, Παναγία Μητέρα.
"Ενα βύσινο σύννεφο κάλυψε καί τούς δυό καί χαθήκανε άπό τό πλάϊ μου.
Ξύπνησα άπό κάποιο θόρυβο. Ή μανούλα άνοιξε τις κουρτίνες καί βγήκε 

στό μπαλκόνι.
—Μανούλα, που πάς ; τής φωνάζω.
—Νά δώ τόν κόκκινο κύκλο του ήλιου. Τον βλέπεις εσύ ; μου άπαντά.
—Τόν βλέπω. Κόλλησε στό μολυβί ούρανό. Καί σά νά μή περπατά. 

Γιατί όμως έτσι άδύναμος ;
—Κρυώνει κι’ είναι τουλουπισμένος σέ άσπρη εσάρπα.
—Πολύ ώραϊο, μητερούλα. Μά γιατί είσαι στενοχωρημένη ; Τόν παρα- 

κάλεσα.
—’Έχω λίγη άναστάτωση στό στομάχι. Μά ποιόν παρακάλεσες ;
—Τόν εύγενικό Θεούλη. ’Έγραψε νά σου στείλει ένα ροδοκόκκινο κοριτσά

κι. Ό πελαργός σου τώφερε κι’ όλας μες τά σπλάχνα σου. Νά! λες πώς 
άναστατώθηκε τό στομάχι σου. Είμαι εύτυχισμένη, μανούλα.

Μπήκε ό πατέρας μ’ ένα μπουκέττο τριαντάφυλλα.
—Άν τό βρής ποιος σου τάστειλε, μου λέει χαρούμενος.
—Τό γαλάζιο άγόρι.
—’Ά! όχι, πάλιν τά γαλάζια καί τά γαλάζια. Σου τώστειλε ό φίλος σου 

ό καθηγητής. *Έχει καί μιά καρτίτσα εδώ. «Στήν πιό όμορφη άγαπούλα 
τής Κύπρου ένα μπουκέττο τριαντάφυλλα καί χίλια φιλάκια».

Μου τάσιαξε άντίκρυ σ’ ένα βάζο. Ήταν ένα εύτυχισμένο δώρο.
—Πόσο καλός είναι ! Με θυμήθηκε. Ένώ εγώ.....
—Καί λέει πώς θάρθή σήμερα αύριο νά σέ έπισκεφθή. Τυπική επίσκεψη. 

ΤΗταν βέβαια καί λάθος δικό μας. Δεν του τηλεφωνήσαμε τουλάχιστο τούς 
χαιρετισμούς σου. ’Ανησύχησε με τό δίκαιο του ό άνθρωπος. Νόμισε πώς 
τό ξεχάσαμε.

—Πότε τάστειλε, πατέρα ;
—Μά είναι.....  άπό τό μεσημέρι. Κοιμόσουνα καί δεν τά φέραμε πάνω.
Ένώ κουβεντιάζαμε μπήκε ή θεία ’Εγγλέζα. Φορούσε ένα επίσημο 

μαύρο φόρεμα. Τά μαλλιά της ήταν εξαιρετικά περιποιημένα. Κι’ είχε μιά 
διακριτικότητα άφάνταστη. Πρώτη φορά τήν έβλεπα τόσο άρχοντική.

Μέ κοίταξε καί χαμογέλασε. Μου έσιαξε τις μπουκλίτσες. Συγύρισε λίγο 
τό στρώμα. Είδε μιά ματιά γύρω.

—’Ήρθανε, λέει.
—Κι’ όλας ; άπαντά ό πατέρας.
—Είναι κάτω καί κουβεντιάζουν.
Ή μανούλα έδειξε άνησυχία. ’Έσιαξε λίγο τά μαλλιά της καί τό καφετί 

φόρεμά της. Ταχτοποίησε κάτι στή γωνιά. "Υστερα άναψε τά φώτα καί 
τράβηξε τις κουρτίνες.

’Ανησύχησα. Πιθανό νάχα λίγη λαχτάρα άπό τό άπρόβλεπτο.
Σε λίγο άκουστήκανε βήματα. Άνοιξε ή πόρτα καί μπήκε ό καθηγητής, 

ό γείτονας καρδιολόγος καί ό θείος "Ομηρος.
—Άγαπούλα ; Χίλια φιλιά. Ά! στις ομορφιές σου. Χτύπα ξύλο, είσαι 

διορθωμένη. Μου στοίχισε πού σ’ έχασα τόσες μέρες. Μιά λεξούλα ;
—Εύχαριστώ γιά τά τριαντάφυλλά σου, θείε καθηγητή. Ήταν ένα 

άνέλπιστο δώρο.
—Ανέλπιστο ; ’'(Δ! με πειράζεις. Είχα φασαρίες καί δε μπόρεσα νά 

πεταχτώ ως εδώ. Είχα πή στήν άδερφή χίλιες φορές νά σου στείλει λουλούδια. 
Μά.... είχε ένα άτύχημα κι’ έτσι δεν τά κατάφερε. Πάντως όλοι σου στέλλουν 
φιλιά.

—Καί τό γαλάζιο άγόρι ;
—Τό γαλάζιο άγόρι.... Ά! Μά τό είδα προχθές στό Λούνα Πάρκ. Φορούσε 

ένα θαυμάσιο ναυτικό κουστουμάκι καί καθόταν στ’ άλογα. Ήτανε όλο 
εύτυχία καί κέφι. Μού είπε πολλά γιά σένα. ’Έλεγε νάρθή μιά μέρα καί νά 
σοΰ φέρει δυό γλαστρίτσες κυκλάμινα. Είναι κάτι βύσινα κυκλάμινα, νά τόσα 
δά μεγάλα. Σωστά τριαντάφυλλα. Τώρα ν’ άνοίξεις τό ρουχαλάκι σου 
μπροστά στό στήθος ν’ άκούσω τήν καρδιά Έ ;

Μ’ ετοιμάσανε. Ό καθηγητής έβαλε τ’ άκουστικό του κι’ έσκυψε στό 
στήθος μου. "Υστερα σηκώθηκε καί μέ πίεσε δεξιά στήν κοιλιά. Χτύπησε 
δυό τρεις φορές μέ τά δάχτυλα. Κι’ άρχισε πάλι ν’ άκούει τό στήθος μου 
λέγοντάς μου ν’ άναπνέω.

—Λοιπόν, στενοχωρέθηκα πού έφυγες άπό κοντά μου. Συνήθισα κάθε 
δυό-τρεϊς μέρες νάρχομαι νά σού λέω τ’ άστεϊο μου. Παραδέχεσαι πόσο μάς 
πίκρανε όλους ή άναχώρησή σου ; Λέω νά παρακαλέσουμε τόν πατερούλη 
καί τή μητέρα νά σέ.... δανείσουνε λίγες μέρες σέ μάς. Καί πάλιν γυρίζεις στού 
θείου "Ομηρου. Τί λές, μητέρα, εσύ ;

— "Ο,τι θέλει. ’Αφού είναι γιά λίγες μέρες γιατί νά μήν τή.... δανείσουμε ; 
άπαντά ή μητέρα μ’ ένα προσποιημένο χαμόγελο.

—Νά σάς τή στείλουμε, κύριε καθηγητά, λέει πιό πρόθυμος ό πατέρας. 
Ξέρω πώς τήν άγαπάτε σάν δικό σας παιδάκι. Μούλεγε πάντοτε γιά τις 
περιποιήσεις σας. Όμολογώ πώς μάς έχετε ύποχρεώσει πολύ. Αλλά....
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—Νά ρωτήξουμε και την ίδια, διακόπτει ό καθηγητής. Μπά! δέν έχει 
γλώσσα νά μίλα ; "Η δε μ’ άγαπα ; "θύ! δε μ’ άγαπα για νά μή θέλει νάρθή 
κοντά μας. Κι’ εγώ νόμιζα.....

Μέ κοίταξε λοξά. "Ολοι οί άλλοι με βλέπανε κατάματα με κάποια άγωνία. 
Μονάχα ή θεία ’Εγγλέζα είχε μιά αυστηρότητα, πού άν δεν ήξερα τά αίσθή- 
ματά της θά τήν έπαιρνα γιά άπάθεια.

—Είναι τόσο στενό τό κουτί, χωρίς ορίζοντα! Και θά λείπει ή μητερούλα. 
Κι’ ό πατέρας.....

—Μά θά έρχονται κάθε μέρα. Θά δώσω εντολή νά είναι όλη μέρα κι’ όλη 
νύχτα. Νά ενώσουμε τό διπλανό δωμόστιο καί νά τούς ταχτοποιήσουμε δυό 
κρεβάτια.

—Ή θεία ’Εγγλέζα ;
Ή θεία ’Εγγλέζα άμέσως έχασε τήν αύστηρότητά της. "Ενα λεπτό 

χαμόγελο ευχαρίστησης άπλώθηκε στό λευκό της δέρμα. Νομίζω πώς ένα 
λεπτό δάκρυ κατανίκησε τήν σκληρότητα του ματιού της.

—Θάρχομαι κάθε μέρα, χρυσή μου. Καί θά σου φέρνω όλα τά νέα. Θά 
σου φτιάχνω καί ειδικά φαγητά. Καί λουλούδια..... λουλούδια..... μου 
άπαντά.

Είχε τόση γλυκάδα ή ομιλία τής θείας ’Εγγλέζας πού πρώτη φορά μέ 
υποχρέωσε τόσο πολύ.

—’Αφού τό θέλετε όλοι.......
—"Α! όχι δάκρυα, λέει ό καθηγητής. ’Άν είναι μέ δάκρυα θ’ άποσύρω 

τήν παράκληση δανεισμού. "Ε ; ’Έλα χαμογέλασε. Χαμογέλασε σάν τις 
ανεμώνες του χειμώνα.

—Σάν τις γαλάζες ανεμώνες.....
Μέ άποχαιρετήσανε. Καί φύγανε.
"ίύστε τό γαλάζιο άγόρι φορούσε ένα ναυτικό κουστουμάκι ; Καί καβαλ- 

λικουσε ένα σιδερένιο άλογο στο Λούνα Πάρκ ; Μά είναι ένα φώς αύτό. 
Θά μπορούσα λοιπόν κι’ εγώ νά πάω στό Λούνα Πάρκ. Νά μπώ μές τόν 
κόσμο τών παιγνιδιών μέ μιά ναυτική φουστίτσα κι’ ένα ναυτικό σκούφο ;

Ή ελπίδα είναι μιά γλυκειά τυραννία.

4 τού ’Απρίλη. —· Ξαναγύρισα στό στενό κόσμο μέ τό χαμηλό ντιβάνι καί 
τή φοβερή ήσυχία. Στά μαλλιά μου είναι άκόμα οί χρυσές άναμνήσεις άπό τό 
χέρι τού πατέρα καί τής μητέρας. "Ενα στεφάνι δρόσο άπό τά πρωινά χορτά
ρια.

Πότε θ’ ανοίξει τ’ άντικρυνό χώρισμα νά δώ τά κρεβάτια τής μανούλας 
καί τού πατέρα ; Ή άσπροφορεμένη άδερφή στις ερωτήσεις μου άπαντά 
χωρίς νόημα. Όμολογώ πώς αύτό μέ ανησυχεί περισσότερο. Είναι τόσο 
στενή στή διάχυση καί τήν στοργή αύτή ή άσπρο ντυμένη άδερφή. "Ολα 
τά κάνει κάπου γραμένα μέ τή σειρά. Δέ λοξοδρομεί ούτε μιά τόση δά κοκκκίδα 
πού άφήνουν οί μυϊγες στ’ άσπρο κορδόνι.

Κοντά στά άλλα παρουσιάστηκε μέ τή σειρά της κι’ ή άποκρουστική 
συμπατριώτισσά μου γιατρός. Είχε βάλει ένα αδέξιο κοκκινάδι στά χείλη 
καί τά μάγουλα πού σού γεννούσε τον οίχτο. Προτιμώ τή γαλάζια μου 
χροιά παρά τήν άκατανόητη αύτή έκφραση.

—Πέρασες καλά στήν έξοχή ; Μουπανε πώς πήγες σ’ ένα χωριουδάκι 
στό Κέντ, μοΰ λέει πρώτη-πρώτη κουβέντα. Πήρα κι’ εγώ άδεια καί πήγα 
στό Μπράϊτον, κοντά στη θάλασσα. Φυσούσε όμως ένας άνεμος. Κι’ είχε ένα 
κρύο....! ’Αλλά είχε θέατρο, κίνηση τις Κυριακές καί κάτι εκθέσεις ζωγραφικής.

—’Ήμουνα στό σπίτι τού θείου "Ομηρου. ’Αντίκρυ στούς Κήπους τού 
Κένσικτον, τής άπάντησα ψυχρά.

—"Α! Έκεϊ κάθεται όλη ή φοιτηταριά τής Κύπρου. ’Έχει καί άρκετούς ξένους. 
"Ε! άριστοκρατία εμείς.

’Έκανε μιά τέτοια κίνηση τό πρόσωπό της πού μούδιασα τελείως.
—Αίμα ;
—Λίγες στάλες στήν πιπέτα.
Μού πήρε λίγο αίμα καί τό χτύπησε μέσα στό σωληνάριό της. Κοντοστά- 

θηκε νά φύγει μά τήν κράτηξα.
—Είδες τό γαλάζιο άγόρι ; τή ρωτώ.
—Μά..... έφυγε στον ούρανό, μοΰ άπάντησε.
—Πέταξε στον ούρανό ;
—Μμ! Κάτι τέτοιο. Κάτι.......
Ήταν μιά ώραία ιδέα στή ζωή μου τούτο τό γαλάζιο άγόρι. Τάχα ή 

θεία Εύδοκία καί ή Κίττυ, ή μαύρη γατούλα, νά τό καλωσορίσανε έκεϊ πάνω 
ψηλά στον ούρανό σά φίλο μου ;

"Εμεινε ή μέρα μου σά μαύρη στιγμή χωρίς κανένα νόημα.

5 τού ’Απρίλη. — Ξύπνησα μέ πολύ εγκατάλειψη. Ή πίστη μου πρός τόν 
ύποσχόμενο λόγο κλονίστηκε, όπως μιά κολώνα άπό σεισμό. Τό κουτί μου 
σπένεψε περισσότερο. Στον ορίζοντα τού παραθύρου κάλυψε τή λουρίδα 
τ’ ούρανοϋ ένα ψήλωμα μέ κόκκινα άκόμα τούβλα. "Ετσι έμεινε ό εαυτός μου 
σά μοναδικός ορίζοντας στό μάτι μου.

Φαίνεται πώς θάχε έξω καλό καιρό. Στή βεράντα νά! κάτι κεφαλάκια 
κι’άκου! θόρυβο άπό παιγνίδια. "Αλλοτε ό κόσμος αύτός μού ξυπνούσε τήν 
περιέργεια. Τώρα είναι μιά άντίθεση στό σκοτάδι.

—Ό πατέρας, μοΰ λέει ή άσπροφορεμένη άδερφή, άνοίγοντας τό φύλλο 
τοΰ κουτιού μου.

Μπήκε ένας πατέρας στενοχωρεμένος μέ λιγότερο φώς γύρω άπό τό 
κεφάλι του. Τόν κοίταξα ερευνητικά. Είχε ένα χαμένο άγέρα στήν έκφραση 
καί μιά άτονη, έγκαταλειμένη κίνηση. Πίεσε κάτι καί χαμογέλασε.

—Κορούλα μου ;
—Πατέρα....!
Μέ φίλησε στό μεσόφρυδο. Μά τά χείλη του είχανε άρκετή ξηρασία. 

Ήταν σά χωράφι σέ χρονιά άστοχιάς.
—Ή μανούλα ;
—Είναι λίγο άδιάθετη.
—Άπό..... τό ροδοκόκκινο κορίτσι ;
—"Εμ! κάτι τέτοιο.
Τά αίσθήματά μου ήταν άνάμιχτα. Ή έγκατάλειψη σέ στεγνώνει πάντα. 

Κι’ όμως λυπήθηκα αύτό τό λατρευτό πρόσωπο τοΰ γερασμένου πατέρα.
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Κι’ είπα và γίνω εύθυμη όσο σηκώνει ή αντοχή ενός κουρασμένου γαλάζιου 
παιδιού.

—Νοιώθω καλύτερα, πατερούλη. Κοίταξε σε λίγες μέρες và πάμε πίσω 
στου θείου "Ομηρου. "Υστερα θέλω và πάμε σπιτάκι μας. ’Έχω άνάγκη 
άπό πολύ φως καί πολύ κήπο.

—Τά κανόνισα, κορούλα μου. Λίγες άκόμα μέρες νά κάνουμε τις εξετάσεις, 
τά συμβούλια, và πάρουμε τά φάρμακα.... "Υστερα θά πάρουμε τό πρώτο 
άεροπλάνο καί θά πετάξουμε στο νησί μας.

Είχε πολλή συγκίνηση ή φωνή του πατέρα. Πίστευα πιά στό λόγο του. 
Ή άνάγκη μας καθήλωσε σ’ αύτό τό στενό, πολύ στενό κουτί.

—Με πικραίνει πιά αύτός ό τόπος. *Εχει μιά μυρωδιά ξεγελαστικοΰ 
άρώματος.

—Δε σε καταλαβαίνω.
—Μά... τό γαλάζιο άγόρι πέθανε.
—Πέθανε ; Καλέ, ό κύριος καθηγητής τώδε στό Λούνα Πάρκ μ’ ένα ναυτικό 

κουστουμάκι.
—Ναί! Μά ή συμπατριώτισσά μας γιατρός με διαβεβαίωσε πώς πέθανε ... 

ΤΗταν μιά τραγική άναγγελία. Τό γαλάζιο πρόσωπο μας έχει συνδέσει.
—Θά εξετάσω τό ζήτημα καί θά μάθω λεπτομέρειες. Είναι άδύνατο. 

Κάποια παρεξήγηση είναι στό μέσον.
Περί με να αύτή τήν παρηγοριά. Καί ομολογώ πώς τή ζητούσα. Ό 

πατέρας με τή στάση του με ύποχρέωσε όσο καμμιά άλλη φορά.
—Θά είμαι χαρούμενη άν ύπάρχουν τέτοιου είδους ψέμματα, είπα με άνα- 

κούφιση.
—Ύπάρχουν πάρα πολλά ώραϊα ψέμματα στή ζωή, πού τήν κάνουν 

εύτυχισμένη, κορούλα μου, είπε ό πατέρας μ’ ένα στυφό χαμόγελο.
—Ναί! ή Τασούλα άντίκρυ στό σπίτι μας. ’Έλεγες πώς άπό τήν άρρώστεια 

της θά μείνει παράλυτο τό ποδαράκι της. Κι’ όμως οί γιατροί διαβεβαιώνανε 
πώς θά περπατήσει πάλι καί θάχει μιά ύπέροχη γαμπίτσα. ΤΗταν ένα άθώο 
ψεμματάκι, πού χάριζε τόν παράδεισο.

Πόσο άστοχα μίλησα! Βάθυνε ή χλωμάδα του πατέρα. Μά συγκροτήθηκε. 
Είχε πάντοτε δύναμη ό πατέρας. ΤΗταν μιά γερή προστατευτική φτερούγα 
άητοΰ. Καί είχε μιά γλυκάδα καί στήν αύστηρότητά του.

—Πές μου μιά ιστορία, πατερούλη.
—Νά σου πώ, κοριτσάκι μου.
—Τήν ιστορία του τσαγιού. Μου τήν ξανάπες μά είναι τόσος καιρός. 

Λησμόνησα άρκετές λεπτομέρειες.
—"Λ! Είναι ένα κινέζικο παραμύθι γιά τό τσάι.
—Τί θά πεϊ κινέζικο ;
—Τών Κινέζων. Είναι κάτι κίτρινα πλασματάκια, φτυστά τώνα με τ’ άλλο. 

Στήν κορυφή του κεφαλιού τους έχουν μιά κοτσίδα πού χτυπά διαρκώς στήν 
πλάτη τους.

—Είναι άνθρωποι ;
—Ίσοι πρός ίσους. ’Αλλάζει άπλώς τό χρώμα. Ή μανούλα είναι ξανθιά, 

εγώ μάλλον καστανός πρός τό μελαχροινό.

—’Εγώ γαλάζια κι’ οί Κινέζοι κίτρινοι.
—Λοιπόν ήταν μιά πεντάμορφη κοπέλλα κάπου σε μιά πολιτεία τής Κίνας. 

Μιά μέρα πέρασε ένας άρχοντας άπό τή γειτονιά της. Είδε τή θαυμαστή της 
ομορφιά καί τής έριξε ένα μάτσο κινέζικα μικρά γαρύφαλλα με μαύρες στίξεις. 
Ή κοπέλλα κοίταξε λοξά τό μάτσο τά γαρύφαλλα καί συνέχισε τό δρόμο της. 
’Αγαπούσε τόν τραγουδιστή Πί Έν Τίν, πού τώρα βρισκόταν στόν στρατό 
τού Αύτοκράτορα κάπου στά νότια τής χώρας.

Ό Κινέζος άρχοντας προσβλήθηκε. Διέταξε τότε τούς άνθρώπους του νά 
μαζέψουνε τήν όμορφη κοπέλλα καί νά τήν κλείσουν ψηλά στό πιό ψηλό 
δωμάτιο τοΰ πύργου του.

Τρέξανε λοιπόν οί σίδερο ντυμένοι άνθρωποί του, τήν άρπαξαν μεσοστρατίς 
καί τήν κουβάλησαν στόν πύργο τοΰ άρχοντά τους. Τής βγάλανε τά γιορτινά 
της ρούχα καί τής φόρεσαν ένα άσημο πανί. "Υστερα άμέτρητα σκαλιά τήν 
άνεβάσανε στό πιό ψηλό δωμάτιο τοΰ πύργου καί τήν κλείσανε εκεί.

—Γιατί, άχτιδίτσα μου, λέει ή κοπέλλα σέ μιά περαστική άχτίδα τοΰ ήλιου, 
γιατί λέω μιά άγάπη νάχει τόσες πίκρες καί καϋμούς ;

—Τίποτα τό ώραϊο δεν κερδίζεται άν δεν ύποφέρεις πικρά. Είναι νόμος 
τής φύσης.

—Καί πρέπει νά στερηθής τό φώς γιά νά κερδίσεις τό φώς ;
—Δε λέω αύτό. ’Αλλά τό βάσανο καί ή πίκρα δυναμώνουν καί στρογγυ

λεύουν τήν άγάπη. Είναι σάν τή δυσκολία στό τρεξιμιό νερό. Μαζεύει 
δύναμη γιά νά τήν κατανικήσει κι’ έτσι γίνεται δημιουργός καί χαλαστής.

—Καί ή θυσία ; ρωτά ή κοπέλλα.
—Ή θυσία ; Δημιουργεί εποχή.
—Δεν καταλαβαίνω τί θέλεις νά πής, μά τό σέβομαι.
Καί μαράγκιαζε ή κοπέλλα στό ψηλό δωμάτιο.
Τά μαλλιά της μεγάλωναν ώρα τήν ώρα. ’Έβλεπε μιά δύναμη ζωής νά 

μπαίνει σ’ αύτά τά μαλλιά καί νά ροβολά νά φτάσει τή γή. Ίντσα με ίντσα, 
πόδι με πόδι, κάποτε φτάσανε οί άκρες τους στό χώμα. Ρίζωσαν καί βγήκε 
τότε τό φυτό τσάι άπό τή δύναμη τών ξανθών της μαλλιών.

—Καί ή κοπέλλα, πατέρα ;
—Μπήκε όλη της ή ομορφιά καί ή γλυκάδα στά φύλλα τού τσαγιού.
’Έκλεισα τά μάτια καί ονειρεύτηκα τήν όμορφη κοπέλλα πού ή άγάπη 

κι’ ή ομορφιά της γίνανε τά καστανά φύλλα τού τσαγιού.
6 τού ’Απρίλη. — Ξύπνησα καί βρήκα ολόγυρά μου ένα κόσμο δώρα. Μπου- 
κέττα λουλούδια, σοκολάτες, βιβλία ώραϊα δεμένα καί πολύχρωμες εικόνες 
καί άλλα καί άλλα. Τάχασα κυριολεχτικά. Νόμιζα πώς ονειρευόμουν. Δεν 
είναι δυνατό τόση εκδήλωση δίχως λόγο. Κάτι άσυνήθιστο συμβαίνει στό 
νοσοκομείο. Μήπως κάποιο λάθος ;

Στή μέση τοΰ κουτιού μου ήταν ένα τραπεζάκι με μιά τούρτα. ’Απάνω 
πέντε κόκκινα κεράκια. Τί ;

Μισάνοιξε ή πόρτα. Τό λαμπερό βλέμμα τής άδερφής συνάντησε τά 
άνοιχτά περίεργα μάτια μου. Χαμογέλασε καί χάθηκε. Κι’ άμέσως ξαναχύ- 
θηκε στό στενό μου κουτί ή μανούλα, ό πατέρας, ό καθηγητής, ό θείος "Ομη
ρος κι’ ή σοβαρή θεία ’Εγγλέζα.
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—Χρόνια πολλά. Nd τά εκατοστίσεις.
—Χρόνια πολλά. Νά τά εκατοστίσεις.
—Μά....
—Τά γενέθλιά σου, κουτό μου.
—Τά γενέθλιά μου ; Κλείω σήμερα τά έξη μου χρονάκια ; Πόσος καιρός 

πέρασε!
Άρχισαν τά φιλήματα, τό χάϊδεμα στά μαλλιά, τό πασπάλισμα στο 

χεράκι. Και δάκρυα πολλά, δάκρυα πολλά.
Άναψε με τόν άσημένιο άναπτήρα του ό πατέρας τά έξη κόκκινα κεράκια. 

Ύστερα πήρε τό δίσκο με την τούρτα όπως κρατά τ’ άγιο ποτήρι ό ιερέας 
καί τώφερε μπροστά μου.

—Μ’ ένα φύσημα όλα, άγάπη μου, μου λέει.
Φύσηξα. "Ολα σβύσανε άφήνοντας μιά άπαλή λεπτή γραμμή καπνό 

πού χάθηκε δυο δάχτυλα πιο πάνω άπό τό κεράκι.
Κι’ όλοι άρχισαν νά μου τραγουδάνε.
—Εύτυχισμένα γενέθλια, εύτυχισμένα γενέθλια, εύτυχισμένα γενέθλια.
Καί ξανά φιλιά, χαϊδέματα, χαϊδοχτυπήματα.
Χαμογέλασα άφηρημένη. Υπήρχε μιά άόριστη πίστη μέσα μου. ’Έλεγα 

πώς ήταν τά τελευταία γενέθλια τής ζωής μου. ΤΗταν τόσο άνάμιχτος άπό 
χαρά καί λύπη ό τόνος όλων. ’Ιδιαιτέρως ξεχώρισα πολύ οϊχτο στά μάτια 
τής θείας ’Εγγλέζας.

Πέρασε άρκετή ώρα με άόριστες κουβέντες. Όμολογώ πώς δε μπορούσα 
νά μπω στό βαθύ νόημα των ερωτήσεων. Οί άπαντήσεις μου ήταν τυπικές 
σάν τούς χαιρετισμούς σε γνώριμο πού συναντούμε στό δρόμο.

Σε λίγο άναχωρήσανε. ’Έμεινε ή μανούλα. ’Έβγαλε τό καπελλάκι της, 
έσιαξε λίγο τά μαλλιά της καί κάθησε δίπλα μου. Ή περιποίηση στό πρόσωπο 
έκρυβε προσωρινά μιά μαντεμένη χλωμάδα. Με είδε κατάματα. Χαμογέλασε 
λίγο άόριστα.

—Μανούλα, θυμάσαι τά περισυνά μου γενέθλια ;
—Πήρες τό λόγο άπό τό στόμα μου. Ακριβώς αύτό θά σε ρωτούσα. 

’Ήσουν τότε πολύ εύτυχισμένη μες τό τριανταφυλλί σου φορεματάκι.
—Κι’ είχε άρκετά κορίτσια καί άγοράκια. Νά σκεφτής μες τό μυαλουδάκι 

μου είναι ένα-ένα τά δώρα πού μοΰ φέρανε. Ή Τασούλα μούφερε μιά κούκλα. 
Τώνα της ματάκι ήταν χαλασμένο. Δεν έκλειε όταν τή βάζαμε άνάσκελα. 
Ό Τόνης τής θείας Χρύσως μούφερε τό μεγάλο βιβλίο με τόν Τρωϊκό Πόλεμο. 
Αύτό πού είχε άρέσει πολύ τού πατέρα. Ό Μάριος έφερε ένα κουτί σοκολάτες. 
Βεβαιώνω πώς τ’ άνοίξανε καί ξανακολλήσανε γιατί λείπανε τρεϊς-τέσσερεις 
σοκολάτες ενώ ύπήρχε τό χαρτάκι τους. Ή Χρυσούλα τού θείου Γιώργου 
μούφερε ένα σέτ κουζίνας με κατσαρολάκια, τηγάνια, τζέντζερη, πιάτα καί άλλα 
Τώρα.... τώρα....

—"Ε! δεν είναι άνάγκη νά μού τά πής όλα. Τά θυμάμαι. Μά προπαντός 
θυμάμαι τήν εύθυμία σου.

—Κάθε χρονιά έχει καί τό αίσθημά της, μητερούλα.

7 τού Απρίλη. — Τό μούδιασμα τού μυαλού είναι σάν τό πρωϊνό κρύο τό 
κρουσταλιασμένο στά νωπά φύλλα. Τό μούδιασμα αύτό κυκλοφορεί καί στό 

κορμί. Είναι μιά προειδοποίηση γιά τό λυώσιμο ;
Κουράστηκε ή ζωή μου. Είναι σάν τό άντικρυνό κεραμίδι τούβλο π’ άρχισε 

νά ύποχωρεϊ στη φθορά τής καπνιάς καί τής ομίχλης.
—Κουράγιο, καϋμένη ζωή, λέει τό μυαλό μου.
—’Επιθυμώ τή ζωή, μιλά τό κορμί μου.
—Πασκίζω νά κρατηθώ σε μιά κρεμαστή κλωστή, άπαντά ή ζωή.
—Κουράστηκα στήν άγωνία τού άνεβοκατεβάσματος, προσθέτει τό στήθος 

μου.
—Παιδεύομαι φριχτά στόν χτύπο, λέει ή καρδιά μου.
—Κράτα, καϋμένη, ζωή. Κράτα άκόμα λίγο.
Ξαφνικά σκοτεινιάζει τό βλέμμα μου. Βυθίστηκα στό σκοτάδι.
Ξύπνησα σε λίγο βαρειά κουρασμένη.
—Ήταν μιά μικρούλα λιγοθυμία, λέει με χαμόγελο ή άδερφή.
—Λιγοθυμία σημαίνει σκοτάδι ;
—Βαθύς ύπνος.
—Μά όλα πιά είναι τυλιγμένα σε μιά διάφανη μεμβράνη. Μόλις ξεχωρίζω 

τά χαραχτηριστικά. Είναι σά ζοφές πινελιές. Αρχίζει πιά τό βασίλειο τής 
σκιάς.

Είχαμε πάει κάποτε στό βουνό εκδρομή. Είναι ένας δρόμος άνάμεσα 
Πλατάνια καί Αγίου ’Ιωάννη τής Στέγης. Καθόμουν στό κάθισμα δίπλα τοΰ 
γκρεμνού. "Ενα χάος πού κουνιόταν καί θάμπωνε. Τό ίδιο αίσθημα έχω 
τώρα στό μυαλό μου. Βλέπω χάος χωρίς τό ριπίδισμα τοΰ βουνίσιου άγέρα, 
πού ήταν μιά ελπίδα.

Ξαφνικά ένα τέρας πού τουρτουρουσε φάνηκε μπροστά μου. Πλησίαζε. 
Κι’ όσο πλησίαζε μεγάλωνε, μεγάλωνε, "θύσπου με χώνεψε. Καί τότε 
μούδωσε τό τούρτουρό του. Κι’ άρχισε τό ρίγος νά δαγκώνει τή ραχοκοκκαλιά 
μου. Κι’ ύστερα ρούφηξε τά χέρια καί τά πόδια μου.

Καί γέμισα σκοτάδι.

10 τού Απρίλη. — "Ενα ελαφρό ξαστέρωμα όσο γιά νά κινηθή λίγο ή σκέψη 
μου. Που ήμουνα τόσο καιρό ; Θαρρώ κυλιόμουν σάν ένας κόκκος σε μιά 
λασπωμένη λεκάνη.

Παράδοξο. Τό στενό μου κουτί στένεψε τόσο π’ άγγίζω γύρω τόν τοίχο 
καί τά χωρίσματα. Τό ταβάνι χαϊδεύει τά μαλλιά μου. Μά δεν είναι τόσο 
σκληρό τό ξύλο του. Είναι σάν τήν ψίχα.

Είχα κάποτε ένα λαστιχένιο κόκκινο σκυλάκι. Ήταν τόσο μαλακό καί 
εύλύγιστο πού τώκανα ένα κουβάρι καί τώχωνα στήν κοιλιά κάτω άπό τά 
ρούχα. Κι’ όταν διπλωνόμουν έσκαζε σε μυτερά ξεφωνητά. Μήπως με 
βάλανε σ’ ένα κασόνι ; Τέτοια κασόνια με γάλα συμπυκνωμένο έφερνε ό πατέρας.

—Πιες τό γαλατάκι σου, έλεγε μιά λεπτή φωνή.
—Δεν τό θέλω. Νά τό πιή τό δικό σου παιδί, άπαντούσε άπό τό στήθος 

μου μιά άλλη φωνή.
—Κάνε της τό σκυλάκι γιά νά φάει, ξανάλεγε ή λεπτή φωνή.
Καί μιά βαρειά φωνή έκανε τό σκυλάκι. Κι’ εγώ έπινα τό γάλα μου.
Μιά άλλη φορά είχα μπή στήν κουζίνα. Έκεϊ ήταν ένας λαός μυρωδιές.

223222

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στή γωνιά άναβε κάτι κι’ άχνιζε μιά κατσαρόλα. Ξαφνικά ή κατσαρόλα άρχισε 
νά σφυρίζει.

—Μή, μακρυά, τό παιδί, φωνάζει μιά βαρειά φωνή.
—Μή φοβάσαι, καϋμένε, άπαντά με σταθερότητα μιά λεπτή φωνή.
Πήγα όμως κοντά. "Αγγιξα ένα σίδερο.
—Τό χεράκι μου.....  φώναξα.
—Τό παιδί κάηκε, άκουστήκανε δυό φωνές.
Κείνη ή κάψη είναι τώρα στο σώμα μου.’Ακριβώς δίπλα στό λαρύγγι μου.
Πωπώ! ξαναρχίζει τό σκοτάδι.
’Από μακρυά νοιώθω μιά κουβέντα γλυκειά.
— Είσαι καλύτερα, άγαπούλα μου ;
— Ποιά είσαι ;
— Ή μανούλα. Κοίταξέ με καλά. Έ! Μ’ άγαπάς ;
Σκεφτόμουνα τί θά πή μανούλα. Κι’ όμως ήταν κάτι γλυκό. "Ενοιωθα 

ένα άόριστο αίσθημα γλυκάδας. Μά δε μπορούσα νά ξεχωρίσω.
—"ôû! ό γαλάζιος άγγελος ;
—ΤΗρθα κοντά σου, γαλάζιο κοριτσάκι, μου λέει ό φίλος άγγελος.
—Θά πάμε στή θεία Εύδοκία ;
—Σε λίγο. Πρέπει νά ταχτοποιήσουμε κάτι δουλειές.
—Παράδοξο.
—Γιατί παράδοξο.
Κάτι μου μίλησε ό γαλάζιος άγγελος. Δεν τό κατάλαβα. ’Απάντησα τό 

«ναί» μά άπό άδυναμία. Έξ άλλου είχε γλυκάδα ή ερώτησή του, πού δε 
μπορούσες ν’ άρνηθής.

ΤΗρθε ξανά τό τέρας πού τουρτουρούσε. Πλησίαζε καί μεγάλωνε. Τό 
φοβήθηκα. ^Ηταν τόσο άσχημο κοντά στό γαλάζιο άγγελο. Μεγάλωνε 
κι’ άρχισε νά μπαίνει μέσα μου.

—Είσαι πάγος, καϋμένο τέρας, του λέω.
—Μά δίχως μου δε θ’ άξιωθής τό πέταγμα στό γαλάζιο ούρανό.
—Μά γιατί ;
—Πρέπει νά λυώσω τό φθαρτό σου κορμί γιά νά λευτερωθή ή ψυχούλα σου.
—Καί τί είναι ή ψυχούλα μου ;
— "Ενα κομμάτι του Θεού. Τό βάζει στό κορμί γιά νά μπορέσει αύτό νά 

κινηθή. Μά ή ψυχούλα δεν άφήνει τό κορμί άν δεν τό νοιώσει νά παγώσει.
Μπήκε μέσα μου τό τέρας. Κι’ ή ραχοκοκκαλιά μου άρχισε τό τούρτουρο. 

Κι’ υστέρα τά μέλη μου. Καί τελευταία ξανάρθε τό μεγάλο σκοτάδι.

11 του ’Απρίλη. —Τό τέρας πού τουρτουρούσε νίκησε τή φλόγα τού κορμιού.
Ή ψυχούλα μου όμως λευτερώθηκε. "Εγινε ένα άπαλό ροδοκόκκινο 

τριαντάφυλλο. Ξαστέρωσε ή σκέψη.
Είμαι άπάνω άπό τό παγωμένο μου σώμα. Πλαγιάζει τό έρμο στό άσπρο 

μου κρεβάτι. Είναι ένα κομμάτι μελανωπή σάρκα.
Γύρω είναι ό πατερούλης, ή μανούλα, ό θείος "Ομηρος καί ή θεία ’Εγγλέζα. 

Πόσο άξιαγάπητα πρόσωπα μοΰ είναι! Κι’ όμως τούς πόνεσα πολύ.
—Ξύπνα, άγαπούλα μου, λέει ή μανούλα.

—’Αγάπη μου, χρυσή μου κορούλα, πώς μ’ άφησες ;
—’Αγάπη μου, χρυσή μου κορούλα, πώς μ’ άφησες κι’έφυγες ; λέει ό πατέρας.
—Ήταν άναπόφευχτο, λέει ό θείος "Ομηρος. Καλύτερα τώρα παρά πιο 

ύστερα.
—Ήταν ένα άξιαγάπητο πλασματάκι, λέει ή θεία ’Εγγλέζα.
"Ολοι ήσαν εξουθενωμένοι. Δε μπορούσα νά καταλάβω γιατί τούς 

πλήγωσα τόσο πολύ. Τώρα ήμουν μιά ψυχή εύτυχισμένη. ’Έπρεπε νά 
χαρούν γιά τό πέταγμά μου.

—Πάμε, λέει ό άγγελος.
—Πώς ; Είσαι ροδοκόκκινος ;
—Μά εσύ είσαι πιο ροδοκόκκινη. Είσαι σάν ένας ήλιος πού γεννιέται εκεί 

κάτω στήν καθαρή σου πατρίδα. Κι’ εγώ άπό τον τόπο σου είμαι. Μονάχα 
στή Μεσόγειο ύπάρχει εύτυχία καί φώς.

—Αύτό πιστεύω κι’ έγώ.
Έκεϊ πού μιλούσαμε άκουσα τόν θειον "Ομηρο.
—Εύχόμαστε τό παιδί πού θά φέρεις νά είναι ένα ροδοκοκκινο κοριτσάκι.
—Καλέ μου άγγελε, θά γεννήσει ένα ροδοκόκκινο κοριτσάκι ή μανούλα ;
—’Ασφαλώς. "Ετσι διέταξε ό Θεός.
—"όύ! Τόν εύχαριστώ.
—Πάμε.
"Ανοιξα τά φτερά μου.
—Μανούλα, ήσουν μιά ώραία ιδέα, ή πιό ώραία τής γής.
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