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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

Ά. Γ. Σαββίδη: Κυριάκος Μάτσης.
(Χάλκινη προτομή στό Δίκωμο).
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
κ. κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ ΕΙΣ, ΔΙΚΩΜΟΝ

«Μέ εύλογον συγκίνησιν καί έθνικήν υπερηφάνειαν συνήλθομεν σήμερον είς 
τόν ιστορικόν τούτον χώρον τής έλευθερίας, διά νά άποτίσωμεν φόρον εύλαδείας, 
εύγνωμοσύνης καί τιμής είς τό ήρωϊκόν τέκνον τής Κύπρου, τόν Κυριάκον Μάτσην, 
ό όποιος, ώς άρχαΐος “Ελλην, έπολέμησε καί προσέφερεν έαυτόν θυσίαν υπέρ τής 
έλευθερίας.

»Εύτυχεϊς καί ύπερήφανοι at πατρίδες αί όποϊαι γεννούν τοιούτους ήρωας. 
Διότι δ Κυριάκος Μάτσης δέν είναι απλώς ό έθνικός ήρως τής Κύπρου. Δέν είναι 
άπλώς ό μαχητής τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ ήμών άγώνος. Είναι σύμδολον άρετής 
καί' θυσίας ύπέρ τής παγκοσμίου έλευθερίας, της έλευθερίας ώς έκφράσεως ήθικής 
καί ώς διεθνούς πνευματικής έννοίας.

»Είς τό ταπεινόν μέχρι τής στιγμής έκείνης κρησφύγετόν του, έγράφη μέ τό 
αίμα του, έν άπό τά ώραιότερα έπη του έθνικού μας άγώνος, καί έναπετέθη άθά- 
νατον έσαεί τό σπέρμα τής έλευθερίας. Είς τό κρησφύγετόν αύτό έχώρεσεν άκόμη 
μίαν φοράν ή δόξα τής Ελλάδος, καί παλλόμενον άπό Ιερόν συγκίνησιν έπανελήφθη, 
γεμάτον ύπερηφάνειαν καί πίστιν, τό προγονικόν «Μολών λαδέ». Καί ό Κυριάκος 
Μάτσης είσήλθε διά τής θυσίας του είς τό Πάνθεον τών μεγάλων μορφών τής έλευ
θερίας.

»Πόση εύγένεια, πόση πίστις, πόση άρετή έπεσφράγισε τήν θυσίαν τού ήρωος ! 
Άπό τόν Ιστορικόν τούτον χώρον έξεπήγασεν ή Ιερά έπιταγή του χρέους^ καί τού 
καθήκοντος, καί ό άνεμος της έλευθερίας έπνευσεν άπ’ άκρου είς άκρον τής νήσου, 
διά νά καθάρη τό μίασμα τής δουλείας, καί νά σαρώση τά σκοτεινά σύννεφα τής 
άποικιοκρατίας άπό τόν γαλανόν ούρανόν μας.

»’Εδώ έπεσφραγίσθη διά τής θυσίας τού Κυριάκου Μάτση ή πραξις τής άνε- 
ξαρτησίας τής πατρίδος μας. Άπό τό κρησφύγετόν του έφύτρωσε καλλίκορμον καί 
καλλίκλαδον τό δένδρον τής Κυπριακής έλευθερίας.

»’Εδώ άς σταθώμεν ολοι εύλαδώς καί άς προσατενίσωμεν μέ τούς οφθαλμούς 
τής ψυχής μας τόν ιερόν τούτον χώρον, δπου διά τού Γολγοθά τού ήρωος Μάτση 
ήδυνήθη ή πατρίς μας νά δαδίση τήν όδόν τής ’Αναστάσεως. Έδώ άς καταθέσωμεν 
τήν άΐδιον εύγνωμοσύνην καί τήν άγάπην μας, καί άς μεταδάλωμεν τό μνημείον 
τούτο είς τόπον έθνικου προσκυνήματος, άπό τό όποιον αί νέοι γενεαί θά παρα- 
δειγματίζωνται καί θά άντλουν διδάγματα διά τό χρέος έναντι τής πατρίδος, έναντι 
όλοκλήρου τής άνθρωπότητος.

>Τό μνημείον τούτο άς γίνη δι’ ήμδς καί διά τούς μεταγενεστέρους ή πέτρα 
τής πίστεως, διά τής όποιας θά οίκοδομήσωμεν τήν έλευθέραν πολιτείαν μας.

»Ό Μάτσης καί οι άλλοι ήρωές μας άπέθανον διά τήν εύτυχίαν τών άδελφών
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των. ’Άς μή καταστρέψωμεν ήμείς διά τής άρνήσεως τό έργον των. ’Άς προσπα- 
θήσωμεν νά τό συμπληρώσω μεν καί νά τό όλοκληρώσωμεν. ’Άς γίνωμεν δημιουργοί 
καί οικοδόμοι είς τό έργον τό όποιον έκείνοι διά τής θυσίας των έθεμελίωσαν. Οί 
αγώνες διά τήν έλευθερίαν καί τήν εύδαιμονίαν τών λαών δέν έχουν τέλος. ’Έχουν 
διάρκειαν καί συνέχειαν, καί προϋποθέτουν έμμονήν, ύπομονήν, καρτερίαν καί έργα- 
τικότητα.

»Τήν^ίεράν αύτήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν ή λευκή ψυχή του ήρωος ύπερ- 
ίπταται ήμών καί παρακολουθεί μέ άγάπην τάς έκδηλώσεις μας, καλώ πάντας 
είς όμόνοιαν καί συνεργασίαν. Μόνον όμονοοΰντες καί συνεργαζόμενοι θά δυνη- 
θώμεν νά όλοκληρώσωμεν τό έργον τής προόδου καί τής εύημερίας του λαοΰ 
μας, διά τό όποιον ό Κυριάκος Μάτσης έχυσε τό αίμα του. Πράττοντες δέ οΰτω 
δέν συνεχίζομεν μόνον τό έργον έκείνου άλλά τελουμεν συγχρόνως τό καλύτερον 
είς αύτόν μνημόσυνον καί άποτίομεν τόν πρέποντα είς αύτόν φόρον τιμής καί 
εύγνωμοσύνης.

»Μέ' αύτήν τήν υποθήκην προβαίνω είς τήν άποκάλυψιν τής προτομής τοΰ 
ήρωος καί παραδίδω ταύτην είς τάς έπερχομένας γενεάς, ώς αιώνιον σύμβολον 
αύτοθυσίας, ήρωϊσμου καί φιλοπατρίας.

»Αίωνία ή μνήμη τοΰ ήρωος Κυριάκου Μάτση» !

+ Ό Κύπρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ
I

Τόν τελευταίο νεκρό θά έξιστορήσω 
κι’ ΰστερα έλιές θά υψώσω πιά άσημιές. 
Τό φρόνημα μπροστά σας θά έξυμνησω, 
τής άγροτιάς τίς πρώτες προκοπές, 
καί μια χρυσή στιγμή θά ιχνογραφήσω 
άσπρο—γαλάζιο στις καλές καρδιές.

Γιατί άλλος στόν άγώνα πέφτει ώραΐος 
άπό τυχαία ριπή πού ξεμυτά, 
κι’ άλλος τή δόξα παίρνει θεός άρχαίος 
άπό γαλάζια τύχη πού γελά, 
κι’ άγνωστος χάνεται κάποιος γενναίος 
κι’ οΰτε μιά μνήμη άφήνει στά χαρτιά.

Μά τούτος μές τούς τελευταίους πεθαίνει 
κρατώντας στήν παλάμη τήν καρδιά· 
μιά Ελλάδα μέ χρυσάφι χαραγμένη 
κι’ ένα δικέφαλο είχε στή ματιά* 
κι’ είχε μιά βυσσινιά άρετή ανθισμένη 
στή γλάστρα πού τήν κράζουνε «άγροτιά».

«Γιατί στής άποθέωσης τ’ άνθος πάνω, 
πού ένας Χριστός βυζαντινός χοχλά, 
τής φρόνησης νά μυριστώ τό πλάνο 
τ’ άνθος πού πάντα μιά δειλία κρατά;
Μές τή χρυσούλα αιχμή κορφές πιά φτάνω 
καί σύμβολο φυτεύω» μάς μιλά.

Π

Είχε τό κάλλος πού γεννάν οί ιδέες 
κι’ άπόφαση σάν τή σφιχτή γροθιά 
τ’ άγροτικοΰ καϋμοΰ πού άπ’ τίς άρχαΐες 
χρονιές παιδεύεται γι’ άπλοχωριά, 
κΓ είχε ειλικρίνειες στόν τράχηλό του ώραΐες 
πού λάμπαν σάν τοΰ μόχθου τή σταλιά.

Είχε δέν είχε ή νιότη τ’ άνθος δέσει 
στό προικισμένο του φαρδύ ^κορμί 
κι’ ό σπόρος τής πατρίδας είχε πέσει 
στήν εΰψορη τής ΰπαρξής του γή 
κΓ είχε μΓ άρχαία καρφώσει μές τή μέση 
τοΰ όρίζοντα λαμπρότατη άρετή.

Τί είναι τό μέλλον δίχως τήν πατρίδα; 
Κούπα ούρανοΰ πηχτού πού δέ φώτα. 
Ό λεύτερος στό στήθος του άλυσίδα 
τήν ίδια του συνείδηση κρατά.
Πρώτη άρετή νά παίρνης τήν έλπίδα 
καί νά τραβάς κΓ άς είναι γύρω έρμιά.
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Γιά τούτο πήρε τή δροσάτη νιότη 
σάν τό δαμάλι σέ νοερό βωμό 
κι’ ήρθε κοντά του ώς άγγελος ή αΐωνιότη 
μ’ ένα χρυσό του μάρτυρα σταυρό 
κΓ ήταν στερνός νεκρός μά μές τήν πρώτη 
γραμμή τών πρώτων άνθος γαλανό.

ΠΙ
Στις χάλκινες του φυλακές κομίζει 
στήν ράχη του τήν άτυχη στιγμή. 
‘Η θαρραλέα ματιά του μας θυμίζει 
τί μέθη κλείουν οί λεύτεροι ούρανοί. 
Μές τό δεμένο χώρο ώς φώς γυρίζει 
κΓ είναι θαρρείς χαμένοι πιά οί καροί.
Τόν κλεισαν μά τό φρόνημα γενναίο 
μές τήν ψυχή του σπαρταρά σκληρά: 
«πάλιν καιρό θά βρώ σάν πρώτα άρχαίο, 
'Η λευτεριά παντοτεινή χαρά.
Δίπλα στό κάθε ένάρετο κΓ ώραίο 
λάμπει ή πατρίδα χώματα Ιερά».
Βρήκε καιρό καί γλύστρησε καί πάει 
μέ τούς άδέσμευτους άγέρηδες μαζί. 
Τής λευτεριάς τόν ύμνο τραγουδάει 
τήν άνταρσία κρατώντας γιά σπαθί. 
Τό πάθος τών αρχαίων χοχλοκοπάει 
καί τό Είκοσιένα του κερνά κρασί.
Μά ή Τύχη πάντοτε μ’ ένα μαχαίρι 
στήν πιό θερμή ώρα σου καραδοκεί. 
Ή προδοσία πιά ψήλωσε τό χέρι 
καί δείχνει ή λευτεριά που κατοικεί. 
Είχε ή φτερούγα πιά του Χάρου φέρει 
τήν εύτυχία τής δόξας τή λευκή.
«Ξεμυτα άπ’ τό κρησφύγετο καί δώρο 
τό Μάη θά σοΰ χαρίσουν οί καιροί», 
μιλά ό έχθρός στόν πατημένο χώρο 
κΓ^ήταν τριγύρω ολάνθιστη ή στιγμή. 
«Τής λευτεριάς καί τής τιμής τό σπόρο 
δέν τόν πομπεύω, μήτε τήν ψυχή».
Ό έχθρός τό σβώλο του θανάτου ρίχνει 
καί σπαρταρά ό χαμός μές τή σπηλιά. 
Μά είχανε πιά άποτυπωθοΰνε τά ίχνη 
τά ποΰχε άφήσει δίπλα ή λευτεριά, 
κΓ οί θαυμασμοί βυζαντινοί πιά λύχνοι 
τή θεία του θά φωτοΰν παλληκαριά.

IV
Κι’ ό Μάτσης μές τούς τελευταίους πεθαίνει 
κρατώντας στήν παλάμη τήν καρδιά· 
μιά Ελλάδα μέ χρυσάφι χαραγμένη 
κΓ ένα δικέφαλο είχε στή ματιά* 
κι’ είχε μιά βυσσινιά άρετή άνθισμένη 
στή γλάστρα πού τήν κράζουνε «άγροτιά».

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Κ. ΜΑΤΣΗ

«’Άν θά βγώ, θά βγώ πυροβολώντας» !

Μέ αύτά τά λόγια, Μακαριώτατε Πρόεδρε, άπήντησεν είς τό ιταμόν πρό
σταγμα του δυνάστου νά παραδοθή μιά άπό τίς πιό εύγενεις καί τίς πιό τραγικές 
μορφές του Κυπριακού έπους, ό Κυριάκος Μάτσης. Μέ αύτά τά λόγια,^τιμημένοι 
γονείς, λόγια πού άποτελοΰν συνέχειαν καί έπανάληψιν τής πλέον άνδρικής ρήσεως 
πού ήκούσθη ποτέ, τοΰ «μολών λαβέ» τοΰ Λεωνίδα, άπήντησεν ό θρυλικός υιός σας 
διά νά δείξη είς τούς ταπεινούς διώκτας του, πού άμείλικτοι καί άπειροι έζωναν 
τήν κρύπτην του, δτι ό ύπόγειος τάφος είς τόν όποιον έκρατείτο αιχμάλωτος, δέν 
ϊσχυσε νά λυγίση τό φρόνημα αύτοΰ, τό όποιον διετήρησεν έξ ίσου ύψηλόν καί 
άκμαΐον δπως δταν κατεδίωκε τόν έχθρόν εις μίαν ύπερτάτην προσπάθειαν συντρι
βής τών δεσμών τής δουλείας καί έπαναφοράς τής άποδιωγμένης έλευθερίας είς 
τήν γήν τών πατέρων του.

Μέ αύτά τά λόγια, “Ελληνες καί Έλληνίδες, άρχίζομεν καί ήμεις την ση
μερινήν μας προσφώνησιν, προνομιούχοι δτι έκλήθημεν νά έγκωμιάσωμεν^ άνθρω
πον, τοΰ όποίου ή άπαστράπτουσα φυσιογνωμία φωτίζει τόν κυπριακόν ορίζοντα 
καί τοΰ όποίου άντηχει είς τούς κυπριακούς αιθέρας ή ύστάτη ευλογία: «ΚΓ άν 
είναι νά πεθάνουμε γιά τήν 'Ελλάδα, θεία ή δάφνη. Μιά φορά κανείς πεθαίνει!»

Προνομιούχοι, ναί! Άλλά βαρύ τό προνόμιον! Βαρύ καί δυσβάστακτον 
διότι έκλήθημεν νά έγκωμιάσωμεν άνθρωπον δυσεγκωμίαστον, «άνθρωπον ό όποιος 
διά τών πράξεων αύτοΰ, τάς όποιας έπεσφράγισεν ή ιστορική θυσία του, μετεπή- 
δησεν έκ τής ζωής εις τήν άθανασίαν, έκ τής φθοράς είς τήν άφθαρσίαν, έκ τών 
έγκοσμίων είς τά ύπερκόσμια, ώς φωτεινή λαμπάς, φωτίζουσα καί καθοδηγούσα 
είς πράξεις γενναίας.

«Δοκεί δέ μοι δηλοΰν άνδρός άρετήν πρώτη τε μηνύουσα καί τελευταία βε- 
βαιοΰσα ή νΰν τώνδε καταστροφή». Είς ποίαν άλλην περίπτωσιν άν μή είς αύτήν 
εύρίσκουν πλήρη τήν έπαλήθευσιν αύτών τά λόγια αύτά τοΰ Περικλή; Καί ποιου 
αί πράξεις καί ό θάνατος δύνανται περισσότερον νά άποτελοΰν παράδειγμα άν- 
δρείας καί άνθρωπιάς; Πολλοί έπολέμησαν, πολλοί έβασανίσθησαν, πολλοί έθυ- 
σιάσθησαν ύπέρ τών μεγάλων Ιδανικών, ύπέρ τής έλευθερίας. Μεταξύ δμως τών 
πολλών τούτων ξεχωρίζουν φυσιογνωμίαι έκλεκταί, φυσιογνωμίαι άνθρώπων, οί 
όποιοι τόν άγώνα και τήν θυσίαν δέν θεωρούν προσταγήν άνωθεν άλλά έσωτερι- 
κήν προσταγήν, προσταγήν τήν όποίαν άποζητά ή ψυχή των ή εύγενικά πλασμένη, 
ή προσηλωμένη είς τά ιδανικά ταύτα. ΔΓ αύτό καί δέν λιποτακτούν. ΔΓ αύτό καί 
δέν άποστρέφουν τό πρόσωπον άπό τού σταυρού τοΰ μαρτυρίου, άλλά προχωρούν 
καρτερικά πρός τήν θυσίαν, άνδρεϊοι καί γενναίοι, βέβαιοι δτι μέ τό τίμιον αίμά 
των καθαγιάζουν καί άνυψώνουν τό άνθρώπινον γένος εις τήν σφαίραν τοΰ ιδανικού.

Είς αύτούς τούς έκλεκτούς άνήκει ό Κυριάκος Μάτσης! Ανδρείος καί γεν
ναίος! Γενναίος, ναί! Διότι τόν άγώνα τής Κύπρου τόν άγκάλιασεν δχι γιατί τοΰ 
τό ζήτησαν άλλοι, δχι γιατί τόν πρόσταξαν, άλλά γιατί ή ψυχή του δέν ήμποροΰσε 
νά άνεχθή τήν άδικίαν καί τήν ταπείνωσιν, δέν ήμποροΰσε νά άνεχθή τήν άπό άνθρώ- 
πους άφαίρεσιν τοΰ προνομίου πού κάμνει τόν άνθρωπον άνθρωπον, δέν ήμποροΰσε 
νά άνεχθή τήν δουλείαν. "Οσοι τόν έγνώρισαν, δσοι είχαν τήν έξαιρετικήν τιμήν 
νά συνεργασθοΰν μαζί του, δέν ήμποροΰν παρά νά ένθυμοΰνται μέ ίεράν συγκί- 
νησιν τίς στιγμές έκείνες, πού τό θεριό τοΰ Πενταδακτύλου, ξαπλωμένο σέ κάποια 
άμμουδιά, άθώο παιδί καί μετουσιωμένο, διάβαζε άπό τό άχώριστο τής ζωής του
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βιβλίο, τόν «Δωδεκάλογο τού Γύφτου», τούς πιό αγαπημένους του στίχους:

«’Ώ ! ψυχή παραδερμένη άπό τό κρίμα !

Καί μή έχοντας πιό κάτω άλλο σκαλί 
νά κατρακυλίσης πιό βαθειό στοΰ κακού τή σκάλα, 
άπ’ τ’ άνέβασμα ξανά πού σέ καλεί, 
θά αίσθανθής νά σου φυτρώνουν, ώ χαρά, 
τά φτερά, τά φτερά τά πρωτινά σου τά μεγάλα».

Γενναίος καί άνδρεϊος! ναί, άνδρεϊος! Καί ό θρύλος διά τήν άνδρείαν του 
δέν είναι πλάσμα φαντασίας^έκείνων πού τόν έγνώρισαν. Τήν διαλαλοΰν οί κάμποι 
καί τά βουνά, τήν διαλαλοΰν οί τόποι άπό τούς όποιους έπέρασε εκδικητής καί 
τι,μωρός, τήν διαλαλεί ό Πενταδάκτυλος, ή Λάπηθος, ό Καραβάς, τό Κάρμι, τό 
Δίκωμο. Τήν διαλαλοΰν φίλοι καί έχθροί. Ναί, καί αύτοί! Διότι αύτοί καλύτερον 
παντός άλλου έγνώρισαν τήν άνδρείαν, έγνώρισαν τήν όρμήν του, έγνώρισαν τό 
πύρωμα τής ψυχής του 1 Καί τόν έθαύμασαν καί αύτοί, καί τόν έχειροκρότησαν οί 
εύγενεις έξ αύτών, δσοι τόν άγώνα τών Κυπρίων δέν τόν έβλεπαν ώς άγώνα κα
κούργων καί ληθτών, ώς άγώνα τρομοκρατών, άλλ’ ώς άγώνα άνθρώπων μαχο- 
μένων κατά τής δουλείας, διά τήν κατάργησιν τής όποιας είχον βαπτισθή μέ αύ- 
τούς είς κοινήν κολυμβήθραν αίματος είς δύο παγκοσμίους πολέμους. ΔΓ αύτό καί 
έχειροκρότουν τάς πράξεις τών γενναίων καί τών άνδρείων καί άπεκαλύπτοντο 
σιωπηλά πρό τοΰ μεγαλείου τής θυσίας τών έκλεκτών.

Καί τοΰ Κυριάκου Μάτση τήν άνδρείαν δέν ήτο δυνατόν παρά νά τήν έκτι- 
μήσουν οί έχθροί του καί νά τήν θαυμάσουν. Τήν έξετίμησεν ό φοβερός Ρόμπινσον, 
τήν έθαύμασεν ό διαβολικός Περέϊρα. Ό άνακριτής Μακάουαρντ είς μίαν σωζομέ- 
νην έπιστολήν, τήν όποιαν τοΰ άπηύθυνεν εύθύς μετά τήν διάσωσίν του κατά τό 
γνωστόν έπεισόδιον τοΰ Καραβά, διά νά τόν συγχαρή, άφίνει νά διαφανή τό μέ
γεθος τής έκτιμήσεως, μέ τήν όποίαν τόν περιέβαλλε. «Δέν σοΰ λέω νά' σταθής 
προδότης, γράφει ό Μακάουαρντ, γιατί ξεύρω πώς δέν θά τό κάμης ποτέ». Καί 
συνεχίζει: «Σέ ξεύρω σάν ίδεολόγον, ξεύρω δτι άγωνάζεσαι δι’ εν ιδανικόν. Πρέ
πει νά νιώσετε δμως, δτι τό ιδανικόν τούτο μπορείτε νά τό κερδίσετε καί χωρίς 
αίματα».

’Ήξευρεν, ναί, ó Μακάουαρντ, δτι ό Μάτσης ήτο ίδεολόγος. ’Άγγλος δμως 
αυτός, δέν ήτο είς θέσιν νά νιώση τά αισθήματα τοΰ κυπριακού λαού, τών όποιων 
φορείς καί έρμηνευταί ήσαν οί άκατάβλητοι μαχηταί τής ΕΟΚΑ, καί τών όποιων 
τήν διαχείρισιν είχον έμπιστευθή είς ύπεράξια τέκνα τής πατρίδος, τήν μέν πολε
μικήν είς τόν ’Αρχηγόν Διγενήν^ τήν δέ πολιτικήν είς τόν Εθνάρχην Μακάριον. 
’ Ηξευρεν δμως δτι τόν άγώνα τής Κύπρου δέν τόν έβλεπεν ώς μέσον άφανισμού 
ψυχών, ώς εύκαιρίαν σκοτωμού, άλλ’ ώς ιστορικήν ύποχρέωσιν νά εύρη λαός πο
λιτισμένος, λαός μέ μακράς παραδόσεις, λαός άξιος μεταξύ τών άξιων, νά εύρη 
τήν θέσιν του άνάμεσα είς τούς άλλους έλευθέρους λαούς, ένώνων τήν τύχην του 
μέ τήν τύχην τού έθνους, τό όποιον είναι δΓ αύτόν μητέρα καί τροφός. ’Ήξευρεν 
δτι δι’ αύτά ήγωνίζετο καί δτι καμμία δύναμις δέν θά ήτο δυνατόν νά τόν κάμη 
νά προδώση αύτό πού άπετέλει δΓ αύτόν βίωμα καί ζωήν, τήν πίστιν του, τά ιδα
νικά του, τόν ίδιον δηλαδή τόν έαυτόν του.

Τά ήξευρεν δλα αύτά, πώς δχι; Δέν ήξευρε τό έπεισόδιον μέ τόν Χάρντιγκ; 
«Γνωρίζω καλώς δτι είσαι δ μόνος άνθρωπος, πού μπορείς νά μοΰ παραδώσης τόν 
Διγενήν. ’Έχω έτοιμον άεροπλάνον νά σέ μεταφέρη δπου θέλεις, άν τό κάμης. 
Καί θά έχης ώς αντάλλαγμα πεντακόσιες χιλιάδες λίρες». Καί είς αύτήν τήν ιτα
μήν πρόκλησιντοΰ φρακοφόρου Στρατάρχου δ υιός τοΰ Χριστοφή άπό τό Παλαιχώρι, 
ένιωσε νά άνεβαίνη καταθλιπτικδ τό αίμα είς τήν κεφαλήν του. 'Όλη ή ιστορία 
τής φυλής μέ τάς παραδόσεις καί τάς εύγενεις έπιδιώξεις σάν άστραπή πέρασε 
άπδ τά μάτια τής ψυχής του. Ό Λεωνίδας, ό Παλαιολόγος, ό Σαμουήλ, ό Γρηγό
ριος, ό Διάκος. Καί κοντά σ’ αύτούς δ ’Εφιάλτης, ό Πήλιος-Γούσης ! Τί αίσχος! 

Τί ταπείνωσις! Ό άρχηγός ένός κράτους μεγάλου καί υπερήφανου — δπως τού- 
λάχιστον διισχυρίζεται — ένός κράτους μέ ίστορικάς παραδόσεις, τόν όποιον 
έστειλεν ή πατρίς του διά νά έπιβάλη τήν ήθικήν καί τό δίκαιον, νά θέλη μέ τά 
εύτελέστερα μέσα, μέ τήν φθαρτήν ύλην, νά μεταβάλη τόν άνθρωπον είς κτήνος, 
τόν λάτρην τής έλευθερίας είς δεσμώτην, τόν ήρωα είς λιποτάκτην, τόν γενναίον 
είς προδότην ! Καί ένώπιον τοΰ αίσχους τούτου πού άποτελεί προσβολήν καί' ύβριν 
κατά παντός θείου καί άνθρωπίνου νόμου, ώρθώθη ύπερήφανος διά νά ραπίση τόν 
ύβριστήν μέ τό πιό έλληνικόν ράπισμα, «ού περί χρημάτων τόν άγώνα ποιούμεθα 
άλλά περί άρετής». Καί σάν πυρωμένο κεντρί έκέντρισε τό ράπισμα τήν ψυχήν τοϋ 
Χάρντιγκ, πού πληγωμένος — άλλά καί ντροπιασμένος καί ταπεινωμένος άπό 
αύτόν πού νόμιζε σκουλήκι — διέτασσε τόν Μπερέϊρα νά μή τόν ένοχληση κανείς! 
Ναί, αύτό διέτασσε δ Χάρντιγκ τόν πιστόν του άκόλουθον! Γιατί είναι στιγμές 
πού ή ψυχή τοΰ άνθρώπου, δσον αίμοβόρος καί σκληρός κΓ άν είναι αύτός, λυ
γίζει μπροστά είς τό μεγαλείον καί τήν άκτινοβολίαν τής ψυχής τών δυνατών καί 
τών εύγενών, αύτών πού τάσσουν μοναδικόν σκοπόν τής ζωής τήν έξυπηρέτησιν 
τών ιδανικών, τόν έξαγνισμόν τοΰ άνθρώπου άπό τά πάθη καί τήν λύτρωσιν 
άπό τά δεσμό πόσης μορφής, έσωτερικό καί έξωτερικά. Καί άποτελεί άσφαλώς 
τόν εύγενέστερον έξαγνισμόν καί τήν μεγαλυτέραν λύτρωσιν ή άπόφασις νά θυ- 
σιάσης τόν έαυτόν σου ύπέρ αύτοΰ τό όποιον έπέβαλον είς τάς συνειδήσεις καί 
είς τούς λαούς οί αιώνες ώς κανόνας ήθικής καί δικαίου, ώς άρχός καί ώς ιδέας !

ΔΓ αύτός τάς άρχός καί δΓ αύτός τάς ιδέας ή θυσία τοΰ Κυριάκου Μάτση. 
Μόνον δσοι μέ τόν φακόν αύτόν άντικρύζουν τό πράγματα είναι είς θέσιν νά τήν 
έρμηνεύσουν, είναι είς θέσιν νά συλλάβουν τό νόημα τής άκατανικήτου δυνάμεως, 
ή όποια ώς μαγνήτης πελώριος τόν είλυσεν έκ τής ζωής πρός τό ύπερκόσμια, είς 
τήν άθανασίαν. Ή έννοια τής έλευθερίας δέν ήτο διό τόν Μάτσην παρά τό όραμα 
μιας ιδέας καταλυτικής τών δεσμών πού έξευτελίζουν τόν άνθρωπον, τό όραμα 
θεάς, έτσι δπως τήν έπλασεν ή φαντασία τοΰ ποιητοΰ τρομερήν είς τήν κόψιν τοΰ 
σπαθιού της καί έτσι δπως τήν έπέβαλαν είς τάς συνειδήσεις τών άνθρώπων αί 
πράξεις τών προγόνων μας.

’Έτσι είδε τήν έννοιαν τής έλευθερίας, έτσι τήν άντίκρυσεν είς τήν ζωήν καί 
είς τόν ύπόγειον τάφον του, ώραίαν, όλοφωτεινήν, τρομερήν! Αύτή τόν ώδηγοΰσελ/ 
είς πράξεις γενναίας, αύτή τόν ώδηγοΰσεν σταθερώς καί άποφασιστικώς είς τόν 
θάνατον. Είς αύτήν προσέβλεπε, άδιάφορος διό τό άποτέλεσμα. Ναί, άδιάφορος ! 
Διότι δ Μάτσης έπίστευσεν είς τό πνεύμα τού άγώνος, είς τό δίκαιον αύτοΰ, καί 
δΓ αύτό τό πνεύμα ήγωνίζετο, δΓ αύτό έπεσε! ’Έτσι ή θυσία του άποκτά νόημα 
καί περιεχόμενον, τό ίδιον περιεχόμενον καί τό ίδιον νόημα πού έχει ή σταυρική 
θυσία τοΰ θεανθρώπου, ό θάνατος τού Σωκράτη, τό μαρτύριον τού Διάκου, θυσίαι 
παράλληλοι, άπορρέουσαι άπό τήν πίστιν είς 5,τι άποτελεί βίωμα τού άνθρώπου, 
τήν πίστιν είς τό ιδανικά.

Πρός αύτό τό ίδια ιδανικό μάς καλεί σήμερον ό Κυριάκος Μάτσης! Τό 
καλλιμάρμαρον τούτο μνημείον, τό όποιον άνήγειρεν ή εύγνωμοσύνη τών θαυμα
στών τού έργου του, καί έπί τού όποιου έχει τοποθετηθή χάλκινη ή μορφή του, 
ας μή παραμείνη μνημείον κενόν. ”Ας άποβή σύμβολον ένωτικόν τών προσπαθειών 
δλων μας, δπως φανώ μεν άντάξιοι συνεχισταί πράξεων ύπερόχων, αί όποίαι έξε- 
κίνησαν τήν Ιην ’Απριλίου 1955 καί έτελείωσαν δΓ αύτόν τήν 19ην Νοεμβρίου 1958 
διό θυσίας άπαραμίλλου είς αϊγλην καί μεγαλείον. Κάτω άπό τό μνημείον τούτο 
στεγάζεται ό ίερώτερος τάφος, ό τάφος πού έχει συμφιλιώσει τόν άνθρωπον μέ 
τήν ιδέαν, ό τάφος τού έξαγνισμού, δ τάφος τής λυτρώσεως. Είς αύτόν θά άνα- 
βαπτιζώμεθα, άπό αύτόν θά άντλουμεν φρόνημα καί πίστιν, έπ’ αύτοΰ θά στηρί- 
ζωμεν έλπίδας, δτι τό έργον τό άτελείωτον θά συμπληρωθή, δτι τό δνειρον θά 
όλοκληρωθή, δτι αί προσδοκίαι θά έπαληθεύσουν.

Άλλά διό τήν συμπλήρωσιν τού έργου, διό τήν όλοκλήρωσιν τοΰ ονείρου, 
διά τήν έπαλήθευσιν τών προσδοκιών, χρειάζεται έργασία. Εργασία θετική, έργα- 
σία έθνική ! Καί είναι άσφαλώς θετική καί έθνική έργασία νά πάρωμεν αύτό πού 
έκερδίσαμεν, έστω καί μικρόν, νά τό κατεργασθώμεν μέ δύναμιν καί μέ σοφίαν, 
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αδιαίρετοι καί αδιάσπαστοι είς κοινήν προσπάθειαν, διά νά κτίσωμεν επ’ αυτού 
τάς προϋποθέσεις έκείνας πού θά μάς έπιτρέψουν αύτήν τήν συμπλήρωση/ καί 
αύτήν τήν όλοκλήρωσιν. Είς αύτήν τήν κοινήν προσπάθειαν, τήν συνένωσιν δλων 
τών έθνικών δυνάμεων, μάς καλει ή ήρωϊκή μορφή του Κυριάκου Μάτση, τήν 
οποίαν έντός όλίγου θά άποκαλύψη ό συνδετικός δεσμός τών έθνικών τούτων δυ
νάμεων, πρός τόν όποιον κατά τήν στιγμήν ταύτην προσβλέπομεν ούχί μόνον ώς 
είς Μακαριώτατον Πρόεδρον άλλά καί ώς είς ’Εθνάρχην Μακάριον.

Τιμημένοι γονείς του νεκρού ήρωος καί οί άλλοι άδελφοί καί συγγενείς. 
’Εντός όλίγου θά άτενίσετε τήν μορφήν του υίου σας δχι νεκρόν άλλά ζωντανήν, 
όλοζώντανην καί φωτεινήν, φωτίζουσαν τά βήματα ήμών είς έργα άρετής, είς έργα 
άντάξια τής θυσίας του. ’Έπαινος καί τιμή είς σάς, δτι παρεδώσατε υιόν είς αίω- 
νίαν εύγνωμοσύνην καί είς αίωνίαν ζωήν!

'Η δόξα του δόξα ίδική σας, τό κλέος του ίδικόν σας κλέος. Διότι σείς τοΰ 
έσταλάξατε είς τά στήθη τήν πίστιν είς τήν θρησκείαν, τήν άφοσίωσιν είς τήν πα
τρίδα καί είς τά ιερά της προστάγματα, τήν πίστιν είς τά ιδανικά διά τά όποια 
ολοπρόθυμα έδωσε τήν ζωήν του ! Καί δι’ αύτό άκριβώς, διότι έσταλάξατε είς τήν 
ψυχήν του δλα αύτά, σας αγάπησε πιό πολύ άπό δ,τι παιδί άγάπησε γονείς, σάς 
αγάπησε γιατί μέ τήν άγωγή πού του δώσατε τόν έκάματε άξιον τής πατρίδος, 
άξιον στεφανώματος μέ τό άμάραντο στεφάνι τών μαρτύρων καί τών νικητών.

Καί τήν άγάπη του τήν νιώσατε τόσες φορές στά γράμματα πού σάς έστελ- 
λεν άπό τούς μακρυνούς κρυψώνας του, γράμματα πού μαρτυρούν δλην τήν νο
σταλγίαν του καί δλην τήν άνθρωπιάν του. «Σέ λίγες μέρες θά έχουμε τόν και
νούργιο χρόνο, σάς έγραφε παραμονές πρωτοχρονιάς τοϋ 1958. Τήν ώρα πού θά 
βάζετε τήν έληά στά κάρβουνα θά τή βάζω καί έγώ καί θά ρωτώ γιά τήν άγάπη 
σας. Άλλά τήν άγάπη σας.ξεύρω πώς τήν έχω. Ξέρω πώς ή σκέψη Σας θάνε μαζύ 
μου καί ξέρετε καί σείς πολύ καλά πώς καί ή δική μου θά είναι μαζύ σας. Τήν 
έληά λοιπόν θά τήν βάλουμε φέτος λιβανωτό στό θεό καί θά τόν παρακαλέσουμε μέ 
τόν Νέο χρόνο νά χαρίσι^ καί στό πολύπαθο νησί μας τή λύτρωση άπό τή σκλαβιά. 
Δέν μπορεί παρά νά μας άκούση ό καλός θεός τής Ελλάδας μας. θά ρίξη τό 
βλέμμα του στό δεινοπαθουντα λαό μας καί θά άνταμείψη τίς θυσίες του».

Άλλά δέν ή μπορώ παρά νά άναφέρω καί μιά άλλη περικοπή άπό τήν αρχήν 
αύτής τής έπιστολής, γιατί είς τό απόσπασμα αύτό διαγράφονται όλοκάθαρα τά 
ιδανικά του, οί πόθοι του, αί προσδοκίαι του, δλη τέλος ή δύναμις τής όρμητικής 
του ψυχής. «Τώρα μέ τίς γιορτές είναι φυσικό ό νους μας νά γυρίζει σέ άγαπη- 
μένα πρόσωπα καί πιό πολύ κοντά σέ Σας. ’Αλήθεια πόσο πεθύμησα τήν γλυκιά 
ζεστασιά τής νηστιάς μας, έκεϊ στή τόσο γνώριμη γωνιά τοϋ σπιτιού. Τούτες τίς 
μέρες μέ τό τσουχτερό κρύο πόση χαρά μάς έδινε, καί πόσο μαζεμένοι γύρω της 
χαιρόμασταν τήν στοργή τοϋ σπιτιοΰ. "Ομως μιά άλλη στοργή γιά μιά άλλη γω
νιά, ή στοργή γιά τό άνυπόφορο δεσμό πού κρατάει σκλάβο τό νησί μας μάς 
έσπρωξε σέ ένα δύσκολο δρόμο καί πήραμε τήν άπόφαση νά τόν άνεβοΰμε αψη
φώντας κάθε άντιξοότητα γιά νά πετύχουμε έκείνο, πού χρόνια τώρα όνειρεύεται 
κάθε άληθινός Κύπριος πατριώτης. Ναί. Σέ κείνη τή γωνιά πήραν τά πρώτα τους 
φτερά οί λογισμοί μας. Σέ κείνη τή γωνιά τίς χειμωνιάτικες μέρες διαβάζαμε — 
θυμάστε — γιά θρύλους τών άρχαίων πολεμάρχων πού δέν δύσταζαν νά άποδυθοϋν 
στούς πιό σκληρούς άγώνας γιά νά χαρίσουν τή λευτεριά στόν τόπο πού γεννή
θηκαν. ’Αλήθεια, δέν ύπάρχει πιό χειρότερη κατάπτωση γιά τόν άνθρωπο άπό 
αύτή πού τόν έμποδίζει γιά λόγους συμφεροντολογικούς καί ύπολογιστικούς νά 
άποδυθή στόν πιό όμορφο άγώνα γιά τήν άπόκτηση τής ’Ελευθερίας του. Έμεΐς 
πρό πάντων, λαός μέ πολιτισμό καί μέ παράδοση Ιστορική βλέπαμε πάντα τήν 
άδικία πού γινόταν στόν τόπο μας. Άπό μικρά παιδιά φούντωνε μέσα μας ή φλόγα 
καί θέριεψε καί μάς έσπρωξε σέ κάποια άνεβάσματα καί σέ κάποιους δρόμους πού 
είμαστε άποφασισμένοι νά τούς περπατήσουμε ώς τό τέλος». Καί συνεχίζει: «Πι- 
στεύομεν δτι κάθε θυσία μας δέν πηγαίνει άδικα καί έσείς πρέπει νά είσθε ύπερή- 
φανοι γιά μάς. ’Άν ό καλός θεός μάς έπιφυλάσσει τήν λαμπρόν τύχην νά δώσω- 
μεν τήν ζωήν μας γιά τήν πατρίδα, τότε ή χαρά σας πρέπει νά είναι άπέραντη. Δέν 

ξέρω άν μπορεί νά ονειρευτή ένας άνθρωπος καλύτερη τύχη άπό αύτή. Καί δέν 
μπορώ νά σκεφθώ γονείς, που νά είναι πιό περήφανοι, παρά γιά τά παιδιά τους, 
πού έπεσαν γιά τήν πατρίδα».

Μά είναι νά ζητοΰμεν δστερα άπό τό γράμμα αύτό τήν άκένωτον πηγήν, έκ 
τής όποιας ήντλησεν ό Μάτσης δύναμιν Προμηθέως είς τήν άντιμετώπισιν τοΰ μαρ
τυρίου του; Είναι ή ίδια άστείρευτος πηγή έκ τής οποίας ήντλησαν οί πατέρες 
ήμών διά νά δημιουργήσουν έπη καί θρύλους ένώπιον τών όποιων άποκαλύπτεται 
μέ σεβασμόν ή άνθρωπότης όλόκληρος! Είναι ή ίδια βρύση άπό τήν όποιαν έπο- 
τίσθησαν γενεαί γενεών τών Ελλήνων μέ τό κρασί τής λεβεντιάς, γιά νά δημιουρ
γήσουν τήν Ελλάδα τών ήρώων καί τών μαρτύρων! Άπό τήν ίδιαν αύτήν πηγήν 
ήντλησε καί αύτός καί άπό τό κρασί τής ίδιας βρύσης έποτίσθη διά νά δημιουργήση 
τόν θρύλον τοϋ Δικώμου καί νά κερδίση μέ αύτόν τήν άθανασίαν! Άπό τήν ίδιαν 
αύτήν πηγήν άς άντλοΰμεν καί’ ήμείς πάντοτε διά νά γίνωμεν καί ήμείς τής πατρί
δος άξιοι, τής πατρίδος, ή όποία έρειπωμένη καί αιματόβρεχτη, θέλει τά χέρια μας 
άξια καί πειθαρχημένα είς τήν φωνήν της, ώστε νά σταθοϋμεν συνεχισταί τοϋ λαμ
πρού μεγαλείου της. Τότε καί μόνον τότε θά δικαιούμεθα νά τιμώμεν τούς ύπεραξίους. 
Καί θά είναι τότε αί τιμαί μας εύπρόσδεκτοι άπό αύτούς, εύπρόσδεκτοι άπό τόν 
ηρώα πού τώρα τιμώμεν, άπό τόν Κυριάκον Μάτσην.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Γ. Σφήκα: Ό Κυριάκος Μάτσης 
(σχέδιο).
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Δρος Κ. ΣΠΥΡ1ΔΑΚ1

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ 
ΚΑΙ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ*

* Διάλεξις γενομένη έν τη Παιδαγωγική ’Ακαδημία καί έν τώ Έλληνικώ Πνευματικό ΌμΙλφ Κύπρου.

Άφ’ δτου ώργανωμένη πολιτεία είς τήν ζωήν τής άνθρωπότητος έδημιουργή- 
θη, προεβλήθη καί τό πρόβλημα του ιδεώδους άρχοντος. Ε’ις τάς πολιτείας τής 
’Ανατολής, αί όποΐαι είναι αρχαιότεροι τών έλληνικών, είναι ήδη χιλιάδας έτών 
προ Χρίστου φανερά ή τάσις τών βασιλέων αύτής νά παρουσιάζωνται ώς ιδεώδεις 
άρχοντες. Ουτω τά κύρια γνωρίσματα τής αρετής τοΰ άνθρώπου, ώς ταυτα πολύ 
βραδύτερον παρά τοίς "Ελλησι φιλοσοφικώς άνελύθησαν, οίον ή εύσέβεια, ή δι
καιοσύνη καί ή ανδρεία, έξαίρονται είς τά χρονικά τών βασιλέων τής ’Ανατολής 
ώς χαρακτηρίζοντα τούτους.

Βραδύτερον παρά τοϊς "Ελλησιν είς τήν σφαίραν τών μυθικών προσώπων, 
τά όποια όχι μόνον άνέλαβον μόχθους καί ήρθησαν ουτω είς εύεργέτας τών συν
ανθρώπων των πέρα τής φύσεως του άνθρώπου καταστάντες ήρωες καί ήμίθεοι, 
αί άρεταί αδται αποδίδονται είς αύτούς τιμωμένους καί προβαλλομένους ώς τούς 
τύπους τοΰ ιδεώδους άρχοντος. Τοιοΰτοι είναι ό Ηρακλής, πανελλήνιος ήρως, καί 
ό θησεύς, «αττικός ήρως. 'Η άντίληψις αΰτη περί τοΰ ιδεώδους τύπου τοΰ άρχον
τος μάς παρουσιάζεται είς τά ποιήματα τοΰ 'Ομήρου. Ό μεγάλος αύτός έπικός 
ποιητής όχι μόνον μας διαγράφει τούς ήρωας βασιλείς του ώς κατέχοντας τά 
κύρια ταΰτα γνωρίσματα τοΰ άρχοντος, ιδία τήν εύσέβειαν καί τήν ανδρείαν, 
άλλά εισάγει διά πρώτην φοράν τό θέμα τοΰ ιδεώδους άρχοντος ώς θέμα τής 
πολιτικής φιλοσοφίας, ή όποια έξειλίχθη βραδύτερον σύν τή άναπτύξει τής δλης 
φιλοσοφικής διανοήσεως τών Ελλήνων. Διότι ό μεγάλος οδτος ποιητής είναι ό πρώτος 
φιλόσοφος τής Ελλάδος. Ουτω μάς παρουσιάζει τόν ’Όνειρον στελλόμενον ύπό 
τοΰ Διός πρός τόν Άγαμέμνονα νά δίδη πρός αύτόν τήν περίφημον συμβουλήν 
(Β' 24 κ.έ.).

«Où χρή παννύχιον εΰδειν βουληφόρον άνδρα, 
ώ λαοί' τ’ έπιτετράφαται καί τόσα μέμηλε».

'O άρχων χαρακτηρίζεται ώς ό υπηρέτης τοΰ στρατού καί τοΰ λαοΰ, τόν όποιον 
έχουν έμπιστευθή είς αυτόν. Είναι έκεΐνος, ό όποιος έχει πολύ μεγάλας φροντίδας 
δι’ αύτόν λόγω τής θέσεως του καί τής άναληφθείσης ύπ’ αύτοΰ ύπηρεσίας, είναι 
έκεϊνος, ό όποιος φέρει έν έαυτώ τήν βουλήν, τήν σκέψιν τοΰ άρχοντος διά τήν 
έπιτέλεσιν τοΰ προορισμού του. Αύτός δέν πρέπει νά κοιμάται καθ’ δλην τήν νύ
κτα, δπως ό άνεύθυνος πολίτης. Ή εύθύνη πρέπει νά τόν κρατή άγρυπνον, διά νά 
σκέπτεται τό καλόν τών ύπηκόων του. Πρέπει ουτω νά άπαρνήται έαυτόν, νά ά- 
φήση τά άγαθά, τά όποια αύτοί οί θεοί έδωσαν είς τόν άνθρωπον.

Διά τών στίχων τούτων τίθεται ή βάσις τής είς τούς νεωτέρους χρόνους ά- 
ναπτυχθείσης πεφωτισμένης δεσποτείας έν Εύρώπη. Μάς ένθυμίζει τήν άρχήν τοΰ 
Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου, δτι ό άρχων είναι ό ύπηρέτης τοΰ λαού του. 'Η τιθε- 
μένη αυτή ύπό τοΰ 'Ομήρου άρχή είναι έκείνη, ή όποια διείπε τήν πολιτικήν δια- ί
νόησιν καθ’ δλους τούς χρόνους είς τόν άρχαϊον έλληνικόν καί ρωμαϊκόν κόσμον 
καί δι’ αύτοΰ είς τόν μεσαιωνικόν καί τόν νεώτερον καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
δτι έξακολουθεί νά διέπη τήν άνθρωπότητα μέχρι σήμερον.

Άπό τοΰ 'Ομήρου ή άρχή αυτή μεταβιβάζεται είς πάντας τούς ‘Έλληνας δια-

νοουμένους άπό τοΰ ‘Ησιόδου μέχρι τών έλεγειακών ποιητών, ιδιαιτέρως τοΰ νο- 
μοθέτου Σόλωνος, καί κατ’ έξοχήν τοΰ ποιητοΰ Πινδάρου, έπειτα τών τραγικών 
ποιητών, καί τών προσωκρατικών φιλοσόφων καί τών σοφιστών. ’Επί πλέον τό 
θέμα τοΰ ιδεώδους άρχοντος διακατείχε πάσαν τήν έλληνικήν διανόησιν καθ’ δλους 
τούς χρόνους, τούς κλασσικούς καί- τούς μετακλασσικούς, καί άπειέλεσε τό άντι- 
κείμενον τής έρεύνης τών μεγαλυτέρων Ελλήνων φιλοσόφων καί διανοουμένων. 
Ό Θουκυδίδης, ό Πλάτων, δ ’Αντισθένης, ό ’Αριστοτέλης, ό Ζήνων ό Κιτιεύς καί 
μετ’ αύτούς ό Κικέρων κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους είναι οί κυριώτεροι έκπρό- 
σωποι τής πολιτικής φιλοσοφίας, οί όποιοι έπραγματεύθησαν τό θέμα τοΰ ιδεώ
δους άρχοντος δχι έπ’ εύκαιρία, άλλά συστηματικώς είς τά έργα των καί διε- 
τύπωσεν έκαστος ίδιαν θεωρίαν περί αύτοΰ. Βασική δμως παρά ιαΰτα άρχή πα
ραμένει έκείνη, τήν όποιαν ό "Ομηρος καθώρισε διά τών άνωτέρω παρατεθέντων 
στίχων περί βουληφόρου άνδρός.

’Άν έπρόκειτο τήν θέσιν έκάστου έκ τών φιλοσόφων τούτων νά άναλύσωμεν, 
θά άπητεϊτο μάκρος λόγος, ή καλύτερα νά εΐπω, δέν θά μάς έπέτρεπεν ή τοιαύτη 
άνάλυσις νά διαπραγματευθώμεν τό θέμα τής σημερινής διαλέξεως δσον άφορά 
τόν τραγικόν Σοιροκλέα. ’Εκείνο μόνον θά ήθελον νά τονίσω έξ άρχής, δτι δηλ. 
ύπάρχει μία βασική διαφορά μεταξύ τών φιλοσόφων, ή όποια τούς χωρίζει είς δύο 
κατηγορίας. 'Η πρώτη είναι ή τών φιλοσόφων έκείνων, οί όποιοι πιστεύουν μόνον 
είς τήν άξίαν τής πόλεως ώς κράτους, ή δευτέρα είναι έκείνων, οί όποιοι έχουν 
πιστεύσει είς τήν ύπερνίκησιν τής άρχής τής πόλεως καί τήν άνάγκην δημιουργίας 
μεγάλων κρατών. Είς τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκουν κατ’ έξοχήν οί μεγάλοι 
φιλόσοφοι Πλάτων καί ’Αριστοτέλης καί ό ιστορικός Θουκυδίδης, είς τήν δευτέραν 
κατηγορίαν ό ’Αντισθένης καί ό Ζήνων ό Κιτιεύς. Συνεπώς ή διαφορά αυτή δη
μιουργεί διάφορον κατάστασιν διά τόν ιδεώδη άρχοντα, ώς τόν άντιλαμβάνονται 
οί μέν καί οί δέ. Οί μέν τόν έξετάζουν ώς άρχοντα πόλεως, οί δέ τόν έξετάζουν 
ώς άρχοντα μεγάλου κράτους, διά νά μή εΐπω τοΰ κόσμου. Άλλ’ ή δευτέρα άπο- 
ψις δέν δύναται νά νοηθή άνευ τής πρώτης. Διότι τόσον τό μεγάλον κράτος δσον 
καί ή περί αύτοΰ θεωρία έξεκίνησε παρά τοίς ‘Έλλησιν έκ τής πόλεως καί τής 
περί αύτής θεωρίας καί δέν ύπήρξε προϊόν τών μεγάλων κρατών τής ’Ανατολής.

'Η πολιτική ζωή τών Ελλήνων δέν νοείται άνευ τής πόλεως. Διά τούτο 
καί ό κάτοικος αύτής καί ό μετέχων τής δημοσίας της ζωής καλείται «πολίτης» 
καί τό δικαίωμα συμμετοχής τών πολιτών είς αύτήν καλείται «πολιτεία». Έκ τούτου 
προέρχεται δτι μέχρι σήμερον ε’ις πάσας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας αί λέξεις αί 
δηλοΰσαι τοιαύτας έννοιας έχουν ρίζαν τήν λέξιν πόλις ή τήν άντίστοιχον πρός τήν 
έλληνικήν λατινικήν ρίζαν. Έπί πλέον τούτου πρέπει νά έχωμεν ύπ’ δψει δτι τό 
άτομον ένός δέν νοείται έν τή άρχαία πόλει, χωρίς νά είναι πολίτης. Ό ιδιώτης 
δέν έχει θέσιν είς αύτήν. Διά τούτο καί ό Θουκυδίδης όμιλών είς τόν έπιτάφιον 
τοΰ Περικλέους περί τοΰ πολίτου λέγει τά έξής μνημειώδη χαρακτηριστικά τής 
ζωής τών πολιτών έν τή άθηναϊκή πολιτεία: «τόν τε μηδέν ταύτης μετέχοντα ούκ 
άπράγμονα, άλλ’ άχρείον νομίζομεν είναι» (II 40). ’Αλλά πέρα τούτου θεωρείται 
δτι τό «άτομον δέν άνήκει μόνον είς τήν πόλιν ύπό τήν έννοιαν τοΰ κράτους, άλλ’ 
άνήκει έν γένει είς τό κοινόν. Διά τούτο ή ζωή καί τό έργον του έχουν δημόσιον 
χαρακτήρα γενικόν καί δχι μόνον κρατικόν πολιτικόν. Αί έορταί καί αί πανηγύ- 
ρεις, ή λατρεία καί ή έν γένει θρησκευτική ζωή, τά δικαστήρια καί ή πνευματική 
ζωή άπαιτοΰσι τόν τοιοΰτον δημόσιον χαρακτήρα. 'Ο ομηρικός ραψωδός ό άπαγ- 
γέλλων τά ποιήματά του είς τάς κοινάς συγκεντρώσεις ήδη είς τούς όμηρικούς 
χρόνους τής βασιλείας, δτε ήδύνατο νά θεωρηθή δτι τό άτομον έκμηδενίζεται υπό 
τοΰ άπολύτου άρχοντος, είναι χαρακτηριστικόν δείγμα τής άν«ίπτύξεως τής τοι- 
αύτης δημοσίας ζωής τών πολιτών άνεξαρτήτως τών στενών πολιτικών δικαιωμά
των.

Μέσα είς τήν τοιαύτην καθολικότητα τής δημοσίας ζωής δΓ ένα έκαστον 
πρέπει νά τοποθετηθή καί ή άνάπτυξις τής τραγωδίας καί γενικά τοΰ δράματος. 
Άνεξαρτήτως τοΰ πόθεν τό δράμα προέκυψεν ώς λογοτεχνικόν είδος, δέν θά δυνά
μεθα νά άρνηθώμεν δτι τοιαύτην μορφήν έλαβεν, οΐαν βλέποαεν τοΰτο νά άποκτα
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διά τών μεγάλων δραματικών συγγραφέων μόνον, διότι τούτο άνεπτύχθη είς τήν 
δημοσίαν ζωήν τών πολιτών. '0 αρχικός θρησκευτικός χαρακτήρ βαθμηδόν σβήνει, 
καί μόνον, δταν σβήνη, δημιουργεϊται δςάμα. ’Άν δέ τούτο διετήρει τόν άρχικόν 
του χαρακτήρα, άσφαλώς δέν θά ήτο δράμα, δπως τό βλέπομεν σήμερον. ’Ιδιαιτέ
ρως δέ ή τραγωδία έχει σαφή προύπόθεσιν τής δημιουργίας της τήν άνάπτυξίν της 
μέσα είς τήν πόλιν καί χάριν τής πόλεως. Μόνον δταν τοποθετήσωμεν τό άρχαϊον 
δράμα, καί δή τήν τραγωδίαν, μέσα είς τήν πόλιν, ώς παιδαγωγικόν στοιχείον, δυ- 
νάμεθα νά κατανοήσωμεν καί τήν γένεσιν καί τήν άνάπτυξίν της.

'0 πολιτικός χαρακτήρ τής τραγφδίας είναι στοιχείον τής μορφής της, 
οΐαν έλαβεν αυτή κατά τόν 5 αί. π.Χ. Διά τούτο καί τά θέματα αύτής είς πάντας 
τούς μεγάλους τραγικούς λαμβάνονται έκ τής πολιτικής καί τής δημοσίας ζωής 
ή τουλάχιστον άντικατοπτρίζουσι ταύτην. Οδτε τόν Αισχύλον ούτε τόν Σοφοκλέα 
ούτε καί τόν Εύριπίδην δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν, άν δέν τόν τοποθετήσωμεν 
μέσα είς τήν δημοσίαν ταύτην ζωήν τής πόλεως καί δή τών ’Αθηνών. Οί αρχαίοι 
μύθοι παρέχουν είς τούς τραγικούς τούτους τήν εύκαιρίαν νά μεταφέρωσι τήν 
ζωήν καί" τάς άντιλήψεις τής πόλεώς των είς αύτούς καί νά διαμορφώνωσι ταύτο- 
χρόνως τούτους συμφώνως πρός ταύτην. ’Έζησαν άλλως τε καί αύτοί ώς πολϊται 
ύπό τήν ανωτέρω διαγραφεΐσαν έννοιαν και διεχειρίσθησαν καί άξιώματα τής πο
λιτείας. Ό Σοφοκλής μάλιστα έγινε καί στρατηγός, είναι δέ γνωστόν δτι ό στρα
τηγός είς τάς ’Αθήνας είναι πολιτικόν πρόσωπον τόσον διά τά έξωτερικά δσον καί 
διά τά εσωτερικά ζητήματα καί δχι άπλώς στρατιωτικός.

Τινές τών τραγωδιών τούτων είναι καθαρώς πολιτικού περιεχομένου ή τού- 
λάχιστον ό μύθος χρησιμοποιείται, διά νά τοποθετηθούν πολιτικώς μερικά πράγ
ματα. Τοιούτον χαρακτήρα έχουν τούλάχιστον αί Εύμένιδες τοΰ Αισχύλου, διά τών 
όποιων ό μεγάλος τραγικός παίρνει θέσιν μέσα είς τό πρόβλημα τής άντιθέσεως 
μεταξύ άριστοκρατικών καί δημοκρατικών μετά τούς περσικούς πολέμους, πράγμα 
τό όποιον ήτο τότε κεφαλαιώδους σημασίας διά τάς ’Αθήνας. Άνάλογον χαρα
κτήρα έχουν αί Ίκέτιδες τού Εύριπίδου, διά τών όποιων έξαίρεται ή πολιτιστική 
αποστολή τής πόλεως τών ’Αθηνών.

Τόν Σοφοκλέα άπασχολεϊ είς τάς τραγωδίας του περισσότερον τό πρόβλη
μα θεός-άνθρωπος. Γύρω άπό αύτό έπλασε τάς τραγωδίας του καί τούτο άντικρύ- 
ζει τόσον είς τήν παλαιοτέραν σωζομένην έξ αύτών, τόν Αίαντα, δσον καί είς, τήν 
νεωτέραν, τόν Οίδίποδα έπί Κολωνώ. Ό Σοφοκλής ήτο κυρίως θρησκευτική φύσις. 
Ιδίως ή έννοια τής έξάρσεως τής ύβρεως τού άνθρώπου, διά τής όποιας ,οδτος 
επιζητεί νά άρθή είς τό ύψος τού θείου καί διά τής όποιας όδήγείται ,οδτος είς τήν 
«άτην» καί τήν συμφοράν, άποτελεϊ βασικόν θέμα τών τραγωδιών του. Άλλά καί τήν 
θρησκείαν ό ποιητής έχει ώς πηγήν έμπνεύσεως διά τόν πολίτην τόν ζώντα μέσα 
είς τήν σύγχρονον πολιτείαν. Δέν είναι ή θρησκεία ώς ή σημερινή προπαρασκευά- 
ζουσα τόν άνθρωπον διά μίαν άλλην ζωήν μεταφυσικήν. 'Η θρησκεία είναι, ή δη
μιουργούσα τόν άνθρωπον έπί τής γής καί διαμορφώνουσα τήν ζωήν, αύτού έν τή 
πολιτεία. Διά τούτο τήν χρησιμοποιεί ώς στοιχείον τού έργου του πρός διαμόρφω- 
σιν τών ιδανικών τύπων τών άνθρώπων, τούς οποίους προβάλλει. 'Η θρησκεία είναι 
ή προκαλουσα τό δέος είς τόν άνθρωπον καί συγκροτούσα αύτόν έκ τής ύβρεως. 
Είς τόν Αίαντα (στ. 1073 κ.έ.) λέγει τά έξής ό Σοφοκλής.

ού γάρ ποτ’ ούτ’ άν έν πόλει νόμοι καλώς 
φέροιντ’ άν, ένθα μή καθεστήκει δέος,, , 
ούτ’ άν στρατός γε σωφρόνως άρχοιτ’ έτι 
μηδέν φόβου πρόβλημα μηδ’ αίδούς έχων. 
Άλλ’ άνδρα χρή, κάν σώμα γέννηση μέγα, 
δοκείν πεσείν άν κάν άπό σμικροΰ κακού. 
Δέος γάρ ώ πρόσεστιν αισχύνη θ’ όμοΰ, 
σωτηρίαν έχοντα τόνδ’ έπίστασο’ 
δπου δ’ ύβρίζειν δράν θ’ ά βούλεται παρή, 
ταύτην νόμιζε τήν πόλιν χρόνφ ποτέ 
έξ ούριων δραμοΰσαν είς βυθόν πεσείν.

Τοιαύται γνώμαι είναι έγκατεσπαρμέναι είς δλον τό έργον τού Σοφοκλέους. 
Σήμερον θά περιορισθώμεν κυρίως είς δύο βασικά έργα, τήν Αντιγόνην καί τόν 
Οίδίποδα τύραννον, διά τών όποιων θά προσπαθήσωμεν νά τοποθετήσωμεν τόν 
τραγικόν έναντι τού προβλήματος τού ιδεώδους άρχοντος, τό όποιον ήτο όξύ κατά 
τούς χρόνους έκείνους. Καί' ήτο όξύ δχι μόνον, διότι, ώς έξέθεσα, άπό τών χρόνων 
τούλάχιστον τοΰ ‘Ομήρου άπησχόλει τούς ‘Έλληνας διανοουμένους, άλλά καί διότι 
κατά τούς χρόνους τού Σοφοκλέους εΐχον κατακλύσει τάς Αθήνας οί σοφισταί, οί 
όποιοι έπηγγέλλοντο τόν διδάσκαλον τής πολιτικής άρετής, οί δέ νέοι έσπευδον 
πρός αύτούς, διά νά διδαχθώσι ταύτην. «Τό δέ μάθημα, κατά τόν Πρωταγόραν, ήν 
εύβουλία περί τών οικείων, δπως άν άριστα (τις) τήν αύτού οικίαν διοική, καί 
περί τών τής πόλεως, δπως τά τής πόλεως δυνατώτατος άν εϊη καί πράττειν καί 
λέγειν». Ταύτοχρόνως πρέπει νά σημειωθή δτι κατά τούς χρόνους έκείνους τού 
β' ήμίσεος τοΰ„ε' αί. π.Χ. έδέσποζε τής πολιτικής ζωής τών Αθηνών ή μεγάλη 
φυσιογνωμία τού Περικλέους, ό όποιος δέν ήτο μόνον ό πολιτικός τής πράξεως. 
άλλά καί ό πολιτικός τής θεωρίας. ‘Η πολιτική του κρίσις διεμορφώθη διά τής 
διδασκαλίας μεγάλων διδασκάλων, μουσικών, φιλοσόφων, σοφιστών καί ρητόρων, 
έν οίς ό μουσικός Δάμων, ό φιλόσοφος Αναξαγόρας καί ό σοφιστής Πρωταγόρας, 
θ Σοφοκλής συνεδέετο στενώτατα πρός τόν Περικλέα καί δέν ύπάρχει άμφιβολία 

δτι ύπέστη τήν έπίδρασιν τούτου ώς καί τού περί αύτού κύκλου τών μεγάλων προ
σωπικοτήτων τού πνεύματος τών χρόνων του.

Μετά~ τοΰ Περικλέους ήτο ό Σοφοκλής στρατηγός κατά τήν έκστρατείαν έ- 
ναντίον τής Σάμου τώ 440 π.Χ. Ή στρατηγία τού τραγικού όφείλεται είς τήν 
διδασκαλίαν τής Αντιγόνης όλίγα έτη ένωρίτερον, είς τήν όποιαν έπραγματεύθη 
κατ έξοχήν τό θέμα θεός — άνθρωπος. Συνήθως έξαίρεται ή ήθογραφία τού 
δράματος καί δή τής ήρωίδος Αντιγόνης καί διά ταύτην χαρακτηρίζεται τό έρ
γον ώς τό άριστον τού ποιητού. Χωρίς νά παραγνωρίζωμεν τούτο, δέν δυνάμεθα 
νά παραβλέψωμεν τόν κύριον χαρακτήρα τού έργου, ό όποιος προβάλλεται διά 
τής άντιμετωπίσεως τού τραγικού θέματος θεός—άνθρωπος. ‘H δημιουργία ένός 
έργου, ύπό τοιαύτην μορφήν είναι τό προϊόν τής πολιτικής κρίσεως, ή όποια 
άνεφαίνετο είς τάς Αθήνας κατά τούς χρόνους τούτους, ιδία ύπό τήν έπίδρασιν τής 
σοφιστικής κινήσεως. Τό πρόβλημα είχε πραγματευθή προηγουμένως ό Σοφοκλής 
εις τό παλαιότερόν του σωζόμενον έργον, τόν Αίαντα. Άλλ’ έκεί ό ήρως είναι 
τό άθυρμα, είς τάς χείρας τών θεών, διότι ή ύβρις αύτού τόν ώδήγησεν είς τήν 
«άτην.Μ Είς τήν ’Αντιγόνην δμως τού αύτού ποιητού ό Κρέων δέν είναι τό άθυρμα 
των θεων^ είναι ό σκληροτράχηλος βασιλεύς, ό όποιος πιστεύει είς τήν άξίαν καί 
μόνον τού άνθρώπου καί ò όποιος άπαντςϊ πρός τόν μάντιν Τειρεσίαν καλέσαντα 
αυτόν εις φρόνησιν διά τών έξής χαρακτηριστικών λόγων (σ. 1039).

«Τάφω δ’ έκεϊνον ούχί κρύψετε, 
ούδ’ εί θέλουσ’ οί Ζηνός αίετοί βοράν 
φέρειν νιν άρπάζοντες είς Διός θρόνους»

Είναι τούτο τό κορύφωμα τής ύβρεως πρός τό θειον. Διά τήν ϋβριν του ταύτην 
ό Κρέων, καταρρέει, κύπτει άπό τήν «άτην» καί ζητεί τόν θάνατον ώς λυτρωτήν «Μά
ταιος» είναι, λέγει, οδτος καί’ ώς τοιούτος είναι άπορρίψιμος μακράν. Τό συμπέ
ρασμα τού ποιητού είναι δτι «χρή τά γ’ είς θεούς μηδέν άσεπτεϊν».

Άλλά παρά τό θέμα τούτο, τό όποιον ό ποιητής πραγματευόμενος αίρεται 
είς πραγματικόν δψος μεγαλείου, πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει είς τό δράμα ό 
πολιτικός χαρακτήρ τού Κρέοντος. Όποιος είναι καί ποιος πρέπει νά είναι ό άρχων. 
Τό έργον δέν έχει άπλώς ήθικήν ή καί θρησκευτικήν σημασίαν. Καί ταύτα είναι 
βεβαίως στοιχεία τής ζωής, άλλά δέν δύνανται αύτά νά έχουν άξίαν έξω τής 
ζωής τής πόλεως καί περιοριζόμενα μόνον είς τήν σφαίραν τής θεωρίας.

Ό μύθος τής Αντιγόνης είναι γνωστός. ‘Η ήρωΐς θάπτει τόν νεκρόν άδελφόν 
της Πολυνείκη κατά παράβασιν τής διαταγής τού Κρέοντος, διότι αύτό τής έπέ- 
βαλλεν ή θρησκευτική καί ή ήθική της συνείδησις. Ό Κρέων μόλις είχεν άναλάβει 
τήν ήγεμονίαν ώς ό μόνος συγγενής τού βασιλικού θρόνου μετά τόν θάνατον τοΰ 
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Οίδίποδος, τής Ίοκάστης καί τών δύο άδελφών, του Έτοκλέους καί του Πολυνεί- 
κους, καλεί τόν λαόν, ϊνα του άνακοινώση τήν άπόφασίν του ττερί άπονομής τιμών 
πρός τόν Έτοκλέα, πεσόντα έν τώ άγώνι υπέρ πατρίδος, καί στερήσεως καί αυ
τής τής τιμής τής ταφής άπό τόν" Πολυνείκη, διότι ήγωνίσθη έναντίον τής πατρί
δος του.Πώς άντιλαμβάνεται ό Κρέων τήν θέσιν τοΰ άρχοντος, έκθέτει είς ένα 
μακράν λόγον πρός τούς γέροντας Θηβαίους έκπροσωποΰντας τόν δλον λαόν. Ό 
αρχών ό κληρονομών τήν βασιλείαν «γένους κατ’ άγχιστεία», είναι ό _ ανώτατος 
καί άπόλυτος αρχών, «Έγώ, λέγει, κράτη πάντα καί θρόνους έχω»., Είναι οΰτος 
ή έκπροσώπησις τής απολύτου άρχής, έξ ής άντλεί τό δικαίωμα τής ^απολύτου δια
ταγής. ‘Η άξια τοΰ άρχοντας κρίνεται έξ αύτής τής έννόμου άρχής, είς ήν θά 
δοκιμασθή ό δλος ψυχικός του κόσμος, ή ψυχή, τό φρόνημα καί ή γνώμη του: 
Τά «άριστα βουλεύματα» πρέπει νά είναι ό σκοπός του. Άντιθέτως ό φόβος ό 
συγκρατών τήν γλώσσαν τόν καθιστά κάκιστον άρχοντα. "Οστις άγαπα τι περισ
σότερον άπό τήν πατρίδα αύτός είναι παντελώς άνάξιος, τιποτένιος. ‘Η σωτηρία 
τής πόλεως καί τών πολιτών άπό τής άτης είναι ύποχρέωσίς του, άπέναντι τής 
όποιας δέν δύναται νά σιωπά. Ό έχθρός τής πατρίδος δέν δύναται νά είναι φίλος 
του ποτέ, διότι ή φιλία πρέπει νά στηρίζεται έπί τής σωτηρίας τής πόλεως. 'Η 
όρθή καί σεσωσμένη πόλις είναι ή έπιτρέπουσα τήν δημιουργίαν φίλων. Τό δέ 
φρόνημα αυτού δέν έπιτρέπει τήν προτίμησιν τών κακών άπό τούς δικαίους.

Είς τάς άρχάς ταύτας βλέπομεν νά διατυποΰται τύπος ιδεώδους άρχοντος. 
Κύριον χαρακτηριστικόν αύτής είναι ή άπόλυτος έξουσία. Άλλ’ αυτή δέν υφίστα- 
ται καθ’ έαυτήν. eH άπόλυτος έξουσία τοΰ άρχοντος ύφίσταται μόνον διά την 
πόλιν. Ή σωτηρία τής πόλεως είναι ό σκοπός τής άσκήσεως τής έξουσίας. Διότι 
ή πατρίς είναι ή ύψίστη έννοια. Φιλία καί δ,τιδήποτε άλλο ύποχωρουν άπέναντι 
τής ιδέας τής πατρίδος καί τής σωτηρίας της. ‘Ώστε ό Κρέων δέν είναι ό άπολυ- 
ταρχικός άρχων ό έκδίδων διαταγάς ώς ό έλέω τοΰ γένους ή τοΰ θεού άρχων. Είναι 
ό άπόλυτος άρχων ό άποβλέπων είς τήν σωτηρίαν τής πόλεως. Αυτή πρέπει νά 
είναι «όρθή». Διότι μόνον τότε καί οί πολίται δύνανται νά σωθοΰν καί οί φίλοι 
νά άποκτηθοΰν. Οί λόγοι οδτοι μάς ένθυμίζουν τούς όμοιους λόγους, τούς οποίους 
ό Θουκυδίδης θέτει είς τό στόμα τοΰ Περικλέους είς τήν τρίτην δημηγορίαν „τήν 
άποτελοΰσαν τήν πολιτικήν διαθήκην τοΰ μεγάλου πολιτικού. Λέγει έν αύτή ό 
ιστορικός (II, 61) «Έγώ γάρ ήγοΰμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν όρθουμένην ώφελείν 
τούς ίδιώτας ή καθ’ έκαστον τών πολιτών εύπραγοΰσαν, άθρόαν δέ σφαλλομένην* 
καλώς μέν γάρ φερόμενος άνήρ τό καθ’ έαυτόν διαφθειρομένης τής πατρίδος ού- 
δέν ήσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχών δέ έν εύτυχούση πολλώ μάλλον διασώζεται». 
Τούς λόγους τούτους λέγει όχι ό άπολυταρχικός άρχων, άλλ’ ό δημοκράτης, πο
λιτικός, ό όποιος ώλοκλήρωσε τήν έννοιαν τής άθηναϊκής δημοκρατίας καί ό ό
ποιος κατέστησε ταύτην βίωμά του. 'Ο Θουκυδίδης ό πιστεύων είς τήν ιδέαν τής 
άληθοΰς δημοκρατίας μας παραθέτει τούς λόγους τούτους. Ό Σοφοκλής, έπί
σης, ό όποιος ύπηρέτησε τήν δημοκρατίαν καί ήτο στενός φίλος τοΰ Περικλε
ούς, έκπροσωπεί τήν αύτήν άντίληψιν. Ό άρχων ύφίσταται διά τόν λαόν καί διά 
τήν σωτηρίαν τής πόλεως. Ό «δύσνους τή πόλει», λέγει περαιτέρω ό αύτός Θουκυ
δίδης, είναι άχρηστος δι’ αύτήν, έστω καί αν κοσμήται ύπό άλλων άρετών καί έ- 
πιδεικνύη τό ένδιαφέρον διά τήν πόλιν του δι’ άλλων τρόπων. Είναι αί αύταί λέ
ξεις, τάς όποιας μετεχειρίσθη προηγουμένως είς τήν ’Αντιγόνην του ό Σοφοκλής 
λέγων «τόν δυσμενή χθόνος», τόν «εύμενή καί τόν δύσνουν τή πόλει», «οστις έθ
νους τήδε τή πόλει» κ.ά. ’Αντικειμενικός σκοπός είναι μόνον ή πόλις. Τά άλλα 
είναι τό μέσον. Διό ό άρχων δέν δύναται νά έχη φίλον «δύσνουν τή πόλει». ΤαΟτα 
δέ είς τούς χρόνους τής άκμής τής πόλεως καί κυβερνώντας τοΰ μεγάλου πολιτι
κού Περικλέους.

Μετά 14 περίπου έτη ό Σοφοκλής έδίδαξε τόν Οίδίποδα Τύραννον, δ όποιος 
χαρακτηρίζεται ύπό τού Άριστοτέλους ώς τό πρότυπον τής άρχαίας τραγωδίας. 
Τό έργον έδιδάχθη μετά τόν θάνατον τοΰ Περικλέους καί όλίγον μετά τόν έν 
Άθήναις λοιμόν. 'Η σκηνή είναι διαφορετική. Ό λαός σπεύδει πρός τόν άρχοντα, 
διά νά εύρη παρ’ αύτώ σωτηρίαν. ’Ανάλογος κατάστασις πρός τήν έπικρατοΰσαν 

έν Άθήναις ώς έκ τής φοβέρας νόσου. Άλλά τότε ό άρχων έπεσε θύμα τής έπα- 
ράτου νόσου. Τώρα ΐσταται οΰτος όρθός, γεμάτος δόξαν ώς έκ τής λύσεως τοΰ 
αινίγματος τής Σφιγγός καί τό πρόσωπον τό άπολαΰον τής πλήρους έμπιστοσύνης 
τοΰ λαού. Άλλ’ ό λαός τώρα είναι ό πάσχων. Άντιθέτως είς τήν Αντιγόνην τοΰ 
αύτοΰ ποιητοΰ ό λαός προσερχόμενος κατόπιν προσκλήσεως πρός τόν άρχοντα 
είναι γεμάτος άπό άγαλλίασιν διά τόν τερματισμόν τοΰ πολέμου, παρά τήν άλ- 
ληλοκτονίαν τών δύο άδελφών. Τά δεινά έπακολουθοΟν έκεί διά τήν «άβουλίαν» 
του άρχοντος, δσον καί άν έκείνος θέλη νά παρουσιάση τόν έαυτόν του ώς τόν 
υπέρ τής σωτηρίας τής πόλεως μεριμνώντα. Έδώ ό λαός βλέπει ένώπιόν του τόν 
άρχοντα σωτήρα. Αύτός είναι ό «πρώτος» άνήρ. Ό Θουκυδίδης βραδύτερον χα
ρακτηρίζει τόν Περικλέα ώς τόν «πρώτον» άνδρα, ό όποιος έδωσε νέαν μορφήν 
είς~ τήν δημοκρατίαν, ήτις κατέστη λόγω μόνον τοιαύτη. 'Ο πρώτος άνήρ δμως 
τοΰ Περικλέους είναι μόνον ό κοσμικός άρχων, ό όποιος άνυψώνει τόν λαόν είς 
ευδαιμονίαν, διά τοΰ έργου του. Ό πρώτος άνήρ τοΰ Σοφσκλέους είναι έκείνος, 
ό„όποίος σώζει τόν λαόν είς τάς «συμφοράς τοΰ βίου» καί είς τάς «συναλλαγάς 
τών δαιμόνων»., Ουτω συνδέεται καί πάλιν ό έγκόσμιος άρχων πρός τόν θεόν. 
Δέν δύναται νά νοηθή πολιτική ζωή κατά τόν Σοφοκλέα άνευ συνδέσμου πρός 
τήν θρησκείαν. Οί ιερείς σπεύδουν πρός τόν άρχοντα διά τήν σωτηρίαν τής πό
λε,ως. Δέν έχουν αύτοί τήν δύναμιν νά έπικοινωνήσουν μετά τοΰ θεοΰ δΓ αύτήν. 
Μόνον ό Οίδίπους δύναται νά είναι ό πρώτος άνήρ «έν τε συμφοραις βίου εν τε 
δαιμόνων ξυναλλαγσίς».

Τό στοιχείον τούτον είναι λείψανον τής παλαιάς μυκηναϊκής παραδόσεως, ή 
όποια έθεώρει τόν βασιλέα ώς τόν άνώτατον θρησκευτικόν άρχηγόν. Άλλά τό ί- 
δεώδές του ό Σοφοκλής περί τού άρχοντος δέν τό διαμορφώνει μόνον έπί τή βάσει 
τής μυκηναϊκής περί αύτού παραδόσεως. ‘Η πολιτική ζωή τής πόλεως του Περι- 
κλέους, οϊαν ταύτην έγνώρισεν ό τραγικός ζώντος ήδη τού μεγάλου πολιτικού, 
ώς καί" ή μετά τόν θάνατόν του, είναι έκείνη, ή όποια τόν οδηγεί είς τό νά συμ- 
πληρώση τήν εικόνα τοΰ ιδεώδους άρχοντος. 'Ο Περικλής όμιλών πρός τούς Α
θηναίους είς τήν προμνημονευθείσαν τρίτην δημηγορίαν του (θουκυδ. II, 61) 
ορίζει τόν ιδεώδη άρχοντα ώς τόν γιγνώσκοντα τά δέοντα καί έρμηνεύοντα ταύτα, 
ώς τόν φιλόπολιν καί χρημάτων κρείσσονα. Τήν έννοιαν τοΰ φιλοπόλιδος άνδρός 
άνελύσαμεν ήδη κατά τήν Αντιγόνην τοΰ Σοφοκλέους. Έδώ μάς παρουσιάζει ό 
ιστορικός τρία νέα στοιχεία. Είναι ταΰτα δτι δ άρχων πρέπει νά γνωρίζη τά 
δέοντα, νά έρμηνεύη ταΰτα καί νά είναι άνώτερος χρημάτων. Έπί τών αύτών 
στοιχείων έπανέρχεται ό Θουκυδίδης είς τόν γνωστόν χαρακτηρισμόν τοΰ Περι- 
,κλέους (II, 65) καί είς τήν δευτέραν δημηγορίαν αύτοΰ, τόν περίφημον έπιτάφιον. 
Άμφότερα πρέπει νά έγράφησαν μετά τό τέλος τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου. 
Λέγει λοιπόν είς „τόν έπιτάφιον δτι έργον έκάστου πολίτου είναι νά έχη «οικείων 
άμα καί πολιτικών έπιμέλειαν» καί άνεξαρτήτως τών ιδιωτικών αύτοΰ" άσχολιών 
«τά πολιτικά μή ένδεώς γνώναι». Άλλ’ ή γνώσις τών δεόντων δέν άρκεί. Χρειά
ζεται ή ερμηνεία αύτών πρός τούς άλλους πολίτας. «Τό μή προδιδαχθήναι πρότε- 
ρον η έπί ά δει λόγω έλθείν» άποτελεϊ βλάβην διά τά έργα, λέγει δ ιστορικός. Έπί 
τοιαύτης βάσεως διαμορφοΰται ή άθηναϊκή πολιτεία.

Τοιουτον βλέπει τόν άρχοντα δ Θουκυδίδης. Άλλ’ δ Σοφοκλής παρουσιάζει 
αύτόν τόν λαόν νά τόν βλέπη ώς τοιοΰτον. ‘O Οίδίπους, πρός τόν όποιον οΰτος 
προσέρχεται διά τήν σωτηρίαν του, είναι δ «ούδέν έξειδώς πλέον ούδ’ έκδιδαχθείς», 
ό σώσας τήν πόλιν καί δρθώσας αύτήν «προσθήκη θεοΰ». Άπό τοΰτον ζητεί καί 
πάλιν νά άνορθώση τήν πόλιν (στ. 46) δ λαός των θηβών. 'Η έννοια τής όρθής 
πόλεως εϊδομεν δτι παρουσιάζεται είς τήν Αντιγόνην τοΰ αύτοΰ. Οί θεοί πολλώ 
σάλω σείσαντες τήν πόλιν «ώρθωσαν πάλιν άσφαλώς» αύτήν (στ. 162). Ή όρθή πό
λις είναι τό έργον τοΰ άρχοντος, δπως μάς είπε καί ό Θουκυδίδης καί εϊδομεν ήδη 
ανωτέρω. 'Η όρθή πόλις τώρα κατά τόν Σοφοκλέα έπιτυγχάνεται μόνον διά τοΰ 
άρχοντος έμπνεομένου ύπό τοΰ θείου. 'Η εύβουλία τοΰ άρχοντος είναι ή μόνη 
σώζουσα αύτόν καί τήν πόλιν. "Οταν δ Κρέων είς τήν Αντιγόνην έκλονίσθη ύπό 
τών λόγων τοΰ μάντεως Τειρεσίου καί άμφιβάλλει, τί νά κάμη, διότι ώς λέγει, 
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τό τ’ είκαθεΐν δεινόν, άντιστάντα δέ άτη πατάξαι θυμόν έν δεινώ πάρα» (στ. 1096) , 
τήν άνάγκην «εύόουλίας» ό χορός προβάλλει είς τόν κλωνιζόμενον άρχοντα, δια 
νά τόν στήριξή είς τήν άρχομένην μεταστροφήν αύτοΰ έκ τής προτερας ακαμψίας. 
Καί ό χρόνος "ώς έν συμπεράσματι είς τήν αύτήν τραγφδίαν λέγει δτι «τό φρονεϊν 
εύδαιμονίας πρώτον υπάρχει».

Ένώ ό Θουκυδίδης έξαίρει άντιθέτως τήν «οίκείαν, δηλ. τήν άνθρωπίνην συ- 
νεσιν», χαρακτηρίζει δέ οδτος οϋτω τόν μεγάλον θεμιστοκλέα (I, 138) λέγων, «οι
κεία ξυνέσει καί ούτε προμαθών ές αύτήν ούδέν οϋτ’ έπιμαθών, τών τε παρα- 
χρήμα δι’ έλαχίστης βουλής κράτιστος γνώμων καί τών μελλόντων έπί πλεΐστον 
τοΰ γενησομένου άριστος είκαστής». Ή διαφορά μεταξύ Σοφοκλέους καί θουκυ- 
δίδου ώς πρός τό κίνητρον τής εύόουλίας εΐναι ούσιώδης, άλλά τό άποτέλεσμα 
ώς πρός τόν τύπον τοΰ ιδεώδους άρχοντος, τόν όποιον διαγράφουν δ Σοφοκλής 
καί ό Θουκυδίδης, είναι τό αύτό. Ό άρχων πρέπει διά τής εύβουλίας, τής όρθής 
δηλ. κρίσεως περί τών πολιτικών πραγμάτων καί τοΰ λαοΰ του, νά, όδηγή τήν 
πόλιν πρός σωτηρίαν καί νά είναι προστάτης αύτών, άνεξαρτήτως τοΰ πόθεν πα
ρακινείται πρός τοΰτο.

Γεννόΐται δμως τώρα τό έρώτημα. Άφού ό άρχων πρέπει νά κατέχη, τήν ευ- 
βουλίαν, ταύτην δέ νά άντλή ούχί έξ έαυτοΰ κατά τόν Σοφοκλέα, άλλ’ έκ τοΰ 
θείου, ποια είναι ή θέσις τοΰ λαοΰ μέσα είς τήν πολιτείαν, τής όποιας ήγειται 
τοιοΰτος άρχων; Είναι άπλώς θέσις ένός παρατηρητοΰ καί ικέτου, ,άναμένοντος 
τήν σωτηρίαν παρά τοΰ άρχοντος καί τοΰ θείου; Καί ήτο δυνατόν ό Σοφοκλής 
ζών καί δρών μέσα είς μίαν άθηναϊκήν δημοκρατικήν κοινωνίαν κατά τούς χρό
νους τής μεγαλυτέρας άκμής αύτής νά προβάλη ώς τύπον άρχοντος τόν μονάρχην, 
έστω ένα πεφωτισμένον δεσπότην; ’’Ήτο τοΰτο ή πολιτική διαπαιδαγώγησις τοΰ 
λαοΰ καί θά ήτο τοΰτο άνεκτόν κηρυσσόμενον άπό τής σκηνής τοΰ άθηναϊκοΰ 
θεάτρου;

Τό θέμα τοΰτο πραγματεύεται ό Σοφοκλής έν τή προόδω τής ’Αντιγόνης. 
Συζητών ό Κρέων μετά τοΰ υίοΰ του Αϊμονος καθορίζει τήν θέσιν του, άρχοντος 
έν τή πόλει. Τούτου πρέπει νά άκούωσιν οί πολιται καί ούχί νά ζητώσιν οδτοι 
νά έπιβάλλωνται είς τόν άρχοντα καί νά παραβιάζωσι τούς νόμους, έστω καί 
άν αί διαταγαί του είναι αντίθετοι καί πρός τό δίκαιον. Διότι άλλως έπέρχεται 
άναρχία, τής όποιας δέν ύπάρχει κακόν μεγαλύτερον. 'Η πειθαρχία εΐναι ή σώ- 
ζουσα. Ούδεμία άντίρρησις δύναται νά ύπάρξη είς τήν τοιαύτην άρχήν τοΰ Κρέ- 
οντος. Άλλ’ έπαινών ό Αϊμων λέγει δτι τό^δμμα τοΰ άρχοντος είναι δεινόν είς 
πάντα πολίτην καί δέν δύναται νά άκούη παν δ,τι λέγεται. Ή γνώμη τοΰ λαοΰ, 
ή οποία έχει μεγάλην σημασίαν καί διά τήν θέσιν τοΰ άρχοντος, δέν άκούεται ύπ’ 
αύτοΰ. Ούδείς δέ δύναται νά ίσχυρισθή δτι μόνος αύτός δύναται νά έχη γνώμην. 
Οδτος άποδεικνύεται είς τό τέλος κενός. Ό καθείς πρέπει νά άκούη παρά τοΰ 
άλλου, καί άν άκόμη εΐναι σοφός. Ούδόλως αισχρόν εΐναι νά μανθάνη τις παρά 
τών άλλων. Ή συζήτησις κορυφοΰται, δταν ό Αϊμων λέγη πρός τόν Κρέοντα δτι 
ό λαός τών θηβών δέν συμφωνεί μαζί μέ τόν άρχοντα. Οδτος έξερεθισθείς έρω
τά, άν ή πόλις θά δώση είς αύτόν έντολάς, τί νά κάμη, καί άν άλλος έκτός 
αύτοΰ θά εΐναι άρχων τής πόλεως «άλλφ γάρ ή μοι χρή γε τήσδ’ άρχειν χθόνος;» 
Ή άπάντησις εΐναι δτι δέν είναι δυνατόν νά θεωρήται πόλις ή άνήκουσα είς 
ένα μόνον άνδρα καί δτι δέν δύναται νά ύπάρχη πόλις έρημος άνδρών. «Καλώς 
έρήμης γ’ άν où γής άρχοις μόνος» άπαντά πρός τόν Κρέοντα ό Αϊμων.

Ανάλογα λέγει ό Σοφοκλής διά τοΰ στόματος τοΰ ίερέως είς τόν Οίδίποδα 
Τύραννον. Είναι καλύτερον, λέγει, διά τόν άρχοντα νά εΐναι άρχων τής πόλεως 
πλήρους άνδρών ή κενής. Διότι άνευ αύτών οΰτε πύργος οϋτε ναΰς δύναται νά 
ύπάρχη.

Τά κηρύγματα ταυτα κηρυσσόμενα δημοσία είς τό άθηναϊκόν θέατρον δέν 
ύπάρχει άμφιβολία δτι θά έκολάκευον τούς δημοκράτας Αθηναίους. Άλλά ταύτο- 
χρόνως θίγουν καί τό πρόβλημα τοΰ ιδεώδους άρχοντος. At διαπιστώσεις άποτε- 
λοΰν τάς γνώμας τοΰ ποιητοΰ. Ό άπόλυτος άρχων, ό κηρύσσων δτι ή θέλησις 
αύτοΰ άποτελεϊ νόμον, φέρεται πρός τήν καταστροφήν, διότι έστήριξε τήν όρθότητα 

τής ένεργείας του έπί τής προσωπικής του καί μόνον γνώμης. ’Ήρθη οχι μόνον 
ύπεράνω τών συνανθρώπων του καί τοΰ λαοΰ του, οχι μόνον ήγνόησεν αύτούς, 
άλλά ήθέλησε νά άρθή^ καί ύπεράνω τοΰ θείου καί πίπτει. Τοΰτο αποτελεί τήν 
ϋβριν. Ό άρχων συνεπώς δέν δύναται νά είναι ύβριστής κατά τήν άρχαίαν άντί- 
ληψιν.„ Πρέπει νά έχη τήν άναγκα^αν εύστροφίαν έν τή διαχειρίσει τών πραγμά
των τής πόλεως. Καί ή γνώμη τοΰ λαοΰ δέν δύναται νά παραγνωρίζεται, άλλως 
έπέρχεται καταστροφή καί είς αύτόν τόν ϊδιον, ό όποιος δέν δύναται νά είναι άρχων 
άνευ πολιτών.

'Ο Σοφοκλής ουτω διαγράφει τόν τύπον ένός άλαζόνος άρχοντος διά τήν 
άλαζονείαν του καθισταμένου άπολύτου άρχοντος, προωρισμένου δέ νά πέση. Διότι 
ή υβρις ένός τοιούτου άρχοντος εύκολα τόν όδηγεϊ καί είς υβριν έναντι του θείου, 
τών ύπερτάτων νόμων, τούς όποιους ύμνεϊ ό Σοφοκλής είς άμφότερα τά δράματά 
του. Πολύ ώραϊα εΐναι άφ’ ένός τά λόγια, τά όποια λέγει ή Αντιγόνη πρός τόν 
Κρέοντα έρωτώντα τήν όμολογοΰσαν τήν παράβασιν τών διαταγών του ήρωΐδα, 
πώς έτόλμα νά παραβή τούς ίδικούς του νόμους, δτι δέν έμελλε νά φοβηθή τό 
φρόνημα ούδενός άνδρός άσεβοΰσα πρός τούς αιώνιους νόμους τοΰ θείου. Καί ό 
χορός εις τόν Οίδίποδα Τύραννον ύμνών τήν παντοδυναμίαν τών θείων νόμων άπο- 
δίδει είς τήν υβριν τήν δημιουργίαν τοΰ τυράννου μέ άποτέλεσμα τήν πτώσιν αύτοΰ. 
«“Υβρις φυτεύει τύραννον» λέγει ό ποιητής. Καί έν συνεχεία. «"Υβρις εί πολλών 
υπερπλησθή μάταν/, ά μή έπίκαιρα μηδέ συμφέροντα,/ άκρότατον είσαναβάσ’/ 
απότομον ώρουσεν ές άνάγκαν,/ ένθ’ ού ποδί χρησίμω/ χρήται» (Ο.Τ.στ.872κ.έ.).

Έν ,τή διαγραφή τοΰ ιδεώδους άρχοντος ό Σοφοκλής έχει ώς πρότυπον τόν 
«πρώτον άνδρα» τοΰ θουκυδίδου, τόν όποιον έξεικονίζει οδτος διά τής μορφής 
τοΰ Περικλέους. Τόσον ό Κρέων δσον καί ό Οΐδίπους είναι τό πρότυπον του πρώ
του άνδρός. Άλλά τόν πρώτον άνδρα δέν έννοεϊ ό Σοφοκλής, δπως τόν παρου
σιάζει ό Θουκυδίδης. Διότι έκεϊνος τόν θεωρεί ώς τόν άρχοντα τόν καθιστάντα 
την δημοκρατίαν «λόγω». Εΐναι γνωστόν τό σχετικόν χωρίον τοΰ θουκυδίδου, διά 
τοΰ όποιου χαρακτηρίζει τόν Περικλέα «Έγίγνετό τε λόγω μέν δημοκρατία, έργω 
δέ ύπό τοΰ πρώτου άνδρός άρχή» (II, 65). Ό Σοφοκλής παρουσιάζει άντιθέτως 
τόν τύπον του δημοκρατικού «πρώτου» άνδρός ώς τόν ιδεώδη άρχοντα. Τοιοΰτον 
διέγραψε, τόν άρχοντα είς τήν συζήτησιν τοΰ Κρέοντας μετά τοΰ υίοΰ του Αϊμονος. 
Καί ό Οίδίπους^ό ,προσερχόμενος πρό τοΰ λαοΰ, διά νά άκούση τά παράπονά του 
καί άνταποκριθή είς τά αίτήματά του, είναι ώσαύτως ό δημοκρατικός άρχων.

< » θ χαρακτήρ συνεπώς τοΰ ιδεώδους άρχοντος, οΐος διαγράφεται οδτος είς 
Αντιγόνην καί τόν Οίδίποδα Τύραννον τοΰ Σοφοκλέους, εΐναι διφυής. Εΐναι 

ουτος άρχων μέ άπολύτους^έξουσίας, άλλά μέ δημοκρατικόν πνεύμα. Δέν πρέπει 
να αγνοωμεν δτι,ό Σοφοκλής ήτο άριστοκράτης τήν καταγωγήν. Αΰτη ή θέσις του 
εν γενει μέσα είς τήν άθηναϊκήν κοινωνίαν δέν ήτο δυνατόν νά μή έπιδρα έπί 
τής συγγραφικής του δράσεως. Τά έργα του διαπνέει μία εύγένεια καί λεπτός 
τροπος άντικρυσεως τών προβλημάτων. Δέν είναι ριζοσπάστης είς τάς άντιλήψεις 
του, ουδ έπαναστάτης.^Διά τοΰτο οί τύποι τών τραγωδιών του είναι ιδανικοί καί 
οιοι επρεπε, να ήσαν. "Οπου ό τύπος οδτος τοΰ άνθρώπου ύπερβαίνει τά θεμιτά 
όρια και αίρεται είς τήν υβριν, καταπίπτει.

Εΐναι γνωστόν, πώς δ Αριστοτέλης βραδύτερον διέκρινε τά είδη τών άρ- 
χαίων πολιτειών είς βασιλείαν, άριστοκρατίαν καί πολιτείαν, δηλ. δημοκρατίαν, 
μετά τών παρεκκλίσεων αύτών. Ή διάκρισις αΰτη προκύπτει έκ τής ιστορικής 
έξελίξεως. Εΐναι δμως ούσιώδες νά σημειωθή δ,τι άνωτέρω έλέχθη, δτι δηλ. ό 
«πρώτος» άνήρ του θουκυδίδου καθιστά τήν δημοκρατίαν λόγω. Τοΰτο έδωσεν 
άφορμήν νά χαρακτηρισθή ό Περικλής ύπό νεωτέρων κριτικών "ώς μονάρχης ή 
τύραννος. ’Επίσης ό ριζοσπάστης οδτος δημοκρατικός νά ψεχθή ύπό τών συγχρό
νων κομμουνιστών. Άντιθέτως βλέπομεν τούς μονάρχας τοΰ Σοφοκλέους νά κηρύσ
σουν* δημοκρατικός άρχάς καί δταν ταύτας δέν είναι είς θέσιν νά έφαρμόσουν, 
νά αϊρωνται εις την ϋβριν καί διά ταύτης νά πίπτουν. Ουτω έχομεν ένα συνδυασμόν 
μεταξύ δημοκρατίας και μοναρχίας μέ ύπόβαθρον τό άριστοκρατικόν πνεΰμα. 'Ο 
ιδεώδης τύπος τοΰ άρχοντος συνεπώς κατά τόν Σοφοκλέα τοποθετείται μέσα
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είς τήν σύνθεσιν τριών πολιτευμάτων καί ή θεωρία τοϋ ποιητού έμπίπτει μέσα είς 
τήν γενικήν άρχήν περί άναμείκτων πολιτευμάτων. Τό πράγμα δέν είναι τι τό νέον. 
Είναι ζήτημα, άν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν μέσα είς τήν ιστορίαν τών άρχαίων 
πολιτευμάτων διάφορον χαρακτήρα τοΰ τών άναμείκτων πολιτευμάτων. Τό ζήτημα 
είναι, ποιον έκ τών τριών τύπων βλέπομεν νά προβάλλεται καί άποτελή τήν βάσιν, 
άλλως ουδείς τύπος είναι άμιγής. Είς τήν πραγματικότητα δέν δυνάμεθα νά ξε- 
χωρίσωμεν, τί είναι δημοκρατικόν καί τί είναι μοναρχικόν. Ό μονάρχης δύναται 
νά είναι δημοκρατικός καί ό δημοκρατικός δύναται νά είναι μοναρχικός. Τοιοΰτος 
είναι καί ό τύπος του ιδεώδους άρχοντος, δπως είκονίζεται παρά Σοφοκλεί καί 
ιδιαιτέρως είς τάς δύο κυρίας τραγωδίας του, τήν ’Αντιγόνην καί τόν Οίδίποδα.

Τό συμπέρασμα δύναται νά είναι διδακτικόν καί σήμερον, δτε τόση κατά- 
χρησις γίνεται τών δρων δημοκρατία καί δικτατορία. Διότι πολλάκις παρετηρήθη 
δτι ή δημοκρατία είναι δικτατορική πολύ περισσότερον τής θεωρουμένης ώς άρχής 
του «πρώτου» άνδρός καί παρακαλώ νά προσεχθή δτι «πρώτος» δέν σημαίνει παρά 
Θουκυδίδη τόν μόνον άνδρα. Δέν κηρύσσεται ύπό του θουκυδίδου καί του Σοφοκλέ- 
ους μοναρχία ή δημοκρατία. Κηρύσσεται ύπ’ άμφοτέρων δημοκρατική μοναρχία ή μο
ναρχική δημοκρατία ύπηρετούσα τόν λαόν καί διά τοΰ λαού ύπάρχουσα. Δυνά
μεθα σήμερον νά σκεφθώμεν μετά πάροδον IVi χιλιάδων έτών, πόση άλήθεια πε- 
ριέχεται είς τάς έκτεθείσας άρχάς καί πόση όλίγη δημοκοπία υπάρχει είς αύτάς 
άντιθέτως πρός τούς σημερινούς δημοκόπους. Δι’ αύτό λέγομεν δτι οί άρχαίοι 
συγγραφείς καί ποιηταί είναι αιώνιοι, είναι κλασσικοί. Διότι είπον άληθείας, αί 
όποίαι έχουν μόνιμον χαρακτήρα καί καθοδηγούν τήν άνθρωπότητα είς πάντας 
τούς τόπους καί είς πάντας τους χρόνους.

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ

ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΑΡΚΙΔΗ

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

"Ω ρ ι α ψυχή τοΰ ήρωα.

'Ώρια ψυχή τοΰ ήρωα, στή δράση τήν πλατιά 
τόν σπρώχν’ ή άρχοντοδέσποινα καί πλάστρα σου πνοή, 
κι’ οΰτε σέ γνοιάζει, στή γοργήν όρμή σου καί φωτιά, 
τό γήϊνο σου περίβλημα, ψυχή, πώς θά καεί.

Μ έ μ ν α ο’ ά π ι σ τ ε Î ν.

Είναι ψεύτικα τά λόγια. Μόνον άκουε, μά σέ κείνα 
ποτές άσυλο ή ψυχή σου άνεξέλεγχτα άς μή γίνει.
Τών φιδιώνε τό φαρμάκι — κι’ άν τόν πεπτικό σωλήνα 
δέν τόν βλάφτει — σά στό γαίμα τό δεχτείς, θά σέ μολύνει.

’Ό ψ η.

Μπορεί νά μεν’ ή δψη σου γελάτη, δροσερή.
κι’ άν φλόγες πόνου έχουν σκληρά τό στήθος σου θερίσει. 
Κι’ ό κεραυνός τό μέταλλο τό καίγει, μά μπορεί 
συχνά τό περικάλυμμα του άνέγγιχτο ν’ άφήσει.

Είπε:
Μέ τά γλυκά τά μάτια σου, πού τ’ άντικρύζω τώρα, 
κατόπι συναπάντημα παρήγορο θά βρίσκω, 
άν, μές στό φεγγαρόφωτο, κι’ αύτά τήν ίδιαν ώρα 
θά κύτταγαν μ’ έμένανε τοΰ φεγγαριού τό δίσκο.

'Υστερόβουλα χάδια.

Τούς άφελείς οί κόλακες τούς γλυκοχαϊδεύουν, 
κλειώντας τήν έκμετάλλευση γιά μόνο τους σκοπό. 
Τίς φυτοφθείρες διαρκώς οί μύρμηκες θωπεύουν 
γιά νά ρουφήξουν τόν γλυκύ πού θάβγαζαν όπό.

Μή τούς ήρωες, μή κλαΐτε.
Μή τούς ήρωες πού πέσαν, μήν τούς κλαίτε, κι’ ύβρη θάναι. 
Τά τραγούδια θάν χαρά τους, μά τά κλάματα ποτές. 
καί θάν πιότερη χαρά τους άν συχνά τούτοι κυττανε 
τής μεγάλης τους θυσίας πολλούς γύρα μιμητές.

‘Ώς τή στερνή πνοή.
Ώς τή στερνή σου τήν πνοή — σέ πόνους κι’ εύτυχίες — 
γιά τήν άλήθεια ή φλόγα σου πάντ’ άσβηστη νά μένει, 
σάν έπρεπε, τού νικητή στις λαμπαδοδρομίες, 
ώς τό βωμό ή λαμπάδα του ν’ άπόμενε άναμμένη.
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Π ε θ ά ν α ν όντας τούς χώρισαν.
ΟΙ καρδιές τους μοιάζουν σάμπως τά λουλούδια π’ άνταμώνεις 
στ’ ’Αμαζόνιου τίς όχθες ταιριαστά δυό δυό ν’ άνθούν- 
άν τό βράδυ τά χωρίσεις, τόσο τότες τά πληγώνεις, 
πού, πριν ξημερώσει άκόμα, καί τά δυό θά μαραθούν.

’Απατηλά ρητόρων λόγια.

Μέ τήν πλανεύτρα γλώσσα τους πολλοί γοργοτραβάνε 
τούς άφελεϊς, καί θύμα τους πιά τούτοι θάχουν γίνει. 
'Η γλώσσα τους, γλωσσά θαρρείς του φρύνου- σάν κολλάνε 
σ’ αύτήν οί μυΐγες, τούτος πιά μέ μιας τίς καταπίνει.

Ε ΐ π ε ν:
"Οντας δάκρυ στών γλυκών σου τών ματιών νοιώσεις τήν άκρη 
γιατί θάχεις νοσταλγήσει κι’ έσύ κάποια μας φιλιά, 
μ’ δσα σοδδωκα λουλούδια σφόγγισε τ’ άγνό τό δάκρυ 
καί τήν εύωδιά τους τ’ άνθια θά τή βρούνε τήν παλιά.

Σ υμπόνεση.

Προχώρα, μά νά σταματάς σεμνά κάθε φορά 
πού κάποιον π’ άδικήθηκε, στό διάβα σου άνταμώνεις- 
σάν στά παιδιά του ό πελαργός άπλώνει τά φτερά 
κι’ ήσκιο τούς κάνει, τήν πλατειά στοργή σου νά τ’ άπλώνεις.

Μήν πεις.
Νά πεις τόν πόνο έφήμερο κι’ ή μ’ άδειανή φαρέτρα- 
κι’ άν πληγωθείς, τράβα μπροστά, φαιδρός, μέ γοργό βήμα, 
Μήν πεις τό γέλιο πρόσκαιρο, γραμμένο άπά σέ κύμα, 
κι’ ή πώς ή μοίρα σκάλισε τό δάκρυ μας σέ πέτρα.

Μεγάλος.

Κι’ ά νικηθείς κι’ ά νίκησες, άρκεϊ π’ δλο^ στοργή 
μαχόσουν πάντα γιά τό φώς, στό διάβα τό δικό σου, 
καί ζουσες, — καθώς τ’ άροτρο π’ όργώνει δλο τή γή, — 
κι’ έσύ ψυχές όργώνοντας μέ τ’ ώριο ιδανικό σου.

2 8 τ’ Ό χ τ ώ β ρ η.

Ελλάδα, τ’ άγιο τ’ ’Όχι σου, ξυπνώντας νουν, κορμιά, 
σέ τόσες χώρες άπλωσε μιάν ήθική έμορφάδα, 
κι’ άναθαρρώντας ένοιωσαν, θαρρείς, στήν τρικυμιά, 
νάν καθεμιά — πώς νά τό πώ — νάν καθεμιά κι’ Ελλάδα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ

Α. ΠΕΡΝΑΡΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ
Σάν έρχεται ή άγάπη 
άπάνω στά λευκά φτερά της αύρας 
είτε άπάνω στις άχτΐνες τού ήλιου 
ή άπάνω στις μαύρες φτερούγες τού ύετού καί της καταιγίδας, 
μήν πής πώς έχει πληρωθή τό ποτήρι σου 
δταν τά δέντρα ήταν πράσινα, 
δταν κελάηδαγαν τά πουλιά τής νιότης, 
δταν λουλούδιζαν οί άνεμώνες τού Μαρτάπριλου.
Τό περδικοκυνήγι στό βουνό, χαρά τού άψήλου’ 
τό κυνήγι τής άγριόπαπιας στό βάλτο, ήδονή άξεπέραστη τού βύθους. 
Τό παρμένο καί τό ύπεσχημένο ταυτίζονται σέ δροσιά, 
ταυτίζονται σέ δοσιά καί σέ πλήρωση, 
κι ό παράκαιρος άνθός, άνοιξιάτικο μύρο πολλαπλάσιο. 
"Οταν στέλνης τίς νότες τού τραγουδιού σου στό κενό 
γιά νά μήν άκουστούν άπό κανένα 
νάσαι φειδωλός καί μέσα στά πλούτη σου- 
Μά δταν γίνεσαι κορυδαλός 
μ’ ένα ταίρι πού τό χαίρεσαι καί’ σέ χαίρεται 
μή βάλης σημείο στίξεως στό άσμα σου, 
γίνε άνοιχτοχέρης καί στή φτώχεια σου, 
συνέχισέ το ώς στήν ύστάτη πνοή, 
δπως τό συνεχίζει τό ρουκάνι κι άπάνω στή νεκρόκασσα· 
συλλάβισε τή λέξη άγάπη σ’ δλους τούς τόνους, 
κλίνε τη σ’ δλες τίς πτώσεις· 
μή τήν προδώσης* 
μή τή σκοτώσης.

Κύριε, μη άποσύρης τό ζεστό σου βλέαμα άπό πάνω μου, 
τώρα πού ό πόθος, οίστρηλατημένο άλογο, 
καβάλλησε τή σκέψη μου τυραννικά.
Μέσα στά θερμά χέρια πού μ’ άγκαλιάζουν, 
μέσα στό πυρακτωμένο κορμί πού μ’ άγγίζει, 
μέσα στήν καυτή άνάσα πού μουθουνάει στό στόμα μου 
είναι χιόνι, χιόνι πολύ- 
χιόνι στό κρεβάτι τής άνομίας, 
χιόνι κι άπάνω στό χαλί πού κυλίνδισα τήν πεθυμιά, 
χιόνι στούς τοίχους γύρω, 
κ’ έξω άπ’ τήν πόρτα μου.
Δέν ύπάρχει ένδυμα νά ζεστάνη, 
δέν ύπάρχει πυροστιά νά δώση τή θαλπωρή της 
στό κορμί πού σπατάλη σε τή φωτιά του 
στήν κλίνη τού πλησίον του;
Γλυκό πού είναι τό κρασί τής αμαρτίας ! 
"Ενα άχείλι σφραγίζει τήν άρνηση 
που πάει νά πέση άτολμα σάν άγίνωτο άνθι 
καί δυό τανάλιες σφίγγουν τήν όσφύ πού σπαρταράει 
ζαρκάδι στά νύχια περήφανου θεριού.
Νά, μιά περηφάνεια πού δέν τήν είχα ύπολογίσει, 
νά ρίχνουνται σκιές έκεϊ πού καιν ήλιοι πάθους, 
ν’ άνεμίζουν τά στημόνια πληθωρικούς σπασμούς 
πάνω άπό λουλουδιασμένους ύπέρους.
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Μήν άποσύρης, Κύριε, 
τήν άγάπη σου άπό ένανε πού άγάπησε, 
μήν άποσύρης τούς οίκτιρμούς σου 
άπό ένανε πού έλυωσε κόμπους γόνιμους τον οίκτο του 
στό άνθογυάλι μιας νιότης διψασμένης.
Μήν άφήσης τή ζήλεια νά περισσέψη 
γιά τό πλάσμα σου, 
μήν άφήσης τό φθόνο νά σέ τυλίξη έκδικητικα 
γύρω άπ’ τό κατασκεύασμά σου, Κύριε.
Δώσε νά φυσήξη ό άνεμος άπ’ τόν ’Ισημερινό του πάθους 
λειτουργικά, κάτω άπ’ τούς ήχους τής «Φαντασίας» τοΰ Μπάχ, 
νά λυώση τό χιόνι άπ’ τό κρεβάτι 
κι άπ’ τό χαλί, 
κι άπ’ τούς τοίχους νά τό ξύση 
κι άτϊ’ τήν πόρτα έξω νά τό σαρωση 
καί νά γίνη ποτάμι μέλιτος Χαναάν που θά θρέψη τή σκέψη 
νά νοιώση τήν ούσία τής ζωής 
που δέ βρίσκεται στή στέρηση, 
δέ βρίσκεται στήν άσκηση, 
δέ βρίσκεται στήν έγκαρτέρηση, ,
μά στήν άποζήτηση καί στήν προσφορά τής αύρας το καλοκαίρι 
καί τής ζεστασιάς τό χειμώνα.
*Η ’Αλήθεια δέ λουφάζει στά Ιερά βιβλία· 
είναι κρυμμένη μέσα στόν πιό μικροσκοπικό κόμπο τής δρόσου 
καί μέσα στήν κάθε μιά — δσο μικρούλα — σπίθα.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ο.Κ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
θ. Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Τηλ. Κάνθου: Κοριτσάκι
(ξυλογραφία)

Πιστεύουμε πώς δέν είναι άνεξήγητο, 
γιατί υστέρα άπό 50 ολάκερα χρόνια με
τά τό θάνατό του, τό έργο του Παπαδια- 
μάντη έξακολουθεί νά είναι, ώς ένα βαθμό 
τουλάχιστο, ένα άμφιλεγόμενο θέμα καί 
ή σύλληψη τής προσωπικότητός του κάπως 
άλλοπρόσαλλη. Τοΰτο μπορεί νά έξηγηθή 
γιά δύο κυρίως λόγους: α) γιατί κάθε 
κριτικός ή απλώς μελετητής ζητάει νά τόν 
προσέγγιση άπό διαφορετική σκοπιά καί 
β) γιατί, φοβούμαι, οί κριτικοί του ριψο- 
κινδύνευσαν τή γνώμη τους άπό έντυπώ- 
σεις κάπως πρόχειρες, άπό κάποιες μονο
μέρειες βγαλμένες άπό ένα μέρος μόνο 
τοΰ έργου του καί όχι άπό όλόκληρη τήν 
παραγωγή του, πού δέ μπορούσαν άλλωσ
τε νά τήν έχουν πρόχειρη. Κυκλοφορού
σαν ώρισμένα μόνον έργα του, παρμένα 
συχνά στήν τύχη, μέσα σέ διάφορες συλ
λογές, πού έβλεπαν τό φώς τής δημοσι
ότητας ξανά καί ξανά, άλλά κατά κανόνα 
αμετάβλητες. ’Έλειπε μιά μελετημένη έκ
δοση τών 'Απάντων του, που μόλις τώρα 
ολοκληρώνεται μέ τή στοργική φροντίδα 
τού γνωστού φιλολόγου έρευνητή Γεωργίου 
Βαλέτα, στόν όποιον όφείλεται, δπως ξέ
ρουμε, καί ή πιό άρτια καί έξαντλητική 
ώς τά σήμερα μελέτη γιά τόν Παπαδιαμάν- 
τη. Τή μελέτη αύτή, πού είχε βγή γιά 
πρώτη φορά πριν 20 τόσα χρόνια καί 
βραβεύτηκε άπό τήν Άκαδημεία ’Αθηνών, 
τή βρίσκουμε ξανατυπωμένη ιμέ ώρισμέ- 
νες συμπληρώσεις στόν Στ.' τόμο τών 
'Απάντων τού Παπαδ., πού έκδίδει ό ’Αρ
χαίος Οίκος Δημητράκου στήν ’Αθήνα. ’Έ
τσι μάς προσφέρεται τό έργο τού Παπα- 
διαμάντη άρτιο σ’ όλόκληρο τόν έπιβλητι- 
κό του όγκο καί κατά χρονολογική σειρά 
ταξινομημένο, δχι μόνο τό καθαυτό λο
γοτεχνικό, άλλά καί δ,τι άλλο δημο
σιεύτηκε ή σώθηκε άπό τά χειρόγρα
φά του, μαζί ιμέ τίς προσωπικές του έπι- 
στολές στούς δικούς του. ’Έτσι παραμερί
ζεται σημαντικά ή άνεκδοτολογία καί ή 
προσφυγή στις προσωπικές άναμνήσεις άλ
λων προσώπων, πού συνέβη νά γνωριστούν 

γιά λίγο ή πολύ μέ τόν συγγραφέα καί 
πού δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς έδώ κΓ 
έκεϊ. Είναι γνωστό πώς οί τέτοιου είδους 
σκιαγραφίες, συνδεδεμένες κατά κανόνα 
μέ κάποιαν έπίκαιρη σκοπιμότητα, δέ μπο
ρούν νά έχουν τήν πίστη καί τήν άξια 
μιας αυτοπροσωπογραφίας, άς πούμε. ’Ό
χι πώς δέ μπορεί νά βγάλη κανείς τά 
άδρά χαρακτηριστικά τής εικόνας ένός 
προσώπου μέσα άπό τό λογοτεχνικό του 
έργο. Μπορεί βέβαια. Πάντα δμως μιά 
τέτοια προσπάθεια δέν είναι δυνατό παρά 
νά είναι ώς ένα βαθμό έπηρεασμένη άπό 
τή γωνία, μέσα άπό τήν όποια βλέπει κα
νείς, καί τήν έρμηνεία πού δίνει στις πα
ραπομπές, μέσα άπό τίς όποιες πιστεύει 
πώς διαφαίνεται ό συγγραφεύς. Σ’ άλ
λους συγγραφείς έπιβάλλεται ή γνώση ό- 
λάκερου τοΰ έργου τους, γιατί παρατη
ρούνται σ’ αύτό διαφορές άπό τήν μιάν 
εποχή στήν άλλη, έξέλιξη ή παλινδρόμη
ση, δέν έχει σημασία. Ή γνώση τοΰ έργου 
τους έπιβάλλεται γιά τή σύλληψη τής 
συγγραφικής—γιατί δχι καί τής άτομικής; 
— τους πορείας. Γιά παράδειγμα: Είναι 
αδύνατο νά σχη ματίση κανείς έστω καί ά- 
μυδρά εικόνα τοΰ τί είναι ό Σολωμός, άν 
περιοριστή μόνο στά νεανικά του ποιήματα 
κΓ άν άγνοήση τούς Ελεύθερους Πολιορ- 
κημένους καί τόν Κρητικό.

Μέ τόν Παπαδαμάντη δμως είναι διαφο
ρετικό τό ζήτημα. Δέν νομίζω πώς σ’ αύ- 
τόν παρατηρείται «έξέλιξη» άπό τή μιά 
εποχή του στήν άλλη, τούλάχιστο μέ τή 
σημασία πού δίνουμε συνήθως στόν δρο 
«έξέλιξη».

Ούτε στόν άνθρωπο ούτε στό συγγρα
φέα, πού, νομίζω, μένει ό ίδιος άπ’ τήν 
άρχή ώς τό τέλος, έκτός ίσως άπό κάποιες 
άσήμαντες διαφορές στό λόγο του, πού γί
νεται λιγώτερο ρητορικός καί συμβατικός, 
καί άπό μερικές — δχι πάντα κι’ έπιτυ- 
χεμένες — καινούργιες προσθήκες στά θέ
ματά του. Καμμιά δμως καινούργια νότα 
στή συμφωνική του μορφή, πού παραμένει 
τό ίδιο απλή, συγκρατημένη στήν προβολή
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τών θεμάτων της, άπέριττη στήν έκτέλεσή 
της, χωρίς παθητικά ξεσπάσματα, χωρίς 
δραματικές συγκρούσεις, υποβλητική δμως 
καί πάντα ένδιαφέρουσα στήν — άς τήν 
πούμε έπί του παρόντος έτσι — μονοτονία 
της.

Καί δμως ή γνώση του έργου του ολά
κερου έπιβάλλεται, γιά νά μήν άδικηθή. 
’Επιβάλλεται γιά τόν άπλούστατο λόγο, 
δτι όιλόκληρο είναι ένιαίο, άποτελεί ένα 
σύνολο, καί κάθε διήγημά του ή χρονο
γράφημά του ή ποίημά του ή γράμμα 
του άκόμη, είναι μιά λεπτομέρεια, καλύ
τερα θάλεγα μιά σκηνή ή μιά είκόνα μέ
σα στό σύνολο τών εικόνων, πού τό άπο- 
τελοΰν. Μπορεί ή μιά είκόνα νά είναι δ
πως τήν άλλη, δπως πολλές άλλες. "Ολες 
δμως μαζί συνθέτουν τό παράξενο, τό ά- 
δέξιο, άν θέλετε, κάποτε, μά πάντα γο
ητευτικό σύνολο. Είναι άκριβώς δπως ή 
ζωή καί ή φύση. "Ενα κομμάτι άκρογιάλι, 
ένα ποταμάκι, ένα δέντρο είναι στοιχεία 
άπό τή γύρω μας φύση. Δέν είναι δμως 
ή φύση, πού τή συνθέτουν δλα δσα 
μπορούμε ν’ άναφέρουμε μόνο σά λεπτο
μέρειες. ’Έτσι καί μιά έκδήλωσή μας, ένας 
μας λόγος ή ένα μας κάμωμα, μπορεί νά- 
ναι λεπτομέρειες άπό τή ζωή μας, δέν είναι 
δμως ή ζ ω ή μ α ς, άν δέν τήν παρα
στήσουμε πολλές φορές, έπαναλαμβάνον- 
τας καί συνθέτοντας τίς άπειρες μερικές 
εικόνες, τίς χίλιες δύο λεπτομέρειες, πού 
τήν άποτελοΰν. Κι’ άς είναι μιά μονότονη, 
δπως θά λέγαμε, έπανάληψη. "Αν αύτό 
είναι ή ζωή, ή άνεξάντλητη έπανάληψη 
τών ίδιων ή περίπου τών ίδιων λεπτομε
ρειών, τότε πρέπει νά τίς έπαναλαμβάνω 
άτελεύτητα, άν θέλω νά τήν παραστήσω 
δπως είναι. Κι’ αύτό κάνει ό Παπαδια- 
μάντης δχι άπό συγγραφική πρόθεση, δσο 
άπό προσωπική διάθεση.

Γι’ αύτό κΓ έμείς θά προσπαθήσουμε 
νά συνθέσουμε — πιό σωστά νά προβάλου
με — τά χαρακτηριστικότερα γνωρίσμα
τα του Παπαδιαμάντη καί τής τέχνης του 
δπως τά συλλάβαμε μέσα άπό τό προσω
πικό άντίκρυσμα του έργου του, χωρίς 
βέβαια ν’ άγνοήσουμε δ,τι μάς ήταν δυ
νατό νά ξέρουμε γι’ αύτό, άλλά καί χωρίς 
ή τέτοια γνώση νά έμποδίζη τήν προσω
πική μας έντύπωση. Γιατί είναι δσα θά ει
πωθούν έδώ πιό πολύ προσωπικές έντυ- 
πώσεις — πολλές σχηματισμένες άπό και
ρό άπό έπαγγελματικήν άναστροφή μέ τόν 
συγγραφέα — παρά μιά δποιαδήποτε συ

στηματική έκθεση. Γι’ αύτό καί φοβούμαι 
πώς οί άντιφάσεις μου θά είναι περισσότε
ρες άπό δσες ό ίδιος έχω άντιληφθή.

Ή έποχή τοΰ Παπαδιαμάντη δέ μπορεί 
ν’ άγνοηθή σάν παράγων καθορισμού τής 
προσωπικότητάς του καί έπομένως καί τής 
τέχνης του, γιατί κανένας άνθρωπος δέ 
μπορεί νά μείνη έξω άπό τήν έποχή του, 
δσο μεγάλος κι’ άν είναι. Πιστεύω ά
κόμη δτι δχι τόσο οί ιδέες μιας έποχής 
δσο ό τρόπος τής ζωής, έπηρεάζουν άμε- 
σώτερα τό άτομο. 'Η κίνηση τών ιδεών 
μπορεί νά παρελαύνη μέσα στό έργο έ- 
νός συγγραφέα. ’Αλλά ό τρόπος τής ζωής 
τής έποχής είναι κάτι πιό βαθύ, πιό μέ
σα στή βίωση του άτόμου, δπως ό άέρας 
πού άναπνέει καί ή τροφή πού τρώει. Ποιος 
ήταν ό τρόπος τής ζωής τών ταπεινών 
άνθρώπων τής Σκιάθου, ποιές οί έγνοιες 
καί τά πάθη τους δέ μπορεί νά είναι δια
φορετικά άπ’ >αύτά πού βλέπουμε στό 
έργο του. Ή ζωή τους είναι μιά ζωή μί
ζερη, πού τή συγκρατή δμως μιά άρχέγο- 
νη παράδοση, στέρεη σάν τή βασιλική δρΰ 
του γνωστού λυρικού διηγήματος του, καί 
τή διαποτίζουν οί παλιές άναμνήσεις, πού 
τίς λένε συναμεταξύ τους οί γερόντοι, μιά 
ζωή πού τή θερμαίνη ή Χριστιανική πίστη, 
ή πιό σωστά ή χιλιόχρονη Βυζαντινή 
θρησκευτική παράδοση. Μιά πίστη, πού 
στηρίζεται πιό πολύ στόν τύπο παρά στό 
δόγμα, μιά πίστη, πού ή ούσία της είναι 
ή ταπεινοφροσύνη καί ή έγκαρτέρηση 
του φτωχού καί του άδύνατου.

Είναι φανερό πώς δυό μόνοι τύποι άν
θρώπων ύπάρχουν γιά τόν Παπαδιαμάν- 
τη: «Οί ταπεινοί καί καταφρονεμένοι» (ά- 
νάμεσά τους καί ό ίδιος) καί οί άλλοι, «οί 
έπιφανείς», «οί άσύνθετοι καί άσπονδοι» δ
πως τούς λέει κάποιος άπό τούς ήρωές 
του. Οί πρώτοι είναι «οί καλοί» δχι άπό 
έσωτερικόν άγώνα καί άπόφαση, υστέρα 
άπό μιά λογική ή ήθική νίκη, άλλά γιατί 
δέν έχουν άπομακρυνθή άπό τό φυσικό 
τους. Είναι ή άρετή τους τό πρωτόγονο 
στοιχείο, πού έκδηλώνεται άντανακλαστι- 
κά, δπως ή πείνα, τό γέλιο ή τό κλάμα, 
καί παραμένει στόν άνθρωπο κατά συνή
θεια. "Οταν οί συνθήκες τής φυσικής ζω
ής άλλάξουν, δταν «ψηλώση ό νους τοΰ 
άνθρώπου», δπως γράφει, δταν άρχίσουν 
μέσα του οί πτώτες άμφιβολίες, ό άν
θρωπος γίνεται κακός. Τό ξέκομμά του 
άπό τή φυσική ζωή τόν ξεκόβει καί άπό 

τήν πρωτόγονη, τή φυσική του άρετή. 'Η 
άρετή αύτή είναι μιά σοφία, άλλά δχι 
άπό διαβάσματα καί διδασκαλίες. Είναι 
ή παθητική γνώση, πού κατακάθισε στό 
ύποσυνείδητο τοΰ άνθρώπου σά μιά πείρα 
ζωής. ΚΓ ή σοφία αύτή είναι νά παρα
δεχτής πώς «έτσι είναι ή ζωή». ‘Η ήθική 
τών άλλων, έξω άπό τούς άπλοϊκούς καί 
ταπεινούς άνθρώπους, είναι περίτεχνη, εί
ναι άπόκτημα, πού άγωνίζονται νά πείσουν 
τούς άλλους πώς τό έχουν καί τό έπιδει- 
κνύουν. «'Η ήθική δμως», γράφει κάπου, 
«δέν είναι έπάγγελμα. Καί δστις ώς έπάγ- 
γελμα θέλει νά τό μετέλθη πλανάται οί- 
κτρώς καί γίνεται γελοίος». ’Αποτυχία γι’ 
αύτό είναι καί ή εύτυχία πού ζητάμε 
νά βροΰμε στή «μεγάλη ζωή» καί όπου- 
δήποτε έξω άπό τήν άρχέγονη φύση τοΰ 
άνθρώπου, πού είναι καί ή γνησιότερη. 
«Επιθυμώ, γράφει, νά έπανέλθω είς τόν 
κατά φύσιν άνθρωπον. Πιστεύω δτι οί ά- 
μαθείς είναι εύτυχέστεροι τών σοφών». Τό 
κορύφωμα τής «ζωικής» αύτής φιλοσοφίας, 
τής μακράς πείρας τής ζωής, είναι ή έγ
καρτέρηση. Μόλις ή άρετή αύτή λείψη, 
μόλις έξαντληθή ή ύπομονή καί ή ύπο- 
ταγή στήν άνεξήγητη μοίρα τοΰ ανθρώ
που, πού είναι αύτό τό θέλημα τοΰ θεού, 
ό άνθρωπος γίνεται κακός. Φτάνει άκόμη 
καί στό έγκλημα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι 
ή Φραγκογιαννοΰ στή «Φόνισσα», ή Ζω» 
γάρα στή «Στρίγγλα Μάννα» καί άλλοι 
πολλοί.

Οί πανάρχαιες συνήθειες τοΰ τόπου εί
ναι νόμοι ζωής καί δποιος πάει κόντρα 
σ’ αύτές, δποιος δέν ύποτάσσεται καρτερι
κά δέν είναι ένας έπαναστάτης. Είναι ένας 
άνόητος, πού γίνεται γι’ αύτό κακός καί 
πολλές φορές πληρώνει σκληρά γιά τήν 
κακία του αύτή. ’Αφροσύνη είναι νά πη- 
γαίνης ένάντια στό ρεΰμα, νά άντιτάσ- 
σεσσαι στή μοίρα, πού καθώρισε τήν προ
αιώνια φύση τοΰ άνθρώπου. Ή γέψη τής 
ζωής είναι πικρή καί μόνο ή γνώση τής 
άλήθειας αύτής τήν κάνει ύποφερτή. *Η 
ζωή, δσο παράξενη κι άν είναι, («ανάπο
δη» τή λέει σέ κάποιο του γράμμα), εϊ- 
να άπλή. Τήν κάνουν περίπλοκη οί άνθρω
ποι μέ τίς φαντασίες τους καί τόν έγωΐ- 
σμό τους. Οί άπλοι άνθρωποι βρίσκονται 
μέσα στήν ούσία τής ζωής, γι’ αύτό 
καί οί ιστορίες τους είναι κατ’ άνάγκην 
απλές. Οί περιπλοκές στήν άφήγηση είναι 
ψεύτισμα τής ζωής, πού έχει τούς δικούς 
της κεφαλαιώδεις νόμους, βγαλμένους μέ

σα άπό τήν πρωταρχική της φύση καί πού 
ή παράβασή τους φέρνει αύτή τή διαστρο
φή, πού γιά τούς πολλούς είναι ό νεώτε- 
ρος πολιτισμός. ΓΓ αύτό καί ή τόση άπο- 
στροφή τοΰ Παπαδιαμάντη πρός τούς νε
ωτερισμούς τής αστικής ζωής καί ή πε
ριφρόνησή του πρός τόν σύγχρονον πολι
τισμό. Μέτρον ζωής είναι γι’ αυτόν τό 
«κατά τό πρέπον ζήν, δηλ. κατά τόν όρ- 
θόν λόγον καί πρό πάντων κατά τόν θειον 
νόμον, δΓ oö εύλογείται μέν ή φύσις, 
κυροΰται δέ ό όρθός λόγος». Γιά παράδειγ
μα, «'δέν ύπάρχει», γράφει, «καμμμία σκλη- 
ρότης είς τό νά σφάζωνται τά πλεονάζον- 
τα θρέμματα, όποιαν φαντάζονται έκ νο
σηρού ή ύποκριτικοΰ αισθήματος οί έκφυ
λοι τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, οί λατρεύον- 
τες τό κυνάριόν των καί περιφρονουντες 
δλην τήν άνθρωπότητα».

'Η έποχή τοΰ Παπαδιαμάντη, τής παιδι
κής καί τής ώριμου ήλικίας του, δέν είναι 
έποχή «άνόδου καί άναγέννησης», δπως 
θέλει ó κριτικός του βασιζόμενος στό φαι
νόμενο τής ζωηρότερης προβολής τής ά- 
στικής τάξεως. Είναι αντίθετα μιά περίο
δος ξεπεσμού γιά τήν Ελλάδα, πού άπο- 
κορύφωμά του άλλά συνάμα καί. αιτία 
του, είναι ή πολιτική διαφθορά. Ό κοινο
βουλευτισμός έχει έκφυλισθή σ’ έναν άχα- 
λίνωτο κομματισμό, πού παραλύει δλες 
τίς δημιουργικές δυνάμεις τοΰ έθνους καί 
προκαλεί μιά κρίση φοβερή σέ δλους τούς 
τομείς τής δημοσίας καί ιδιωτικής ζωής, 
κρίση πολιτική, κοινωνική, πνευματική, ή
θική, πού όδηγεί τελικά στό στίγμα τοΰ 
97 καί στό Γουδί. 'H έποχή του δέν είναι 
διαφορετική άπ’ αύτή πού τόσο τραγικά 
καί παραστατικά συνοψίζει ό Παλαμάς 
στόν έπιγραμματικό στίχο του Προλόγου 
τής «Φλογέρας τοΰ Βασιλιά»: «Σβυσμέ- 
νες δλες οί φωτιές οί πλάστρες μέσ’ στή 
Χώρα». Γιά τήν κατάσταση τούτη δχι μο
νάχα ύπαινιγμούς σαφείς βρίσκουμε έδώ 
κΓ έκεϊ, άλλά καί όλόκληρά του έργα, 
διηγήματα ή χρονογραφήματα, έχουν άν- 
τικειμενικό σκοπό νά καυτηριάσουν τήν 
κρατική αβελτηρία καί κακοδιοίκηση, τή 
γραφειοκρατία, τή συναλλαγή, ιδιαίτερα, 
καί τό «ρουσφέτι», τήν περιφρόνηση ή τήν 
έκμετάλλευση τών ήθικών άξιών, τήν πνευ
ματική καί ήθική νωθρότητα. θυμηθήτε τό 
«Ψοφίμι», μιά σάτυρα πολύ χαρακτηριστι
κή τής κρατικής γραφειοκρατίας, «τή θε- 
οδικία τής Δασκάλας», Τόν «Κοσμολαΐτη», 
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«Τήν επίσκεψη τοΰ 'Αγίου Δεσπότη», τό 
«θαλάσσωμα» καί τόσα άλλα, στά όποια 
κάτω άπό τήν άψείλή διατύπωση καί τή 
χαρακτηριστική θυμοσοφία του διακρίνεται 
έντονα ή πίκρα καί ή άγανάκτησή του 
γιά τήν κατάσταση. «Τά ρωμαίϊκα είναι 
βρώμα», γράφει κάποτε στόν πατέρα του 
άποκαρδιωμένος γιά τή συναλλαγή, πού 
κρατούσε τότε σ’ δλη τή δημόσια ζωή 
του τόπου. Κι’ ό ίδιος δμως παρ’ δλη 
τήν άποστροφή του σ’ αυτά είναι ύποχρε- 
ωμένος νά μεταχειριστή διάφορα «μέσα» 
γιά τή μετάθεση του πατέρα του ή τήν 
άπαλλαγή τοΰ ίδιου άπό τό στρατιωτικό 
ή τήν άποφυλάκιση τοΰ άδελφοΰ του.

Κάναμε έπίτηδες τόση άναφορά στήν 
έποχή τοΰ Παπαδιαμάντη, γιατί τή θεω
ρούμε μιά άπό τις κυριώτερες αιτίες γιά 
τή γνωστή φοβία του γιά τόν κό
σμο, μαζί μέ άλλες αιτίες, οικογενειακές, 
προσωπικές άποτυχίες, φτώχια, πού είχαν 
δημιουργήσει μέσα του κάποιο σύμπλεγ
μα μειονεξίας καί τόν έκανε νά άκολουθή- 
ση τό δρόμο «της φυγής». Καί δπως ξέ
ρουμε ή φυγή αύτή είναι ένα άπό τά 
στοιχεία τής περιλάλητης «νοσταλγίας» 
τοΰ Παπαδιαμάντη, πού παρουσιάζεται 
σάν ή πιό δυνατή χαρακτηριστική γραμμή 
τοΰ έργου του καί τοΰ δίνει τόν άνέκ- 
φραστον έκείνο λυρισμό του.

'Η φυγή του αύτή, άντίθετα μέ δ,τι συμ
βαίνει σέ άλλους, ξετυλίγεται σέ μιά «έ- 
πιστροφή», ένα γυρισμό στόν τόπο του 
καί στά άμέριμνα παιδικά του χρόνια. 
Αύτός είναι ό λόγος, πού ή νοσταλγία τοΰ 
Παπαδιαμάντη έχει θετικό περιεχόμενο, 
δέν είναι μιά κούφια ρωμαντική δνειρο- 
φαντασία καί δταν άκόμη θυμάται τά δι
κά του παιδικά δνειρα καί φαντασίες. 
Αύτή ή έπιστροφή δίνει τόν άφελή, τόν 
παιδικό τόνο στό αίσθημα καί στήν άφή- 
γηση, πού μάς συνεπαίρνει τόσο παρά
ξενα. Είναι τό ίδιο γνώρισμα πού χαρα
κτήριζε δλη του τή ζωή καί τόν έκανε 
νά φαίνεται τόσο άλλόκοτος σ’ αύτούς 
πού τόν έγνώριζαν. Γιά νά ξεχνά καί ό 
ίδιος τήν περίεργη κατάστασή του, πού 
τόν έκανε νά ντρέπεται μπροστά στά ί
διά του τά μάτια, άναγκαζόταν νά κατα- 
φεύγη σέ διάφορα μέσα, νά μαθαίνη 
ξένες γλώσσες, νά πηγαίνη στις όλονυ- 
κτίες, νά ψέλνη στις έκκλησιές ή νά περνά 
ώρες — σωστότερα μέρες — δλόκληρες 
στά καφενεία καί στά καπελιά. Δέν προ
σπαθούσε ν’ άντιμετωπίση άποτελεσματι- 
κά κάθε φιλοδοξία στή ζωή, προτιμούσε 

νά τήν άποφεύγη σάν Ενοχλητικό πειρα
σμό. Γι’ αύτόν ή ζωή είναι κάτι πού έπι- 
βάλλεται, δχι κάτι πού καταχτιέται.

Καί δταν γράφη, τό κάνει κυρίως άπό 
τήν άνάγκη νά ζήση καί γι’ αύτό σάν νά 
ντρέπεται πού γράφει — τούλάχστο στις 
αρχές. "Οταν στέλλη στόν πατέρα του τά 
φύλλα τού «Μή Χάνεσαι», δπου δημοσι
εύεται ένα άπό τά πρώτα του διηγήματα, 
«Οί ’Έμποροι τών ’Εθνών», προσθέτει: 
«...ή έφημερίς είναι σατυρική... άλλά έγώ 
γράφω Επιφυλλίδα ιστορικήν καί φιλολο
γικήν καί τούτο τό κάμνω Εξ άνάγκης, 
διά νά λάβω χρήματα... Τά φύλλα νά τά 
Φυλάξετε δλα Επιμελώς, νά μή τά δώσε
τε δέ είς μηδένα πρός άνάγνωσιν πλήν 
τού θείου μου Κωνστ. Μωραΐτου...». Κατά 
βάθος δέν πιστεύει σ’ αύτό πού κάνει 
καί στόν έαυτό του καί ή λογοτεχνία δέν 
έχει γι’ αύτόν τήν άξία, πού τις δίνουν 
άλλοι, ούτε καί γράφει άπό τό πάθος τού 
λογοτέχνη, δπως θέλουν μερικοί έρευνητές 
τής ζωής καί τού έργου του, άλλά άπό 
τήν άνάγκη νά ζήση ή νά θρέψη τή νο
σταλγία του μέ τις άναμνήσεις του. Τό 
Εκμυστηρεύεται άδίστακτα ό ίδιος, δταν 
ξαναγύρισε μετά άπό πολλά χρόνια άπου- 
σίας στό νησί του καί Επισκέπτεται «τά 
προσκυνητήρια τών παιδικών άναμνήσεών» 
του. «Είχον κατέλθει», γράφει, «μετά πολ
λά έτη νοσταλγός έξ ’Αθηνών, δπου συνή
θως διέτριβον άσχολούμενος είς έργα 
ούχί παραδεδεγμένης σκοπιμότητος». Καί 
ξέρουμε πώς τό μοναδικό έργο, μέ τό ό
ποιον ήσχολείτο, ήτο τό γράψιμο.

Είναι άλήθεια πώς πολλές φορές ζη
μιώνει τό έργο του ή άνάγκη νά γράψη 
δχι γιά νά γράψη άλλά γιά νά ζήση. 
Δέν αισθάνεται δμως τόν έαυτό του ένο
χο γι’ αύτό. Πιστεύει ίσως πώς ή άλλη 
έννοια, τέχνη καί ζωή γίνονται ένα καί 
γιά τούτο δέ νομίζει δτι άξίζει τόν κόπο 
νά έφευρίσκη θέματα φανταστικά καί ν’ 
άγωνίζεται νά τά μετουσιώνη σέ λόγοτε- 
χνικές μορφές. Αύτό είναι δουλειά τών 
«λογίων» καί τέτοιο δέν θεωρεί τόν έαυ
τό του. «Ή συγγραφική τέχνη παρά τοίς 
λογίοις». γράφει, «πολύ άπέγει άπό τοΰ 
νά είναι έκφρασις άτομικών αισθημάτων...» 
δηλ. ό ίδιος πού δέν είναι λόγιος, γρά
φει μονάχα δ,τι συνδέεται προσωπικά μέ 
τόν ίδιο, είτε ώς ήρωα είτε ώς θεατή, θεα
τήν δμως δχι άδιάφορο καί ξένο, άφοΰ 
οί άναμνήσεις του τόν δένουν τόσο πολύ 
μέ τόν τόπο του καί τούς άνθρώπους τοΰ 
τόπου του». Ένεπνεύσθην άληθώς», γρά

φει, «άπό τάς άναμνήσεις ,μου καί τά 
αίσθήματά μου, τά όποια θέλγουσι πρώ
τον έμέ αύτόν». ’’Ήταν ή μόνη συγκίνηση, 
πού έπέτρεπε στόν έαυτό του, καί πού πί
στευε πώς ήταν ή μόνη άγνή καί γνήσια. 
’Απ’ αύτήν προέρχεται ένα άπό τά πιό 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ έργου 
του, ή ειλικρίνεια, δπως τή λένε, άν δέν 
κάνω λάθος, οί κριτικοί του. Αύτή ή ειλι
κρίνεια δίνει στό έργο του έναν παράξε
νο γλυκασμό, ένα τόνο λυρικό γλυκόπι
κρο, πού άσφαλώς είναι άπό τά στοιχεία 
τής άπροσδιόριστης άλλά καί άναμφισβή- 
τητης γοητείας τοΰ Παπαδιαμάντη. ^Ίσως 
γι’ αύτό, γιατί δηλαδή ή έμπνευσή του εί
ναι ή άμεση έκφραση τών άναμνήσεών καί 
τών αισθημάτων του, είπαν μερικοί άπό 
τούς κριτικούς του, σάν τό Χατζόπουλο 
καί τόν Μπαλάνο ,πώς τόν Παπαδιαμάντη 
χαρακτηρίζει έλλειψη φαντασίας. Εύτυ- 
χώς. Γιατί, άν θυμηθούμε τις πρώτες ά- 
ποτυχημένες προσπάθειές του γιά φαντα
στικές συνθέσεις, δπως ή Γυφτοπούλα, 
καταλαβαίνουμε πόσο έξω άπό τό δρόμο 
του θά βρισκόταν, άν πρόδινε τις προσω
πικές του άναμνήσεις καί τά αίσθήματά 
του κΓ άκολουθουσε τή φαντασία του.

Άκρβώς γιατί ή έμπνευσή του άντλου- 
οεν άμεσα άπό τά προσωπικά του βιώμα
τα, σπανίως Επεξεργαζόταν τό γράψιμό 
του. Αύτό φαίνεται καί άπό τά χειρόγρα
φά του, δπου σπάνια παρατηρούμε διορ
θώσεις. Τό πολύ πολύ τήν άντικατάσταση 
κάποιας λέξης άπό μιάν άλλη, κι’ αύτό 
σπανιώτατα. ΚΓ άν άκόμη τό ήθελε (προ
σωπικά άμφιβάλλω, άν πίστευε πώς έπρε
πε νά τό κάνη), σίγουρα δέ θά είχε τόν 
καιρό, γιατί τόν πίεζε ή άνάγκη νά γρά
ψη. Άπό δώ προέρχεται καί ή κάποια 
βιασύνη καί άτημελησία στό λόγο του, 
πού τοΰ δίνει δμως μιά χάρη άνεπιτήδευτη 
καί μάς γοητεύει δπως μάς γοητεύει ή 
ακαταστασία ένός παιδιού, πού θά τό 
ψεύτιζε ή προσπάθεια νά κάτση φρόνιμα 
καί νά κάνη τό μεγάλο. ’Έτσι καί ό λόγος 
του χωρίς νά είναι καθόλου άπλοϊκός, έ
χει τήν άνεμελιά καί τήν άκαταστασία έ
νός παιδιού. Γράφει άπανωτά τις λέξεις 
καί τις φράσεις δπως έρχονται, σέ περιό
δους πολλές φορές σχοινοτενείς, σάν νά 
φοβάται μή τού ξεφύγη καμμιά λεπτομέ
ρεια. Λές κΓ δταν γράφη οί θύμησες έρ
χονται άπανωτές, τό ίδιο ζεστές πάντα, 
καί πώς θά τις πρόδινε, άν δέν τις δεχό
ταν δλες μέ τήν ίδια διάθεση καί άγάπη 

καί δέν τις έβαζε δλες στό χαρτί. Βλέπει 
καί άκούει, δταν θυμάται, καί γράφει αύ
τό πού άκούει καί βλέπει: τό ρόχθο ή τό 
φλοίσβο τού κύματος, τήν ώρυγή τού ά- 
νέμου, τό μουρμούρισμα τής πηγής, τό 
πλατάγισμα τού κουπιού, τό σκοτείνιασμα 
τού πελάγους σάν πέφτει τό βράδυ. Μυρί
ζεται τήν άρμύρα τής θάλασσας, τό λι
βάνι στήν έκκλησιά, τήν κνίσα τού όβε- 
λία, τήν εύωδία τών άγιων λειψάνων δπως 
καί τών άγριολούλουδων τού βουνού καί 
τού κάμπου. Βλέπει τούς Ιριδισμούς τού 
κρασιού, τό έρύθημα τών παρθένων, κι* 
άκούει τις χαρούμενες φωνές τών παι
διών ή τό μοιρολόγι τών γρηών καί τις 
κουβέντες τών γερόντων στόν καφενέ.

Πάρα πολλά άπό τά διηγήματά του 
σχεδόν δέν έχουν κάν ύπόθεση. ’Αποτε
λούνται άπό ένα σωρό άλλεπάλληλες πε
ριγραφές, άπό φευγαλέες εικόνες, άπό 
διάφορες μικρολεπτομέρειες τής καθημε
ρινής ζωής, άπό ένα σωρό κοινοτοπίες, δ
πως θά λέγαμε. Καί δμως δέ σού κάνει 
καρδιά νά τις παρατήσης, νά τις ύπερπη- 
δήσης χωρίς νά τις διαβάσης. Περνάς ά- 
χόρταγα άπό τή μιά λεπτομέρεια στήν 
άλλη, πού δλες μαζί συνθέτουν ένα άπί- 
στευτα γοητευτικό πίνακα. Στά χέρια κά
ποιου άλλου θά ή σαν άπλώς τετριμμένα 
χρονογραφήματα, παρατραβηγμένα γιά 
νά γεμίσουν τή στήλη τής έφη μερίδας, δ
ταν ό χρονογράφος άπελπίζετα νά βρή 
κάποιο θέμα, πού ν’ άξίζη. Στά χέρια δ
μως τοΰ Παπαδιαμάντη γίνονται εικόνες 
ζωής. Τά άφηγηματικά του μέσα είναι 
άπιστεύτως άπρόοπτα, άλλά καί άπιστεύ- 
τως άπλά καί άνετα παρ’ δλη τή φαινομε
νική συμβατικότητά τους.

Είναι άληθινά καταπληκτική ή εύκολία, 
ή άνεση καί ή εύστοχία του νά βρίσκη 
κάθε φορά τήν κατάλληλη λέξη γιά τό 
κάθε πράμα καί γιά τήν κάθε έννοια, ά
πό τήν πιό κοινή λέξη μέχρι τήν πιό άνέλ- 
πιστη, άντλώντας άδίστακτα άπό τήν πιό 
αρχαία μορφή τής γλώσσας, καί τήν 'Ο
μηρική άκόμη, άπό τή Βυζαντινή καί ιδι
αίτερα τήν Εκκλησιαστική, άπό τή δημο
τική καί τή λαϊκή άκόμη, άπό τό δημο
τικό τραγούδι καί τά τοπικά ιδιώματα. 
Είπαν τή γλώσσα τοΰ Παπαδιαμάντη «ψυ
χρή», Εννοώντας ίσως μ’ αύτό τήν καθα
ρεύουσά του. Βεβαίως ή γλώσσα του δέν 
είναι δημοτική. Δέν είναι δμως ή καθα
ρεύουσα τήν καθαρολόγων ποιητών καί 
λογίων τής έποχής του. Είναι μιά γλώσσα 
τελείως ιδιόρρυθμη καί προσωπική, πού 
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δίνει δμως δλη τή χάρη καί τό μυστηρια- 
κό θέλγητρο στήν άφήγησή του. ’Άν πά
ρουμε ξεχωριστά μιά - μιά λέξη του, θά 
μάς φαινόταν ίσως άνυπόφορα κοινή, ξυ
λιασμένη ή τυπική. Στό λόγο δμως τοΰ 
Παπαδιαμάντη παίρνουν μιάν ένάργεια 
καί ζεστή πνοή, σά νά γίνεται κάποια μυ
στική μετουσίωση καί πού συντείνει πολύ 
στόν περίεργο έκείνο λυρισμό του, πού τόν 
αισθανόμαστε παντού χωρίς νά μπορούμε 
νά τόν έξηγήσουμε. Μάς γοητεύει ό πλού
τος καί ή πρωτοτυπία, άλλά μαζί καί ή 
άπλότης καί' λιτότης τών έκφραστικών του 
μέσων. Δέ μπορώ ν’ άποφύγω τήν παρά
θεση δυό-τριών σύντομων δειγμάτων, πού 
δέν είναι καί μέ πολλή φροντίδα διαλε
γμένα: «Τό παιδίον ποχύ, μεγαλόπρεπον, 
μέ άόριστον ροδίζοντα χρώτα, μέ βλέμ
μα γαλανίζον καί τεθηπός... έμειδία πρός 
τό φώς, τό όποιον έβλεπε, κ’ έτεινε τήν 
μικρόν χείρα, διά νά συλλάβη τήν φλόγα. 
Τήν άλλην τήν είχε βάλει είς τό στόμα του 
κι’ έπιπίλιζε, έπιπίλιζε... (Β255 «Φώτα 
ολόφωτα».) ΚΤ ένα άλλο: «Κ’ ύστερα ά
πό πολλά λόγια καί γέλια ή Κούλα, πολύ 
έλευθέρα κόρη, έσηκώθη κ’ έπήδησε γεν- 
νσ.ΐον άλμα καί άνέμισεν έλευθερίως τό 
φόρεμά της κ’ έφώναξεν: Μή μέ φουρκί- 
ζης, γιατί ξέρεις... δά; (Β357 «ΟΙ πα
ραπονεμένες»). Καί τό τελευταίο, πού εί
ναι άπόσπασμα μιας έξαιρετικά αισθησια
κής περιγραφής, άπ’ αύτές πού άπόφευγε 
κατά κανόνα ό Παπαδιαμάντης, γιά «νά 
νικάει τόν πειρασμό», δπως λέγει κάπου. 
Είναι άπό τό γνωστό «θέρος—”Ερος», πού 
τό γράφει δταν ήταν πιά ώριμος άντρας, 
40 χρόνων άκριβώς: «...Τότε άνεδείχθη 
έξαισιώτερον τό ραδινόν τής μέσης, ή χά
ρις τού άναστήματος καί τό γλαφυρόν τών 
κόλπων της. Ύπό τήν λεπτήν φανέλλαν, 
δπου έφαίνοντο άνατέλλουσαι αί σάρκες 
της, θά έλεγέ τις δτι είχεν άποταμιευμέ- 
να νεοδρεπή, δροσερά ώχρόλευκα κρίνα, 
μέ φλεβιζούσας άποχρώσεις λευκού ρό
δου... (Π57). Είμαι βέβαιος δτι σέ καμ- 
μιά άλλη μορφή γλώσσας δέ θά μπορού
σαν νά άποδοθούν μέ τόση παραστατικό
τητα οί θελκτικές αύτές είκόνες.

Μερικοί νεοέλληνες λογοτέχνες καί μά
λιστα δόκιμοι, δπως ό μ. Μ. Καραγάτσης, 
περίεργοι γιά τήν άνεξήγητη γοητεία τοΰ 
Παπαδιαμάντη, δοκίμασαν νά γράψουν 
«μέ τούς δικούς του φραστικούς τρόπους». 
Τό άποτέλεσμα ήταν άποθαρρυντικό. Τό 
’ίδιο καί μέ δσους δοκίμασαν νά «μετα
φέρουν» τόν Παπαδιαμάντη στή δημοτική. 

Δέ μεταφέρεται καθόλου. Άκόμη καί ό ί
διος ό Παπαδιαμάντης, πού, γιά νά δείξρ 
τήν έκτίμησή του στή δημοτική, (δχι βέ
βαια μέ τίς άκρότητες τού Ψυχάρη πού 
σποστρεφόταν τρομερά), δοκίμασε μερι
κές φορές νά γράψη σ’ αύτή, μά ή σύγ
κριση μέ τ’ άλλα του είναι άποκαρδιωτι- 
κή. θυμηθήτε τήν «Άποσώτρα», τό «θαύ
μα τής Καισαριανής» κι’ αύτήν άκόμη τή 
«Χολεριασμένη», πού τή θεωρούν πολλοί 
άπό τά άξιολογώτερά του, κυρίως γιά τό 
δραματικό της θέμα. "Ολα χαρακτηρίζον
ται άπό μιά φανερή γλωσσική άδεξιότητα 
καί μοιάζουν, κοντά στά άλλα, σά μαθη
τικά γλωσσικά γυμνάσματα.

Είναι γεγονός πώς πολλά άπό τά ποιή- 
ματά του τά γράφει στή δημοτική, γιατί 
πίστευε πώς μόνο στήν ποίηση μπορούσε 
νά κάνη τήν παραχώρηση αύτή. Παρ’ δ- 
λες δμως τίς ύπερβολές, πού γράφτηκαν 
κατά καιρούς γιά τά ποιήματα τού Πα- 
παδιαμάντη, καί μ’ δση καλή διάθεση κι’ 
άν τά κρίνουμε ή δέ μπορούν νά ξεπερά- 
σουν τά πλαίσια τών πρωτολείων ή μάς 
θυμίζουν έντονα καί στή μορφή καί στήν 
έμπνευση γνωστά πρότυπα, τής δημοτικής 
ή τής προσωπικής ποιήσεως. Ακούστε 
μόνο μιά στροφή άπό τό «Νύχτα Βασά
νου», πού τό γράφει σέ ήλικία 50 τόσων 
χρόνων:

Καί' τ’ άστέρια μαραμένα 
λουλουδάκια τού θεού, 
σβυόνται, πέφτουν όλοένα 
άπ’ τόν κάμπο τ’ ούρανοΰ.

Νομίζω πώς δέ χρειάζεται ή δική μου 
ύπόδειξη, γιά νά θυμηθούμε γνωστούς 
στίχους τοΰ Σολωμοΰ. "Ενα άλλο πάλι 
άπό τά καλύτερό του, (κατά τή δική μου 
κρίση βέβαια), τό «Τραγούδι τοΰ Ανέ
μελου», γραμμένο στά 1896 μάς θέλγει 
κυρίως γιά τή δημώδη τεχνοτροπία του.

Βρέχει ό ούρανός καί βρέχουμαι, 
ξενάκ’ είμαι καί ντρέπουμαι.

"Οσα πάλι είναι στήν καθαρεύουσα εί
ναι γραμμένα στά μέτρα τών άλλων κα
θαρολόγων ποιητών τής έποχής. ’Οπωσδή
ποτε ή γλώσσα τοΰ Παπαδιαμάντη, παρ’ 
δλη της τήν ’ιδιοτυπία, στή γενική της 
μορφή δέν είναι πολύ διαφορετική, πι
στεύουμε, άπό τή μορφή τής γλώσσας, πού 
χρησιμοποιούσαν οί γραμματισμένοι (δχι 
οί λόγιοι) τής έποχής του, δταν έγραφαν. 
Αύτό φαίνεται καί άπό τά γράμματα τών 
δικών του σ’ αύτόν καί ιδιαίτερα τοΰ πα
τέρα του, πού ήταν, δπως ξέρουμε παπάς 

μέ κάποια μόρφωση: «’Έλαβον καί τά 
παπούτσια, τά όποια μετεχειρίσθην έξ ά- 
νάγκης. Είναι δέ σχήματος γυναικείου, 
στενά, άβαθή καί τό πλείστον τού έπάνω 
μέρους τοΰ ποδός μου άσκέπαστον...», 
γράφει στό γυιό του, γιά νά τόν πληρο
φόρηση, πώς τά παπούτσια, πού τοΰ είχε 
στείλει έπί τέλους άπό τήν Αθήνα, ήταν 
γυναικεία! Τό συμπέρασμα είναι πώς ή 
μορφή αύτή τής γλώσσας τόν εύκόλυνε 
στό γράψιμό του.

Είναι άληθινά άπίστευτο πώς μέ τή 
μορφή αύτή τής γλώσσας βρίσκει τόν 
τρόπο νά σέ πείθη πώς ή ζωή τών άπλών 
άνθρώπων, ή σχεδόν πρωτόγονη, είναι πιο 
άληθινή, πιό γνήσια. Γι’ αύτό, κι’ δταν 
παίρνη ό ίδιος τό λόγο, δπως τό κάνει 
πολλές φορές μέσα στή διήγησή του, γιά 
νά συνηγορήση γιά τή ζωή τούτη, δέ σέ 
έξοργίζει, δέ σέ κάνει κάν νά μειδιάσης 
μέ έπιείκεια γιά τίς «καθυστερημένες» καί 
ούτοπιστικές του ιδέες. Τό λέει μέ τόσο 
αύθόρμητο τρόπο, μέ τέτοια αύτοπεποί- 
θηση, πού δέ σοΰ έπιτρέπει ν’ άμφιβάλλης 
δχι άν λέη δ,τι αίσθάνεται — γι’ αύτό δέν 
ύπάρχει καμμιά άμφιβολία — άλλά καί δ- 
τι κατά βάθος έχει δίκαιο. Ακούστε μιά 
χαρακτηριστική παρένθεση άπό τό «θη
τεία τής Πενθεράς»; «Είτα ή μάννα έμει 
νεν ίσοβίως χήρα σώφρων, θαΰμα γυναι
κείας έγκαρτερήσεως ούχί άσύνηθες είς 
τάς ελληνικός χώρας, πριν άνατείλωσιν 
αί χειραφετήσεις είς τόν όρίζοντα...». 
Ποιός τολμά νά μειδιάση στήν άφελή αύ
τή παράβαση καί νά τόν κατηγορήση πώς 
κάνει τόν ήθικολόγο είς βάρος τοΰ λογο
τέχνη; Πολλές φορές στις παρατηρήσεις 
του αύτές δείχνει ένα γνήσιο «χιούμορ», 
πού δέ θά τό περίμενε κανείς άπό μιά 
φύση σάν τοΰ Παπαδιαμάντη, καί πού δί
νει έξαιρετική χάρη στήν άφήγησή του 
φωτίζοντας τόν συνήθως συννεφιασμένον 
ούρανό του μέ ξαφνικές άχτίδες. "Αλλοτε 
πάλι ή διάθεσή του αύτή παίρνει τή μορ
φή τής είρωνίας, πού γίνεται άρκετά δη
κτική, δταν Ιδιαίτερα τοΰ δίνεται άφορμή 
νά μυκτηρίση άπαράδεκτες καταστάσεις 
(θυμηθήτε γιά παράδειγμα τόν «’Ανάκα
το»), χωρίς δμως νά γίνεται ποτέ κακεν
τρεχής καί σαρκαστική. *Η είρωνία του 
είναι μάλλον τό πικρό χαμόγελο τού ά- 
ναστημένου Λαζάρου, δταν βλέπη τίς ά- 
νόητες έγνοιες τών άνθρώπων. Νά ένα 
παράδειγμα άπό τή «Στρίγγλα Μάννα», 
πού τήν έτρωγε ή έγνοια γιά τήν άποκα
τάσταση των δυό της θυγατέρων, πού δέν 

είχαν δμως προίκα, «καί' τάς έβλασφήμει 
καί τάς κατηράτο νά ιμήν είχον ποτέ γεν- 
νηθή, νά μήν σώσουν νά πάνε παραπάνω... 
Καί τάς ύπάνδρευσε καλά... τάς έστόλισε 
καί τάς έστεφάνωσε τήν μίαν κατόπιν τής 
άλλης... καί τάς έσκέπασε καί τάς έκου- 
κούλωσε μέ τό χώμα... Καί έτσι ή μάννα 
τους δέν εΐχε πλέον καημόν, πώς θά τάς 
ύπάνδρευεν...».

Είπαν τόν Παπαδιαμάντη τραγικόν. Ό 
Παλαμάς μάλιστα εύρισκε σ’ αύτόν «κάτι 
τό Σαιξπηρικό». "Όπως καί νάναι δμως 
στόν Παπαδιαμάντη δέν μάς συνεπαίρνει 
τό τραγικό μεγαλείο τού άνθρώπου, ούτε 
ή τραγωδία του είναι άποτέλεσμα έσωτε- 
ρικής συγκρούσεως καί τραγικής πτώσε
ως. Ούτε τραγικά πάθη ούτε τραγική κά
θαρση υπάρχουν, γιατί άπλούστατα δέν 
χρειάζονται. Λείπουν κατά κανόνα άπό 
τούς ήρωές του (καλύτερα θά λέγαμε: 
άπό τούς άνθρώπους του, γιατί ήρωες δέν 
ύπάρχουν) οί πολύπλοκες έσωτερικές συγ
κρούσεις, πού χαρακτηρίζουν τόν «πο- 
λιτισμένον» άνθρωπο. Οί άνθρωποι τού 
Παπαδιαμάντη δέν άγωνίζονται έναντίον 
τού έαυτοΰ τους ούτε έναντίον τής μοίρας 
τους, άλλά μόνον «άγωνίζονται», (άν 
μπορή νά όνομασθή αύτό άγώνας), νά 
προσαρμοσθοΰν πρός τή μοίρά τους, νά 
ζήσουν τή φτωχή τους ζωή, χωρίς πολλή 
προσπάθεια νά τήν καταλάβουν. Γι’ αύτό 
καί ή ζωή τους είναι άπίστευτα, σχεδόν 
τρομακτικά, άπλοποιηιμένη. Τό ίδιο άπλή 
είναι ή διήγηση καί ή πλοκή τού έργου 
του. "Ομως αύτή ή άπλότης μάς δίνει μιά 
έξαιρετική γοητεία. Νά είναι τάχατες 
γιατί ικανοποιεί μέσα μας μιάν «άταβιστι- 
κή» τάση γυρισμού πρός τήν άρχέγονη, 
τήν άπλή, τήν κατά κάποιο τρόπο ένστι- 
κιώδη άνθρώπινη ζωή; Μπορεί. Οί άν
θρωποι τού Παπαδιαμάντη μάς φαίνονται 
περίπου δλοι οί ίδιοι: Είναι οί άνθρωποι, 
πού έχουν δεχτή τή ιμρίρά τους, δχι άπό 
μοιρολατρία, άλλά άπό έγκαρτέρηση καί 
«άναγνώριση» αύτού τοΰ γεγονότος τής 
ζωής. Οί ήρωες τής άρχαίας έλληνικής 
τραγωδίας άγωνίζονται κυρίως «ν’ άνα- 
γνωρίσουν» τόν έαυτό τους καί τόν χάνουν 
μόλις φτάσουν σ’ αύτό τό στάδιο. Στόν 
Παπαδιαμάντη έχεις τήν έντύπωση πώς 
δέν έφτασαν ή έχουν ξεπεράσει αιώνες τώ
ρα τό στάδιο τοΰτο, τήν πάλη γιά τήν 
άναγνώριση, καί τώρα δέχτηκαν τό άπο
τέλεσμα σά μιά φυσική, άναπόφευκτη κα
τάσταση. Μπορεί νά μαντεύουμε κάτω ά- 
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πό τή θολή επιφάνεια τήν άγρια τρικυμία 
πού προηγήθηκε. Δέν τή βλέπουμε δμως 
ποτέ ή πολύ σπάνια. Μοιάζει ή ψυχή τους 
σάν τόν πόντο πού περιζώνει τό νησί του 
καί πού τόν βλέπουμε μυστηριώδη ιμέσα 
στήν σιωπηλή ήρεμία του ύστερα άπό τό 
τρομακτικό ξέσπασμα «στούς άπορρώγας 
βράχους», μά πού δέν του παρασταθήκαμε 
μάρτυρες. 'Ο άντίλαλος του κοσμογονικοΰ 
σεισμού, πού έπλασε μέσα άπό τήν άβυσ
σο καί’ τό χάος τούς κόσμους, δέ φτάνει 
ίσαμε τ’ άφτιά μας. Τό ποιλύ νά τόν 
μαντεύουμε μέσα στά παράξενα καμώμα
τα τών ανθρώπων, πού τούς δείχνουν άλ- 
λόκοτους και άδέξιους άκόμη, μά πάντα 
συμπαθητικούς και σπάνια, νομίζω, τρα
γικούς. Τό «ένδόμυχον» τής ψυχής του 
ανθρώπου είναι ένα βαθύ πηγάδι, πού αί- 
ώνες τώρα έχει μπή άπάνω του ή πλάκα, 
καί δέν ύπάρχει λόγος νά τή μετακινού
με κάθε τόσο. Πρός τί νά θέλουμε νά κυτ- 
τάξουμε μέσα στά απύθμενα βάθη, πού 
μόνο τόν ίλιγγο θά μάς έφερναν; ’Έτσι 
καί πίσω άπό τό κοινό καί τό συνηθισμέ
νο τής καθημερινής ζωής μαντεύουμε σάν 
μακρινήν ανάμνηση ή σάν οπτασία τήν 
παρουσία ένός κόσμου πού μάς μαγνητί
ζει καί γιά τόν όποιον δέ μπορούμε νά 
•πούμε, άν πέρασε ή θάρθη άκόμη. Νά 
γιατί εξακολουθώ νά βρίσκω τόσον εύ
στοχο τόν χαρακτηρισμό τού έργου τού 
Παπαδιαμάντη άπό τό Λ. Κακλαμάνο στήν 
όμιλία του γιά τά 25τάχρονα τού Παπα- 
διαμάντη στόν «Παρνασσό» τό Μάρτη τού 
1908. «Τά συνήθη καί άσήμαντα επεισόδια, 
ή μεγαλοφυής κοινοτοπία, άν έπιτρέπεται 
νά είπω, τού καθ’ ήμέραν βίου άποτελούν 
τήν ύπόστασιν τού έργου του...». Καί 
συνεχίζει ύστερα άγγίζοντας ένα άπό τά 
πιό σημαντικά στοιχεία στό έργο του: 
«Είς τόν Παπαδιαμάντην δικαιότερον ή 
είς πάντα άλλον, δύναται νά άποδοθή 
ό τίτλος συγγραφέως "Ελληνος, διότι 
έξεικόνισε καί άπέδωκεν έναργώς μίαν ά
πό τάς πολυμερείς άπόψεις, τάς όποίας 
παρουσιάζει ό Ελληνικός λαός... καί με- 
τουσίωσεν είς τό έργον του ένα σπινθήρα 
άπό τήν ψυχήν του». ‘H έλληνικότης του 
Παπαδιαμάντη: ένα σημείο πού τό έχουν 
έπισημάνει δλοι δσοι μίλησαν γι’ αύτόν.

θ’ άποτολμήσω στήν ένδότερη μά καί 
τήν πιό φυσική προέκτασή του ένα πα
ραλληλισμό, πού τόν έχουν κιόλας μερι
κοί σημειώσει, άλλά πολύ βιαστικά καί 
πρόχειρα, νομίζω: “Οτι, εΐναι ό Σολωμός 
στήν ποίηση γιά τόν Ελληνισμό, εΐναι ό 

Παπαδιαμάντης στήν πεζογραφία, άλλά 
άπό μιά δλως διόλου άντίθετη θεώρηση 
τού “Ελληνος. Ό Σολωμός άγωνίζεται 
νά βρή καί νά μάς άποκαλύψη τό Ιδα
νικό σχήμα τού “Ελληνος, πιό σωστά τό 
σχήμα τοΰ ιδανικού “Ελληνος. Ό Παπα- 
διαμάντης τό νατουραλιστικό ή τό ρεαλι
στικό του σχήμα. “Όσο παράξενη κι’ άν 
φαίνεται ή τοποθέτηση αυτή, εΐναι δμως ή 
πιό άληθινή. Γιατί πραγματικά ό “Ελλην 
ήταν καί είναι μιά καταπληκτική συνιστα- 
μένη δυό έκ διαμέτρου άντίθετων μορ
φών: έκείνης, πού τείνει στήν άκρα τελει
ότητα, πού τόσο καταπλήττει τούς άμύη- 
τους. Κι’ έκείνης, πού διαγράφεται μέσα 
στά φυσικά πλαίσια τής έλληνικής ζωής, 
καί πού είναι τόσο διαφορετική άπό τήν 
πρώτη ! ΓΓ αύτό καί ή άληθινή φύση τού 
“Ελληνος είναι ένα άκατάληπτο μυστήριο 
άκόμη καί στόν ίδιο τόν “Ελληνα καί πιό 
πολύ, φυσικά, στόν ξένο. Αύτή τήν άντί- 
νομη φύση τού “Ελληνος, πού σημειώθηκε 
άπό τά πιό παλιά χρόνια τής ιστορικής 
ζωής τής φυλής μας, έκφράζει καί ή άρ- 
χαία έλληνική λογοτεχνία. Κι’ ένώ ό Σο
λωμός άγωνίζεται ν’ άποκαλύψη τήν ιδα
νική μορφή τού “Ελληνος βγάζοντάς τον 
έξω άπό τά τοπικά καί χρονικά πλαίσια 
καί τήν καθημερινή συμβατικότητα καί 
άνυψώνοντάς τον πάνω άπό δλα αύτά, ό 
Παπαδιαμάντης τόν παρουσιάζει μέσ’ άπ’ 
αύτά ή έν «συναρτήσει» μ’ αύτά. Γιά νά 
νοιώσουμε τόν πραγματικόν "Ελληνα τοΰ 
Σολωμοΰ, πρέπει νά τόν μετακινήσουμε 
άπό τά φυσικά του σύνορα, ένώ στόν Πα- 
παδιαμάντη πρέπει νά τόν δούμε μέσα σ’ 
αύτά καί’ νά διαισθανθούμε τήν προέχτασή 
του πίσω άπό αύτά, δπως βλέποντας τόν 
«γιγαντιαϊον θαλασσόπληκτον βράχον» 
τοΰ ’Έρημου Χωριού τής Σκιάθου πρέπει 
νά «μαντεύσωμεν τούς πόδας του είς τά 
άβόλιστα βάθη τού πόντου». Καί δπως οί 
απλοϊκοί ψαράδες τού νησιού πλησιάζουν 
μόνον γιά νά γεμίσουν τά βαρέλια τους 
άπό τήν πηγή, πού τρέχει στή βάση τοΰ 
«κρημνού, χωρίς νά τολμώσι νά ύψώσω- 
σι τό βλέμμα πρός τήν κορυφήν τοΰ τιτα- 
νείου βράχου ή νά τό βυθίσωσιν εις τά 
καταπληκτικά βάθη τοΰ πόντου», έτσι κΓ 
έμείς παίρνουμε τό δροσερό νερό τής άφα- 
νοΰς πηγής περνώντας πάνω άπό τά άνή- 
λια βάθη τοΰ πόντου τής άνθρώπινης ψυ
χής. Καί ή πηγή αύτή δέν εΐναι άλλη άπό 
τή λαϊκή έλληνική ψυχή, άπό τήν όποια 
δλο καί μάς ξεκόβει ή μίμηση καί ό 
«ψευτοπολιτισμός». Γι αύτό καί ό Καρ- 

θαΐος μιλώντας γιά τό έργο τοΰ Παπα- 
διαμάντη τό χαρακτηρίζει σάν «πολύτιμη 
πηγή γιά δσους θέλουν νά ζωογονήσουν 
μέσα σ’ έναν καθάριο καί τίμιο έλληνι- 
σμό τό άπό τά τόσα άντίθετα ρεύματα τής 
νεώτερης ζωής ταραγμένο εύρωπαϊκό 
πνεΰμα τους».

“Οταν δμως μιλάμε γιά τήν έλληνικό- 
τητα τοΰ έργου τοΰ Παπαδιαμάντη, πρέ
πει νάχουμε ύπ’ δψη μας δτι, σχεδόν ά- 
ποκλειστικά μιά μόνο μορφή, τήν πιό ά
μεση θά λέγαμε, τοΰ έλληνισμοΰ βλέπου
με, άντίθετα μέ δ,τι συμβαίνει στούς πε
ρισσότερους λογίους τής έποχής του. Κι’ 
έξηγοΰμαι: “Ενα χαρακτηριστικό γνώρι
σμα τοΰ νεώτερου "Ελληνος είναι πώς 
στή διαμόρφωσή του βρίσκομε δυό στοι
χεία: τήν κλασσική παράδοση ή τή λο- 
γία, δπως τή λέμε, καί τή Βυζαντινή, πού 
εΐναι κυρίως θρησκευτική. Κάποτε ή προ
σπάθεια αύτή τοΰ συγκερασμού τών δύο 
αύτών στοιχείων, γιά νά μπορέση νά γί- 
νη «ή μειξις καί ή κράσις αύτη είς άρρη
κταν δεσμόν», παίρνει τόν χαρακτήρα δρα
ματικής πάλης, δπως τό βλέπουμε γιά 
παράδειγμα στόν Παλαμά, στήν περίφη
μη «’Απόκρισή» του, πού εΐναι ένα είδος 
έσωτερικής έξομολογήσεως. Στόν Παπα- 
διαμάντη δμως ή Βυζαντινή παράδοση μέ 
τό θρησκευτικό καί τυπικό της περιεχόμε
νο εΐναι άσυναγώνιστα τό κυρίαρχο στοι
χείο, παρ’ δλη τή φιλολογική κατάρτιση 
τού συγγραφέα καί τή γνωριμία του μέ 
τούς άρχαίους. "Ισως γιατί βρήκε ή πα
ράδοση αύτή εύνοϊκώτερους δρους δπως ή 
κληρονομικότητα καί τό οικογενειακόν πε
ριβάλλον, ή γειτνίαση μέ τό "Αγιον "Ο
ρος, δπου γιά ένα διάστημα έζησε καί 
αύτός, ή μυστικόπαθη καί άσκητική φύ
ση του, ή φτώχια του καί δ δειλός του 
χαρακτήρας, τό μεγάλωμά του μέσα σέ 
συνεχείς άκολουθίες στά άπειρα καί γρα
φικά ξωκκλήσια τοΰ νησιού του, ή πολλή 
του άναστροφή μέ τή Βυζαντινή έκκλη- 
σιαστική ποίηση καί άλλα. ’Ιδιαίτερα τό 
άσκητικό στοιχείο τής παραδόσεως αύτής 
ταίριαζε πολύ μέ τήν άσκητική έπιδίωξη 
τοΰ Παπαδιαμάντη.

“Οπως καί νάναι είναι άναμφισβήτητη 
ή «δύναμη γαλήνης», πού δίνει στη ψυχή 
μας τό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη, πού τοΰ 
δίνει μιάν ύπερκόσμια όμορφιά. «Μπορείς 
νά αισθάνεσαι τήν όμορφιά χωρίς νά τήν 
έννοής», έχει σημειώσει πριν πολλά χρό
νια καί δ Ήλίας Βενέζης μιλώντας γιά 
τόν Παπαδιαμάντη. Γαληνεύει ή ψυχή μας, 
γιατί πραγματικά ή διήγηση τοΰ Παπα· 
διαμάντη προσφέρει μιάν άπολυτρωτική 
δύναμη στή ψυχή. Ένώ περιγράφει τίς 
άθλιότητες καί τις μικρότητες τής καθη
μερινής ζωής, ένώ σκιάζουν τή ζωή, πού 
μάς περιγράφει, ό πόνος καί οί άνθρώπι- 
νες άδυναμίες, ένώ τή ζωή τούτη τή δίνει 
μέ «ώμο ρεαλισμό», δπως μάς λένε πολ
λοί, ταυτόχρονα συναρπαζόμαστε άπό έ
να άπόκοσμον δμνο, άπό τό «δραμα» μιάς 
άλλης ζωής, πού ύπάρχει καί δμως μέ
νει άσύλληπτη, πού «τέρμα καί δρια δέν 
έχει δπως ό άπειρος κόσμος ό ήθικός», 
γιά νά θυμηθούμε τά λόγια τοΰ Φώτου 
Πολίτη. ’Ιδιαίτερα ή ψυχή τοΰ "Ελληνος 
αισθάνεται πιό πολύ τό αίσθημα τοΰτο τής 
γαλήνης καί τής άπολύτρωσης, γιατί- σά 
νά γυρίζη πίσω στήν άπλή λαϊκή έλληνική 
ψυχή, γιά τήν όποια ό πόνος άπό τήν άσχή- 
μια τής ζωής καί ό πόθος γιά τήν ήθική 
τελείωση άποτελούν κληρονομιά τής φυ
λής μας άπό τό λυκαυγές της μέχρι σή
μερα. Ό Φώτος Πολίτης πάλι, γιά τόν ό
ποιον πιστεύω πώς εΐναι ό μόνος μέχρι 
σήμερα πού έχει συλλάβει τόσο συνοπτι
κά καί τόσο βαθειά τό νόημα τοΰ Παπα- 
διαμάντη μέ τήν άπαράμιλλη διεισδυτική 
του κρίση, συνοψίζει έτσι έπιγραμματικά 
καί ποιητικά τήν κρίση του γιά τόν νο- 
σταλγό τής Σκιάθου: «"Ελλην γνήσιος 
καί συγγραψεύς Ισχυρός έχάρισε σελίδας 
έξόχου άγνότητος καί ήθικής ρώμης, ένώ 
ό ίδιος έτήκετο άπό τήν νοσταλγίαν άπο- 
κόσμου νησιού, λουσμένου είς γαλάζιον 
φώς, δπου οί κάμποι όμιλοΰν καί οί σπη
λιές μοιρολογούν, δπου τά λουλούδια, τά 
δένδρα, τά πουλιά, σκορπούν τήν εύφρο- 
σύνην καί δπου οί άνθρωποι εΐναι τοΰ 
θεού τά γνήσια τέκνα».

θ. Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
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ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Χρόνια όλάκερα. Κι’ άκριβώς στις όχτώ 
τό καλοκαίρι, στις έξη τό χειμώνα, οϋτε 
ένα τέταρτο ένωρίτερα οϋτε ένα τέταρτο 
πιό αργά. Μέ τό χτύπημα του ρολογιού 
τής έκκλησιάς θ’ άκουγόταν κ’ ή φωνή 
του άπ’ τήν άκρηα του σοκκακιου:

—Άστραγαλάκια, φυστίκια Κερυνιώτι- 
κα, Χαλεπιανά.

Γαλήνια, ήσυχη φωνή, χωρίς ξελαρυγγί- 
σματα. Δέ ζητούσε νά παινέση. Τί νά παι- 
νέση; Δέν ήταν πραματευτής π’ άλλάζει 
καθεμέρα πραμάτειες. Έδωπέρα τό πρά
μα ήταν γνωστό. Τά ίδια άστραγαλάκια, 
τά ίδια φυστίκια πού πουλήθηκαν καί 
πέρσι καί προπέρσι. Λέει μοναχα:

—Περνώ άπ’ τό σπίτι σας.
Τίποτ’ άλλο. ’Ανέβαινε ή φωνή του ά- 

παλά, κυμάτιζε μιά στιγμή, τρεμούλιαζε 
σά φοβισμένο πουλάκι πού πρώτη του φο
ρά πετοΰσε τόσο άψηλά κ’ υστέρα κατέ
βαινε κ’ έσβηνε άργά.

—Χαλεπιανά.
Κρατούσε δυό μικρά καλάθια τό ένα 

στό δεξί χέρι καί' τ’ άλλο στ’ άριστερό.
Μπορεί νά μήν ήταν γεμάτα τά δυό 

καλάθια, μπορούσε ν’ άρκή κ’ ενα καλά
θι μά ό φυστικάς κρατούσε δυό, έπρεπε 
νά κρατά δυό. θά μου φαινόταν πώς θά- 
χανε κάτι άπ’ τήν ισορροπία του άν καμ- 
μιά φορά τόν έβλεπα μ’ ένα.

Μέ μετρημένα κι’ άβίαστα βήματα περ
νούσε λιγάκι σκυφτός, καμπουριασμένος.

—Καλησπέρα.
θά σέ καλησπέριζε κι’ άς δέν είχες ά- 

γοράσει ποτές σου οϋτε μιας δεκάρας ά
στραγαλάκια. “Ολους τούς καλησπέριζε. 
Καί' τό καλοκαίρι πού καθόταν ό κόσμος 
στό δρόμο δέν πρόφταινε νά χαιρετά:

—Καλησπέρα... Καλησπέρα... Καλησπέ
ρα...

Γυρνοΰσε τό κεφάλι δεξιά-άριστερά και 
μέ τόν ίδιο τρόπο, χωρίς ξεχωριστή οικει
ότητα μέ κανένα, χαιρετούσε έπίσημα κΓ 
άψυχα σά νά μήν ήταν κι’ ό χαιρετισμός 
παρά κάτι πού θά τό βοηθούσε νά συνέ

Ο ΦΥΣΤΙΚΑΣ
(Τελική Μορφή)

Τοΰ ΚΩΣΤΑ MONTH

χιση τό δρόμο του. Δέν τόν ένοιαζε άν 
τόν πρόσεχες ή άν κύταζες άλλου, άν θ' 
άκουγες ή όχι. Αύτός θά καλησπέριζε. 
Καί σιγά - σιγά μπήκε κΓ ό χαιρετισμός 
στήν ’ισορροπία. Πάει, χρειαζόταν κΓ αύ
τός γιά τήν ’ισορροπία του φυστικά.

Κ’ ή γειτονιά; Ή γειτονιά τό σεβάστη
κε, αύτή ή ίδια γειτονιά ποϋκοβε κάθε 
φορά τό δρόμο του γιαουρτά και του 
νεροφόρου καί του τσουρεκά γιά νά τούς 
πειράξη καί νά γελάση. Μ’ όλους διασκέ
δαζε ή γειτονιά: μέ τίς ύπηρέτριες, τά 
παιδιά, τούς σκύλους, τίς γάτες. Μονάχα 
μέ τό φυστικά δέ διασκέδαζε.

—Βάνε μου ένός γροσιού Χαλεπιανά.
Οϋτε μιά λέξη περισσότερο.
—Μάλιστα (‘Ένα «μάλιστα», τίποτ’ 

άλλο).
Σταματούσε, κατέβαζε προσεχτικά κΓ 

άργά τά καλάθια του — τόσο προσεχτικά 
σά νάταν γεμάτα αύγά, τόσο άργά σά 
νά χαιρόταν τίς στιγμές πού μεσολαβού
σαν ώς νά καθήσουν τά καλάθια χάμου 
(νά, πρόκειται νά πουλήσω, πουλώ) — 
έσκυβε, έβρισκε τά Χαλεπιανά καί σοϋ- 
δινε ένα χαρτί.

—‘Ορίστε (Μάλιστα κΓ όρίστε: δυό 
λέξεις).

"Υστερα περίμενε νά τοΰ φέρης άπ’ τό 
σπίτι τό γρόσι. "Οσο νάρθης έμενε σκυ
φτός κ’ έσιαχνε τά χαρτιά στά καλάθια 
του σάν άπό άμηχανία, σάν άπό ντροπή. 
Τάχε λές χαμένα έκείνες τίς στιγμές. 
Οϋτε ή φωνή του δέν έβγαινε νά ξανα- 
φωνάξη :

—Άστραγαλάκια.
Νά ψωνάξη; Πώς νά σταθή έτσι άπέ- 

ναντί σου καί νά φωνάξη ; "Οταν περπα
τάς είναι διαφορετικό.

Καί πραγματικά μόλις ξανάπαιρνε τά 
καλάθια καί ξαναξεκινουσε έβρισκε πάλι 
τόν έαυτό του καί τήν κυματιστή φωνή:

—Φυστίκια Κερυνιώτικα, Χαλεπιανά... 
Καλησπέρα σας.

Τόνομά του κανένας δέν τό ρώτηξε πο
τές, κανένας δέν τόξερε. '’Ήταν ό φυστι
κάς, ό φυστικάς (δέν άρκεϊ;) πού δίχως 
άλλο θ’ άκουγόταν στή γειτονιά μας ή 
φωνή του κάθε βράδυ στις έξη, στις όχτώ 
ή ώρα.

—Άστραγαλάκια.
"Οσοι δέν είχαν άκούσει τό ρολόϊ τής 

έκκλησιάς άκουγαν τό φυστικά καί τό 
ίδιο έκανε.

—Πώ, πώ, παιδί μου, άκου τό φυστικά. 
Πώς πέρασε ή ώρα!

Χειμώνα, καλοκαίρι, μέ βροχή, μέ χιό
νια, ό φυστικάς θά περνούσε. Μονάχα πού 
τό χειμώνα δέν είχε νά καλησπερίση κα
νένα στόν έρημο δρόμο. Νά καλησπερίση; 
Μά τώρα ήταν πού καλησπέριζε πραγμα
τικά:

—Άστραγαλάκια, φυστίκια Κερυνιώτι
κα.

’Έφτανε ή φωνή του στά κλεισμένα δω
μάτια σά μήνυμα άπ’ τόν έξω κόσμο, σάν 
παραπονεμένο μήνυμα του δρόμου, τοϋ 
νεκρού δρόμου πού τόν είχαν άφήσει όλοι 
("Ολοι έχτός άπ’ τό φυστικά). "Ενα «κα
λησπέρα» τό καλοκαίρι τί σημασία μπορεί 
νάχη; Τό καλοκαίρι είναι γεμάτο «καλη
σπέρα». Τό καλοκαίρι καλησπερίζει μο
νάχο του.

■Ήταν ένας κοντός άδύνατος άνθρωπά- 
κος πενήντα—πενηνταπέντε χρονών. Στή 
γειτονιά μας όλοι νύχτα τόν είχαν γνω
ρίσει, νύχτα τόν ήξεραν. Μά τόν ήξεραν 
καλά. Χιλιάδες φορές στάθηκε κάτω άπ’ 
τό φώς του φαναριού νά δώση άστραγα
λάκια. Είχε κάτι άγαθά γαλανά μάτια 
καί μιά χοντρή μύτη καί φορούσε ένα 
πλεχτό σκούφο στό κεφάλι, ένα ξεθωρια
σμένο σακκάκι μέ φαρδειές τσέπες κ’ ένα 
μπαλωμένο στενό καί κοντό παντελόνι. 
"Υστερα τόν άπάντησαν καί μερικοί καμ- 
μιά μέρα σ’ άλλη γειτονιά. ’Έκαναν χαρά 
όταν τόν άπαντούσαν:

—Μαρούλα, ό φυστικάς μας.
Καί τόν άγαπούσαν, βέβαια, θυμάμαι 

πώς τό γνοιάστηκαν μιά φορά πού τόν 
έκοψε μιά άναπάντεχη βροχή καί τόν έ
κανε μουσκίδι. "Ετρεξαν άμέσως καί τοΰ- 
φεραν ένα άλλο στεγνό σακκάκι νά φο- 
ρέση.

"Οταν τόφερε πίσω ό φυστικάς, ή γει- 
τόνισσα δέν τό δέχτηκε.

—Δέ βαρυέσαι, σπουδαίο πράμα τώρα.
■’Ήταν ή κυρά Χρήστα πού τοδχε δώσει 

τό σακκάκι, ή μητέρα του Γιώργου, του 
καλήτερου πελάτη του.

Κ’ ήταν τό χαϊδεμένο παιδί τής γειτο
νιάς ό Γιώργος. Τόβαναν νά τούς τρα- 
γουδήση, τό πείραζαν γιά νά τούς πή 
κάνα πρόστυχο λογάκι νά γελάσουν. Ή
ταν δέν ήταν πέντε χρονών. Μέ τό γρόσι 
στό χέρι στεκόταν κάθε βράδυ στή μέση 
του δρόμου καί περίμενε. Τά παρατούσε 
όλα εκείνη τήν ώρα καί τά παιγνίδια καί 
τά τραγούδια. Άφουγκραζόταν καί μόλις 
άκουγε άπό μακρυά τή φωνή τοΰ φυστικά 
έτρεχε νά τόν προαπαντήση.

—Δώσ’ μου φυστίκια.
Τώρα, γιά τό Γιώργο πρέπει νά πώ 

περισσότερα. Γιατί ένα βράδυ δέ στάθηκε 
νά περιμένη τό φυστικά. Ήταν άρρωστος 
στό κρεββάτι. Κ’ έμεινε στό κρεββάτι καί 
τήν άλλη καί τήν άλλη καί την άλλη μέ
ρα. Είχε τύφο. ‘’Υστερα ή κατάστασή του 
χειροτέρεψε κ’ έκοψαν τό δρόμο νά μήν 
περνάν αύτοκίνητα καί' κάρρα.

"Οσο γιά τό φυστικά είχε κόψει τή φω
νή του πολύ πριν κόψουν τό δρόμο. Περ
νούσε σιωπηλός, έρριχνε μιά ματιά στό 
σπίτι καί ρωτοΰσε τίς γειτόνισσες παρα
κάτω:

—Πώς είναι;
Πρώτη του φορά κουβέντιαζε. Κ’ ήταν 

ή κουβέντα του μιά μονάχα έρώτηση — 
μιά έρώτηση πού ζητούσε μιά άπλή ά- 
πάντηση καί τίποτ’ άλλο.

‘Ωστόσο μιά νύχτα έκανε κάτι περισσό
τερο. Στάθηκε στήν πόρτα τ’ άρρωστου, 
κατέβασε τά καλάθια του, μπήκε δειλά 
(ένα βήμα, μισό βήμα) καί ρώτηξε:

—Πώς είναι;
’’Ήταν φανερό πώς ήθελε νά ζητήξη νά 

δή τό Γιώργο. Μά ή κυρά Χρήστα όταν 
τόν είδε έπιασε τά κλάματα.

—Τοϋφερες άστραγαλάκια;
Φώναξε καί λιγοθύμησε. Ό φυστικάς 

τάχασε. ’Έσκυψε, πήρε βιαστικά τά κα
λάθια του καί βγήκε.

Καί δέν ξαναρώτηξε πιά στό σπίτι τού 
παιδιού. Ρωτοΰσε μονάχα τίς γειτόνισσες, 
σήμερα τή μιά, αϋριο τήν άλλη:

—Είναι λιγάκι καλήτερα ;
"Ωσπου μιά φορά δέ χρειάστηκε νά ρω- 

τήξη κανένα. Απάνω άπ’ τήν πόρτα τοΰ 
Γιώργου κυμάτιζε ένα κομμάτι μαύρο 
πανί. Τόν είχαν θάψει τ’ άπόγιομα.

—’Έχασες τόν πελάτη σου, τοδπε μιά 
γειτόνισσα λυπημένα.

Στάθηκε ένα λεφτό σκεφτικός. Μπορεί 
νάθελε νά μιλήση άπάνω σ’ αύτό, μά δέ
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μίλησε καί ξαναπροχώρησε...
Καί περνούσε πάλι ^κάθε βράδυ στις 

οχτώ ή ώρα τό ίδιο σοβαρός σάν καί 
πριν.

—Καλησπέρα.
Μονάχα πού — ποιος ξέρει, ίσως γιά 

τό χατήρι του Γιώργου, γιά τό χατήρι 
τής μάνας — δέ φώναζε πιά. Πέρασαν 
πολλές μέρες, έβδομάδες, ώς νά ξαναφω- 
νάξη. ’Έτσι ξαφνικά, άναπάντεχα ξανα- 
φώναξε ενα βράδυ:

—Άστραγαλάκια, φυστίκια Κερυνιώτι- 
κα, Χαλεπιανά.

’’Ήταν πιά όλάκερος ό παλιός φυστικάς, 
ό παράξενος φυστικάς πού ζοΰσε στή γει
τονιά μας δέκα λεφτά κάθε βράδυ, δση 
ώρα χρειαζόταν νά φτάξη άπ’ τή μιά ά- 
κρηα τοΰ σοκκακιοΰ στήν άλλη.

Ταχτικός στις όχτώ τό καλοκαίρι, στις 
έξη τό χειμώνα. Μέ βροχή, μέ χιόνια.

—Καλησπέρα σας.

‘Όλους, δπως είπα, τούς καλησπέριζε. 
'Ώσπου μιά νύχτα δέν καλησπέρισε κα
νένα. Εκείνη τή νύχτα δέν πέρασε ό φυ
στικάς, ήταν ή πρώτη φορά πού δέν πέ
ρασε. Ό Αύγουστιάτικος ούρανός τριγυρ- 
νοΰσε πλημμυρισμένος άπ’ άστέρια κΓ ό

κόσμος καθόταν δλος στό δρόμο.
Χτύπησε τό ρολόϊ τής έκκλησιάς όχτώ. 

Πέρασαν δέκα, είκοσι λεφτά.
—’Άργησε άπόψε ό φυστικάς, συλλογί

στηκε ή γειτονιά.
Καί τό είπε υστέρα δυνατά, τό συζήτη

σε. Καί δέν είχε άργήσει μονάχα, μά δέν 
πέρασε καθόλου εκείνη τή νύχτα ό φυστι
κάς.

—Ποιός ξέρει, μπορεί νάν’ άρρωστος ό 
καϋμένος, τό λυπήθηκαν.

'Ένα παιδάκι βαρέθηκε νά περιμένη κι’ 
άρχισε νά κλαίη.

— Σώπα καί θά στείλω τό Γιάννη στήν 
πλατεία νά σου άγοράση, τό παρηγόρησε 
ή μάνα του.

Καί δέν ήταν τό βράδυ αύτό μονάχα, 
ήταν καί τ’ άλλο καί- τ’ άλλο βράδυ πού 
δέν πέρασε ό φυστικάς. Δέν ξαναφάνηκε 
πιά στό σοκκάκι, δέν ξαναφάνηκε που
θενά.

'Η ιστορία του (ποιά ιστορία;) έζησε 
λίγο καιρό άκόμα στή γειτονιά μας καί 
ξεχάστηκε.

—θά πέθανε ό καϋμένος, είπαν.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

1ΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗ

ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΝΤΑ

Φώτου Χατξησωτηρίου : Μόχθος
(λάδι)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μεστή άπό θρύλους καί παραδόσεις ή Κυπριακή ιστορία συνεχίζει νά μας 
χαρίζει τούς καρπούς τής έλληνικής άγνής ψυχής της στήν κάθε έκφανση τής 
πολυκύμαντης ζωής της, στό διάβα αίώνων σκληρού άγώνα γιά τή διάσωση τοΰ 
φυλετικού χαρακτήρα της. Μέσα άπ’ τήν άπλή ζωή του ‘Έλληνα τής Κύπρου ξε- 
πηδά στήν κάθε του έκδήλωση τό άθάνατο έλληνικό πνεύμα είτε στά ήθη καί στά 
έθιμα είτε στό χρώμα τής γλώσσας του. Δικαιολογημένα, λοιπόν, παρατηρεί καί 
ό έσχατος Πλατωνικός φιλόσοφος, ό Γεώργιος Πλήθων: «Έσμέν οΰν “Ελληνες 
τό γένος, ώς ή τε φωνή καί ή πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Άκόμα κΓ ό σύγχρονος 
ιστορικός τής Κύπρου Sir George Hill, πού θέλει τούς Κύπριους «Ελληνοφώνους, 
πού άνήκουν στό όρθόδοξο δόγμα», παραδέχεται πώς τό Κυπριακό δημοτικό τρα
γούδι «καί στό περιεχόμενο καί στή μορφή άποκαλύπτεται σάν παραφυάδα τής 
γενικής έλληνικής παράδοσης». (I)

ΓΓ αύτό, μέ ιδιαίτερη, έθνική χαρά παρουσιάζουμε τήν άνέκδοτη, καινούργια 
παραλογή τοΰ γνωστού Πανελλήνιου δημοτ. τραγουδιού «Τού Διγενή καί τού 
Χάροντα», πού κατάγραψα άπό κάτοικο τής Περιστερώνας τής Πάφου τό 1944. 
Ανήκει κΓ αύτό στόν Άκριτικό κύκλο, πού ψάλλει μέ έθνική περηφάνεια τά κα
τορθώματα τών ξακουστών ήρώων τής φυλής. ΓΓ αυτό τό λόγο κΓ ό ήρωας δέν 
πρέπει νάποθάνη, σάν κοινός θνητός, μά άφού άγωνιστή σκληρά, ύπεράνθρωπα, 
ύστερα νά ύποκύψη στή θεία δύναμη, πού τόν δεσμεύει άναπότρεπτα στούς θεϊ
κούς νόμους.

’Άν συγκρίνουμε τήν παρούσα παραλογή μέ τίς άλλες γνωστές, θά βρούμε 
πώς παρουσιάζει ένότητα στό περιεχόμενο καί πλούτο φραστικό, πού συνδυάζεται 
μέ δεξιοτεχνία στις δραματικές στιγμές τού ήρωα. Τέτοια προσόντα λείπουν άπό 
πολλές άλλες παραλογές, κΓ αύτό μάς πείθει γιά τήν έκτίμησή της.

Παρακάτω σημειώνουμε παραλογές τού ίδιου δημοτ. τραγουδιού, πουχουν 
δημοσιευτή σέ βιβλία καί περιοδικά: Στις «Εκλογές» τού Ν. Γ. Πολίτη, σελ. 
263, στά «Κυπριακά» τού Α. Σακελλαρίου, στά «Κύπρια ’Έπη» τού Ξεν. Π. 
Φαρμακίδη, πού βρίσκουμε δυό παραλογές, καί στήν «Κυπριακή Λαογραφία» τού 
ίδιου. Στά βιβλία «Ή Κύπρος καί ή ζωή της» τής κ. ’Ισμήνης Χατζηκώστα καί 
«Άπό τά τραγούδια μας» τού Π. Ξιούτα. Στό περιοδικό «Πάφος», τόμ. 8, 1943, 
σελ. 86, στά «Κυπριακά Χρονικά», Τόμ. 1ος, σελ. 154, παραλογές άπό τόν I. 
Συκουτρή, στή «Λαογραφία», Τόμ. 1ος, σελ. 69, μελέτη τοΰ Ν. Γ. Πολίτη καί στό 
ίδιο Τόμ. 6ος, σελ. 576-602, τοΰ Χρ. Παντελίδη.

~ΕΙναι βέβαιο, πώς ύπάρχουν κΓ άλλες παραλογές τοΰ ίδιου δημοτικού τρα
γουδιού άνέκδοτες, πού ή νερομάνα τής λαϊκής παράδοσης καρτερά νά προσφέρη 
στούς διψασμένους έρευνητές γιά νά δροσίση μέ τό νάμα της τό άνθισμένο ιστορικό 
καί λογοτεχνικό δέντρο τής φυλής.

Πιστεύουμε, πώς μέ συστηματική δουλειά άπ’ όλους τούς πνευματικούς άν- 
θρώπους ή περισυλλογή τού πολύτιμου αύτού ύλικού θά γενικευθή, ώστε τίποτα 
νά μήν πεθάνη μαζί μέ τούς θνητούς λαϊκούς γνώστες τού δημοτικού τραγουδιού, 
που σιγά-σιγά άραιώνουν καί σβύνουν μέ τό διάβα τού χρόνου.

(I) A History of Cyprus, III, 838 ff.
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ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ KAI ΤΟΥ ΧΑΡΟΝΤΑ

Ό Χάρος μαυροφόρησεμ, μαύρα καβαλλιτζεύκει 
γιά νάβρη τζ’ αί τήμ μάναν του γιά νά τοΰ παραντζείλη: 
—Ποτ’ έμ παίρνω τές ώμορφες, τζ’ i-μ παίρνω τές γραιάδες, 
—Ποτ’ έμ παίρνω τές ώμορφες, τζ’ έμ παίρνω τές γραιάδες. 
τζ’ êv παίρνω τά μικρά παιδκιά, εϊν’ τα Ο) Χάρος λοοΰμαι; <2) 
Φτερνιστηρκάν <3> του μαύρου του πάνω σ’ βουνόν ίφκαίννει. 
Δικλά (4) ’ποτζ’ εϊ, δικλά ’ποδά, ’βρίσκ’ έναμ περ(ι)6όλιν. 
Έκ’ ήσαν άρκοντες πολλοί, τραπεζοκαθησμένοι.
—Καλώς ήρτεν ό Χάροντας νά φά, νά πιή μιτά μας, 
νά φάη τ’ άγρη <5> του λαού, φά τ’ όφτόμ (6> περτίτζ’ιν, 
νά φά τ’ άρκοκεράμιον (7), πού τρων αντρειωμένοι, 
νά πιή γλυκόποτον κρασίμ, πού πίννουν χουμισμένοι, (8) 
πού πίννουσιν οί άρωστοι τζ’αί βρέθουνται γιαμμένοι. <9) 
—Τζ’ αί' êv ήρτεν ό Χάροντας νά φά, νά πιή μιτά σας, 
νά φάη τ’ άγρη του λαοΰ, νά φά τ’ όφτόμ περτίτζ’ιν, 
νά φά τ’ άρκοκεράμιον, πού τρων αντρειωμένοι, 
νά πιή γλυκόποτογ κρασίμ, πού πίννουν χουμισμένοι, 
πού πίννουσιν οί άρωστοι τζ’αί βρέθουνται γιαμμένοι, 
παρά ήρτεν ό Χάροντας τόγ κάλον σας νά πάρη.
—Τζ’ αί πέ μας, πέ μας, Χάροντα, ό κάλος μας ποιός évi;
—θωρεϊς τον τζ’εϊνον τόμ μακρύν, τζ’αί τόν άναρκοόνταν, <10> 
—θωρεΐς τον τζ’εϊνον τόμ μακρύν, τόμ μακροδαχτυλάτον ; 
Τζ’αί τζ’εϊνος êv ό κάλος σας, τζ’αί τζ’εϊνον έννά πάρω. 
Πού τάκουσενό Διγενής άρκώθηνί11) τζ’αί ’θυμώθην. 
Κλωτσιάν τών τάβλων έ(δ)ωτζ’εν, κλωτσιάν ε’ις τά τραπέζια, 
πετά κανατοσκούτελλα, πέτα τα στόν άέραν.
—Τζ’αί έλα, έλα, Χάροντα, στό στοίσ’ημαν νά μποΰμεν, 
άσ σέ νικήσω, Χάροντα, χάρισ’ μου τήν ζωήμ μου, 
άμ μέ νικήσης, Χάροντα, έπαρ’μου τήν ψυσι’ήμ μου. 
Έπκιάασιν σι’ερκές-σι’ερκές τζ’αί πάσιν στήμ παλαίστραν. 
’Έστεκεν ή παλαίστρα τους τρεις νύχτες, τρεις ή μέρες. 
Ποτζ’εϊ πού πκιάνν’ ό Χάροντας τά γαίματα πιτουσιν, <12) 
ποτζ’εϊ πού πκιάνν’ ό Διγενής τά κόκκαλα του λιουσιν. 
Τζ’αί ’πολοάται (13> ό Χάροντας του Διγενή τζ’αί λέει: 
—Άλαβροπκιάννε, Διγενή, τζ’αί νά σ’ άλαβροπκιάννω. 
Άλαβροπκιάνν’ ό Διγενής, τζ’αί ψευτοπκιάνν’ ό Χάρος. 
Τζ’αί άμα τό κατάλαβεμ πώς ήταγ καρπελλίκκιν, (14> 
μιάν ξιστρεφτήν του έ(δ)ωκεν, χαμαί τόν έξαπλώννει. 
’Έπκιασεν τζ’εϊνον τό στρατίν, πάνω σ’ βουνόν ίφκαίννει. 
Ψηλώννει τά σ’εράτζ’ια του, πάνω θεόν δοξάζει:
—Δοξάζω σε, καλέ θεέ, δοξάζω τόνομάν σου, 
τίποτε δέν τζ’αί γένεται δίχως τό θέλημάν σου. 
Τζ’ήρτεφ φωνή πού τόν θεόν τζ’αί πού τούς Άρκαντζ’έλους: 
—Τήδ δύναμιν πού σοΰδωκα δ Διγενής τήμ παίρνει. 
Γένου ένας χρυσός άτός, ξέβα στήν τζ’εφαλήν του, 
τζ’αί σγάψε μέ τό νύσι’ισ σου τζ’έφκαλε τήν ψυσι’ήν του. 
Έγίνηκεχ χρυσός άτός, φκαίννει στήν τζ’έφαλήν του, 
τζ’έσγαφεμ μέ τό νύσι’ιν του τζ’έφκαλεν τήν ψυσι’ήν του. 
Ό Διγενής ψυχομασ’εϊ σέ σί(δ)ερα παλάθκια, 
σέ σί(δ)ερα παπλώματα, σέ σί(δ)ερα κρεβάθκια.
Άππέξω θκιόν <15) έστέκουνται τρακόσ’ια παλληκάρκα. 
θέλουν νά μπουσιν νά τόδ δουν, τζ’άκόμα ’κροφοουνται. <16) 
*Έναγ κοντόγ, κοντούτσικον, τζ’αί χαμηλοβρακάτον,
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γέρνει τό φέσιμ μιάμ μερκάμ, μπαίννει τζ’αί σι'αιρετά τον:
—"Ωρα καλή σου, Διγενή, άξιομ παλληκάριμ, 55
πού σέ φοάται ’Ανατολή, τζ’άπού σέ τρέμ’ ή Δύση, 
πού σ’ έχουν κατατύριμον, <17) δπου τζ’άμ παρπατήσης.
Άππέξω θκιόν έστέκουνται τρακόσ’ια παλληκάρκα. 
θέλουν νά μπουσιν νά σέ δουν, τζ’ άκόμα ’κροφοουνται.
—Τζ’αί πέ τζ’αί τούς γειτόνους σου νάρτουν νά υέφ φοουνται. 60
Μπαίννουν τζ’αί σ’αιρετήσαν τον, τζ’αί κάτσαν στες τσαέρες. <18) 
’Έβαλεν άγρη του λαού, τζ’αί τό καλόμ περτίτζ’ιν, 
τζ’αί τό άρκοκεράμιομ, πού τρών άντρειωμένοι, 
τζ’αί τό γλυκόποτογ κρασίμ, πού πίνουν χουμισμένοι, 
πού πίννουσιν οί άρωστοι τζ’αί βρέθουνται γιαμμένοι. 65
Σύρνει τραπέζιν άρκυρόν τζ’αί κάτσαν στές τσαέρες.
—Τρώτε τζ’αί πίννετ’, "Αρκοντες, τζ’αί γιώ νά σάς ξηγουμαι. 
Κάτω στές άκρες τών άκρών, στήν τελειωμήν του κόσμου, 
πούτουν τάγκάθθιμ πιθαμή, τζ’αί τό τριόλιν <19) πήχυς, 
ποΰτουν ό τζ’εφαλάγκαθθος τσ’όν τόγ καλαμιώναν, 70
μονονυχτοΰ τά γύρισα μόνος τζ’αί μονηχός μου.
Οί μοΰττες έν τούς Δράκοντες τζ’ οί γλώσσες έν τούς Λιόντες. 
’Εννιά βουρκίθκια (2°) ’γέμωσα οδλλομ μοΰττες τζ’αί γλώσσες. 
Τζ’ άπού τό γαϊμαν τό πολλύν έδίψασεν ό μαύρος.
Στέκω τζ’αί δκιαλοΐζουμαι (21 ) έπου νά τόμ ποτίσω; 75
Είς τόν Έφράτημ ποταμόν Σαρατζ’ηνός τόβ βλέπει.
Στέκω τζ’αί δκιαλοΐζουμαι πώς νά τόσ σ’αιρετήσω;
Πώς νά τοΰ πώ κλιματαρή, κλιματαρκά ’σ’ει κόμπους, (22> 
πώς νά τοΰ πώ τρανταφυλιά, τρανταφυλιά ’σ’ει κούσπους. <23> 
”Ατ’ άς τόσ σ’αιρετήσουμεν σάμ πρέπει, σάν άξίζει. 80
—"Ωρα καλή, Σαρατζ’ηνέ, τής γης σαρατζ’ασμένος. (24> 
—Καλώς ήρτεν ό Διγενής κρομμύ(δ)ιβ βρωμισμένον.
Έγιώνι ’καλοπέρνουν τον, ’τζ’εϊνος ξυλιές μέ λάμνει. <25> 
Πού τές ξυλιές πού μάχτυπά φαίνεται μου νικώ τον.
Τινάσσω τό μανίτζ’ιμ μου τζ’αί ππέφτει δκιόν ραφτάτζ’ιν, <26) 85
Σί(δ)ερον έφταπίθαμον, ξΰλον δσον έκράτουν, 
μιάμ ματσουτζ’άν <27> τοΰ έ(δ)ωκα άπάνω στό καφάσιν. (28) 
’Έν’ τζ’ ένι πέτρα νά ραή, γιά πύρκος νά χαλάση, 
καμάρα μολυ(β)όχτιστη νά χαλαστή νά ππέση.
Ξαναϊπλάζω τ’ άλλημ μιάμ ’πουκάτω στήμ μασκάλην, 90
εννιά τερτζ’ίλλια (29> τούκοψά τζ’αί τρεις πισοκεντί(δ)ες <3°)...
Έτρώασιν τζ’αί πίννασισ στά σπίθκια τά μεγάλα.
—Κάπου άστραπή, κάπου βροντή, κάπου χαλάζιρ ρίψκει. 
Εϊχαμ παπποΰμ, παληοπαπποΰμ, πάσιν νά τοΰ τό πουσιν.
—Μήτε ’στραπη, μήτε βροντή, μήτε χαλάζιρ ρίφκει, 95
παραξυλιά τοΰ Διγενή χαρά ’στομ πού τήν έφαν.
Ό λόος έν έτέλειωσεν τζ’ ή ξήησίς τους ποΰχαν, 
τζ’αί νά σου τόσ Σαρατζ’ηνόσ σάμ μαΰροσ σ’ιοΰφαν. (31) 
Άπό μακρά τούς σ’αιρετά, τζ’ άπού μακρά λαλεϊ τους:
—’Έσ’ει τρανταδκυό γρόνους, πού γλέπω τόν Έφράτην, 100
μήτε πουλλίν έπάτησεμ, μήτε σ’ελιονάτζ’ιν.
νΗρτεν τό ρηαινόπουλλον τόμ μαΰρον νά ποτίση.
Τζ’εϊνος έκαλοπέρναν με, τζ’ έγιώ ξυλιές τόν λάμνω.
Πού τές ξυλιές πού μάχτυπά φαίνεστέ μου νικά με.
Τινάσσει τό μανίτζ’ιν του τζ’αί ππέφτει δκιόν ραφτάτζ’ιν. 105
Σί(δ)ερον έφταπίθαμον, ξΰλον δσον έκράταν, 
μιάμ ματσουτζ’ιάν μοΰ έ(δ)ωκεν άπάνω στό καφάσιν.
’Έν’ τζ’ ένι πέτρα νά ραή, γιά πύρκος νά χαλάση, 
καμάρα μολυ(β)όχτιστη νά χαλαστή νά ππέση.
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Ξαναϊπλάζει μ’ άλλην μιάμ πουκάτω στήμ μασκάλην, 110
έννιά τερτζ’ίλλια μοΰκοψεν τζ’αΐ τρεις πισοκεντί(δ)ες.
’Άδ δέμ πιστεύκετ’, ’Άρκοντες, έλατε νά τές δήτε.
Τζ’αΙ πασιν σ’ίλιοι άπό μπρος, τζ’αί σ’ίλιοι άπό πίσω.
Ψηλώννει τήγ κουτάλαν του τζ’αί ξέ(β)ην ή ψυσι’ή του.Τζ’αί πάνω στήρ ραχουλλαν του ψουμόμυλοι γύριζαν, 115
πουκάτω στές μασκάλες του φόραοι <32) έγυρίζαν, 
τζ’αί μέσα στά ρουθούνια του περτίτζ’ια κακκουρίζαν. <33)
Τζ’αί τζ’εΐνος άπού τώφκαλεν σάν ποιητής λοάται, τζ’είνου πρέπει μακάριση τζ’αί μέναν τ’ ώς πολλά τε. 119

1ΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ
1) ΕΙν’ τα — είναι τα (έρώτησις) τί είναι αύτά); 2) ΛοοΟμαι—λογουμαι—λογίζουμαι—λονί_ 

ζομαι. 3) Φτερνιστηρκάν: έκ τοΰ πτερνίζω—πτερνισμός. 4) Δικλά ’ποτζ’εϊ... ’ποδά: στρέφει τό 6λεμ- 
μα άπό έκεί... άπό έδώ. 5) "Αγρη τοΰ λαοΰ (Βλ. ΚυπριακαΙ Σπουδαί, τόμ. Β', σελ. 67 Γ. Παπα- 
χαραλάμπους «’Ετυμολογικοί»: άγρη—άδρη, έκ τοΰ άδρός: μεστός, σαρκώδης): τά παχιά, τά εκλε
κτά τοΰ λαγοΰ (πρβ. Κυπρ. έκφραση: τά άγρη μών’ τά κάλλη μου»). 6) Όφτόν—όπτόν: ψητό στή 
σοΰδλα. 7) άρκοκεράμιον —άρκοκεραμον —αρκοτζ’έραμον —αρκοτζ’εράμιον: (άγριον τζ’εράμι. 
(δ)ον). 8) Χουμισμένοι —φουμισμένοι —φημισμένοι. 9) γιαμμένοι: (ή γιατρεμμένοι) : θεραπευμένοι. 
10) άναρκο(δ)όνταν: μέ άνάρια δόντια, δηλοϊ υποδιδασμόν. 11) άρκώθην: ρ. άρκώννω: άγριεύω. 
Πρ6. Κυπρ. παροιμία; «Ήρταν τ’ άρκα, νά φκάλουν τά ήμερα». 12) Πιτοΰσιν — πιτσυκλοΰσιν (Κυπρ. 
πιτσύκλα. Άπό τό άρ'χαϊον ρήμα πιτυλ(λ)έγω —πίτυλ(λ)οι: κωπηλάτες. Σημαίνει έδώ ρίπτω, χύνω 
πρός τά έξω μέ άρμην. 13) ’πολοαται —άπολο(γ)άται —άπολογεϊται. ’Εδώ άποκρίνεται. 14) Καρ- 
πελλίκκιν (καί καλπελλίκκιν, κατ’ άνομοίωσιν) : δόλος, ϋπουλότης. Πρδ. κάλπικος. 15) άππέξω θκιον 
(ή δκιόν) : έκεί άπέξω. ’Επιρρηματικός τοπικός προσδιορισμός (κάποτε τροπικός: σαν). Πρό. Κυπρ. 
παροιμία «Ζωγγράφε πού ζωγράφησες τόν "Αγιον Νικόλαν, ζωγράφησ’ την πού άγαπώ στόν τοίχον 
θκιόν εικόναν». Χρησιμοποιείται καί ή λέξις σγιόν, μέ τήν ιδίαν σημασίαν. 16) ’κροφοοΰνται —άκρο- 
φοδοΰνται. Πρ6. ’κροννοί(γ)ω: άκροανοίγω. ’Κροκάθομαι κλ. 17) Κατατύριμον: ό προκαλών φό- 
δον. Πρδ. Τίτλος κυπριακού παραμυθιοΰ «Τυρίμος»: φόδητρον. 18) Τσσέρες: καρέκλες. 19) τριόλιν 
—τριδόλιν —τρίδολος. 20) Βουρκιθκια (ένικ. δουρκίοι) : υποκοριστικόν της λέξεως δοΰρκα: σάκκος 
έκ δέρματος, οπού μεταφέρουν οΐ δοσκοί ή οί κυνηγοί της Κύπρου τά τρόφιμά τους. 21) δκιαλο. 
(γ)ίζουμαι —διαλογίζομαι. 22) Κόμπους: κόγκλους, έξωγκώματα. 23) Κούσπους: άγκάθια: 24) 
Σ αρατζ’ασμένος (έκ τοΰ σαράκι): σκωληκόδρωτος. Έδώ ύδρισία. 25) Λάμνει —έλαύνει: κινείται, 
προχωρεί. Έδώ, άρχίζει νά μέ κτυπά. 26) Ραφτάτζ’ιν (έκ τοΰ ράδδος), ραφτίν. 27) Ματζουτζ’ιάν 
(εκ τοΰ ματσούκα: ρόπαλον, μεγάλη ράδδος). 28) Καφάσιν: κεφαλή. 29) Τερτζ’ίλλια —έκ του 
κρίκελλον —(γ)κρικέλλιν, (καί δι’ έναλλαγής) τιρτζ’έλλιν —τερτζ’ίλλιν: κρίκος, έδώ πλευρές. 
"Ετσι όνομάζεται καί ό σιδηροΰς κρίκος έπί της έξώπορτας, διά τό κλείσιμόν της. 30) Πισοκεντί_ 
(δ)ες —πισοκεντίτες: σπόνδυλοι. 31) Σιοΰφαν: σιαχίνι (πουλί, πού χυμοί άπροσδοκήτως). 32)
Φόρα(δ)οι —φοράδες —φορδάδες. 33) Κακκουρίζαν —κακκαρίζαν—κακαρίζαν (παρομοίωσις ήχου).

ΦΡΙΞΟΥ Π. ΒΡΑΧΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΔΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΚΙ’ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τό 1821, στάθηκε, ξέρομε, τό γενέθλιο έτος του ΝεοελληνισμοΟ. Πριν άπό 
τήν ’Επανάσταση ήταν ή νοσταλγία κι’ ή περηφάνεια γιά τά παλιά, ό καημός πού 
ΰφαινε τήν προσδοκία τής άνάστασης, ό πόνος πού έθρεφε τήν παλληκαριά καί 
κυοφορούσε τήν άπόφαση τής καινούργιας ζωής, ό λόγος ό προφητικός πού πα
ράστεκε καί ώργάνωνε — ήταν, δηλαδή, οί μεταβατικοί καιροί τής όρφάνιας, τής 
άναζήτησης καί του όνείρου... Μετά τή μεγάλη Πράξη τοΰ 21 ήλθε καί πρόβαλε, 
πάνω άπό τήν προγενέστερη άσάφεια καί άνησυχία, τό συγκεκριμένο γεγονός ένός 
κόσμου, πού ώφειλε πιά νά άποδεχθή τήν ’Αλλαγή πού συνεπήγετο ή καταξίωση 
τής έθνικής του έλευθερίας. 'Η έννοια τής εύθύνης, δεμένη μέ τήν άνάγκη τής 
έπιβίωσης τοΰ λαού καί τής δημιουργίας κράτους, έπρεπε τώρα νά γίνη έργο. 
Ό "Ελλην έκαλείτο νά κτίση άπό τήν άρχή, έπιστρατεύοντας δχι μόνο τήν παρά
δοσή του άλλά, προπαντός αύτό, τήν πίστη καί τίς δυνάμεις του. ’Έτσι, είτε τό 
ήθελε είτε δχι, τό οικοδόμημά του έπαιρνε μοιραία τή μορφή καί τό χαρακτήρα 
πού έπέτρεπαν ή δική του σύλληψη καί οί δικές του ικανότητες.

Ή άνάμνηση τοΰ παρελθόντος — δσο έντονη καί καθοδηγητική, καί τά 
πειράματα τών ξένων — δσο καλοπροαίρετα καί εύεργετικά, δέν ήταν δυνατό νά 
σφραγίσουν τή ζωή τοΰ έθνους μέ τή δική τους βασικά σφραγίδα. Τόν τελευταίο 
λόγο είχε ή συνείδηση τοΰ λαοΰ, πού ήταν φυσικό νά άντλή κυρίως μέσα άπό 
δ,τι είχε ξεκαθαρίσει σάν δεδομένο ’ισχύος καί σάν ιδανικό ό σκληρός καί μάκρος 
’Αγώνας. Ό Νεοελληνισμός είναι άκριβώς τό περίσευμα αύτής τής καινούργιας 
ζύμωσης καί' τής νέας έθνικής πίστης — γι’ αύτό, είπαμε, τό 1821 μπορεί νά θεωρη- 
θή σάν τό γενέθλιο έτος του.

ΟΙ άγωνιστές τοΰ ΕΙκοσιένα, παρ’ δλη τήν άπλοϊκότητά των, είχαν πλήρη 
συναίσθηση τής άποφασιστικής αύτής τροπής. Κι’ είναι γιά τούτο πού πολλοί άπ’ 
αύτούς άποπειρώνται νά συλλάβουν τό νόημα τής Επανάστασης σέ γραπτά θυμή- 
ματα μέ τή φιλοδοξία νά κληροδοτήσουν τόν κανόνα της στούς μεταγενέστερους. 
Τούς ένδιαφέρει, βέβαια, κι’ ή προσωπική τους δικαίωση κι’ ύστεροφημία’ δμως. 
οί σελίδες τών άπομνημονευμάτων τους πάλλουν, κατά κανόνα, άπό τήν αίσθηση 
τοΰ μεγαλείου τοΰ ’21 κι’ άπό τήν έγνοια γιά τό μέλλο τής Ελλάδας πού έπρεπε 
νά είναι άντάξιο μέ τήν παληά της δόξα καί μέ τό ϋψος τών θυσιών πού τήν άνά- 
στησαν.

Τέτοιες είναι κι’ οί άνάγλυφες σελίδες τοΰ Γιάννη Μακρυγιάννη, πού άνά- 
συρεν άπό τήν άφάνεια ό άλησμόνητος Βλαχογιάννης — γιομάτες άπό τό πάθος 
ένός άνθρώπου πού δείχνει δτι έχει άσφαλή τή συναίσθηση δτι κάτι μεγάλο έθε- 
μελιοΰτο μέ τόν ’Αγώνα καί κάτι σημαντικό θεμέλιωνεν ό ίδιος μέ τήν πέννα του:

«ΚΓ άφοΰ ό θεός, λέει, θέλησε νά κάμη νεκρανάστασιν είς τήν πατρίδα μου... 
γράφουν σοφοί άνδρες πολλοί, γράφουν τυπογράφοι ντόπιοι καί ξένοι δια
βασμένοι γιά τήν Ελλάδα — ένα πράμα μόνον μέ παρακίνησε κΓ έμένα 
νά γράψω, δτι τούτην τήν πατρίδα τήν έχομεν δλοι μαζί, καί σοφοί κΓ άμα- 
θεις και πλούσιοι καί φτωχοί καί πολιτικοί καί στρατιωτικοί καί οί πλέον 
μικρότεροι άνθρωποι..... ’Έγραψα γυμνή τήν άλήθεια, νά ίδοΰνε δλοι οί 
"Ελληνες ν’ άγωνίζωνται διά τήν πατρίδα τους, διά τήν θρησκεία τους, νά 
ίδοΰνε καί τά παιδιά μου καί νά λένε «"Εχομεν άγώνες πατρικούς, έχομεν 
θησίες...» Καί νά μπαίνουν σέ φιλοτιμίαν καί νά έργάζωνται είς τό καλό 
τής πατρίδας τους, τής θρησκείας τους καί τής κοινωνίας. "Οτι θά είναι καλά 
δικά τους. "Οχι δμως νά φαντάζωνται γιά τά κατορθώματα τά πατρικά, 
όχι νά πορνεύουν τήν άρετή καί νά καταπατούν τόν νόμον καί νάχουν τήν 
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επιρροή γιά ίκανότη... Σημειώνω (έννοεϊ: τις αδυναμίες μας) ίσως εσείς οί 
μεταγενέστεροι, σάν ίδήτε τήν άρετή αας, θά είστε ’λικρινότεροι διά τήν 
πατρίδα. Γλυκότερον πράμα δέν είναι άλλο άπό τήν πατρίδα καί θρησκεία. 
"Οταν δι’ αύτά τόν άνθρωπον δέν τόν τύπτει ή συνείδησή του, άλλά τά δου
λεύει ώς τίμιος καί τά προσκυνεί. είναι δ πλέον εύτυχής καί δ πλέον πλούσιος».

* * *

Τό χαρακτηριστικό στό Μακρυγιάννη είναι πώς δέν θέλησε νά έμπιστευθή 
σέ κανένα Τερτσέτη ή Φραντζή τις άναμνησεις, τις σκέψεις καί τό μάθημά του. 
Τό πάθος του ήταν νά τις γράψη δ ίδιος' καί μιάν πού δέν ήξερε παρά «δλίγον 
μόνον γράψιμον», «καταγίνηκεν, δπως μέ άψέλεια έξομολογείταη ένα - δύο μήνες 
μέ τόν ένα φίλον καί τόν άλλον κ’ έμαθε κάτι περισσότερον». Του είχε «κολλήσει, 
έπιμένει, αύτήνη ή ιδέα» νά μιλήση «διά τόν ζήλον τής πατρίδος» καί δέν μπορούσε, 
δέν ήταν νοητό νά κάμη άλλιώς. ΟΙ ιδέες πού συνωθοΰνταν μέσα του έπρεπε νά 
πάρουν έκφραση γιά νά λυτρωθή άπό τό βάρος του χρέους, έναντι τοΰ έθνους.

Αύτή ή έπίμονη καί παλαμική, θά έλεγα, έσωτερική ανάγκη νά μιλήση γιά 
πρόσωπα καί πράγματα πού ήταν ένα μέ τόν ’Αγώνα καί τήν δομή τής νέας, έλλη- 
νικής ζωής θυμίζει σέ πολλά τόν 'Ηρόδοτο και περισσότερο τό Θουκυδίδη — 
μόνο πού στόν Μακρυγιάννη παρουσιάζεται πιό έντονη καί πιό πρωτογονική.,

Κι’ αναλαμβάνει ό Μακρυγιάννης τή συγγραφή μέ αύστηρή σοβαρότητα 
καί άπόλυτη άφοσίωση στό βασικό σκοπό του πού είναι ή μέ άντικειμενικότητα 
αποκάλυψη τής αλήθειας πού πρέπει ν’ άγκαλιάσουν οί νεώτεροι γιά νά φωτι
στούν καί νά οικοδομήσουν στερεό καί φωτεινό τό μέλλο τους.

Δέν ένδιαφέρει έδώ πόσο δίκαιος στάθηκε ό συγγραφέας — αγωνιστής στις 
κρίσεις του καί πόσο μικρές ή μεγάλες υπήρξαν οι προκαταλήψεις του. "Αλλωστε, 
σάν όλοκληρώση κανείς τό διάβασμα τοΰ Μακρυγιάννη καί κλείση γοητευμένος 
τό βιβλίο του δέν διατηρεί στήν ψυχή του παρά τόν άχό άπό τό κονταροκτύπημα 
τών ιδεών του καί άθελά του ό άναγνώστης απωθεί τούς άτέλειωτους θυμούς γιά 
τόν Κωλέτη καί τήν άγανάκτηση καί περιφρόνηση γιά τόν Αύγουστίνο καί τόν 
Βιάρο... "Ό,τι άπομένει άπ’ αύτά δέν είναι παρά ή μακρυνή απήχηση ένός παρά
ξενου παιγνιδιού άπάνω στό όποιο δ Μακρυγιάννης άποζήτησε νά άθλήση τήν 
αντοχή του, τή μαχητικότητά του καί τό ήθος του. «Ή ιστορία, άντιλέγει δ Μα- 
κρυγιάννης στόν Πρωοσύγγελο Φραντζή πού τοΰ ζήτησε τό ύλικό τών απομνημο
νευμάτων του, θέλει πατριωτισμό, νά είπής καί τών φίλωνέ σου καί τά καλά καί 
τά κακά, καί τοιούτως φωτίζονται οί μεταγενέστεροι δπου θά τήν διαβάσουν, νά 
μήν πέφτουν σέ λάθη* καί τότες σχηματίζονται τά έθνη».

Τέτια μιά κραυγή, πού θυμίζει ώς ένα σημείο τόν άφορισμό τοΰ Κάλβου 
γιά τήν έλευθερία, χαρακτηρίζει δλόκληρο τόν Μακρυγιάννη καί τό έργο του 
— δλόκληρο τόν κόσμο τών προθέσεων κι’ άναζητήσεών του, κι’ ολόκληρη τήν 
καθαρότητα καί τήν άλκή τής ψυχής του. Τό γεγονός δτι γράφει, τό πώς γράφει 
καί τό τί γράφει είς ένα καί μόνον σκοπόν άποβλέπει — στήν προσφορά συγκε
κριμένων ήθικών έρεισμάτων πού θά στηρίξουν τό νέον, τόν μετεπαναστατικόν 
έλληνα γιά νά φτιάξη τήν Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή στόν Μακρυγιάννη άπόλυτη 
ή παρουσία τής συνείδησης δτι είναι Δάσκαλος καί δτι δίνει τό άπαύγασμα τής 
πείρας του σάν γνώμονα ζωής καί σάν ύλικό έθνικής καί άνθρώπινης άρετής^ 
Γιατί, πρέπει νά τονιστή καί τοΰτο: ό Μακρυγιάννης δέν ξεχωρίζει, δέν ένν,οεί 
νά ξεχωρίση, τήν έννοια τοΰ άνθρωπισμοΰ άπό τή Νεοελληνική ιδέα’ πιστεύει, 
μάλιστα, δτι δ Νεοελληνισμός είναι μιά ιδιότυπη ύπόθεση πού μόνο μέ τό περιε
χόμενο τοΰ άνθρωπισμοΰ μπορεί νά πληρωθή. ’Αφοΰ μέ τόν άνθρωπισμό πρωτο- 
ξεχώρισε καί δημιούργησεν ή Ελλάδα, κΓ άπόμεινεν έτσι ό άνθρωπισμός γιά μας 
άναγκαστικό θεμέλιο ζωής. Γι’ αύτό κι’ δ,τι υποβάλει δ Μακρυγιάννης, συχνά με 
δύναμη διαλεκτική, σάν μάθημα στούς άπογόνους είναι ή άξίωση πού προβάλλει 
ή ανθρωπιά, σάν ή ίδιότης τοΰ κατ’ έξοχήν έντιμου άνθρώπου. Αύτή δημιουργεί, 
κατά τόν Μακρυγιάννην, τούς άξιους πολίτες, τις φωτισμένες προσωπικότητες, και 
τά μεγάλα έθνη. «Μέ τήν δικαιοσύνη μόνο πάει δ κόσμος δμπρός», και «με τή 
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γνώση καί μέ τήν άρετή» μονάχα σώζεται κανείς. Μ’ αύτή τή γνώση καί τήν άρε
τή γίνωνται κι’ οί μεγάλοι άνδρες «πού δταν βρίσκωνται, είναι πολυτίμητο τζι- 
βαϊρκόν καί σώνουν τά έθνη».

Τό ένδιαφέρο στήν περίπτωση Μακρυγιάννη είναι δτι οί ιδέες του δέν είναι 
άποτέλεσμα θεωρητικής προπαρασκευής ούτε καί στοιχεία συγκροτημένης ιδεολο
γίας — άλλά έκρηξεις μιας αύθόρμητης ψυχής πού φαίνεται νά είναι φορέας τοΰ 
συνόλου τών ήθικών άξιών πού μετεωρίζονταν στήν έλληνική λαϊκή άτμόσφαιρα 
τής εποχής του, πράγμα πού προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, άφοΰ αύτό τό κα
ταπληκτικό ήθος, πού κορυφώνει μέσα στά γραφτά του ό Μακρυγιάννης άναβρύζει 
παρθενικό καί κρυστάλλινο μέσα άπό τήν άλήθεια τής έλληνικής λαϊκής ψυχής 
των χρόνων τής παλιγγενεσίας. Γι’ αύτό καί μεΐς, γιά νά μπορέσωμε νά γευτούμε 
τήν ούσία αύτοΰ τοΰ ήθους πού άνάστησε τό Νεοελληνισμό, θά προσπαθήσωμε νά 
κερδίσομε, μέσα άπό τις σελίδες τοΰ Μακρυγιάννη, έκεινα άκριβώς τά στοιχεία 
πού συνιστοΰν τό σχήμα τών ιδεών του γιά τόν "Ανθρωπο καί τήν Ελλάδα. "Οσο 
κομματιαστό κΓ άν είναι θά προσπαθήσωμε νά τό συνταιριάσωμε σέ σύνολο ένιαίο.

* * *

Ό άνθρωπισμός τοΰ Μακρυγιάννη άντλεί βασικά μέσα άπό τις άστείρευτες 
πηγές τών προγονικών άξιώσεων καί καταξιώσεων. Μπορεί, φυσικά, νά μήν έχη 
έλλογη παιδευτική σύνδεση μέ τό παρελθόν, γνωρίζει δμως, άπό μιά θαυμαστή 
διαίσθηση, πώς σάν^έλλην έχει πίσω του μιά τεράστια παράδοση, πού όφείλει νά 
ζή μέ τρόπο διαρκώς ένεργητικό, έφ’ δσον τό κυριώτερο δίδαγμά της έκφράζεται 
σ’ αύτό πού πρέπει καί' πρέπει νά είναι καί νά γίνεται ό άνθρωπος. Ξέρει πώς ή 
παράδοση αύτή χαράσσει ώρισμένες γραμμές πορείας καί διαγράφει μιάν ώρισμένη 
έλληνική μοίρα, από τήν όποια δέν μπορεί νά ξεφύγη οδτε ό ίδιος, οΰτε ό αγώ
νας του, ούτε καί τό έθνος. Καί ό Μακρυγιάννης άποδέχεται τό πράγμα σάν μιάν 
ύψηλή κλήση πού τόν κάνει περήφανο καί πού τοΰ καθορίζει τόν τρόπο τής ζωής 
του καί' τήν άποστολή του. Γι’ αύτό καί δέν χάνει εύκαιρία άπό τοΰ νά προβάλλη 
τούς προγόνους του σάν ύπόδειγμα (καί γιά τό έθνος καί γιά τόν κόσμο), βάσει 
τοΰ~ όποιου οί "Ελληνες ήταν ύποχρεωμένοι νά άναλάβουν καί νά πολεμήσουν τόν 
άγώνα τής άπελευθέρωσης γιά νά ξαναβροΰν τήν άνθρωπιά τους καί νά άποδώ- 
σουν στούς προγόνους τήν όφειλόμενη τιμή κι’ άποκατάσταση, κΓ οί Εύρωπαίοι γιά 
νά παρασταθούν τή νεώτερη Ελλάδα καί έτσι νά δικαιώσουν έμπρακτα τόν 
άνθρωπισμό πού παινεύονταν πώς είχαν κληρονομήσει άπό τήν ’Αρχαιότητα.

Λέει ό Μακρυγιάννης... «Χάριτες μεγάλες χρωστάει ή πατρίδα σ’ δλους τούς 
εύεργέτας καί καταξοχή σ’ αύτούς τούς γενναίους κι’ άγαθούς άντρες... αύτήνοι 
οί μεγάλοι άντρες τοΰ κόσμου κατοικούνε τόσους αιώνες είς τόν "Αδη σ’ έναν 
τόπον σκοτεινόν καί κλαϊνε καί βασανίζονται διά τά πολλά δεινά όπού τραβάγει 
ή δυστυχισμένη μερική πατρίδα τους. Αύτήνοι δέν τήραγαν νά θησαυρίσουνε μά
ταια καί προσωρινά, τήραγαν νά φωτίσουν τόν κόσμο μέ φώτα παντοτινά. "Εντυ
σαν τούς άνθρώπους άρετή, τούς γύμνωσαν άπό τήν κακή διαγωγή' καί τοιούτως 
θεωρούσαν γενικώς τήν άνθρωπότη καί γένονταν δάσκαλοι τής άλήθειας».

'Όμως, πέρα καί πάνω άπό τόν κανόνα «τών γονέων δλης τής άνθρωπό- 
της», είναι καί μιά άλλη δύναμη πού έπιτάσσει. Τήν μνήμη καί τό δίδαγμα τών 
προγόνων είναι κάτι πού μπορεί κανείς καί νά περιφρονήση ή νά ξεχάση· άλλά 
τό χρέος τό ήθικό^δέν μπορεί κανείς νά άνατρέψη, γιατί ύπαγορεύεται άπό τό 
Μεγάλο Ποιητή τοΰ Κόσμου πού οικοδόμησε τή ζωή γιά νά έξωραΐζεται άκα- 
τάπαυστα, καί μαστόρεψε τό πλάσμα του γιά νά γίνεται διαρκώς άνθρωπος. Αύτός 
δίνει πνοή στούς άθώους κΓ άδύνατους καί ταπεινώνει τήν οίηση τών ’ισχυρών 
γιά νά άποκαθιστά τή δικαιοσύνη καί νά έξασφαλίζη τήν ίσοροπία. ΓΓ αύτό καί 
προειδοποιεί τούς ξένους πού διασταυρώνουν σέ βάρος τών Ελλήνων τά άνομα 
συμφέροντά τους δτι τόν τελευταίο λόγο έχει «αύτός ό μάστορης ό Γεροθεός... 
ό δίκαιος θεός...»

Ό θεός τοΰ Μακρυγιάννη, πλαισιωμένος βασικά στόν κύκλο τών χριστια
νικών άντιλήψεων, προβάλει, δπως κΓ οί θεοί τών άρχαίων, καί σάν θεός έλληνι- 
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κός, ντυμένος μέ ^τά χρώματα του έλληνικού πάθους καί τής έλληνικής μοίρας. 
‘Όπως ό θεός~ του Κολοκοτρώνη εϊχεν υπογράψει τη λευτεριά τής πατρίδας, έτσι 
καί ό θεός του Μακρυγιάννη άνάλαβε νά έμπνέη καί νά έφορεύη τόν πατριωτισμό, 
τήν άρετή καί τήν άντρεία του ελληνα, καί μαζυ νά προστατεύη τήν Ελλάδα άπό 
τά σφάλματα καί τίς αδυναμίες τών ίδιων τών παιδιών της καί «νά τήν κυβερνή, 
νά τήν διατηρή άκόμα». Κι’ δταν ή φρόνηση καί ή ισχύς νικούν τήν άρνηση κι’ 
άποκαθίσταται ή έθνική εύπρέπεια ό θεός τοϋ Μακρυγιάννη άγάλλεται καί οί 
Ελληνες τόν δοξάζουν «καί κάμνουν τά μεγαλύτερα γλέντια καί' τραγούδια».

’Ασφαλώς κι’ ό ‘Όμηρος θά ζήλευε μιά τέτοια πλατειά καί φωτεινή εικόνα...
Οί ‘Έλληνες έχουν τό θεό μαζύ τους γιατί, παρ’ δλες τίς κακίες τους, 

δέν βρίσκονται μέ τό μέρος τής δβρεως. Ή "Υβρις, δπως καί στά χρόνια τών 
Μηδικών, βρίσκεται μέ τό μέρος τών έχθρών τους. Οί "Ελληνες στήν Επανάσταση 
πολεμούν μέ συνειδητή έπιδίωξη τήν άποκατάσταση τής φυσικής τάξεως τών 
πραγμάτων, υστέρα άπό άνάληψη ένός άγώνα στόν όποιον δέν παρώρμησε μονάχα 
ή λαχτάρα καί ή φιλοδοξία, άλλά καί ό λόγος («όκτώ ήμέρες χρειάστηκε νά 
συλλογιστή καί νά στοχαστή» ό Μακρυγιάννης πριν άποδεχτή τήν κλήση τοϋ 
πολέμου). Γι’ αύτό κι’ οί Τούρκοι νικηθήκανε. Λέει χαρακτηριστικά ό συγγραφέ
ας— αγωνιστής γιά τή μάχη στό Κομπότι... «Παιρναν οί Τούρκοι μίαν πέτραν 
καί βαίναν είς τό μέτωπον καί στ’ άλλο χέρι τό σπαθί καί κάμαν πλήθος γιου
ρούσια έναντίον τών 'Ελλήνων καί δλο σκοτώνονταν χωρίς νά βγάλουν άποτέ- 
λεσμα. "Οτι τότε οί "Ελληνες ορκίστηκαν νά δουλέψουν διά θρησκεία καί πα
τρίδα καί δέν τούς κόλλαγε μολύβι, οϋτε σπαθί... Αφού πολέμησαν σάν λιοντάρια 
Τοΰρκοι καί "Ελληνες περίπου άπό όχτώ ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι έκεϊ άπάνου 
άπό χίλιοι — καί ήταν τά κουφάρια τους έναν χρόνον άλυτα- ξεράθηκαν. Καθώς 
έπέσανε καί πληγωμένοι άρεκτοί* γιόμωσε ή ’Άρτα. Καί' τούς πήραν όμπρός 
οί "Ελληνες μέ τά μαχαίρια καί τούς πήγαν κυνηγώντας ώς τό Κομπότι, σκοτώ
νοντας καί παίρνοντας λάφυρα. Δέν κατηγοριώνται οϋτε οι "Ελληνες είς τήν 
άντρείαν, οϋτε οί Τούρκοι- σάν λιοντάρια πολέμησαν καί τά δύο μέρη. "Ομως ή 
άδικία, δσο νά κάμη ή άντρεία, νικιέται- δτι βγήκαν άπό τοΰ θεού τόν δρόμον 
οί Τούρκοι».

Άλλά ό άγώνας ένάντια στήν "Υβρη γιά νά όδηγήση στή λύτρωση πρέ
πει νά διεξάγεται έντιμα καί παλλη καρίσια, νά άνελίσσεται σταθερά, χωρίς τα- 
λαντεύσεις καί δίχως έγνοιες που θολώνουν τίς προθέσεις καί ξεστρατίζουν. Σέ 
ώρες πολέμου, πιστεύει ό Μακρυγιάννης πού ταυτίζει, δπως κι’ δ Θουκυδίδης, 
τόν πόλεμο μέ τή προαιώνια τύχη τής Ελλάδας, ύπάρχει μόνον ή έγνοια τοΰ 
άγώνος καί τής νίκης, πού κερδίζουν δσοι μπορούν νά κρατούν μέσα τους .καθα
ρή καί δυνατή τήν ψυχή τους, ζωντανά καί φωτεινά τά ιδανικά τους. Αλλοίμονο 
σέ έκείνους πού στηρίζουν τίς έλπίδες τους στήν παθητική προσδοκία ή στήν αίγλη 
τοΰ παρελθόντος τους. Ή προσδοκία πρέπει νά είναι πίστη άγωνιστική καί άκά- 
μαντος ένέργεια- καί τό παρελθόν δχι άφορμή γιά έπανάπαυση άλλά έρεισμα πού 
διαρκώς νά προκαλή σέ έθνική καί άνθρώπινη αύτοσυναίσθηση, καί φωτιά πού 
συνεχώς νά καίη καί νά πυρώνη νοΰν καί' χέρια. Γιατί «δέν πολεμάγει τδνομα 
ποτέ, πολεμάει ή άνδρεία, ό πατριωτισμός, ή αρετή».

♦ * *
Μά τί είναι, έπιτέλους, αύτή ή άρετή τοΰ Μακρυγιάννη πού σάν άτεγκτη 

έπιταγή έπίμονα έπανέρχεται στά γραφτά του;
Στή πρώτη τοποθέτησή του, στό προλογικό σημείωμα πού έξηγεί τούς λό

γους τής συγγραφής, ό Μακρυγιάννης ταυτίζει τήν έννοια τής άρετής μ’ αύτό 
πού παραμονεύει στόν άνθρωπο σάν άγαθό καί σάν δημιουργική ένέργεια, μέ δ,τι 
είναι μόχθος τίμιος καί ίκανότης: οί μεταγενέστεροι, λέει, πρέπει «νά μάθουν νά 
θυσιάζουν διά τήν πατρίδα τους καί τή θρησκεία τους περισσότερη άρετή», γιατί 
«χωρίς άρετή καί πόνο... έθνη δέν ύπάρχουν». ΑύτοΟ τοΰ είδους τήν άρετή τήν 
προσδιορίζει σάν έλληνική καί τήν βλέπει σάν άναγκαία καταβολή στήν ύπόθεση 
σωτηρίας τοΰ έθνους: «έγώ θυσίαζα άρετή έλληνική δτι έβλεπα τήν δεινή περί
σταση τής πατρίδος μου, καί αύτός (ένας άντίπαλός του, ό Νοταρας) θυσίαζε 

άρετή τουρκο-κοτζαπαδίστικη», δηλαδή παλιανθρωπιά. Ή άρετή πρέπει νά είναι 
έργο ζωής καί σταθερός σκοπός διά τόν "Ελληνα, πού διαλαλεϊ δτι «διψά άρετή 
καί πατριωτισμό» άπό τούς άρχοντές του, πού δέν πρόκειται νά τούς άνεχθή άν 
τούς λείπη. Ή άρετή είναι φώς πού ομορφαίνει τή ζωή καί ζύμη πού κραταιώνει 
τό έθνος. «’Άν θέλωμεν, λέει τ’ όλίγον νά γένη μεγάλον, πρέπει νά λατρεύωμεν 
τόν θεόν- νάγαπάμεν πατρίδα· νάχωμεν άρετή- τά παιδιά μας νά τά μαθένωμεν 
γράμματα καί ήθική».

Άπό τήν πιό πάνω άνάλυση γίνεται φανερό πώς ή άρετή, κατά Μακρυγιάν- 
νη, δέν είναι μονοσήμαντη ίδιότης, άλλά άγκαλιάζει δ,τι βάσικό καταξιώνει 
τόν άνθρωπο: λόγο καί σωφροσύνη, ήθος καί δικαιοσύνη, εύψυχία καί έλευθεριά, 
γενναιότητα καί ικανότητα.

Νά μου έπιτραπη νά άμφιβάλλω άν άπ’ δσους φιλολόγους καταπιάστη
καν μέ τήν έρμηνείαν τής έννοιας τής άρετής τών άρχαίων μπόρεσε κανείς νά 
τήν καθορίση πληρέστερα τοΰ Μακρυγιάννη. Άλλά στόν Μακρυγιάννη δούλευεν ή 
συνέχεια τής Έλληνικής Παράδοσης...

* * *
Ό άνθρωπος κατά τόν Μακρυγιάννη, «είναι διά τό καλό καί διά τό κακό» 

κι’ έκείνο πού ένδιαφέρει τόν ίδιο είναι νά ζή κανείς «ώς τίμιος άνθρωπος είς τήν 
κοινωνίαν». Δηλαδή νά μπορέση ν’ άνταποκριθή στό μέτρο πού προεξοφλεί ή δύναμη 
πού οίκοδομεί καί δΓ έαυτόν καί τήν όλότητα. "Ομως ό κάθε κακός δέν σημαίνει 
πώς είναι καί χαμένος. "Οποιος πιστεύει στήν άξια καί τήν άποστολή τοΰ άνθρώ
που, μέ τήν άκτινοβολία τής παιδείας πού παρέχει εύεργετικά γνώση, φρονιμάδα 
καί άρετή, μπορεί νά κερδίση τόν παραπλανημένο. ’Άλλωστε, προειδοποιεί ό Μα- 
κρυγιάννης, «τό παιδί δταν γεννιέται, δέν γεννιέται μέ γνώση· οί προκομμένοι άν
θρωποι τό άναστήνουν καί τό προκόβουν», κι’ έπιμένει δτι ό ίδιος σέ πολλές περι
πτώσεις είχε τή χαρά μέ τό προσωπικό του παράδειγμα καί τή μελετημένη προσ- 
πάθειά του νά σώση άπό τό βούρκο άνθρώπους πού υστέρα τοΰ άνταπέδιδαν 
εύγνωμοσύνη. Πιστεύει άκόμα στό σκοπό τών επανορθωτικών κυρώσεων πού προ
λαμβάνουν καινούργια κρούσματα άτασθαλιών, άλλά προπαντός πιστεύει στή δύ
ναμη τής ήθικής υγείας τοΰ περιβάλλοντος καί στόν πειστικό λόγο — καί περιπλέον 
στή συγγνώμη. «Οί μεγάλοι άνθρωποι, άλλωστε, συγχωρούν τούς μικρούς», συμ
βουλεύει τόν Όθωνα.

Φυσικά είναι κι’ οί άδιόρθωτοι, οι διεστραμμένοι — οί «άνθρωποφάγοι», 
δπως τούς λέει, πού οϋτε ή άγωγή, οϋτε ό λόγος, οϋτε ή ράβδος, οϋτε καί ή συγ- 
χώρεση μπορούν νά μεταστρέψουν άπό τό κακό. Αύτοί παρατηρεί, είναι έκείνοι 
πού δέν κάμνουν ποτέ προκοπή, «είναι θερία καί άτιμοι άνθρωποι», άνάξιοι καί 
αύτής άκόμη τής έλευθεριας, πού άποτελεί τήν αίτια καί τόν σκοπό τής ύπαρξης 
τοΰ άνθρώπου. Μέ τούς τέτιους, μόλις διαπιστώση κανείς τήν πόρωσή τους, δέν 
πρέπει νά έπιμένη· Γ4ά παραιτήται τής παιδευτικής προσπάθειας, άλλά συγχρόνως 
νά βρίσκη καί' τρόπον νά έξουδετερώνη τήν άρνητική τους θέση. Τό κακό, σάν 
άρνηση τοΰ άνθρώπου, πρέπει δχι μόνο νά περιφρονήται άλλά καί νά πλήττεται 
άνελέητα — καί προπαντός ή σκευωρία, πού μόνον άνθρωποι άσυνείδητοι μποροΰν 
νά μετέλθουν, καί πού έκτρέπει καί διαφθείρει προπαντός έκείνους πού τήν άπο- 
τολμοΰν. Ό τίμιος άνθρωπος, έπιμένει ό Μακρυγιάννης, «άποστρέφεται τήν σκευω
ρίαν, τήν κακίαν, τά πάθη, τήν ιδιοτέλειαν πού είναι έναντίον τής άρετής». Καί 
συνεχίζει μιλώντας σέ στρατιώτες του πού στάθηκαν άνάξιοι τής έμπιστοσύνης του 
καί προδότες τής ιδέας τής άρετής: «"Οταν φέρνεσταν τιμίως, ήμουν κι’^έγώ άρχη- 
γός σας· τώρα δπου γενίκετε τοΰ κεφαλιού σας... δέν γένομαι έγώ έσας πιστικός- 
σύρτε νά βρήτε άλλον άρχηγό». Οί άνθρωποι πρέπει νά μάθουν δτι δέν έχουν δι
καίωμα νά γίνωνται ή νά κάμνουν τούς άλλους ζώα. Ό σεβασμός στόν άνθρωπο 
πρέπει νά ξεικινα πάντα άπό τόν αύτοσεβασμό. Καί ό σεβασμός στούς άλλους νά 
μετριέται δχι άπό τήν άπατηλή έπιφάνεια πού προσφέρουν, άλλά άπό τήν άληθι- 
νή άξια πού άντιπροσωπεύουν. ’Έτσι, τούλάχιστον πρέπει νά μάθη νά άξιολογή 
ό "Ελλην, άπαιτεί ό Μακρυγιάννης, άν θέλη νά πραγματοποιήση άληθινή έλευθερία 
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καί νά χαρή πραγματική δημιουργία: «δέν μέ μέλλει- έμένα, φωνάζει ατούς ξέ
νους καί τούς δυνατούς, άπό τά έσάς ή δυνατοί' εϊσαστε ή άδύνατοι. ’Αγαθοί όταν 
εϊσαστε καί δίκηοι, εϊσαστε καί δυνατοί· τότε έγώ σάς σέβομαι καί σάς προσκυνώ, 
αλλιώς δέν θέλω νά σάς ξέρω, ούτε νά σάς άκούσω...» ’Ιδού άκατάλυτον μάθημα 
ελληνικής άξιοπρέπειας !

Γενικά ό άνθρωπος πρέπει νά καταλάβη, τονίζει ό «συγγραφέας» μας, «δτι 
δέν πλουταίνει μέ χρήματα μονάχα, πλουταίνει κι’ άπό τά καλά του έργα», άπό 
τήν άσκηση δηλαδή τής άρετής, πού τόν κάνει «άγαθό», «φιλάνθρωπο», «ειλικρινή 
σύντροφο», «άδελφό», «πατριώτη», άξιο έλληνα. Τέτοιος ήταν ό όπλαρχηγός Γώ- 
γος, πού ό Μακρυγιάννης υψώνει σέ κανόνα έθνικής άναμέτρησης, γιατί «ώς λιον
τάρι πολεμούσε καί ώς φιλόσοφος όδηγούσε». "Ο,τι καί νά συμβαίνη, δμως, ό 
άνθρωπος καθ’ έαυτόν ύποβάλλει σάν αύτόνομη άξια τό σεβασμό καί δέν εϊναι 
νοητό νά παίζη κανείς, κάτω άπό δποιες συνθήκες, μέ τή ζωή του. Ή ζωή είναι 
μέγα αγαθός ΓΓ αύτό κΓ ό Μακρυγιάννης, καί σ’ αύτόν τόν ύπέρ πάντων έπανα- 
στατικόν άγώνα, προστατεύει μέ χαρακτηριστική φειδώ δσο μπορεί τά παλληκά- 
ρια του — ούτε μιά ζωή δέν έπιτρέπει νά χαθή πρόχειρα καί άδικα.

* * *
Άλλά ό άνθρωπος δέν ζει μονάχα γιά τόν έαυτό του καί μέ τόν έαυτό του' 

είναι καί μέρος του συνόλου, πράγμα πού προϋποθέτει τήν ύπεύθυνη συμμετοχή 
του στάχτης τύχης κοινωνίας καί τοΰ έθνους. Στήν τέτοια περίπτωση όφείλει νά 
ίσορροπή τόν ατομισμό του μέ τό γενικώτερο συμφέρο, καί έχει χρέος νά μή σκέ
φτεται μέ τό «έγώ» άπάνω στά εύρύτερα προβλήματα καί προπαντός στόν έλεγχο 
τών δημοσίων εύθυνών ή καί τήν άξιολόγηση τών μεγάλων πραγματοποιήσεων τοΰ 
έθνους' πρέπει νά σκέφτεται μέ τό «έμείς». Υποκειμενικά κριτήρια δέν είναι νοητό 
νά ρυθμίζουν τίς σχέσεις τών άτόμων. Μονάχα ό νόμος, πού «παλλουκώνει τούς 
κακούς», μπορεί νά χαρίση τήν εύταξία καί τήν πειθαρχία, καί μαζί νά κατοχυ- 
ρώση~ τήν άληθινή λευτεριά. Ό Μακρυγιάννης έχει τήν άντίληψη, δπως καί οί 
άρχαϊοι πρόγονοί του, πώς ό νόμος είναι τό λίκνον τής έλευθερίας, ό νόμος πού 
στέκει πάνω άπό δλους καί πού κρατεί δεμένους καί αύτούς τούς βασιλιάδες άκό
μη. Γι’ αύτό καί τό έθνος τών Ελλήνων, πού άναδύεται μέσ’ άπό τή στάχτη του, 
γιά νά μπορέση νά ζήση καί νά όλοκληρώση τήν λευτεριά του, χρειάζεται νόμους, 
γιατί «ποιον έθνος χωρίς διοίκησιν καί νόμους εύδοκίμη,σε καί δέν έχάθη; καί μείς 
χωρίς νόμους δέν πάμε όμπρός’ καί δέν μάς γνωρίζουν τά άλλα έθνη- θά μάς 
λένε κλέφτες καί παντίδους».

Ή πειθαρχία^ είναι ή προϋπόθεση τής προκοπής, γιατί μόνη αύτή πραγμα
τώνει τήν έννοια τοΰ μέτρου. Πειθαρχία, δμως, πού προσπαθεί νά στηριχθή άπάνω 
στόν έκβιασμό τής τυραννίας είναι καταδικαστέα, γιατί προδίδει τήν αρετή τής 
δικαιοσύνης. ΚΓ δταν ή δικαιοσύνη περιφρονείται άπ’ έκείνους πού είναι ταγμένοι 
γιά τή φρούρησή της «τότε πρέπει ό κάθε άγωνιστής νά προσέχη διά τήν πατρίδα 
του και τοΰ λόγου του, νά μή κυβερνιέται μέ τό έτσι θέλω». Αύτή ή αίσθηση τοΰ 
δικαιώματος νομίμου άντιστάσεως θεμελιώνει στό Μακρυγιάννη καί τήν έννοια τής 
Δημοκρατίας, πού στηρίζεται στήν προσωπική εύθύνη καί τήν προσωπική καταβολή 
άρετής τοΰ καθενός. Ή σημασία τής Δημοκρατίας δέν έγκειται τόσο στά δικαιώ
ματα που άπολαυει ό πολίτης, δσο στή σταθερή υποχρέωση τής άπό μέρους του 
ύπευθυνης χρησιμοποίησης τών άγαθών του δυνάμεων γιά τό καλό τής πατρίδας, 
πού κι’ αύτή, πρέπει νά ύπάρχη έλεύθερη καί εύημεροΰσα γιά νά βοηθή τόν άνθρω
πο στήν πλήρωσή, του. ’Ετσι ή Δημοκρατία είναι ή ύψηλότερη έκφραση τοΰ πα
τριωτισμού, πιστεύει δ Μακρυγιάννης — ή Δημοκρατία ή θεμελιωμένη άπάνω στό 
φωτισμένο νόμο, ή στολισμένη μέ εύταξία, ή προικισμένη μέ άρχοντες πού «τρογυ- 
ριζονται μ’ άνθρωπους ικανούς» (έτσι παραγγέλλει στόν ’Όθωνα) — άνθρώπους 
πού νά έμπνέουν μέ τό παράδειγμά τους, κΓ δταν άκόμα θάχουν φύγει άπό τή 
ζωή’ τΠν άρετή στούς πολίτες, τή δικαιοσύνη, τήν έργασία καί τήν ένότητα. Χωρίς 
ένότητα τό πάν καταρρέει, ή πατρίδα σπιλώνεται κΓ ή λευτεριά κινδυνεύει. *Η 
ένότης, πού σφυρηλατεί ή σεμνότης κΓ ό άμοιβαίος σεβασμός τών άνθρώπων, εϊναι 

ή δύναμη πού προσφέρεται στούς πολίτες «σάν θέλουν νά φτιάσουν χωριό καί κόσμο», 
σάν θέλουν νά προκόψη ή πατρίς. Ή πατρίδα πρέπει νά εϊναι, κατά τόν Μακρυγιάννη, 
δ,τι τιμιώτερο κατέχει κανείς, ό μεγαλύτερος καημός κάθε άξιου άνθρώπου: «δσο 
άγαπώ τήν πατρίδα μου, βεβαιώνει, δέν άγαπώ άλλο τίποτας- ναρθή ένας νά μοΰ 
είπή δτι θά πάγη όμπρός ή πατρίδα, στρέγομαι νά μοΰ βγάλη καί τά δυό μου 
μάτια. "Οτι άν είμαι στραβός κΓ ή πατρίδα μου είναι καλά, μέ τρέφει’ άν είναι 
ή πατρίδα μου άχαμνά, δέκα μάτια νάχω στραβός θάνα είμαι. "Οτι σαύτήνη θά 
ζήσω...» Τί άλλο έννοΰσεν ό Θουκυδίδης δταν μέ τό στόμια τοΰ Περικλή διακήρυττε: 
«έγώ γάρ ήγοΰμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν όρθουμένην ωφελείν τούς^ίδιώτας ή καθ’ 
έκαστον τών πολιτών εύπραγοΰσαν, άθρόαν δέ σφαλλομένην’ καλώς μέν γάρ φε- 
ρόμενος άνήρ τό καθ’ έαυτόν διαφθειρομένης τής πατρίδος ούδέν ήσσον ξυναπόλ- 
λυται, κακοτυχών δέ έν εύτυχούση πολλώ μάλλον διασώζεται».

"Οσο γιά τή λευτεριά τής πατρίδος ό Μακρυγιάννης πιστεύει πώς δέν είναι 
υπόθεση πού μπορεί νά πειραματίζεται άστόχαστα κανείς μαζύ της καί να τή δέ
χεται ή νά τήν άπορίπτη κατά τίς περιστάσεις. Τήν εύθύνη τής έλευθερίας ό ώριμος 
καί συνειδητός άνθρωπος τήν κρατά πάντα ψηλά, δσες κΓ άν εϊναι οί δυσκολίες 
κΓ οί άντιξοότητες, γιατί μέ τό νά τήν άποβάλη εϊναι σάν νά πετάη στό βούρκο 
αύτή τήν ίδια τήν άνθρωπιά του. "Ενας καημός νά κερδίσης τήν λευτεριά, άλλά 
καί άδυσώπητο χρέος νά τή διατηρήσης καί διαρκώς νά τήν πραγματώνης καί νά 
τήν δικαιώνης. Οί Νεοέλληνες όφείλουν νά τό δέσουν καλά στό μυαλό τους αύτό. 
«Γιατί, καθώς διδάσκει ό Μακρυγιάννης στόν Καποδίστρια, τή λευτεριά δέν τήν 
ηϋραμεν είς τό σοκάκι καί δέν θά μπούμε εύκολα πίσου είς τοΰ αύγοΰ τό τζόφλιο’ 
δτι δέν είμαστε κολάκοι νά χωρέσουμε πίσου, έγίναμε πουλί καί δέν χωρούμε». 
Αύτό τό πουλί, πού εϊναι ή λευτεριά τοΰ έθνους σ’ δλο τό βάθος καί σ’ δλο τό 
πλάτος της, πρέπει κατά τόν Μακρυγιάννη, ν’ άπλώνη τίς φτεροΰγες του πρός τό 
φώς καί τήν άλήθεια, γιά ν’ άφομοιώνη διαρκώς μέσα του δ,τι εϊναι άγαθό, δποια 
κΓ άν εϊναι ή προέλευσή του.

ΚΓ έδώ πρέπει νά τονιστή δτι ό Μακρυγιάννης δέν εϊναι καθόλου μισαλλόδο
ξος, παρά τό γεμαλοϊδεατισμό του, παρ’ δλη τή λατρεία του γιά τήν Ελλάδα καί 
τήν άγέρωχη πίστη του στήν ’Ορθοδοξία πού στεφανώνει τήν όμορφιά καί τήν ιδιο
τυπία τοΰ "Ελληνος. Δέν είναι άπλώς «ξενολάτρης» — εϊναι ό άξιοπρεπής καί ευ
αίσθητος έλλην πού σέβεται μόνο τή δικαιοσύνη καί κρατά άνο,ιχτά καί άγρυπνα τής 
ψυχής του τά μάτια πρός δ,τι άποτελεϊ άλήθεια, γιατί ή αλήθεια πρεπεμ κατά 
τόν Μακρυγιάννη, νά άποτελή γιά τόν άνθρωπο τήν βασικώτερη επιδίωξη τής ζωής 
του. Ή άλήθεια εϊναι ή φιλτέρα πάντων, κΓ αύτών τών μυχιωτέρων έπιθυμιών, καί 
τών προσφιλεστέρων προσώπων’ «δέν είμαι τοιοΰτος νά κατηγορώ, λέει, τούς άντι- 
πάλους μου, δχι δμως καί νά μήν είπώ τήν άλήθεια... 'Η άλήθεια εϊναι πικρή... δμως 
διά πάντα... τήν άλήθεια θά λέγω, δτ’ εϊναι τοΰ θεού...».

* * *
Άλλά, πάνω άπ’ αύτά τά τρανά καί τά μεγάλα πού συνθέτουν τό ψηψηδωτό 

τών πεποιθήσεων τοΰ Μακρυγιάννη, είναι καί τά μικρά καί δευτερεύοντα πού, προσ
διορίζουν αύτό πού λέμε Νεοελληνική λεβεντιά. "Ενας τόνος τρυφερότητας άγκαλ- 
λιάζει στις σελίδες τοΰ Μακρυγιάννη δσους τήν άξίζουν, άνταποδίδει χάριν στούς 
εύεργέτες, άληθινή φιλία. Δέν περνάει βράδυ χωρίς νά μοιρασθή ό Μακρυγιάννης 
τό «ψωμί» του μέ κάποιο φίλο, καί τό πλατύ του γέλιο πού άντηχεί μέσα άπό τίς 
σελίδες του ικανοποίηση γιά δ,τι ώραϊο προσφέρει^ή ζωή, μαζί μέ τούς συγκλονι
στικούς θυμούς του γιά τήν άσχήμια πού προκαλοΰν οί άνάξιοι άνθρωποι, άντικα- 
τοπτρίζουν μιά δυνατή ψυχή πού όρθώνεται λυτρωμένη άπό κάθε λογής δεσμά γιά 
νά άσκή σάν χαρούμενο όλυμπιακό άγώνισμα τήν πατροπαράδοτη καλοκαγαθία. 
'Ο Μακρυγιάννης καταφάσκει τή ζωή του καί βεβαιώνει πώς μόνο^ μέ τόν ένδοξο 
γιά τήν πατρίδα θάνατο μπορεί νά τήν άνταλάξη. Καί τούτο γιατί πιστεύει πώς, 
δπως, στήν περίπτωση τού Λεωνίδα, ό θάνατος γίνεται μάθημα, πού υπηρετεί τήν 
ύπόθεση τής έθνικής άρετής καί τήν προκοπή τής πατρίδος. Οί μεγάλες πράξεις, 
λέει, κάνουν τόν άνθρωπο μισό θεό — κι ή υπέρτατη θυσία γιά ένα μεγάλο σκοπό 
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είναι ή μεγαλύτερη πράξη πού μπορεί νά πραγματώση κανείς, κι’ έτσι, σάν ήμίθεος, 
νά άποβή καί νά άπομείνη άληθινός έθνικός δάσκαλος.

Μιά πρόχειρη παραβολή τών κεντρικών γνωρισμάτων του άνθρωπισμοΰ τών 
κλασσικών χρόνων πρός τις βασικές άρχές τοΰ Μακρυγιάννη άποκαλύπτει πολύ 
ένδιαφέρουσες άναλογίες. 'H άφοσίωση στήν ιδέα του ανθρώπου, ή έπίμονη πα
ρουσία του λόγου καί ή πίστη στή δύναμη τής παιδείας (ό Μακρυγιάννης κατα
γινόταν, λέει, νά φκιάση τή διαθήκη του καί νά κάμη σχολειά διά τήν πατρίδα) 
ή κατάφαση τής ζωής, ό ύγιής ρεαλισμός, ή ψυχική αιθρία κι’ ή ισορροπημένη πο- 
λυμέρεια, ό κανόνας του μέτρου, ή χαρά τής παρρησίας καί τής εύθύτητος, ή άντί- 
ληψη τής άρετής καί τής έλευθερίας είναι κοινά χαρακτηριστικά. Άλλά σέ συγ
κρίσεις πρός τά δεδομένα τοΰ προγονικού παρελθόντος προσφέρεται κι’ αύτό τούτο 
τό κείμενο τού Μακρυγιάννη (καί σ’ αύτά τά έξωτερικά του άκόμη στοιχεία) μέ 
τήν άπλή καί καθαρή σκέψη πού τό διέπει, μέ τό πάθος καί τήν ώμή είλικρίνειά 
του, μέ τή φράση του καί τόν πυκνό έπιγραμματισμό του, μέ τήν ύποβλητικότητα 
τών εικόνων, τών μεταφορών καί τών περιγραφών, μέ τά ένύπνιά του, τίς άλληγο- 
ρίες του καί τή δροσερή χάρη του — μέ τήν δλη δομή του. Αύτά καθιστούν τόν 
Μακρυγιάννη μεγάλο δάσκαλο γιά τό έθνος. Τήν ώρα πού άναστήνεται ή Ελλάδα 
μέσ’ άπό τόν τάφο τής σκλαβιάς της πετυχαίνει ν’ άναστήση κΓ αυτός μέσ’ άπό τή 
φλόγα τής καρδιάς του, σέ χειροπιαστό κανόνα έθνικής ζωής όλόκληρη τή δύναμη 
τής προγονικής άρετής — ζυμωμένη μέ τή λεβεντιά τού Είκοσιένα καί μέ τό φώς 
τών καιρών μας, καί ντυμένη μέ τήν έκρηκτική γλώσσα τού λαού πού κρατούσε τήν 
παράδοσή του σάν τήν πιό άσφαλή σχεδία τής ζωής του. 'O Μακρυγιάννης πού 
μέ μόνη τή διαίσθησή του οικοδόμησε τόν κόσμο του, κατωχύρωσε τή συνείδηση 
τής συνέχειας τής έλληνικής παράδοσης, κατώρθωσε νά μεταβάλη τό Είκοσιένα 
σέ συγκεκριμένο πολιτιστικό έρεισμα καί νά προσδιορίση τούς νέους άμετακίνη- 
τους σκοπούς καί τή νέα άναντικατάστατη πορεία τού άναγεννημένου έθνους. 
Είναι τό Δημοτικό Τραγούδι, αύτός κι’ ό Σολωμός, οί άνεξάντλητες πνευματικές 
πηγές τού Νεοελληνισμού. Τό ’21, σάν πράξη, θεμελίωσε τή νεώτερη Ελλάδα πο
λιτικά, ό Μακρυγιάννης κι’ ό Σολωμός τήν θεμελίωσαν, πράγματι, πνευματικά.

«Τή Λευτεριά, τή Λευτεριά, τή Λευτεριά ώς τά ύψη 
τή Λευτεριά ώς τό θάνατο, τή Λευτεριά ώς τόν ’Άδη, 
κι’ άπέκει, τάλλα είναι καλά, άπάνω ή κάτου κόσμος!»

* * *
Προσπάθησα νά δώσω μιάν άδρομερή άνάλυση τών βιωμάτων, τών άντιλή- 

ψεων καί τών προθέσεων τού Μακρυγιάννη, στηριγμένη άποκλειστικά άνάπω στις 
άμεσες άντιδράσεις πού μού προκάλεσε πρόσφατη άναστροφή μέ τόν κόσμο του 
καί τίς σελίδες του. Γι’ αύτό καί παραμέρισα δσο μπορούσα τή φιλολογική κΓ 
ιστορική άποψη καί' περιορίστηκα στις ιδέες. "Αλλωστε, πάνω άπό τά μεγάλα 
έθνικά κείμενα πού προσφέρονται σάν συντελεστές παιδείας καί προκοπής όφεί- 
λομε νά σκύβωμε μ’ όλάνοιχτη τήν καρδιά κι’ έλεύθερη τή σκέψη γιά ν’ άποβαίνη 
κΓ ή συγκομιδή ούσιαστικώτερη. ’Εκείνο πού ένδιαφέρει σήμερα άπό τή περί
πτωση Μακρυγιάννη είναι ν’ άκουστή τό μάθημά του δσο μπορεί σαφέστερα καί 
πλατύτερα — γιατί δπως άναβρύζει αύθόρμητα μέσ’ άπό τή λεβεντιά τής λαϊκής 
ψυχής προσδιορίζει καί κατά τρόπον άλάθητο τό περιεχόμενο πού όφείλει διαρ
κώς νά δουλεύη ό Νεοελληνισμός. Είναι φανερό, πάντως, δτι τό μάθημα Μακρυ- 
γιάννη δέν άφορά τόσο τό λαό πού ύποσυνείδητά του τό ζεί δσο τούς πνευματι
κούς μας άνθρώπους πού έχουν .τήν εύθύνη τής παιδείας τού έθνους. Τό πράγμα 
όφείλομε νά τό ίδούμε στήν Κύπρο δσο πιό θετικά μπορούμε, Ιδιαίτερα τώρα, πού 
δσο καμιά άλλη φορά προβάλλει ή άνάγκη νά σφυρηλατήσωμε τή νεοελληνική 
συνείδηση όρθή καί φωτισμένη. Γιατί μονάχα έτσι θά μπορέσωμε ν’ άναστήσωμε 
μέσα μας άποκαταστημένη τήν έθνική ένότητα καί νά διασφαλίσωμε τήν έπιβίωσή 
μας. 'Ο λόγος τοΰ Μακρυγιάννη, πού άξιζε ν’ άκούεται στά σχολεία μας, τούλά- 

χιστον, συχνότερα καί συστηματικώτερα, άφυπνίζει καί προκαλεί. "Αμποτε νά 
μπορούσαμε νά τοΰ τραγουδούσαμε καί μείς μέ τόν Σικελιανό:

«...ΚΓ εμείς π’ άκοΰμε, άναταράζεται ή καρδιά μας, 
σά σβώλος χώμα πού τόν έκοψε τ’ άλέτρι 
καί νιώθει μέσα της τή ζωή νά μυρμηγκιάζει, 
κι’ ώσάν τή μήτραν δπου δέχτηκε τό σπόρο, 
σκιρτάει νά θρέψει καί νά δέσει καί νά πλάσει, 
τόν κόσμο πού καρτέραγε άπό τόσα χρόνια, 
σπαρτός, άπ’ τό δικό Σου λόγο, Μακρυγιάννη!

ΚΓ δλων μας τό αίμα θέλει νάμπει μές στ’ αύλάκι, 
τό ίδιο χωράφι νά ποτίσει, Στρατηγέ μας!
Τί πιά δέν είμαστε στό «’Εγώ» ώς Έσύ μάς τώπες, 
μά σήμερα είμαστε στό «’Εμείς», κΓ άς μαζωχτουμε 
σ’ ένα σκοπόν, άν θέλουμε νά φκιάσουμε χωριό καί κόσμο ! 
ΚΓ άξιο ξετίμεμα τοΰ μόχτου μας άς είναι 
πού άπ’ τίς έφτά πληγές Σου, Στρατηγέ μας, 
πού σιωπηλά ξανάνοιξαν καί τρέχουν, 
σάν άπό έφτά πηγές 
κΓ ώσάν έφτά ν’ άνάβρυζαν μπροστά μας άγια κεφαλάρια 
σέ τοΰτα σκύβοντας, 
πλατιά τή δίψα μας, 
βαθειά τήν πίκρα μας 
νά ξαλαφρώσουμε μπορούμε!».

Ά. Άσποόφτα: Πορτραϊτο
(λάδι)
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ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

Φίλη,

Τό προχωρημένο φθινόπωρο 
άρχισε νά συσσωρεύει πάνω άπ’ τά κεφάλια μας 
καταχνιές κι’ άστραπόβροντα.
Οί δρόμοι άδειοι άπό άνθρώπους 
καί τά σπίτια μας συρματόπλεγμα ζώνει, 
y αίμα καί θάνατος.
Κάθε τόσο πού βλέπω τά χαλύβδινα τούτα φυτά 
κατά πάνω τους μιά όρμή μέ σκουντά νά ριχτώ 
γιά νά ξεσκίσουν τίς σάρκες μου.
Τί πιό γλυκύτερος θάνατος! 
‘Ύστερα άπό πολλά χρόνια, 
γιά νά προσευχηθώ, σ’ ένα έρημοκλήσι πήγα. 
’Έφυγα δμως άμέσως γιατί' δέν ήξερα τί νά ζητήσω, 
τί νά παρακαλέσω.
Ξέρω πόσο είσαι εύσεβής.
’Άν ή διδασκαλία τού Εύαγγελίου 
τίποτα άλλο άπό άγάπη δέν είναι, 
τότε ντρέπουμαι νά κάνω χρήση τούτης τής λέξης. 
"Ολα έδεσαν σ’ ένα λυγμό, σάν ένας κόμπος βροχής, 
πού στάζει άπό τήν ύγρή στέγη τού χειμώνα. 
Μή μέ πεις άπαισιόδοξο πάλι.
Συλλογίσου έκείνους πού μιά μέρα θά πάρουν τή θέση μας. 
’Ώ πόσο, άλλοτε, ήταν ώραΐα μέ τίς νυχτερινές μας συναθροίσεις. 
Η άγερινη παρουσία σου σήκωνε δλο τό βάρος τής μοναξιάς μας. 

Τό μικρό καί ταπεινό σου σπιτάκι ήταν πλάϊ στό ποτάμι.
Άπό τό δυτικό παράθυρο χαιρετούσαμε δλοι μαζί — άρχαίος χορός — 
τό νιογέννητο φεγγάρι — χρυσή κλωστή στ’ άτλάζι τού ούρανού. 
Μέσα στήν έσπερινή ήσυχία — ώρες βιβλικές — 
άκούαμε τ’ άχολογήματα τών κουδουνιών 
καί τούς κρυφούς άναστεναγμούς τών βοσκών.
Μέ τό πέρασμα τών στρατιωτών τίποτα δέν έμεινε.
‘Ως καί αύτές οι λιμνούλες ξεράθηκαν 
καί μοιάζουν άδειες κώχες άνθρώπινου κρανίου. 
Μιά-μια οί προσδοκίες σου δλες μαράθηκαν, 
μά ή αισιοδοξία ποτέ δέν σ’ άπολείπει.
Μοιάζεις τής γής.
Τόν ένα τόν καταδίκασαν σέ θάνατο.
θά τού περάσουν τό σκοινί άπ’ τόν λαιμό 
καί θά τόν άφήσουν νά αίωρεΐται στό κενό 
σάν τό πονεμένο δάκρυ τής άνθρωπότητας. 
Ό άλλος πού πέρασε τό μεσονύχτι σάν λάμψη άστραπής, 
δρασκελώντας τούς άστερισμούς, καταζητείται άκόμα 
Τί μού μένει νά κάνω;
Σέ τούτο τό μεταξύ, λέω, νά πάρω τά χρώματα 
καί νά έτοιμάσω τό ύπόβαθρο τής άνοιξης. 
Ποιος ξέρει;
Τό άνθρώπινο ήφαίστειο 
δπου νάναι θά έκραγεί.

ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ·

I

Τά φιλολογικά μνημόσυνα γνωστών νεοελλήνων συγγραφέων, τών όποιων 
τό έργον παραμένει έθνική κληρονομιά καί όδηγός τών νεωτέρων, δέν άποβλέπουν 
τόσο στό νά τιμήσουν τή μνήμη έκείνων — τήν τιμή τήν έχουν άναφαίρετα άπό τό 
ΐδιό τους τό έργο — δσο στό νά ύπενθυμίσουν σ’ έμάς τούς ζώντες τό χρέος καί 
τίς εύθύνες, πού μας έπιβάλλει τό παράδειγμα κι ή πνευματική τους δημιουργία.

"Ενα τέτοιο χρέος πρέπει νά μάς έμπνεύση κι ή σημερινή συγκέντρωσι 
πού γίνεται στά δεκάχρονα άπό τού θανάτου τού πολυγραφώτερου νεοέλληνα πε- 
ζογράφου, τού Γρηγορίου Ξενοπούλου. Νά τόν γνωρίσωμε βαθύτερα καί νά έκτι- 
μήσωμε τό τεράστιο έργο του, μέ τό όποιον άνοιξε καινούργιους δρόμους στήν 
διαμόρφωσι τής πανελλήνιας δημοτικής, καί στήν έξέλιξι τού μυθιστορήματος, 
τού θεάτρου, τής κριτικής καί της παιδικής λογοτεχνίας.

Παρ’ δλο πού γιά τόν Ξενόπουλο δέν έχει άκόμα γίνει μιά πλήρης φιλολο
γική έρευνα, παρόμοια μ’ έκείνη τού Γ. Βαλέτα γιά τόν Παπαδιαμάντη,^πού νά 
στηρίζεται στή μελέτη τών Απάντων του, (1> έν τούτοις γιά τή μελέτη τοΰ έργου 
του δέν ύπάρχουν οί τόσες πολλές φιλολογικές δυσκολίες, πού παρουσιάζει τό 
έργο άλλων συγγραφέων. Καί τούτο γιατί ό ίδιος ό Ξενόπουλος έλαβε τήν πρό
νοια νά μάς δώση μέ κάθε λεπτομέρεια πολύτιμες, άπό φιλολογικής άπόψεως, πλη
ροφορίες, γιά δ,τι άφορά τή ζωή καί τά έργα του, έπιδράσεις καί άντιδράσεις, 
στις τρεις αύτοβιογραφίες του που μάς άφησε. <* 1 2 *)

* 'Ομιλία λεχθεΐσα ατό Φιλολογικό Μνημόσυνο τοΰ Γρηγορίου Ξενοπούλου πού οργάνωσε ό 'Ελλλη- 
νικός Πνευματικός "Ομιλος Κύπρου, μέ τή σύμπραξι τοΰ «Νέου θεάτρου» στις 13 Φεβρ., 1961.

(1) Τά «"Απαντα» του Γρηγορίου Ξενοπούλου άρχισε άπό τό 1958 νά έκδίδη ό 'Εκδοτικός Οίκος 
«Μπίρης», άφοΰ προηγήθηκε ή φιλότιμη βιβλιογραφική έργασία τοΰ Πέτρου Μαρκάκη. Ίδέ Ν. 
Έστια, Χριστούγεννα 1951 «Βιβλιογραφία Γρηγορίου Ξενοπούλου» (Πρώτη Συμβολή) μετά 
τήν σελ. 166 μέ νέα σελίδωσι άπό α’—λ'.

(2) α') «Ή ζωή μου σάν μυθιστόρημα. Αύτοβιογραφία». Πρωτοδημοσιεύτηκε στήν έφημ. «’Αθήνα, 
ϊκά Νέα» άπό τίς 26 Σ επτ. 1938 — 18 Φεβρ. 1939. ’Αναδημοσιεύτηκε στόν Α τόμο τών 
'Απάντων τοΰ Γρ. Ξενοπούλου τοΰ οίκου «Μπίρη» σ. 55—363. Τής αυτοβιογραφίας αύτής προη. 
γήθηκαν τά φιλολογικά του άπομνημονεύματα πού άρχισε νά δημοσιεύη στήν «Καθημερινή» τό 
1919 μέ tòv τίτλο «Τριάντα χρόνια φιλολογικής ζωής» κι έσυνέχισε κατόπι στήν έφημ. τοΰ 
Πουρναρα «'Εσπέρα».
Ρ') «Σύντομη αύτοβιογραφία» περ. «Ίόνιος ’Ανθολογία» τόμ. ΙΓ' 1939, σ. 3—9. ’Αναδημο
σιεύτηκε στήν άφιερωμένη στόν Γρ. Ξενόπουλο Χριστουγεννιάτικη Ν. 'Εστία τοΰ 1951 σ. 5—7 
καί σ’ άλλα περιοδικά.
γ') «Ή ζωή μου σάν παραμύθι» Ημερολόγιο «Φιλολογική Πρωτοχρονιά τοΰ 1948» σ. 8—10.

Γι’ αύτό καί στή σύντομη σκιαγραφία τής ζωής καί τοΰ_ έργου του πού θά 
άκολουθήση θά άφήσω, δπου είναι δυνατό, νά όυιλή ό ίδιος ό Ξενόπουλος γιά τόν 
έαυτό του καί τό έργο του. Γιατί γιωρίζει κανένας καλύτερα τόσο τόν άνθρωπον 
δσο καί τόν συγγραφέα μέσα άπό τίς δικές του σελίδες κι άπό τό ξεχείλισμα τής 
δικής του καρδιάς.

II

Ό Γρηγόριος Ξενόπουλος γεννήθηκε στό Φανάρι τής Πόλης τή νύχτα τής 8 
πρός τήν 9 Δεκεμβρίου 1867.

Ό πατέρας του Διονύσιος Ξενόπουλος ήταν Ζακυνθινός, καταγόμενος άπό 
Μωραΐτικην οικογένεια πού μετανάστευσε στή Ζάκυνθο άπό τόν 17ον αιώνα. Νέος
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έφυγε άπό τή Ζάκυνθο, κατατάχθηκε έθελοντής στό ιππικό κι έγινε ανθυπίλαρχος. 
Επειδή κάποτε δέν τόν προβίβασαν, παραιτήθηκε, πήγε στήν Πόλη κι έγινε έμπο
ρος. Έδώ συνδέθηκε φιλικά μέ τήν οικογένεια τών θωμάδων, πού είχε τήν κατα
γωγή της άπό τήν ’Ανατολή, κι ή κόρη της οικογένειας, ή Εύθαλία θωμά, μιά 
άληθινά σοφή γυναίκα, τόν πήρε άπό έκτίμησι δταν αύτή ήταν 27 χρονών κι ό 
πατέρας Ξενόπουλος 48. "Οταν ό μικρός Γρηγόριος ήταν μόλις δέκα μηνών, οί 
γονείς του ήρθαν κι έγκαταστάθηκαν στή Ζάκυνθο.

«’Εκείνο πού μπορώ νά ξέρω μέ βεβαιότητα», γράφει στήν αυτοβιογραφία 
του, (4) «είναι πώς ή γέννησί μου ήταν μιά τύχη πολύ ευνοϊκή γιά ένα συγγραφέα. 
’Έχω στό αίμα μου, καταλαβαίνω κι αίσθάνουμαι, δλο τόν Ελληνισμό. "Η πελο- 
ποννησιακή καταγωγή τών ηυνήδων μ’ έξοικειώνει μέ τήν κυρίως Ελλάδα. 'Η 
ζακυνθινή καταγωγή του πατέρα μου κι ή ανατροφή μου στή Ζάκυνθο άπό τήν 
κούνια, βάζει μέσα μου δλο τόν έπτανησιακό, τόν ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ή Πολί
τικη τέλος κι άνατολίτικη καταγωγή τής μητέρας μου μ’ έξοικειώνει μέ τόν έλλη- 
νισμό τόν έπίλοιπο. Είμαι καί Ζακυνθινός καί Μωραΐτης κι ’Ανατολίτης κι ’Αθη
ναίος. Είμαι Πανέλληνας. ΓΓ αύτό μάρέσει σά δικό μου δ,τι έλληνικό. Άπό τά 
φαγιά ώς τά τραγούδια κι άπό τά έθιμα ώς τίς τοπολαλιές, όλα».

III

Επειδή δέν είναι δυνατό νά γνωρίση κανένας τόν ώριμον άνδρα, άν δέν κα- 
τεβή ώς τίς πρώτες πηγές τής ζωής του, γι’ αύτό καί θά έπιμείνω κάπως περισ
σότερο στις δημιουργικές έπιδράσεις πού δέχτηκε άπό τούς γονείς του καί τό ιδιόρ
ρυθμο ζακυνθινό περιβάλλον.

«Σοφή γυναίκα ή μητέρα μου», γράφει, (4 5 6 7 8) στάθηκε ό πρώτος μου δάσκα
λος σέ δλα... Σ’ αύτήν χρωστώ τήν άγάπη μου στά γράμματα, στή μελέτη, στό 
βιβλίο, πού δέν είναι βέβαια τό ταλέντο, είναι δμως τό στήριγμά του...

(4) Γρ. Ξενοπούλου: «Σύντομη αύτο6ιογραφία» Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1951 σ. 6.
(5) Γρ. Ξενοπούλου: "Ενθ. άνωτ. σ. 6.

(6) Γρ. Ξενοπούλου: «Ή Ζωή μου σάν μυθιστόρημα. Αύτοβιογραφία». Α' τόμος τών 'Απάντων έκδ. 
«Μπίρης» σ. 117 κ.έ.

(7) Γρ. Ξενοπούλου: "Ενθ. άνωτ. σ. 119.
(8) Γρ. Ξενοπούλου: "Ενθ. άνωτ. σ. 127.
(9) "Ενθ. άνωτ. σ. 219.
(10) "Ενθ. άνωτ. σ. 249.
(11) "Ενθ. άνωτ. σ. 129.

»’Αλλά δέν ξεχνώ ποτέ καί τά πρακτικά μαθήματα τοΰ καλού καί συνετοΰ 
μου πατέρα... Γράμματα πολλά δέν ήξερε, ήταν δμως έξυπνότατος άνθρωπος, γεν
ναίος, δυνατός, άγαθός καί τίμιος δσο παίρνει. Γι’ αύτό τόν συναναστρέφονταν, 
τόν σέβουνταν καί τόν άγαποΰσαν κι οί καλύτεροί του... Αύτός μου έμαθε τή ζωή. 
Κι άν άποστράφηκα πάντα μου τά πλάγια μέσα, τούς σκολιούς δρόμους, καί δια
τηρήθηκα εύθύς, τίμιος καί περήφανος, μπορεί νάταν καί τό φυσικό μου, μά μοΰ 
φαίνεται πώς τό χρωστώ περισσότερο στή λιγόλογη διδασκαλία καί στό ζωντανό 
παράδειγμα τοΰ πατέρα μου. Σ’ αύτόν χρωστώ άραγε καί τό λογοτεχνικό μου 
ταλέντο; Μπορεί. "’Ήταν καθώς είπα, πολύ έξυπνος άνθρωπος, είχε μυαλό τετρα
γωνικό, καί στήν ομιλία του, στις διηγήσεις του, ήταν σωστός καλλιτέχνης».

Απ’ δλες τίς έντυπώσεις πού ό Ξενόπουλος διατήρησε άπό τό πατρικό του 
σπίτι πιό ζωντανές — αύτές πού τόν έπηρέασαν καί πιό πολύ — παρέμειναν ή 
άνάμνησι τοΰ ώραίου, δλο φώς, γραφείου τής μητέρας του στόν α' όροφο καί 
τής σκοτεινής καμαρούλας στό Ισόγειο, μέσα στήν οποία οί κατά καιρούς ύπηρέ- 
τριες τόν μύησαν «στά μυστήρια τοΰ έρωτα» άπό πολύ - πολύ μικρό καί τοΰ ξύ
πνησαν έναν έντονον έρωτισμό.

Τό μυροβόλο νησί' τής Ζακύνθου, πού είχε τήν τύχη νά γεννήση μερικούς 
άπό τούς πιό έκλεκτούς ποιητές καί πεζογράφους καί νά ύμνηθή μέ τίς λυρικώ- 
τερες σελίδες τών νεοελληνικών γραμμάτων, ύπήρξε ή πραγματική πατρίδα τοΰ 
Γρηγ. ηενοπούλου. Έδώ πέρασε τά παιδικά καί τά πρώτα έφηβικά του χρόνια, 
πού έχουν τήν πιό μεγάλη σημασία γιά τή διαμόρφωσι τής προσωπικότητος.

Ή Ζάκυνθος στάθηκε γιά τόν Ξενόπουλο δ,τι ή Σκιάθος γιά τόν Παπαδια- 
μάντη. Αύτή τοΰ έδωσε τίς πρώτες έντυπώσεις, έδώ πρώτοκτύπησε έρωτικά ή καρ
διά του, έδώ κατέστρωσε τά σχέδια του γιά τή ζωή' κι οί άνθρωποι τής Ζακύνθου 
μέ τίς κοινωνικές τους διακρίσεις, τίς οικογενειακές τους ιστορίες καί τίς προσω

πικές τους περιπέτειες, πού τούς παρακολουθούσε άπό τό κατάστημα τοΰ πατέρα 
του νά πηγαινοέρχωνται στήν πλατεία Ρούγα, άπετέλεσαν τούς κυριώτερους ήρωες 
τών μυθιστορημάτων καί τών θεατρικών του έργων. Έδώ πρωτογνώρισε τή Στέλλα 
Βιολάντη καί τή Φωτεινή Σάντρη καί τή Λάουρα καί τή Μαργαρίτα Στέφα. Έδώ 
πρωτάκουσε τό Μυστικό τής Κοντέσσας Βαλέραινας κι άπ’ έδώ ένεπνεύσθη τόν 
Τρελλό μέ τούς κόκκινους κρίνους, τόν Παπά μέ τή γάτα, τόν Κόκκινο Βράχο. Ή 
Ζάκυνθος ήταν άνεξάντλητο ταμείο άναμνήσεων καί συνεχής πηγή έμπνεύσεων. Ό 
Ξενόπουλος καί στ’ ’Αθηναϊκά του άκόμα μυθιστορήματα παραμένει, δπως λέγει, 
πάντα Ζακυνθινός.

Άπό τούς καθηγητές του στό Γυμνάσιο τής Ζακύνθου άναφέρει δυό, τόν 
Μέμνωνα Μαρτζώκη καί τόν Σπυρίδωνα Μαρίνο, πού έπέδρασαν στόν χαρακτήρα 
του κι έπηρέασαν την έξέλιξί του.

«Ό Μαρτζώκης, γράφει, (θ) έπαιζε ένα ώραίο ρόλο στήν κοινωνία: ένθάρ- 
ρυνε, έμψύχωνε, έκανε τόν καθένα νά νομίζη πώς κάτι είναι, κάτι μπορεί νά κάμη 
καί' νά έλπίζη νά αίσιοδοξή. Ό κόσμος μοΰ φαινόταν καλύτερος υστέρα άπό μιά 
όμιλία μου με τόν Μαρτζώκη. Κι ό χαρακτήρας του έπηρέασε άργότερα καί τό 
δικό μου. Κι έγώ ήθελα, προσπαθούσα νά βλέπω μόνο τά καλά τών άλλων, καί 
νά τούς τά λέω. Άλλά ώς ένα βαθμό. Τό έπάγγελμά μου — λόγιος, κριτικός κρι
τής — δέν μ’ άφησε νά όλοκληρωθώ σ’ αύτήν τήν πλευρά. ’Έπειτα μπορεί νά μήν 
είχα καί' τήν άπέραντη καλοσύνη τοΰ Μαρτζώκη».

«Ό Σπυρίδων Μαρίνος ήταν φυσικομαθηματικός... ’Ανέκαθεν άγαποΰσα τά 
Μαθηματικά καί τά Φυσικά. Ό Μαρίνος μ’ έκαμε νά τ’ άγαπήσω περισσότερο' καί 
τόσο πολύ, ώστε ν’ άποφασίσω ϋστερα καί νά τά σπουδάσω...». (7)

Σάν μαθητής τοΰ Γυμνασίου ό Ξενόπουλος δέν περιοριζόταν στά σχολικά 
του βιβλία. Ήταν άληθινός βιβλιοφάγος. "Οταν ή πλούσια βιβλιοθήκη τής μητέ
ρας του δέν τόν ικανοποιούσε πιά άρχισε νά δανείζεται βιβλία κι άπό συμμαθητές 
του. Στήν άρχή διάβαζε άδιακρίτως δ,τι έπεφτε στά χέρια του. ’Έτσι μελέτησε 
μυθιστορήματα τοΰ Σκρίμπ, τοΰ Δουμά, τοΰ Σύη, τοΰ Πονσόν ντέ Τερράϊγ, τοΰ 
Ζαβιέ ντέ Μοντεπέν, τοΰ Ούγκώ. ’Αργότερα περιορίσθηκε σέ μυθιστορήματα έκλε- 
κτών μόνον συγγραφέων, κι άναφέρει τόν Ντωντέ, τόν Ζολά, τόν Μωπασάν, τόν 
Ντίκενς, τόν Τουρκένιεφ, τόν Δοστογιέφσκη. (θ) ’Αργότερα έξ αιτίας τοΰ θεοδ. 
Βελλιανίτη, λογίου πού έζησε στή Ρωσσία, γνώρισε πιό βαθειά τή Ρωσσική λογο
τεχνία. (9 10 11)

Καί τό θέατρο τό πρωτογνώρισε στή Ζάκυνθο, άπό μεταφράσεις καί παρα
στάσεις ιταλικών έργων. <1°) Πιό πολύ δμως έπηρεάστηκε άπό τόν Οίδίποδα Τύ
ραννο καί τήν ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλή. «Είναι άπερίγραπτη ή έντύπωσι πού μοΰ 
έκαμαν τά δυό αύτά άριστουργήματα... Κι ύποθέτω πώς άσυναίσθητα, ή ’Αντιγό
νη είχε μιά μεγάλη ~ έπίδρασι στή λογοτεχνική μου διαμόρφωσι. Τό αίσθημα 
τής συμμετρίας καί τής αρμονίας στή φόρμα, πού προσπάθησα πάντα νά ύπάρχη 
στά έργα μου, πηγάζει άπ’ αύτήν». (11)

Ό Ξενόπουλος δέν περιοριζόταν μόνο στό νά διαβάζη. Πολύ νωρίς άρχισε 
καί νά γράφη. «’Άρχισα νά γράφω έξ απαλών όνύχων. "Ενα διηγηματάκι μέ τόν 
τόσο χαρακτηριστικό καί προφητικό γιά τό συγγραφικό μου μέλλον τίτλο «*Η 
Ρόζα καί οί έρασταί της», τό έγραψα δταν ήμουν στή Β' τοΰ Γυμνασίου. Στήν 
Γ' έγραψα τήν μετ’ άσμάτων κωμωδία «Ό Μπολής», πού μοΰ έστοίχισε καλή τι
μωρία, γιατί σατύριζε έναν καθηγητή. Καί στήν Δ' έγραψα τό μυθιστόρημα «Τά 
θαύματα τοΰ Διαβόλου», πού έτόλμησα μάλιστα καί νά τό στείλω νά τυπωθή στήν

56 57

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



’Αθήνα.... Βλέπετε δμως; από τά μαθητικά θρανία είχα εγκαινιάσει δλα τά είδη 
που έμελλε νά καλλιεργήσω: διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο». (12)

Προτού άκόμα τελειώση τό Γυμνάσιο διάβασε τό βιβλίο τοΰ Μπύχνερ «Δύ- 
ναμις καί ΰλη». Είναι τεράστια ή δύναμι πού περικλείουν οί ιδέες ένός βιβλίου. 
Μπορούν νά οικοδομήσουν ή νά συντρίψουν. Κι αύτό τό τελευταίο συνέβη μέ τό 
βιβλίο του Μπύχνερ στόν Ξενόπουλο, πού ένώ άπό μικρό παιδί διακρινόταν γιά 
τή θρησκευτικότητά του μέχρι του σημείου πού νά θέλη νά γίνη δεσπότης, κατέ
ληξε στήν άθεΐα.

«Ή ύλιστική διδασκαλία τοΰ Γερμανού είχε όλέθρια έπίδρασι στό πνεύμα 
μου καί τή ψυχή μου. ’Ανερμάτιστος, άνίδεος ή τούλάχιστο ήμιμαθής, έχαψα δλα 
έκεϊνα πού έλεγε τό φοβερό του βιβλίο κι έπίστεψα πώς μόνο τό σώμα, σάν ύλη, 
είναι άθάνατο, ένώ ή ψυχή είναι θνητή ! θεός δέν υπάρχει, γιατί κανένας ποτέ 
άστρονόμος, μέ κανένα τηλεσκόπιο δέν τόν είδε... Γκρεμίστηκε μέσα μου τό οικο
δόμημα δλο, κι έκλαψα άπάνω σέ συντρίμια...». <12 13 14)

(12) Γρ. Ξενοπούλου: Σύντομη αύτοβιογραφία. Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1951, σ. 6.
(13) Γρ. Ξενοπούλου: Ή Ζωή μου σάν μυθιστόρημα. Αύτοβιογραφία. Α' τομ. 'Απάντων σ. 132.
(14) "Ενθ. άνωτ. σ. 136.
(15) "Ενθ. άνωτ. σ. 136.
(16) "Ενθ. άνωτ. σ. 261.
(17) "Ενθ. άνωτ. σ. 262.
(18) "Ενθ. άνωτ. σ. 345.

(19) Αύτά τά έγραφε τό 1938. Τήν διδασκαλίαν του Φρόϋντ, έπομένως, τή γνώρισε περί τό 1928.
(20) "Ενθ. άνωτ. σ. 276 κ.έ.
(21) "Ενθ. άνωτ. σ. 277.
(22) "Ενθ. άνωτ. σ. 321.
(23) Α' τόμ. Απάντων σ. 38.

Άπό τήν όδυνηρή φιλοσοφική κρίσι πού πέρασε, καί πού περιγράφει στό 
μυθιστόρημά του «Ό Κοσμάκης», τόν βοήθησε νά απαλλαγή τό βιβλίον τού Φλαμ- 
μαριόν «Ό θεός έν τή φύσει», πού τόν έσωσε μεν άπό τήν άθεΐαν γιά νά τόν κάμη 
δμως πανθεϊστή. (14)

—«Τό δηλητήριο πού είχε μπει μιά φορά μέσα μου, δέν έφευγε τόσο εύκολα. 
Καί χρειάστηκε νά περάσουν χρόνια καί' νά διαβάσω όλάκερη έπιστημονική καί 
φιλοσοφική βιβλιοθήκη, γιά νά ξαναγίνω δπως ήμουν». (15 16>

IV

Μ’ αύτή τήν προπαιδεία έρχεται τό 1883 στήν ’Αθήνα γιά άνώτερες σπου
δές. Σπουδάζει φυσικομαθηματικά, άλλ’ άπό ύπερβολική φιλομάθεια παρακολου
θεί καί φιλολογικά μαθήματα καθώς καί φυσιολογία.

Στήν ’Αθήνα δέχτηκε ώρισμένες άλλες έπιδράσεις πού έπηρέασαν βασικά 
τήν έξέλιξι τού έργου του. Συνεδέθη μέ μιά παρέα σοσιαλιστών καί θετικιστών 
φιλοσόφων, άπό τούς όποιους μυήθηκε στή φιλοσοφία τού Κόντ κι έστράφη όρι- 
στικά πλέον πρός τόν ρεαλισμό.

«θετικιστής έμεινα κατάβαθα γιά πάντα. Ή φιλοσοφία τού Κόντ έπηρέασε 
καί τό έργο μου, πού άπό τότε έγινε πιό ρεαλιστικό καί πιό θετικό». (16)

Άπό τήν παρέα αύτή τών σοσιαλιστών είναι έμπνευσμένο τό έργο, πού 
θεωρεί σάν τό σπουδαιότερο του, τό «Πλούσιοι καί φτωχοί», πού είναι καί μιά ίστο
ρία τών πρώτων σοσιαλιστών στήν Ελλάδα. (17 18)

Ό ρεαλισμός, άνάλογα μέ τά θέματα πού πραγματεύεται, παίρνει πολλές 
μορφές. "Οταν άπεικονίζη τή ζωή τής ύπαίθρου γίνεται ήθογραφία, δταν ρίχνη 
τό βάρος στήν άνάλυσι ψυχικών καταστάσεων μάς δίδει τό ψυχολογικό πεζογρά
φημα, κι δταν άναπαριστά τή ζωή τής κοινωνίας έχομε τό κοινωνικό πεζογράφημα.

Καί τίς τρεις αύτές τάσεις τίς συναντούμε τόσο στά διηγήματα καί μυθι
στορήματα δσο καί στό θεατρικό έργο τού Ξενοπούλου.

Ό Ξενόπουλος δμως δέ στάθηκε στή κλασσική μορφή τού ρεαλισμού, άλλ’ 
έζήτησε νά μιμηθή, κατ’ έπίδρασι κυρίως τού Ζολά, τήν ύπερβολή τού ρεαλισμού, 
πού είναι γνωστή σά νατουραλισμός, καί δίδει έμφασι στά άνθρώπινα έλαττώματα 
καί τίς ζωικές κυρίως έκδηλώσεις τού άνθρώπου.

«"Οταν πρωτάρχισα νά γράφω, όμολογεί, (1θ> ό νατουραλισμός έπικρατού- 
σε, διάβασα τίς θεωρίες αύτής τής Σχολής, καί πείστηκα πώς ό συγγραφέας έχει 

τό δικαίωμα νά παρουσιάζει δ,τι συμβαίνει στή ζωή κι δ,τι κι άν είναι. Άργότερον 
δταν έφθασα μονάχος μου, πριν διαβάσω τόν Φρόϋντ — μόλις είναι δέκα χρόνια 
πού τόν γνωρίζω (19 20 21 22 23> — σέ μιά θεωρία άνάλογη καί σχημάτισα τήν πεποίθησι 
πώς ή σεξουαλική είναι ή κυριώτερη ζωή τού άνθρώπου, αύτή προπάντων μ’ άπα- 
σχολούσε καί στά ψυχικά μου~ μυθιστορήματα». Πολύ λίγο δμως κατενόησε ό Ξε
νόπουλος τήν διδασκαλίαν τού Freud. Διότι παρουσιάζει συνήθως ώς έκδηλώσεις 
τής συνειδητής ζωής τά δσα ό Freud θεωρεί δτι είναι κρυμμένα στό βάθος τού 
άσυνειδήτου καί δέν έκδηλώνονται ποτέ στό συνειδητόν παρά μεταμφιεσμένα. Κλασ
σικό παράδειγμα είναι τό θεατρικό του έργο «Άνιέζα», στό όποιο ό παππούς έμπο- 
δίζει τήν έγγονή του άπό τού νά άγαπήση καί παντρευτή έξ αιτίας τής δικής του έ- 
ρωτικής στοργής.

Μεγάλην έπίδρασι δέχτηκε ό Ξενόπουλος κι άπό τόν Γιάννη Ψυχάρη. "Οταν 
τό 1888 κυκλοφόρησε τό «Ταξίδι», ό γλωσσικός άγώνας παίρνει μιά όξύτερη δια
μάχη πού γίνεται άποφασιστική γιά τήν τροπή πού θά πάρη ή νεοελληνική γλώσσα. 
Ό Ξενόπουλος, πού ώς τότε έγραφε μόνο στήν καθαρεύουσα, γίνεται όπαδός τού 
Ψυχάρη.

«Φυσικά, γράφει, έγινα ψυχαριστής χωρίς τήν παραμικρή έπιφύλαξι. Στό 
τυπικό μέρος τούλάχιστο, στή γραμματική, παραδεχόμουν σαν εύαγγέλιο δλα δσα 
δίδασκε ό Ψυχάρης, καί μόνο στό λεξιλόγιο κρατούσα τήν έλευθερία μου... Μετά 
τό «Ταξίδι» έγραψα στή Δημοτική δυό-τρία μικρά διηγήματα καί τήν Άδελ- 
φούλα μου». (20)

’Αλλ’ ένώ στήν άρχή άκολούθησε τά άκρα στό γλωσσικό ζήτημα, κι άντι- 
τάχθηκε μάλιστα στή γνώμη τοΰ Βικέλα πού ύποστήριζε τή μέση όδό, <21 ) άργό- 
τερα καταπολέμησε τίς άκρότητες τοΰ ψυχαρισμού (22) καί προσπάθησε νά δια- 
μορφώση μιά πανελλήνια δημοτική.

’Επηρεασμένος δμως άπό τήν άρχή πώς δέν έπρεπε οί άναγνώστες νά κα
ταβάλλουν καί τήν παραμικρότερη προσπάθεια γιά τήν κατανόησι τών νοημάτων, 
ή γλωσσική του διατύπωσι παρέμεινε πάντα άναλυτική καί στό λεξιλόγιό του 
άπέφυγε κάθε τύπο πού ήταν δυνατό νά ξενίση τόν κοινόν άναγνώστη.

V

Ό Ξενόπουλος είναι τό μοναδικό παράδειγμα στά Νεοελληνικά Γράμματα 
πού δέν έξάσκησε κανένα άλλο έπάγγελμα κι έζησε άποκλειστικά άπό τή λογο
τεχνική του παραγωγή. Σέ περισσότερους άπό 100 τόμους συμποσοΰνται τά έργα 
του.

«Υπάρχουν συγγραφείς πού γράφουν λίγα, ύπάρχουν κι άλλοι πού γράφουν 
πολλά. ’Ανήκω έκ γενετής στούς δεύτερους... Γι’ αύτό καί μπόρεσα νά ζήσω μέ 
τήν πένα μου χωρίς νά κάμω άλλη δουλειά...

»Κι άν δέ θά μπορούσα ποτέ νά ζήσω μέ τήν πένα μου, θά ζητούσα κι έγώ 
μιά θέσι, πού, σάς βεβαιώνω, θά μοΰ τήν έδιναν πρόθυμα, καί θά γινόμουν γραμ
ματέας σάν τόν Παλαμά ή τμηματάρχης σάν τόν Δροσίνη...». (23)

Εκτός άπό τίς δεκάδες τών διηγημάτων, μυθιστορημάτων καί θεατρικών 
του έργων, ό Ξενόπουλος έγραψε καί πλήθος άλλων μελετών καί χρονογραφημά
των. Συνεργάσθηκε μέ δλες τίς ’Εφημερίδες καί τά περιοδικά τής έποχής του, 
διετέλεσε άρχισυντάκτης τοΰ περιοδικού Εστία καί τής Διαπλάσεως τών Παίδων. 
ύπήρξε δέ ό Ιδρυτής κι ό πρώτος διευθυντής τοΰ περιοδικού Νέα Εστία, πού έξα- 
κολουθεί άκόμα νά άποτελή τό έπίκεντρο τής μελέτης καί προβολής τής λογοτε
χνικής κινήσεως στόν Ελληνισμό.

'Η πολυγραφία δμως του Ξενοπούλου είχε καί τά μειονεκτήματά της. Ύπο- 
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χρεωμένος γιά οικονομικούς λόγους νά γράφη αδιάκοπα, δέν μπορούσε νά δου- 
λεύη βαθύτερα δσα έδιδε στήν κυκλοφορία.

Άπό τά έργα του λείπει αύτό πού λέμε «βάθος». Λείπει ή έξέτασι τών με
γάλων συγχρόνων του προβλημάτων. 'Η λογοτεχνική του παραγωγή είναι μιά φω
τογραφική άπεικόνισι τής ζωής, κι Ιδιαίτερα τοΰ αισθηματικού άνθρώπου, μιά 
άπεικόνισι που σέ έλκύει καί τή θαυμάζεις γιά τήν ωραιότητα τής λεπτομερειακής 
περιγραφής καί τή γλαφυρότητα του ύφους, ^άλλ’ άπό τήν όποια λείπει ό φιλο
σοφικός στοχασμός κι ή βαθύτερη θεώρησι τών αιώνιων προβλημάτων του άνθρώ
που. Ενας έρωτισμός διακατέχει πέρα ώς πέρα τόσο τά μυθιστορήματα δσο καί 
τά θεατρικά του έργα.

Φυσικά ή ρηχότης αύτή τοΰ Ξενοπούλου δέν πρέπει ν’ άποδοθή μόνο στήν 
πολυγραφία του. ’Οφείλεται καί στις νατουραλιστικές του άντιλήψεις, δσο καί 
στή βαθύτερή του έπιθυμία νά κυκλοφορούν τά έργα του δσο τό δυνατό σέ πιό 
πλατειές μάζες καί νά έχη τήν άγάπη τού κοινού.

Στόν πρόλογον τής πρώτης σειράς τών Διηγημάτων του (24) διατυπώνει τό 
ρητό «Ισχύς μου ή άγάπη τού κοινού», κι αύτό έπεδίωξε μέ κάθε τρόπο νά άκο- 
λουθήση στήν τέχνη του, έστω κι άν τούτο γινόταν σέ βάρος τής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας.

"Οταν τόν Ιούλιο τού ^904, γιά παράδειγμα, πρωτοπαίχτηκε χωρίς μεγάλη 
έπιτυχία «Τό Μυστικό τής Κοντέσσας Βαλέραινας», δ Ξενόπουλος άπέδωσε τήν 
άποτυχία στό «ύψηλό έπίπεδο» τού έργου, πού άποφασίζει νά κατεβάση.

«'Η σχετική αύτή άποτυχία τού καλύτερου, τού άνώτερου μ’ έκαμε τότε νά 
σκεφθώ πολύ... Προκαλοΰσα τό κοινό μ’ έργα βαρύτερα άπό κείνα πού θά μπο
ρούσε, κακοσυνειθισμένο ώς τότε, δχι νά τά καταλαβαίνη — Δόξα σοι ό θεός, ποτέ 
μου δέν έγραψα άκατάληπτα — παρά νά τά αισθάνεται καί νά τάγαπά...

»'Η Τέχνη, κάθε Τέχνη, μέσ’ στήν ούσία της έχει καί τό κοινωνικό νά πούμε 
στοιχείο κι ό τεχνίτης, κάθε τεχνίτης, πού μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, δέν κα
τορθώνει νά «έπικοινωνή» μέ τό έκλεκτότερο Κοινό τής έποχής του, κάνει έργο 
άνώφελο, άγονο, άκαρπο... γι’ αύτό δταν βλέπη πώς δέν συνεννοείται καλά μέ 
τό Κοινό του, πρέπει νά χαμηλώση λίγο κι ό ίδιος, ώς έκεί πού χρειάζεται γιά 
νά τό φθάση καί νά τό σηκώση...». (25)

Καί δυστυχώς ό Ξενόπουλος κατέβη περισσότερο άπ’ δσο έπρεπε. Τήν Τέ
χνην ήθελε νά τήν κάμη μέσο γιά διασκέδασι τού κοινού.

«Γιατί κι έγώ, σάν τόν Ζακυνθινόν Γουζέλη, τόν ποιητήν τού «Χάση», έγρα
ψα, γράφω καί θά γράψω μόνο πρός ξεφάντωσιν τών φίλων. Αύτή είναι ή τέχνη 
μου, ή αισθητική μου, ή νά πώ καλύτερα ή φύσις μου, ή ιδιοσυγκρασία μου. Ό 
μόνος τρόπος γιά νά γράψη κανένας καλά έργα, κι άριστουργήματα άκόμα, μού 
φαίνεται πώς είν’ αύτός». (26)

VI

Γιά τούς λόγους τούτους πολλές διατυπώθηκαν γιά τό έργο του έπικρίσεις, 
μερικές δίκαια, άλλες δμως άπό φθόνο κι άλλες πάλι άπό άγνοια τοΰ πραγματι
κού του έργου. (27) Εναντίον τών έπικρίσεων τούτων ό Ξενόπουλος διεξάγει έντο
νον άγώνα, σέ τρόπο, πού πολλές φορές μάς παρουσιάζεται σάν πολύ έγωϊστής 
καί φιλόδοξος.

Είναι γνωστό γιά παράδειγμα πώς δταν τό 1918 δέν τοΰ άπονεμήθη τό 
«’Εθνικό ’Αριστείο Γραμμάτων καί Τεχνών», πράγμα πού θεωρούσε βέβαιο, κήρυξε 

τήν περίφημη «άπεργία» του άπό τό γράψιμο, κι άργότερα τύπωσε τήν «Κωμωδία 
τού ’Αριστείου», πού είχε σάν άποτέλεσμα καί τήν κατάργησί του. (28)

Ό Ξενόπουλος άγαπούσε τις τιμές κι άγωνιζόταν σκληρά νά τις παίρνη. 
'Η φιλοπρωτία του δμως αύτή δέν ήταν άπλή έκδήλωσι έγωϊσμού. Ήταν μιά έσω- 
τερική άνάγκη πού τοΰ τήν έπέβαλε τό βασικό ένστικτο τοΰ άνθρώπου νά όπερα- 
σπίζη τή ζωή του. Γιατί μέ τήν άνοδό του, μέ τήν βράβευσί του ή τήν είσοδό του 
στήν ’Ακαδημία, ζητούσε νά ύπερασπίση τό έργο του, μέσα στό όποιο είχε προε
κτείνει τήν ίδια τή ζωή του.

Ή φιλοπρωτία ήταν τό ένα άπό τά μέσα άμύνης πού χρησιμοποιούσε. Τά 
άλλα ήταν ή άπ’ εύθείας άπάντησι στούς έπικριτές του άπό τή μιά κι οί δικές του 
οί κριτικές άπό τήν άλλη.

Καμμιά έπίκρισι δέν άφηνε άναπάντητη. Πολλές φορές δμως οί θέσεις πού 
έπαιρνε στις άπαντήσεις του έρχονταν σέ άντίφασι μέ άλλες ιδέες καί πεποιθή
σεις του, πράγμα πού φανερώνει πώς ζητεί νά άποκρύψη, είτε συνειδητά είτε άσυ- 
νείδητα, τούς βαθύτερους σκοπούς του.

'Υπερασπίζοντας, γιά παράδειγμα, τήν ύπερτροφική σεξουαλικότητα πού πα
ρουσιάζουν τά έργα του, γράφει τά εξής στόν πρόλογο του βιβλίου του «Ό Κα
τήφορος». (29)

«Ό Κατήφορος, καθώς καί δλα μου τά ρεαλιστικά έργα, έχουν βάσιν άπο- 
λύτως ήθικήν, γράφονται μέ τόν άποκλειστικόν σκοπόν μιας κοινωνικής ή άτομικής 
άνατομίας, άποβλέπουν είς μίαν ήθικοποίησιν καί, άν παρουσιάζουν κάποια γυμνά, 
τό κάμνουν πάντοτε χωρίς νά ύπερβαίνουν έν δριον εύπρεπείας — άπαραίτητον 
νομίζω καί είς τήν ρεαλιστικωτέραν τέχνην — καί πρό πάντων δέν έχουν ήδονιστι- 
κάς, ήδυπαθείς περιγραφάς. Τό γυμνόν, τό κακόν ή τό αισχρόν πού έμφανίζεται 
ύπ’ αύτούς τούς δρους, δέν γαργαλίζει. ’Απεναντίας κινεί τήν βδελυγμίαν τοΰ άνα- 
γνώστου καί τήν άποστροφήν. Όμιλώ μέ τήν έλευθεροστομίαν ένός άνατόμου, ένός 
ιατρού, ένός παιδαγωγού...».

Οί άπόψεις αύτές τού Ξενοπούλου, πού θίγουν τό σοβαρό θέμα τών σχέ
σεων τής ’Ηθικής καί τής Τέχνης, έρχονται σέ άντίφασι μέ δσα ό ίδιος λέγει σ’ ένα 
άρθρο του μέ τίτλον «Τό άνωφελές». (3°)

«"Οποιος φαντάζεται δτι ή Τέχνη, οίαδήποτε Τέχνη, είναι θεραπαινίς, ύπη- 
ρέτις σκοπών άλλων, αύτός δέν εννοεί άπό Τέχνην!... 'Η Τέχνη δέν είναι ούτε 
γραμματική, ούτε ιστορία, ούτε κατήχησις, ούτε ήθική. Δέν χρησιμεύει καί δέν 
πρέπει νά χρησιμεύη είς τίποτε. Κάτι τό άπολύτως καί τελείως άνωφελές, καί 
διά τήν ιδιότητά του αύτήν, θαυμαστόν, έξοχον, μοναδικόν, — άναγκαιότατον».

Οί τελευταίες αύτές άπόψεις, πού διατυπώθηκαν φυσικά καί άβίαστα χωρίς 
νά τόν άναγκάζη κανένας άποτελοΰν άναπόσπαστο μέρος τοΰ καλλιτεχνικού του 
πιστεύω. Προσπαθώντας δμως νά δικαιολογήση τόν ερωτισμόν, πού άποτελεί τό 
μοναδικόν πλαίσιον υέσα στό όποιον κινούνται οί ήρωές του, ισχυρίζεται πώς άπο- 
βλέπει στήν ήθικοποιησι τής κοινωνίας. Υποτάσσει, δηλαδή, τό έργο σ’ ένα σκοπό. 
Γι’ αύτό κι ή δικαιολογία του ό,τιδήποτε άλλο είναι δυνατό νά μάς κάμη νά ύπο- 
θέσουμε εκτός άπό έκείνο πού ζητεί νά ύποστηρίξη.

Τό άλλο μέσο πού μεταχειρίζεται γιά νά ύπερασπίζη τό έργο του είναι οί 
κριτικές του. Σ’ ένα προσωπικό γράμμα ήμερ. 9)4)1943, πού τό δημοσιεύει ό 
Γιάννης Χατζίνης στά ‘Ελληνικά του Κείμενα (31> άναφέρει τά έξής:

(24) Γρ. Ξενοπούλου: Διηγήματα. Σειρά πρώτη, Άθήναι 1901.
(25) Γρ. Ξενοπούλου: Προλεγόμενα στήν «Κοντέσσα Βαλέραινα» “Εκδ. Β' Άθήναι, 1928. Άνα. 

δημοσίευσι άποσπάσματος στόν 27 τόμο τής Βασικής Βιβλιοθήκης σ. 212 κ.έ.
(26) Γρ. Ξενοπούλου: Ή Ζωή μου σάν μυθιστόρημα. Αύτοβιογραφία. ”Ενθ. άνωτ. σ. 315.
(27) ’Ένθ. άνωτ. σ. 344 κ.έ.

«’Έλαβα προχτές τό πάντα καλό, τό πάντα φιλικό γράμμα σου καί σ’ εύχα- 
ριστώ. θά σού άπαντήσω μέ μιά έξομολόγησι. Κάνοντας κριτική, ύπερασπίζομαι 
λιγάκι — δέ λέω πώς είναι ό μόνος μου σκοπός — τήν τέχνη μου, τήν τεχνοτροπία 
μου, τό είδος μου...».

(28) “Ενθ. άνωτ. σ. 358 κ.έ.
(29) Γρ. Ξενοπούλου: Ό Κατήφορος, Άθήναι 1928.
(30) Βασική Βιβλιοθήκη Άρ. 27 σ. 216 κ.έ.
(31) Γιάννη Χατζίνη: ‘Ελληνικά Κείμενα, σ. 159.

60 61

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κι ό λόγος πού τό έκαμνε ήταν γιατί ή τέχνη του, ή τεχνοτροπία του ήταν 
ό γνήσιος έαυτός του.

VII

Παρά τά μειονεκτήματα πού παρουσιάζει τό καλλιτεχνικό του έργο, έν τού- 
τοις ό Ξενόπουλος κατέχει μιά ξεχωριστή θέσι στήν νεοελληνική λογοτεχνία καί 
στά Ελληνικά Γράμματα γενικώτερα. Γιατί' ύπήρξε ένας θεμελιωτής, ένας όδηγός 
κι ένας δάσκαλος.

Ό Ξενόπουλος θά παραμείνη ένας όδηγός στήν τεχνική τόσο τοΰ διηγή
ματος καί του μυθιστορήματος δσο καί τοΰ δράματος καί τής κρμικής.

Τά διηγηματά του σφίζουν άπό ζωή καί κίνησι. Διακρίνονται γιά τήν γορ- 
γότητα, τήν αρχιτεκτονική τους οικονομία, τή φυσικότητα τής άφηγήσεως καί τή 
δύναμι τής περιγραφής. Διακοσμούνται μέ ζωηρές εικόνες καί περιέχουν βαθειές 
ψυχολογικές άναλύσεις τών χαρακτήρων.

Άλλ’ έάν τό είδος τούτο τοΰ λόγου τό καλλιέργησαν έξ ϊσου έπιτυχώς καί 
τήν ίδιαν περίπου έποχήν ό Βιζυηνός, ό Παπαδιαμάντης κι ό Καρκαβίτσας, στόν 
Ξενόπουλον δμως άνήκει ή άποκλειστική τιμή τοΰ θεμελιωτοΰ τοΰ ψυχολογικού, 
τοΰ άστικοΰ και τοΰ κοινωνικού μυθιστορήματος στήν Ελλάδα, σ’ έποχή πού κυ
ριαρχικόν είδος στήν πεζογραφία ήταν ή ήθογραφία.

«‘Η πόλη, ό κόσμος ήταν ή ζωή μου... Γι’ αύτό κι δλα μου τά έργα είναι 
αστικά. ’Ελάχιστα άγροτικά, χωριάτικα, έγραψα στή ζωή μου. Κι δμως αύτά ήταν 
τής μόδας δταν άρχισα τό στάδιό μου.

»Είπα πώς είμαι ό πρώτος πού μετέφερα τό έλληνικό διήγημα άπό τήν έξο
χή στήν πόλη. Αλλά κι αύτό πάλι τό «πρώτο», δπως καί τάλλα, δέν τδκανα μέ 
σκοπό. "Ετσι έτυχε νά είναι ή ζωή μου, ή ιδιοσυγκρασία μου, ό χαρακτήρας 
μου». <32)

(32) Γρ. Ξενοπούλου: *Η ζωή μου σάν μυθιστόρημα... ”Ενθ. άνωτ. σ. 253.
(33) Γ. I. Φουσάρα: ‘Ο θεατρικός κριτικός. Νέα ‘Εστία, Χριστούγεννα 1951 σ. 153.

(34) Γρ. Ξενοπούλου: *Η διασκεδαστική Τέχνη. Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1951 σ. 121. Πρωτοδη. 
μοσιεύτηκε στό περ. «'Ελληνικά Φύλλα» 1935.

(35) Κατ. I. Παπά: ‘Ο Παιδαγωγός. "Ενθ. άνωτ. σ. 158.
(36) Γρ. Ξενοπούλου: *Η Ζωή μου σάν μυθιστόρημα, ενθ. άνωτ. σ. 298.
(37) Μ. Πλωρίτη: Ξενόπουλος, “Ετος 1960. Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1951 σ. 116.

Ό Ξενόπουλος είναι έπίσης ό αναμορφωτής τοΰ έλληνικοΰ θεάτρου. Μέ τό 
έργο του ό «Ψυχοπατέρας», πού πρωτοπαίχτηκε τό 1895 έγινε ό θεμελιωτής τοΰ 
ρεαλιστικού καί κοινωνικού δράματος στήν Ελλάδα κι άνοιξε καινούργιο δρόμο 
γιά τούς θεατρικούς συγγραφείς, πού καταπιάνονταν ώς τότε μέ τά κωμειδύλλια 
ή τάς «μετά ασμάτων κωμωδίας».

Τά θεατρικά του έργα, παρά τήν ισχνότητα τών ύποθέσεών των, θά παρα
μένουν πάντα ύποδείγματα γιά όποιονδήποτε θέλει νά μελετήση τήν σκηνικήν οικο
νομία καί τήν τεχνική.

Όδηγός θά παραμείνη ό Ξενόπουλος καί όσον άφορά τήν κριτική. Στό είδος 
τούτο τοΰ λόγου, πού στήν Ελλάδα δέν είχε παράδοσι καί οί καλλιεργηταί του 
καταδίκαζαν ό,τιδήποτε δέν συμφωνούσε μέ τίς γλωσσικές ή τίς πολιτικές τους 
ιδέες, ή προερχόταν άπό πρόσωπα πού δέν συμπαθούσαν, ό Ξενόπουλος έφαρμόζει 
καί διακηρύττει τήν άρχή πώς:

«Ύπό οίονδήποτε γλωσσικόν τύπον καί μέ οίανδήποτε όρθογραφίαν, έν έργον 
ή μπορεί νά είναι άριστούργημα ή νά μή άξίζη τίποτε· δτι είς τήν αισθητικήν πρώτα 
πρέπει νά έξετάζεται ή τέχνη, δηλαδή ή ώραιότης τών έργων, κι έπειτα ή κοινω
νική των σημασία ή ή πολιτική των ιδέα...

»Γύρω είς κάθε τέχνην καί εις κάθε έργον τέχνης, ύπάρχει τό πεπερασμένον, 
τό σχετικόν, ό συρμός, ή κοινωνική τάσις, καί άπό μέσα — δταν ύπάρχη — τό 
άπόλυτον καί' τό αιώνιον. Ποτέ καί διά κανένα λόγον δέν θά δώσωμεν σημασίαν 
μεγαλειτέραν είς τό γύρωθεν καί τό έξωθεν παρά είς τό έσωθεν». <33>

Περισσότερο δμως κι άπό τό διήγημα καί τό μυθιστόρημα, τό θέατρο καί 
τήν κριτική, τή μεγαλύτερη δόξα θά τήν έχη ό Ξενόπουλος άπό τή συμβολή του 
στή θεμελίωσι τής πανελλήνιας δημοτικής γλώσσης καί τό μεγάλο παιδαγωγικό 
του έργο. Γιατί ήταν ένας άληθινός δάσκαλος.

«Δέν έκαμα δάσκαλος σέ σχολείο, διδάσκω δμως καί διδάσκομαι, σαράντα 
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τώρα χρόνια, σ’ ένα σχολείο άλλου είδους, μεγαλύτερο άπό κάθε άλλο. Είμαι 
άρχισυντάκτης στή «Διάπλασι τών Παίδων». (34>

«Ό Ξενόπουλος», γράφει νεώτερος μελετητής, (35> «κατώρθωσε νά δώση 
στά Ελληνόπουλα γραφτό λόγο. Τά Σχολειά μας ούτε σήμερα άκόμα δέν μπορούν 
νά καυχηθοΰν πώς τό πετυχαίνουν.

»Κι ένώ οί άλλοι έγραφαν πύρινα άρθρα γιά τό ποιά γλώσσα πρέπει νά 
έπικρατήση, ήσυχα καί άθόρυβα ό Ξενόπουλος μέ άκατάβλητη έπιμονή, σωστή 
παλληκαριά, έγραφε τά άπειρα βιβλία του καί πολυδιάβαστος, δπως ήτανε, βοή
θησε νάπλωθή σέ δλο τόν έλληνισμό καί νά έπικρατήση όριστικά ή δημοτική τής 
’Αθήνας, καί νά γίνη πανελλήνια. Στόν Ξενόπουλο τό χρωστάμε αύτό!»

Άπό τό 1896 ώς τό 1945 ήταν ό άγαπητός φίλος καί σύμβουλος τών παι
διών, πού τά έμόρφωνε στό ήθος, τούς ένέπνεε τήν άγάπη στό βιβλίο καί τούς 
δίδασκε τό γραπτό λόγο, δσο κανένας άλλος δάσκαλος.

ΟΙ ’Αθηναϊκές έπιστολές του είδικώτερα, πού τίς ύπέγραφε μέ τό στερεό
τυπο «Σάς άσπάζομαι, Φαίδων» θά παραμείνουν ύπόδειγμα παιδικού μορφωτικού 
αναγνώσματος. Κι αύτό μόνο τό έργο του είναι άρκετό γιά νά τοΰ δώση ξεχω
ριστή θέσι στά Ελληνικά Γράμματα.

"Ενας παλιός του συμφοιτητής, ό ’Ακαδημαϊκός Κ. Μαλτέζος, είπε στόν Ξε- 
νόπουλο δταν τόν έξέλεξαν ’Ακαδημαϊκό τό 1931: «Σέ ψήφισα μόνο γιά τίς Αθη
ναϊκές έπιστολές σου, πού τίς διάβαζα μέ τά παιδιά μου». <3θ)

Τό έργο του δμως σάν παιδαγωγού δέν περιορίζεται μόνο στούς 50 τόμους 
τής Διαπλάσεως· έπεκτείνεται .καί σέ πολλά σχολικά βιβλία, πού έπανειλημμένα 
ένεκρίθηκαν σάν άναγνωστικά διαφόρων τάξεων τοΰ Δημοτικού Σχολείου, σέ δυό 
τόμους παιδικού θεάτρου καί σέ πολλά παιδικά διηγήματα καί μυθιστορήματα, 
μέ τά όποια έγινε ούσιαστικά ό Ιδρυτής τής Παιδικής Λογοτεχνίας στήν ‘Ελλάδα.

νπι
Κάποτε ό Φώτος Πολίτης είπε γιά τόν Ξενόπουλο: «Ό Ξενόπουλος έργα 

έχει, Έργο δέν έχει». Στή βαρειά αύτή έπίκρισι ό Ξενόπουλος άπάντησε:
«Κι δμως πιό κοντά στήν άλήθεια θά βρισκόταν κάποιος πού θά τό άναπο- 

δογύριζε: ’Έργα δέν έχει, ’Έργο έχει». Πραγματικώς έργο μου είναι ή έπίδρασι 
πού είχαν καί τά άποτελέσματα πού έφεραν μερικά άπό τά έργα μου, πού, δπως 
κι δλα μου τάλλα, αύτά καθ’ έαυτά, μπορεί νά μήν είναι τέλεια, οϋτε σπουδαία 
κι άσφαλώς οΰτε μεγάλα». <37)

Αύτό άκριβώς είναι τό άθάνατο «’Έργο» τοΰ Γρηγορίου Ξενοπούλου. "Οτι 
έπηρέασε τήν έποχή του, άνοιξε καινούργιους δρόμους στή λογοτεχνία, ένέπνευσε 
στούς νεώτερους τήν άγάπη πρός τά γράμματα, έδημιούργησε παράδοσι κι δταν 
τόν Γεννάρη τοΰ 1951 έφευγεν άπό τή ζωήν αύτή, όλόκληρος ό πνευματικός κόσμος 
τής Ελλάδος τόν άποχαιρετοΰσε σάν έναν όδηγόν κι ένα δάσκαλο.

ΜΙΧΑΗΛ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
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1. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
α) Εισαγωγή - γενικός χαρακτηρισμός.

Ό εικοστός αϊών εμφανίζεται ώς αίών κοσμογονίας του πνεύματος. ΕΚ 
τήν Φυσικήν ό ’Άϊνσταϊν, είς τήν Κοινωνιολογίαν καί Ιστορίαν ό Μάρξ καί 
είς τήν Ψυχολογίαν ό Φροϋντ φέρουν άλλαγάς αί όποϊαι οδηγούν είς τήν 
σύνθεσιν ενός νέου κοσμοειδώλου καί μιας νέας βιοθεωρίας. Είς τήν πραγ
ματικότητα όμως, εκτός ίσως τής περιπτώσεως τής Φυσικής, δέν πρόκει
ται περί τόσων νέων συλλήψεων καί ιδεών, είς τόν πυρήνα των τουλάχιστον. 
"Ηδη κατά τήν αρχαιότητα ή Σοφιστική έδωσεν αναλύσεις τής κοινωνίας 
καί τής ψυχής, αί όποϊαι δέν απέχουν πολύ άπό τόν Μαρξισμόν καί τόν Φροϋ- 
δισμόν. Είς τό Α' Βιβλίον τής Πολιτείας τοΰ Πλάτωνος ό Σοφιστής Θρασύ- 
μαχος επιχειρεί μίαν άνάλυσιν τοΰ κοινωνικού φαινομένου τόσον ώμήν ώστε 
Θά τήν έζήλευεν ό Μάρξ. Μέ τόν Μαρξισμόν καί Φροϋδισμόν ώς βάσεις 
καί μέ συνεπίκουρον τήν φυσικήν έπλάσθησαν κοσμοθεωρίαι τόσον άπλαϊ 
καί λογικοφανεϊς ώστε εύκόλως ευρον άπήχησιν είς τά λαϊκά στρώματα τοΰ 
πνεύματος.

Είς τήν δημιουργίαν τής πνευματικής φυσιογνωμίας τοΰ 20οΰ αίώνος 
συμβάλλει καί ό Νίτσε. Κοινόν μέ τόν Μάρξ καί τόν Φροϋντ έχει ό Νίτσε 
τήν θέλησιν νά άπογυμνώση τόν άνθρωπον άπό τά παραδεδομένα ιδεώδη 
καί τάς αξίας. Καί αύτός προσπαθεί, όπως οί άλλοι, νά άποκαλύψη, νά «ξε- 
μασκαρέψη» τήν πραγματικότητα. Καί οί τρεις, καθένας μέ τόν ίδικόν του 
τρόπον, προσπαθοΰν νά καταδείξουν τό πνεΰμα ώς τι τό συμβατικόν καί ώς 
έπιφαινόμενον ή πραγματικότης διά τόν Μάρξ είναι ή ύλη, διά τόν άνθρω
πον μάλιστα ύπό τήν μορφήν τώ ν οίκονομικών σχέσεων, διά τόν Φροϋντ 
ή γενετήσιος όρμή, καί διά τόν Νίτσε ή όρμή πρός δύναμιν καί επιβολήν.

Ό χαλασμός τών παραδεδομένων άξιών επιφέρει κατά τόν εικοστόν 
αίώνα τόν μηδενισμόν. Είς τήν γένεσιν τοΰ μηδενισμού συμβάλλει καί τό 
όδυνηρότατον βίωμα τής καταστροφής τήν όποιαν έδοκίμασεν ή Εύρώπη 
κατά τόν Α! καί Β! Παγκόσμιον Πόλεμον. Ή ρίζα όμως τοΰ μηδενισμού φθάνει 
βαθύτερα είς τήν ιστορίαν τού Εύρωπαϊκού πνεύματος : είς τήν ριζοσπαστι- 
κοποίησιν τοΰ λόγου. Ό Νίτσε είς τό έργον του ή «θέλησις πρός δύναμιν» 
άνέλυσεν βαθέως τόν Εύρωπαϊκόν μηδενισμόν· τήν ρίζαν του διαβλέπει 
είς τήν ορμήν τού Χριστιανισμού πρός ειλικρίνειαν· αύτή ή όρμή ύπεραναπτυσ- 
σομένη στρέφεται κατά τοΰ ίδιου τοΰ Χριστιανισμού τόν όποιον ύποσκάπτει 
καί κρημνίζει. ‘Η πτώσις τοΰ Χριστιανισμού συνεπάγεται τόν μηδενισμόν, 
διότι είς τήν θέσιν τών Χριστιανικών άξιών μένει ένα κενόν.

"Οτι είς τήν Εύρώπην καί άλλοΰ έπεκράτησεν έν είδος μηδενισμού κατα
φαίνεται άπό μερικά συμπτώματα : τήν μαζικοποίησιν τών άνθρώπων, 
τήν έπικράτησιν τών ζωικών ορμών είς τόν άνθρωπον καί τής καταστροφικής 
μανίας· τά γνωρίσματα αύτά είναι σημεία τών καιρών τού μηδενισμού, τά 

όποια άνεφάνησαν είς διαφόρους περιόδους παρακμής ή κρίσεως (μεταβατικής) 
τής άνθρωπότητος. Σήμερον παρ’ όλην τήν οξύτητα τών συμπτωμάτων 
τοΰ μηδενισμού, πιστεύομεν ότι πρόκειται περί μεταβατικής κρίσεως καί ούχί 
περί παρακμής, διότι μέσα άπό τόν χαλασμόν τό πνεΰμα ήγωνίσθη καί άγω- 
νίζεται νά διάνοιξη ένα δρόμον. Πράγματι ή ύπαρξιακή φιλοσοφία, ή όποια, 
ώς πιστεύομεν, άποτελεϊ τό σημαντικώτατον πνευματικόν κίνημα τής εποχής 
μας, διανοίγει μιάν διέξοδον, όχι όμως μίαν διέξοδον φυγής άλλά διέξοδον 
πρός μίαν κατά μέτωπον άναμέτρησιν πρός τόν μηδενισμόν.

Παρά τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν τό άλλο σημαντικόν κίνημα είς τήν 
σύγχρονον φιλοσοφίαν είναι ή ’Οντολογία. Τούς όρους οί όποιοι συνετέλεσαν 
είς τήν άναγέννησιν τής ’Οντολογίας θά άναφέρωμεν πάρα κάτω, όταν θά 
δώσωμεν τάς κυρίας γραμμάς τής σημερινής ’Οντολογίας.

Πριν προχωρήσωμεν είς τήν σύντομον έκθεσιν τών φιλοσοφικών κατευ
θύνσεων τοΰ παρόντος, περί τών όποιων θά πραγματευθώμεν έδώ, θεωρούμεν 
σκόπιμον νά κάμωμεν μίαν παρατήρησιν διά νά όλοκληρώσωμεν τόν συντο- 
μώτατον αύτόν εισαγωγικόν χαρακτηρισμόν τής συγχρόνου φιλοσοφίας. 
Τό σύγχρονον πνεΰμα καί ή σημερινή φιλοσοφία άποτελοΰν συνέχειαν καί 
έν πολλοϊς άνανέωσιν τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος. ’Έτσι, τό άποκορύφωμα 
τής άναλυτικής μεθόδου τής φυσικής έπιστήμης είναι βασικώς τό σχήμα τό 
όποιον γνωρίζομεν άπό τούς άρχαίους ώς αναγωγήν είς άπλά στοιχεία - 
άτομα. Ή διαλεκτική, παρά τόν βιασμόν της άπό τόν Μάρξ, έξακολουθεϊ 
ώς σχήμα σκέψεως νά είναι ή διαλεκτική τής συνθέσεως τών άντιθέσεων τοΰ 
‘Ηρακλείτου. Ή ’Οντολογία τοΰ Μ. Χαϊντεγγερ είναι, παρά τόν άνθρωπολο 
γικόν της προσανατολισμόν, μία άνανέωσις τής γιγαντομαχίας περί τήν ού- 
σίαν, τήν οποίαν θέτει είς τήν ορθήν της τοποθέτησιν ό Πλάτων είς τόν Σο
φιστήν. Ή κριτική ρεαλιστική ’Οντολογία τών στρωμάτων τοΰ Ν. Χάρτμαν 
(Ν Hartmann) είναι ή συστηματικωτέρα θεωρία τού όντος ώς ίεραρχικής 
τάξεως όπως έθεώρησεν τούτο ό ’Αριστοτέλης.

β) Ή οντολογία.

eû3ç γνωστόν ή έρώτησις ή έ σ τ ί έν όν, δηλ. ή έρώτησις διά τήν ούσίαν 
ενός όντος, καί τί έ σ τ ί τ ό ό ν (ή όν) άποτελεϊ τήν άπαρχήν τής Εύρω- 
παϊκής (— Έλληνικής) έπιστήμης καί φιλοσοφίας καί τήν θεμελιώδη έρώτησιν 
τής μεταφυσικής. Πέριξ αύτής τής έρωτήσεως έστράφη πάντοτε ή άρχαία 
φιλοσοφία* τό άποκορύφωμά της εύρίσκομεν είς τόν Πλάτωνα (κυρίως είς 
τόν διάλογον Σοφιστής) καί είς τόν ’Αριστοτέλην είς τήν πρώτην φιλοσοφίαν 
ή τήν μετέπειτα κληθεϊσαν μεταφυσικήν ή ’Οντολογίαν.

Μέ τόν Κάντ έπέρχεται μία άλλαγή θέσεων· ό Κάντ βλέπει τήν προσπά
θειαν τής ’Οντολογίας νά συλλάβη τό «ό ν ή ό ν» ώς ματαιοπονίαν. Τό 
όν ή όν, αύτό καθ’ αύτό, είναι άδύνατον νά συλλάβωμεν* γνωρίζομεν όχι τό 
ον ή όν, άλλά τό όν ώς φαινόμενον, όπως δηλ. τούτο έμφανίζεται είς ήμάς 
διά τών μορφών τής έποπτείας (χώρου - χρόνου) καί διά τών κατηγοριών.

’Έργον τής φιλοσοφίας είναι ή έρευνα αύτών τών μορφών, δηλ. τών κα
τηγοριών καί ούχί τού πράγματος καθ’ αύτό τό όποιον παραμένει έσαεί άγνω
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στον ώς μία οριακή έννοια. Αύτή ή στροφή χαρακτηρίζεται αϊτό τόν ϊδιον τόν 
Κάντ ώς Κοπερνίκειος στροφή καθ’ δτι αντιστρέφει τάς φιλοσοφικός θέσεις. Είναι 
αληθές δτι ή αρχαία φιλοσοφία ήτο ρεαλιστικός προσανατολισμένη έν τή 
έννοια δτι ύπ-έθετεν τό δν ώς αύτό καθ’ εαυτό ύπαρχον καί συλλαμβανόμενον 
ύπό τον λόγον θέσιν τής συνειδήσεως καί τών κατηγοριών έπέχει διά τούς 
αρχαίους ό λόγος· ό λόγος όμως καί είς αύτόν τόν Πλάτωνα, τόν θεμελιωτήν 
τού ιδεαλισμού, δέν συγκροτεί ποτέ τό «άντικείμενον» του ώς είς τόν Κάντ ή 
συνείδησις, άλλά τό ανατέμνει καί τό αποκαλύπτει· αί ίδέαι τού Πλάτωνος, 
παρ’ δλον δτι καθορίζουν τόν λόγον (τήν συνείδησιν) δέν είναι ό ίδιος ό λόγος 
άλλά τύποι (Formae) πού ύπάρχουν άνεξαρτήτως τοΰ λόγου καί καθορίζουν 
τόσον τόν λόγον όσον καί τό δν. Μόνον είς τόν Έλεάτην Παρμενίδην ύπάρχει 
διαφορετική θέσις : τό νοεϊν καί τό είναι έστι ταύτόν· ίσως έδώ είναι μία 
ύποτύπωσις τού Καντιανού ιδεαλισμού. Ό Νεοκαντανισμός άναπτύσσει πε
ραιτέρω τήν θέσιν τού Κάντ. Μέσα όμως άπό τόν ίδιον τόν Νεοκαντιανισμόν 
έκπηδούν έκεΐνοι όί όποιοι στρέφουν πάλιν τήν φιλοσοφίαν πρός τήν ’Οντο
λογίαν : ό Ν. Χάρτμανν καί ό Χαϊντεγγερ.

Τόν Ν. Χάρτμανν δέν ικανοποιεί ή θέσις τού Νεοκαντιανισμού δτι τό 
άντικείμενον συγκροτείται ύπό τού νοεϊν καί κατά ταύτα νοεϊν καί είναι, είναι 
ταύτόν ό Χάρτμανν έγκαταλείπει διά τούτο τόν Νεοκαντιανόν ιδεαλισμόν 
καί τρέπεται πρός τόν κριτικόν ρεαλισμόν. Τό άντικείμενον τής γνώσεως 
καί τής φιλοσοφίας δέν είναι ή προβολή τού νοούντος ύποκειμένου άλλ’ δ κόσμος 
τών φαινομένων τών καθ’ αύτά δντων, ό όποιος παρουσιάζει διαστρωματικήν 
δομήν. Ή ζωή, ή συνείδησις, τό πνεύμα, ή έλευθερία είναι θεμελιώδεις μορφαί 
καί βαθμίδες τού δντος. Αί μορφαί αύταί καί αί σχέσεις των είναι τά προέ- 
χοντα προβλήματα τής φιλοσοφίας· ή λύσις των όμως δέν δύναται ποτέ νά 
είναι τελική, άλλά θά ύπάρχη διαρκώς ή άπορία περί αύτά, άπό τήν όποιαν 
άπορίαν πρέπει νά άφορμάται ή θεωρία τού δντος. ’Ανανεώνει κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον ό Χάρτμανν τήν άπορητικήν θεώρησιν τού δντος, ή όποια είναι 
γνωστή άπό τόν Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλην.

Μέ τήν άνανέωσιν τής οντολογίας άνανεώνει ό Χάρτμαν καί τό πρόβλημα 
τών κατηγοριών, τό όποιον άποτελεϊ έν έκ τών κεντρικωτέρων προβλημάτων 
τής φιλοσοφίας. Διά τόν Χάρτμαν μία θεωρία τών κατηγοριών δέν είναι 
ή έρευνα περί τά βασικός έννοιας τής διανοίας, όπως είς τόν Κάντ, άλλά περί 
τά δομικά θεμέλια τού πραγματικού κόσμου καί ούχί τού λογικού.

Ή έρευνα περί τάς κατηγορίας καί ή έρώτησις διά τό δν είναι ή μεγίστη 
προσπάθεια τοΰ πνευματικού άνθρώπου, διότι μέ αύτήν έγγίζει ό άνθρωπος 
τά έσχατα όρια τοΰ είναι καί τοΰ νοεϊν. Είς τήν γλώσσαν τοΰ Πλάτωνος : 
άπτεται τών τελευταίων ύποθέσεων τής νοήσεως καί τής ούσίας καί πλησιάζει 
τό έπέκεινα τής ούσίας, τό άνυπόθετον.

Πρόβλημα κεντρικής σημασίας διά τόν Χάρτμανν είναι καί ή θέσις του 
άνθρώπου είς τόν κόσμον καί μάλιστα, αί σχέσεις του μέ τήν ιδεατήν σφαίραν 
τοΰ δντος.

Τήν έρευναν τών κατηγοριών καί τήν έρώτησιν τί έστί τό δν έχει ώς κύριον 
θέμα καί ό Μάρτιν Χαϊντεγγερ. ’Ενώ ό Χάρτμανν θεωρεί τό δν μέ μίαν σχεδόν 
’Ολυμπιακήν ήρεμίαν, ό Χαϊντεγγερ τό θεωρεί συγκλονιζόμενος άπό τήν 

ύπαρξιακήν άνησυχίαν. ’Ενώ διά τούς άρχαίους ή έρώτησις καί τό νόημα 
τοΰ δντος άναδύονται μέσα άπό τήν διάθεσιν τοΰ θαυμασμού καί τού έρωτος, 
διά τόν Χαϊντεγγερ ή έρώτησις τίθεται, καί τό νόημα άνοίγεται, μέσα άπό 
τήν διάθεσιν τής άγωνίας.

Ή θεμελιώδης έρώτησις τής φιλοσοφίας καί τής μεταφυσικής είναι διά τόν 
Χαϊντεγγερ, διατί έστί τό δν καί ούχί τό μή - δν. Ό άνθρωπος έχει τήν 
έμπειρίαν τού μή-δντος ή τού μηδενός είς τό βίωμα τής άγωνίας. Τήν έννοιαν 
τής άγωνίας λαμβάνει ό Χαϊντεγγερ άπό τόν Δανόν Χριστιανόν φιλόσοφον 
τής ύπάρξεως Κίργκεκαρτ. Ή άγωνία διαφέρει άπό τόν φόβον κατά τούτο, 
δτι ένώ ό φόβος είναι φόβος τινός (ώρισμένου), ή άγωνία δέν άναφέρεται 
είς τι τό ώρισμένον άλλ’ είς τό μηδέν. Τήν διάθεσιν αύτήν τής άγωνίας ή τήν 
έμπειρίαν του μηδενός τήν ζούμεν έμπρός είς τόν θάνατον. Ό θάνατος είναι 
ή ύψίστη καί τελευταία δυνατότης τοΰ άνθρώπου. Κατά τήν άγωνίαν τά 
πράγματα καί οί άνθρωποι ολισθαίνουν είς τήν άφάνειαν, είς τό μηδέν. Ή 
άγωνία έμφανίζει έτσι τό μή-δν ή τό μηδέν. Ό άνθρωπος εύρίσκει κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον τόν εαυτόν του είς τό μέσον ενός κενού, μιας άβύσσου. Μέσα είς 
αύτήν τήν άβυσσον συναισθάνεται συγκλονιστικώς τήν ύφήν τής ύποστά- 
σεως του, ώς μέριμναν, καί συγκράτησιν έντός τοΰ μή-δντος. Αύτή ή 
συναίσθησις παρέχει τήν αύτόχρημα άσύλληπτον είς έντασιν καί πυκνό
τητα συνείδησιν τοΰ εαυτού του· έρχεται, ώς θά έλεγεν ό Πλάτων, ό 
άνθρωπος είς τήν ύψίστην συλλογήν εαυτού. Είς τήν συναίσθησιν καί 
συλλογήν αύτήν, ή όποια είναι ή Ύπαρξις, δέν δύναται ό άνθρωπος νά 
κρατηθή έπί πολύ άλλά περιπίπτει πάλιν είς τήν καθημερινότητα.

’Ενώ ό Χάρτμανν είς τήν οντολογίαν του διακρίνει σφαίρας καί στρώματα 
τού δντος καί τά περιγράφει καί άναζητεϊ τάς σχέσεις τών περιοχών αύτών, 
ό Χαϊντεγγερ άναζητεϊ τό ν ό·η μα ή τήν σημασίαν τού δντος.

Μία καταπληκτική άντιστοιχία πρός τάς άναζητήσεις τού Χάρτμανν 
καί τού Χαϊντεγγερ ύπάρχει είς τόν Πλάτωνα. Προ τού Σοφιστού ό Πλάτων 
έθετε τό έρώτημα τί τό δν άλλά καθ’ δν περίπου τρόπον καί ό Χάρτμανν. 
’Αφού δηλ. διέκρινε ό Πλάτων τό δν είς αισθητόν καί ιδέαν, έζήτησε νά καθο- 
ρίση τήν σχέσιν των, τήν μέθεξιν, όπως ονομάζει τήν τοιαύτην σχέσιν· δέν 
ήρώτησεν όμως τί είναι, τί σημαίνει αύτό τούτο τό δν τού όποιου δύο είδη 
(αισθητόν - ιδέα) διέκρινεν. Είς τόν Σοφιστήν όμως τό έρώτημα τίθεται, 
ώς θέτει τούτο ό Χαϊντεγγερ : τί σημαίνει τό δν, αύτό τούτο τό δν, τού 
όποιου είδη είναι τό αισθητόν καί ή ιδέα.

"Εν είδος οντολογίας έπιχειρεϊ καί ό Γάλλος ύπαρξιστής φιλόσοφος Σάρτρ· 
δέν είναι όμως έδώ δυνατόν νά σκιαγραφήσωμεν καί αύτήν τήν οντολογίαν.

γ) Ή ύπαρξιακή φιλοσοφία

Ή φιλοσοφία τού Χαϊντεγγερ χαρακτηρίζεται άπό πολλούς ώς ύπαρξια- 
κή φιλοσοφία· ό ίδιος όμως άπορρίπτει τόν χαρακτηρισμόν αύτόν, διότι 
ή ύπαρξις τόν ένδιαφέρει τόσον όσον τού άνοίγει τόν ορίζοντα τού δντος 
καί τόν βοηθεϊ είς τήν έπισήμανσιν νέων κατηγοριών, τάς όποιας ονομάζει 
«τά υπαρξιακά» (Existentialien^
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Υπαρξιακή είναι ή φιλοσοφία τού Κάρλ Γιάσπερς ό όποιος άντιθέτως πρός 
τόν Χαϊντεγγερ δέν παραδέχεται τήν δυνατότητα τής μεταφυσικής 
ώς οντολογίας, άλλα μόνον ώς άναγνώσεως ή άποκρυπτογραφήσεως τών 
συμβόλων. Ό Γιάσπερς άφορμάται άττό τών οριακών καταστάσεων αί 
όριακαί καταστάσεις ττεριγράφονται ώς ακολούθως άττό τόν ίδιον «Εϊμεθα 
πάντοτε εντός καταστάσεων (Situation)· δυνάμεθα νά μεταβάλωμεν μερικός. 
Υπάρχουν όμως καταστάσεις αί όποϊαι μένουν πάντοτε ότι εϊναι : πρέπει 
νά άποθάνω, πρέπει νά υποφέρω, υπόκειμαι είς τήν τύχην, περιπλέκομαι 
άναποφεύκτως είς τήν ενοχήν».................................

Αί όριακαί καταστάσεις είναι παρά τόν ’Έρωτα καί τόν θαυμασμόν 
(Πλάτων) τήν άμφιβολίαν (Καρτέσιος) καί τήν άγωνίαν (Χαϊντεγγερ) ή 
άρχή τής φιλοσοφίας. Εις τάς οριακός καταστάσεις άντιδρώμεν ή διά τής 
συγκαλύψεως ή διά τής έπανευρέσεως τού εαυτού μας. Είς τάς οριακός κατα
στάσεις άποκαλύπτεται είς ήμάς τί τό άπόλυτον, τό άνυπέρβλητον, ώς π.χ. 
άσθένεια, ένοχή κ.τ.τ. Αί όριακαί καταστάσεις, αί όποϊαι μάς οδηγούν είς 
τήν συντριβήν άνοίγουν τόν ορίζοντα τού οντος, το οποίον διαρθρούται 
κατά τόν Γιάσπερς είς α) κόσμον β) ύπαρξιν γ) ύπερβατικότητα.

Εις τήν διάστασιν τού κόσμου άνήκει καί ό άνθρωπος ώς υποστασις 
(Dasein), ώς είναι. Αί όριακαί καταστάσεις μεσολαβούν διά τήν μετάβασιν 
τού άνθρώπου άπό τήν άπλήν ύπόστασιν είς τήν ύπαρξιν. Ή ύπαρξις 
εύρίσκεται μεταξύ τού κόσμου καί τής ύπερβατικότητος. Ό άνθρωπος είναι 
εκείνο τό όν, τό όποιον δύναται νά εϊναι ύπαρξις· νά εϊναι ύπαρξις σημαίνει 
νά άναλάβη ό άνθρωπος άπόλυτον εύθύνην μέ τήν συνείδησιν τού αιωνίου. 
Ή ύπαρξις εϊναι ή ύψίστη όντική δυνατότης τήν όποιαν δύναται νά πραγμα- 
τοποιήση ό άνθρωπος. Μέ τήν ύπαρξιν άφυπνίζεται ό άνθρωπος, έπανευ- 
ρίσκει εαυτόν καί τάς δυνατότητάς του. Διά τής ύπάρξεως συναισθάνεται 
ό άνθρωπος συγκλονιστικούς τήν διαφοράν του άπό τά πράγματα : τήν ελευ
θερίαν. Έπακόλουθον αύτής τής συναισθήσεως εϊναι ή συνειδητοποίησις 
καί ή άνάληψις τής εύθύνης.

Ή ύπαρξιακή φιλοσοφία τού Γιάσπερς φέρει τήν σφραγίδα τής προτε- 
σταντικής του καταγωγής' δέν εϊναι βεβαίως Χριστιανική υπαρξιακή φιλο
σοφία ώς τού Κίργκεγκαρτ ή τού Γ. Μαρσέλ, άλλ’ εϊναι εμποτισμένη μέ πολύν 
Χριστιανικόν πνεύμα.

Μέ άθεϊστικόν άντιθέτως πνεύμα εμποτισμένη εϊναι ή ύπαρξιακή φιλοσοφία 
τού Σάρτρ· ή περί ελευθερίας όμως θεωρία του εϊναι τόσον εύγενής ώστε 
θεωρούμεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν συντομωτάτην περίληψιν : Ό άνθρω
πος εϊναι τρόπον τινά έξ ύπαρχής τοποθετημένος πρό τής άδυσωπήτου 
άνάγκης τής έκλογής καί άποφάσεως (νά έκλέγη καί νά άποφασίζη). Πολλάς 
φοράς είς τήν ζωήν του τίθεται έμπρός είς αύτήν τήν άνάγκην τής έκλογής 
καί τής άποφάσεως. Ένω όμως ό άνθρωπος έχει την ελευθερίαν τής εκλογής 
καί τής άποφάσεως δέν ειχεν τήν έλευθεριαν να μην εχη την δυνατότητα εκλο
γής καί άποφάσεως, ή, όπως λέγει ό Σοπεγχάουερ, δέν είναι ελεύθερος να μήν 
εϊναι έλεύθερος. Ό άνθρωπος εϊναι «καταδικασμένος είς τήν ελευθερίαν»· 
τό νά έκλέγη καί νά άποφασίζη δέν τό έξέλεξεν ό ίδιος, διότι δέν ήρωτήθη 
άν ήθελεν νά εϊναι έλεύθερος. Αύτή ή έλευθερία του σημαίνει απειρην εύθυνην.

Έκ τής συναισθήσεως τής εύθύνης αύτής δύναται νά περιπέση ό άνθρωπος 
είς τήν άγωνίαν. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν έμπρός είς αύτήν τήν άγωνίαν 
μέ άποτέλεσμα νά χάσουν τόν εαυτόν των είς τήν άνειλικρίνειαν καί αύταπάτην. 
Ό άξιος όμως διά τόν άληθινόν άνθρωπον δρόμος, εϊναι ή θαρραλέα άνάληψις 
τής εύθύνης τής έκλογής καί τής άποφάσεως.

Ή ύπαρξιακή φιλοσοφία παρενοήθη καί έθεωρήθη ύπό μερικών ώς σύμ
πτωμα τής πνευματικής κρίσεως τής Εύρώπης καί μάλιστα τής Γερμανίας 
καί Γαλλίας όπου ή φιλοσοφία αύτή άνεπτύχθη. Είς τήν πραγματικότητα 
συμβαίνει τό άντίθετον : Ή ύπαρξιακή φιλοσοφία άντιμάχεται τόν μηδενισ
μόν. Τόν μηδενισμόν όμως δέν εϊναι ή ύπαρξιακή φιλοσοφία πού έπέφερεν, 
άλλά α) ή ριζοσπαστικοποίησις τού λόγου καί, ώς ήδη άνεφέρθη, β) ό 
χαλασμός τών παραδεδομένων άξιών καί τάξεως. ‘Η υπαρξιακή φιλοσοφία 
δι’ αύτούς άκριβώς τούς λόγους (α) εϊναι άντιλογοκρατική (άντιρασιοναλιστι- 
στική) καί (β) έπιζητεϊ τι τό άπόλυτον, τό όποιον εύρίσκει είς τήν ύπαρξιν. 
Η ύπαρξιακή φιλοσοφία εϊναι άντιλογοκρατική μέ τήν έννοιαν ότι πιοτεύει 

ότι ή ρίζα τού άνθρώπου δέν εϊναι ό λόγος άλλ’ ή ύπαρξις. Τήν γένεσιν της 
ή ύπαρξιακή φιλοσοφία οφείλει είς τήν άντίδρασιν τού Κίργκεκαρτ πρός τήν 
άπόλυτον λογοκρατίαν τού Έγέλου. Μέ τούτο δέν σημαίνει ότι ή ύπαρξιακή 
φιλοσοφία δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τόν ιδεαλισμόν, άλλ’ άπεναντίας δύναται 
μέχρι τίνος νά θεωρηθή ώς ή τελευταία προέκτασις τής φιλοσοφίας τής συνει- 
δήσεως, δηλ. τού ιδεαλισμού. ’Από τήν έποχήν τού Κάντ, ώς γνωστόν, ή 
συνείδησις, ώς πρός τήν ύφήν καί τήν λειτουργίαν της, γίνεται τό κύριον 
πρόβλημα τής φιλοσοφίας. Έάν θεωρήσωμεν τήν ύπαρξιν ώς τό τελευταϊον 
στρώμα τής συνειδήσεως τότε δύναται ή ύπαρξιακή φιλοσοφία νά θεωρηθή 
ώς τό τελευταϊον στάδιον τής φιλοσοφίας τής συνειδήσεως. Άπό τόν ιδεα
λισμόν έχει άκόμη ή ύπαρξ. φιλοσοφία τήν τάσιν πρός τό άπόλυτον, άφού 
τήν ύπαρξιν τήν εύρίσκει ώς τι τό άπόλυτον. Τό άπόλυτον όμως αύτό δέν 
εϊναι ή άπρόσωπος άπολυτοκρατία τού λόγου, άλλά τό άπόλυτον τής ύπάρ
ξεως τού συγκεκριμένου προσώπου, άκόμη τού άτομικού άνθρώπου. Τό 
στοιχεϊον τούτο τού άτομικού τό οφείλει ή ύπαρξιακή φιλοσοφία είς τόν ρεα
λισμόν.

Μετά τήν ύπό τού Μάρξ, Νίτσε καί Φροϋντ, άποκάλυψιν τής φοβέρας 
όψεως ένός κόσμου γυμνού άπό πάσης άξίας τά εξής ήδύναντο νά συμβούν : 
ή ή φυγή είς ένα ρηχότατον ρωμαντισμόν, είς μίαν αύταπάτην καί ένα πλα- 
σματισμόν, ή ή πτώσις είς τήν άπραξίαν ή είς τήν άχαλιναγώγητον έπικρά- 
τησιν τών κατωτέρων ορμών, ή τέλος ένα ήρωϊκόν άντίκρυσμα τού φρικτού 
θεάματος. Ή ύπαρξιακή φιλοσοφία έκαμε τό τελευταϊον : άντεμετώπισεν 
ήρωϊκώς καί άποφασιστικώς τήν φρίκην τού «ξεριζώματος», τής άπελπισίας 
καί τού κενού.

Διά τούτο δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν ώς τήν 
στάσιν τού τραγικού άνθρώπου· διότι δέν εϊναι τραγικός άνθρωπος έκεϊνος 
ό όποιος έλεύθερος άπό αύταπάτας άντικρύζει τήν φοβέραν τής κατατροφής 
μόνος, μέ θάρρος καί άποφασιστικότητα ; ‘H ύπαρξιακή φιλοσοφία εϊναι 
ένα πνεύμα ριζοσπαστικώς τραγικόν. Τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν δυνάμεθα 
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νά τήν συναισθανθώμεν καί νά τήν κατανοήσωμεν ώς τραγικήν εάν τήν ’ίδω
μεν εν συναφεία πρός τήν ύβριν τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πνεύματος· ή υβρις του 
Ευρωπαϊκού πνεύματος είναι ό ύπερανεπτυγμένος λόγος* ό λόγος, ώς πάσα 
(τραγική) υβρις, είναι ή ύπερανάπτυξις μιας αρετής* άς μή λησμονώμεν ότι 
τό ίδιάζον είς τόν άνθρωπον, τό όποιον πρέπει νά άναπτύξη διά νά πραγματο
ποιήσω τήν εντελέχειάν του, τήν αρετήν του, εϊναι ό λόγος. Ή υβρις τοϋ 
λόγου ανοίγει τόν δρόμον πρός τόν μηδενισμόν. Ή ύπαρξιακή φιλοσοφία, 
δέν φυγομαχεί προ του μηδενισμού, άλλ’ ώς οί γνήσιοι τραγικοί ήρωες, ώς 
ό Αϊας, άντικρύζει τήν ύβριν μέ θάρρος καί άποφασιστικότητα.

Παρά τήν φαινομενικήν άντίθεσίν της πρός τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν 
παρουσιάζεται ή ύπαρξιακή φιλοσοφία ώς προέκτασις καί ριζοσπαστικοποίη- 
σις μερικών Θέσεων τής άρχαίας σκέψεως. Τήν άποφασιστικότητα καί τήν 
ήρωϊκήν άντιμετώπισιν τής σκληρός πραγματικότητας πού συναντώμεν 
είς τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν, ή ύπαρξιακή φιλοσοφία άνεβίβασεν είς πρώτας 
άρετάς. Ή όμοιότης μέ τόν Φαίδωνα τού Πλάτωνος είς μερικά σημεία εϊναι 
καταπληκτική : 'Θύς είς τόν Φαίδωνα ή φιλοσοφία εϊναι μελέτη Θανάτου, 
οδηγούσα είς τήν αύτοπερισυλλογήν, έτσι καί ή ύπαρξιακή φιλοσοφία εϊναι 
μελέτη Θανάτου είς τόν Χάϊντεγγερ καί συντριβή είς τόν Γιάσπερς οδηγούσα 
είς τόν εσώτατόν μας πυρήνα, τήν υπαρξιν. Ό Φαίδων συνιστά τό «άνδρι- 
στέον»* ή ύπαρξιακή φιλοσοφία ομοίως άντιμετωπίζει τήν πραγματικότητα 
άνδροπρεπώς.

Άπό τήν Χριστιανικήν σκέψιν ζή είς τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν ή συ- 
ναίσθησις ότι ό άνθρωπος εϊναι «ξεριζωμένος»* πατρ'ις τού Χριστιανού δέν 
εϊναι ή γή* έτσι καί διά τόν ύπαρξιακόν φιλόσοφον ό κόσμος εϊναι τι τό ξένον, 
είς τό όποιον ό άνθρωπος εϊναι ένας ξεριζωμένος, άπατρις, άστεγος. Αύτή 
ή συναίσθησις δέν εϊναι μόνον Χριστιανικόν κληροδότημα, άλλά καί άποτέ- 
λεσμα τής ύπό τής νεωτέρας φυσικής επιστήμης διαλύσεως τού κόσμου είς 
μόρια, άτομα, κ.τ.τ.

Ό άνθρωπος, είς τήν πνευματικήν του ιστορίαν έπάλαισεν πάντοτε μέ 
τόν μηδενισμόν* σήμερον όμως ό μηδενισμός παρουσιάζεται όξύτατος καί 
ύπό ποικιλόμορφους μεταμφιέσεις. Ή ύπερνίκησις όμως τού μηδενισμού δέν 
κατορθώνεται διά τής έγκαθιδρύσεως κοσμοθεωριών* ή ιστορία τής φιλοσο
φίας μάς έδίδαξεν πόσον άνήνυτον έργον εϊναι ή κατασκευή κοσμοθεωριών. 
Μερικός άπό τάς ρίζας του ό μηδενισμός βυθίζει είς τήν ιστορίαν τών κοσμο
θεωριών καί είς τόν διαπληκτισμόν τών κοσμοειδώλων καί τών είς....... ισμός. 
‘ά)ς πόρισμα τής μακράς «πραγματείας» τής φιλοσοφίας άπό τής άρχαιότητος 
μέχρι σήμερον εμφανίζεται ή συναίσθησις, ότι ό άνθρωπος δέν δύναται πλέον 
νά ίκανοποιηθή μέ τάς κοσμοθεωρίας, άλλ’ ούτε καί νά φύγη πρό τού μηδε
νισμού. ‘θύρίμασεν ή πεποίθησις καί έκφρασις αύτής τής πεποιθήσεως εϊναι 
ή ύπαρξιακή φιλοσοφία, ότι τόν μηδενισμόν δυνάμεθα νά τόν άντιμετωπίσω- 
μεν διά τής συνειδητοποιήσεως τής ύπάρξεώς μας* 'ά)ς ύπερνίκησις τού μηδε
νισμού ή ύπαρξιακή φιλοσοφία δύναται νά όδηγήση καί είς τήν ύπερνίκησιν 
τής μάζης έπαναφέρουσα τόν άνθρωπον είς τό επίπεδον τού προσώπου ή 
καί ύψηλότερον άκόμη.

δ) ’Άλλαι φιλοσοφικοί κατευθύνσεις: μεθοδολογία, 
θετικισμός - φαινομενολογία - διαλεκτική.

Μέ τήν ’Οντολογίαν καί τήν ύπαρξιακήν φιλοσοφίαν δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
ότι γίνεται μία άναστήλωσις τής φιλοσοφίας ή όποια διά τοΰ Νεοκαντιανισμού 
εϊχε περιπέσει είς τήν θέσιν θεραπαινίδας τής ’Επιστήμης, ώς έρευνα τής μεθό
δου καί τών λογικών βάσεων τής επιστήμης. Ή τοιαύτη άντίληψις περί 
φιλοσοφίας ισχύει άκόμη καί σήμερον, καί μάλιστα είς τάς Άγγλοσαξωνικάς 
χώρας. Ή φιλοσοφία ώς μεθοδολογία συμπίπτει έν πολλοϊς μέ τόν θετικισμόν. 
Οί «φιλόσοφοι» τής κατευθύνσεως αύτής εκκινούν εκ τής ύποθέσεως ότι δέν 
ύπάρχει φιλοσοφία, άφού όλας τάς περιοχάς του οντος τάς έχουν διανεμηθή 
μεταξύ των αί έπιστήμαι* μή ύπολειπομένου άντικειμένου διά τήν φιλοσοφίαν 
δέν ύπάρχει φιλοσοφία* τό μόνον τό όποιον δύναται νά πράξη ή φιλοσοφία 
εϊναι ή έρευνα τής μεθόδου τών διαφόρων επιστημών. Ή φιλοσοφία αύτή 
έδωσε μεγάλην ώθησιν είς τήν έρευναν καί έκκαθάρισιν τών εννοιών τών 
επιστημών. Ό θετικισμός καί ή μεθοδολογία εϊναι εν πολλοϊς παραλλαγή 
τού δογματικού ρεαλισμού* άπέχουν όμως πολύ άπό τόν κριτικόν ρεαλι
σμόν τού Ν. Χάρτμαν, ό όποιος, ώς εϊδομεν άνωτέρω, άποτελεϊ μίαν σοβαρω- 
τάτην φιλοσοφίαν.

’Αντίθετος πρός τόν θετικισμόν εϊναι ή φαινομενολογία τού Έδ. Χούσσερλ. 
Ό Χούσσερλ προσπαθεί νά κατάδειξη τά εκ τών προτέρων στιχεϊα τά όποια 
ύπάρχουν είς τήν γνώσιν. Ή φιλοσοφία του άρχίζει μέ τάς «Λογικός Έρεύ- 
νας» (1900), ώς σφοδρά καί εμπεριστατωμένη πολεμική κατά τοϋ Ψυχολογι
σμού καί τού Σχετικισμού. Συγχρόνως εϊναι ή φιλοσοφία αύτή μία θεμελίωσις 
τής μεθόδου, μία έκ τών σημαντικωτέρων, εάν όχι ή σημαντικωτάτη, άπό 
τής έποχής τού Καρτεσίου.

Άπό τήν έποχήν τού Πλάτωνος ή έρευνα τής μεθόδου γίνεται συνειδητόν 
αίτημα τής φιλοσοφίας. Είς τόν Πλάτωνα είς όλους σχεδόν τούς διαλόγους, 
άλλά κυρίως είς τόν Φαίδωνα, Φαιδρόν, Πολιτείαν, Σοφιστήν, Πολιτικόν, 
Παρμενίδην καί Φίληβον, ή έρευνα τής μεθόδου εϊναι έκ τών πρώτων μελη- 
μάτων τού φιλοσόφου* ή έρευνα αύτή άναφαίνεται είς τόν Πλάτωνα μέ τά 
μεγάλα μεταφυσικά προβλήματα τής ούσίας, τών ιδεών καί τού δντος* πολ- 
λάκις όμως δίδεται τόση έμφασις είς τήν μέθοδον ώστε έρμηνευταί τού Πλάτω
νος, ώς ό Π. Νάτορπ, νά θεωρούν τήν έρευναν τής μεθόδου ώς τήν πρώτην 
μέριμναν τής Πλατωνικής διαλεκτικής.

Είς τήν νεωτέραν έποχήν τό πρόβλημα τής μεθόδου έτέθη άποφασιστικά 
ύπό τού Καρτεσίου. Ό Νεοκαντιανισμός έπίσης έθεσεν είς τούς χρόνους μας 
τό πρόβλημα* έκ παραλλήλου δέ πρός αύτόν ό Χούσσερλ μέ τάς «Λογικάς 
του Έρεύνας» καί μέ τήν φαινομενολογίαν του : Είς τήν ιστορίαν τού Πνεύ
ματος ή λέξις φαινομενολογία έπήρεν διαφόρους σημασίας. ’Εδώ μάς ένδιαφέ- 
ρει ή φαινομενολογία ώς έννοεϊ αύτήν ό Χούσσερλ.

’Εκείνο τό όποιον χαρακτηρίζει τήν έν λόγω φαινομενολογίαν εϊναι ή 
στροφή πρός τό «πράγμα» πρός αύτό τούτο τό πράγμα (Zur Sache selbst)* 
τό πράγμα ή φαινόμενον εϊναι δεδομένον είς τήν συνείδησιν* τούτο έχει έργον 
νά περιγράψη ή έπιστήμη ή φιλοσοφία. Διά τήν μέθοδον τής φαινομενολο
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γίας ισχύουν οί έξής κανόνες 1) Ό επιστήμων ή φιλόσοφος τρέπεται πρός 
αύτό τούτο τό πράγμα ώς τούτο είναι δεδομένον είς τήν συνείδησιν άποκλείων 
πάντα υποκειμενικόν παράγοντα (συναισθήματα, επιθυμίας, πρακτικούς 
ύπολογισμούς κ.τ.τ.) Ή ύπαρξις τού πράγματος παραμερίζεται (ή παρεν
τίθεται) καί θεωρείται ή ούσία ή τό είδος του ώς τούτο είναι αμέσως δεδομένον 
είς τήν συνείδησιν διά τής «έποπτείας». Ή φαινομενολογία δέν άναζητεϊ 
τό άτομικόν άλλά τό καθόλου (— τό είδος, τήν ούσίαν). Είς αύτό τό σημεϊον 
ή φαινομενολογία τού Χούσσερλ ομοιάζει μέ τήν Πλατωνικήν διαλεκτικήν 
ήτις είναι θεωρία τών ειδών ή ιδεών, διά τούτο καί δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς έν είδος νεοπλατωνισμού. Θεωρούμεν άναγκαϊον διά νά καταφανή συγκε- 
κριμένως ή όμοιότης τής φαινομενολογίας τού Χούσσερλ καί τής Πλατωνικής 
διαλεκτικής νά παραθέσωμεν μιάν περίληψιν τής αντιπαραβολής τούτης τήν 
όποιαν έπεχείρησεν ό Μ. Λάντμαν :

1) Ό Σωκράτης (τών Πλατ, διαλόγων) ώς ό Χούσσερλ δέν έπιχειρεϊ 
νά αίτιολογήση άλλά νά περιγράψη· άμφότεροι, ό Σωκράτης καί ό Χούσσερλ 
δηλ., πιστεύουν ότι πρέπει νά άφήσουν τό πράγμα (ή φαινόμενον) νά όμιλήση 
διά τής άμέσου δεδομενότητος του. Ή περιγραφή τήν όποιαν επιχειρούν 
είναι έν είδος «έπιδείξεως», κάτι τό όποιον καθιστά τό πράγμα θεατόν.

2) Ό Βούντ έπέκρινε τάς «Λογικός έρεύνας» τού Χούσσερλ διότι διά τής 
μεθόδου του ούτος δέν έλεγε τί είναι τό πράγμα, άλλά τί δέν είναι. Όμοίως 
οί πρώτοι Πλατωνικοί διάλογοι τελειώνουν μέ μίαν απορίαν ή όποια είς τήν 
πραγματικότητα δέν είναι άποτυχία νά δοθή ένας ορισμός, άλλά μία συσσώ- 
ρευσις άρνήσεων, αί όποϊαι αφήνουν τό πράγμα νά έμφανισθή σαφώς.

3) Καί ή φαινομενολογία καί ή Σωκρατική μέθοδος στηρίζονται επί 
ένός είδους έποπτείας· είς άμφοτέρας ή έποπτεία είναι ειδητική ή θέα τής ούσίας.

4) Άμφότεροι ισχυρίζονται ότι παρά τά «πραγματικά» ή ατομικά 
αντικείμενα είναι τά ιδεατά αντικείμενα. Διαφέρουν μεταξύ των κατά τούτο, 
ότι ό Σωκράτης άσχολεϊται μέ ήθικοπολιτικάς έννοιας καί άρχάς, ενώ ό 
Χούσσερλ μέ τά λογικά θεμέλια τής επιστήμης. Έδώ όμως δυνάμεθα νά 
συμπληρώσωμεν τόν Μ. Λάντμαν ύπενθυμίζοντες ότι είς τόν Θεαίτητον καί 
τήν Πολιτείαν ό Πλάτων άσχολεϊται κατά κάποιον τρόπον μέ τάς βάσεις 
τής έπιστήμης. Όπως ό Πλάτων άπό τήν στατικήν άντίληψιν διά τό είδος 
έπροχώρησεν είς τήν άντίληψιν τού είδους ώς κινουμένου (πβλ. Σοφιστήν) 
έτσι καί ό Χούσσερλ είς τό έργον του «Εμπειρία καί Κρίσις» (Erfahung und 
Urteil, 1939 σ. 397).

5) Καί διά τόν Σωκράτην καί διά τόν Χούσσερλ ή ιδέα ή τό είδος καθο
ρίζει μίαν τάξιν δυνατών πραγμάτων ή έκτύπων. Αί ίδέαι είναι κυρίως 
πρότυπα τού Κόσμου· ή έποπτεία τών ιδεών παρέχει μίαν έκ τών προτέρων 
γνώσιν δΓ όλα τά δυνατά αντίτυπα.

6) Ό Πλάτων καί ό Χούσσερλ συμφωνούν είς τούτο, ότι αί ίδέαι είναι 
Ο ύ σ ί α ι αί όποϊαι είναι δεδομέναι είς ήμάς, άλλά δέν άποδίδουν «πραγματι
κήν» ύπαρξιν είς αύτάς. Ό Χούσσερλ άποφεύγει νά καθορίση τό είδος τού 
είναι τών ιδεών του καί λέγει μόνον ότι είναι δεδομένον· τό ιδεατόν ον τού 
Χούσσερλ είναι ή «δεδομενότης τού άντικειμένου ή τής άναφορικότητος (ge- 

genstaendliche oder Intentionale Gegebenheit) ή όποια (δεδομενότης) είναι 
ούδετέρα έναντι τής όντολογικής ή λογικής άντιλήψεως τού όντος ή τής 
ούσίας. Ό Πλάτων όμως άντιλαμβάνεται τάς ιδέας του όντολογικώς· ό 
Πλάτων είναι όντολόγος ένώ ό Χούσσερλ νοηματολόγος.

7) Ό Χούσσερλ άγωνίζεται κατά τού Ψυχολογισμού, ώς ό Σωκράτης 
κατά τής Σοφιστικής, ύποστηρίζων ότι τό είδος δέν είναι δεδομένον έν άναφορά 
πρός οίονδήποτε Υποκείμενον ή παράστασιν, δηλ. δέν καθορίζεται υπό τού 
Υποκειμένου ή τών παραστάσεων, άλλ’ είναι δεδομένον καθ’ έαυτό, έν τή 
έννοια ότι δέν καθορίζεται ύπό τού ύποκειμένου άλλ’ έξ εαυτού. Ό Σωκράτης 
θέτει τόν λόγον ώς ύπερυποκειμενικόν ώς ό Χούσσερλ τό πέραν τού ύπο
κειμένου νόημα.

Έκ τούτων καταφαίνεται ότι ή φαινομενολογία είναι έν είδος νεοπλατω
νισμού. Βεβαίως δέν κάμνει ό Χούσσερλ ’Οντολογίαν ώς ό Πλάτων, άλλά 
δέν μένει πάλιν μόνον είς τήν θεμελίωσιν τής μεθόδου· προχωρεί είς μεταφυ- 
φυσικάς θέσεις παρ’ όλον ότι «έπέχει» έναντι μιας λογικής ή όντολογικής 
ερμηνείας τών μεταφυσικών του αύτών θέσεων (τοιαύται θέσεις : είδος, ένόρα- 
σις καί δεδομενότης τού είδους καί σχέσεις αύτού πρός τά πολλά ή άτομικά 
ϊδε άνωτέρω). Ύπό τού μαθητού όμως τού Χούσσερλ, τού Μ. Χάϊντεγγερ 
ή φαινομενολογία έλαβεν όντολογικήν τροπήν.

‘Η έπίδρασις τού Χούσσερλ έπί τών ιστορικών έπιστημών καί τής φιλο
σοφίας είναι άποφασιστική. Πλήν τού Χάϊντεγγερ, ό Ν. Χάρτμαν καί ό Μ. 
Σιέλερ, έκ τών μεγαλυτέρων φιλοσόφων τής Γερμανίας κατά τόν παρόντα 
αιώνα, φέρουν καταφανή τά σημεία τής έπιδράσεώς του. Καί είς άλλας χώρας, 
ώς είς τήν Γαλλίαν καί είς τήν ’Αμερικήν, ή φαινομενολογία· έρριψεν γονίμους 
ρίζας.

Πριν τελειώσωμεν θά πρέπη νά κάμωμεν μίαν συντομωτάτην μνείαν 
μιάς άλλης φιλοσοφικής κατευθύνσεως, τής Διαλεκτικής. Σήμερον ή Διαλεκτι
κή είναι γνωστή ώς ή μέθοδος τού Μαρξισμού. Ό Μαρξισμός τήν οίκειοποιή- 
θη τόσον ώστε νά δίδεται ή έντύπωσις ότι μόνον αύτός είναι διαλεκτικός.

Αί ρίζαι τής διαλεκτικής φθάνουν είς τόν Ηράκλειτον καί τόν Πλάτωνα’ 
είς τήν έποχήν τού «Σοφιστού» καί τού «Παρμενίδου» ό Πλάτων άσχολεϊται 
πολύ μέ τήν διαλεκτικήν καί φθάνει είς τήν μορφήν αύτής, πού μέχρι σήμερον 
δεσπόζει : είς τήν διαλεκτικήν ώς σύνθεσιν* γνωρίζομεν ότι ό πατήρ 
τής νεωτέρας διαλεκτικής, ό Έγελος έμελέτησεν πολύ τόν Παρμενίδην, μάλιστα 
κατά τό πνεύμα τών Νεοπλατωνικών έκ τών όποιων πολλά έλαβεν. Είς τόν 
Έγελον ή σύνθεσις προσλαμβάνει τόν χαρακτήρα τής συνθέσεως τών άντι- 
θέσεων (θέσις - άντίθεσις - σύνθεσις) αί άντιθέσεις μάς ένθυμίζουν τόν Η
ράκλειτον. Τό σχήμα τής διαλεκτικής τού Έγέλου καί τού Μάρξ είναι τό 
τής θέσεως, άντιθέσεως - συνθέσεως καί τής έκ τούτων έξελίξεως. Ό Έγε
λος καί ό Μάρξ πιστεύουν ότι διά τού σχήματος τούτου δύνανται νά 
κατανοήσουν τήν ιστορίαν ήτις είναι έξέλιξις. Είς τόν "Εγελον τό πλήρω
μα τού σχήματος είναι τό πνεύμα είς δέ τόν Μαρξ ή ύλη, ύπό τήν μορφήν 
τών οικονομικών σχέσεων ώς γνωστόν είς τόν Μαρξισμόν ή θέσις - άντί- 
άντίθεσις - σύνθεσις είναι κοινωνικοί τάξεις καί κοινωνικά συστήματα. Μέ 
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τόν Μαρξισμόν ή διαλεκτική μεταβαίνει έκ τής θεωρίας είς τήν ττράξιν καί 
μάλιστα ριζοσπαστικώς. Ό Μαρξισμός δέχεται τήν θεωρίαν έφ’ όσον αύτή 
γίνεται πράξις- πιστεύει δέ ότι ή θεωρία του γίνεται κατ’ ανάγκην πράξις, 
διότι ό Μαρξισμός, ώς τό σύνολον τών κοινωνικών νόμων οί όποιοι διέπουν 
τήν κοινωνικήν έξέλιξιν είναι τρόπον τινά ό άντικατοπτρισμός τής πορείας 
τής ιστορίας· επομένως ό Μαρξισμός, ώς κατέχων τό μυστικόν τής έξελίξεως 
πρέπει νά διευκολύνη τήν πραγματοποίησιν της, ήτις ούτως ή άλλως είναι 
άναπόφευκτος. Γίνεται κατά ταΰτα ό Μαρξισμός α) έν είδος πραγμα
τισμού καί β) έν είδος χιλιασμού.

Διά τόν Πραγματισμόν δέν έχομεν περιθώριον νά όμιλήσωμεν* είναι ή 
φιλοσοφία τής ’Αμερικής· πρέπει νά τονισθή ότι τόσον ό Πραγματισμός όσον 
καί ό Μαρξισμός είναι άνθρωπολογικώς προσανατολισμένου είς τόν Πραγμα
τισμόν διατηρεί ό άνθρωπος τήν κεντρικήν του θέσιν· είς τόν Μαρξισμόν όμως 
παρά τόν έξ ύπαρχής άνθρωπολογικόν προσανατολισμόν ό άνθρωπος χά
νεται· όπως είς τό σύστημα τού Έγέλου ό άνθρωπος καί ώς άτομον, καί ώς 
λαός άκόμη, συνθλίβεται μέσα είς τάς λαβάς μιας πανισχύρου λογοκρατίας 
καί τής ύπερυποκειμενικής αναγκαιότητας τής Ιστορίας, έτσι καί είς τόν Μαρξισ
μόν συντρίβεται ό άνθρωπος μέσα είς τό σύστημα του. ’Εναντίον τής λογο
κρατίας τοΰ Έγέλου έπαναστατεϊ ό Δανός Χριστιανός φιλόσοφος Κίργκεκαρτ 
καί γίνεται ό ιδρυτής τής ύπαρξιακής φιλοσοφίας μέ τόν άγώνα του νά άνα- 
στηλώση τήν έννοιαν τού προσώπου είς τήν φιλοσοφίαν. Συναφής είναι ή 
προσπάθεια τοΰ Μ. Σιέλερ όστις γίνεται εισηγητής μιας άνθρωπολογικής 
φιλοσοφίας, μιας φιλοσοφίας τού προσώπου. Ή φιλοσοφία ώς άνθρωπο- 
λογία έρευνα τήν θέσιν τοΰ άνθρώπου είς τόν κόσμον καί τάς σχέσεις του μέ 
αύτόν* θέτουσα τήν έρώτησιν τί έστίν άνθρωπος ώς τό έπίκεντρον τής φιλο
σοφίας, φιλοδοξεί ή φιλοσοφία αύτή νά ύποκαταστήση τήν «πρώτην φιλο
σοφίαν» ή οντολογίαν. Είς τόν Χαϊντεγγερ όμως ανθρωπολογία καί οντολο
γία δέν εύρίσκονται είς έντασιν καί άνταγωνισμόν άλλ’ είς σύνθεσιν. Δύο 
τάσεις παρατηρούνται είς τήν σημερινήν ’Ανθρωπολογίαν :

α) ή έμπειρική μέ κυριώτατον έκπρόσωπον τόν Α. Γκαϊλεν (Α. Gehlen)
β) ή άνθρωπολογία ώς φαινομενολογική περιγραφή τής βασικής δομής 

τής άνθρωπίνης ύπάρξεως, ώς Ερμηνευτική τής ύποστάσεώς μας καί τής 
ύπάρξεως (Χαϊντεγγερ)

Μέ τήν συντομωτάτην αύτήν σκιαγράφησιν έλπίζομεν ότι έγινεν ή τοπο- 
θέτησις, καί ή έπισήμανσις τού χαρακτήρας καί τών κατευθύνσεων τής συγ
χρόνου φιλοσοφίας, έστω καί ύποτυπωδώς. Ή σημερινή φιλοσοφία, καί 
είς τήν πλέον άφηρημένην της μορφήν, τήν ’Οντολογίαν, δέν είναι μία άτονος 
καί αναιμική διανοητική άπασχόλησις· είναι μία άνειρήνευτος μέριμνα διά 
τόν άνθρωπον, διά τά θεμελιώδη του προβλήματα, διά τούς βασικούς του 
προσανατολισμούς. Ή φιλοσοφία καί σήμερον, όπως καί άλλοτε, είναι δι 
όσους δύνανται νά τήν κατανοήσουν καί νά τήν συναισθανθούν, μιά δύναμις 
πού άναμοχλεύει τό πνεύμα καί στηρίζει τήν καρδίαν. Ή ύπαρξιακή φιλο
σοφία τού Γιάσπερς καί ή υπαρξιακή ’Οντολογία τοΰ Χαϊντεγγερ είναι τοιαύ- 
τη δύναμις.

Ό Α. Χουαϊτχετ (Α. Whitehead) έδωσεν ένα παράδοξον χαρακτηρισμόν 
διά τήν φιλοσοφίαν τοΰ 20οΰ αίώνος : τήν ώνόμασεν «ύποση μειώσεις» είς 
τόν Πλάτωνα. Μέ τήν τοποθέτησιν καί τάς συσχετίσεις πούέκάμαμεν είς τήν 
σύντομον αύτήν ομιλίαν νομίζομεν ότι τό νόημα αύτού τού χαρακτηρισμού 
γίνεται σαφές. Πώς όμως πρέπει νά έρμηνευθή ή παρουσία τόσου Πλατω
νισμού είς τήν σύγχρονον φιλοσοφίαν δέν είναι τού παρόντος νά έρευνηθή.

I. ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

Ά. Γ. Σα66ίδη; ’Αριστείδης Χαραλάμπους 
(Χάλκινη προτομή)
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Γιά

ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Ή Κύπρος, άνεξερεύνητος σχεδόν τελεί

ως άπό τούς (δικούς μας έπιστήμονας, μέ 
τόν πλούτον τών γλωσσικών, άρχαιολογι- 
κών, λαογραφικών θησαυρών καί τοΰ 
παντοειδούς έν γένει ένδιαφέροντος, τό 
όποιον παρουσίαζε, δέν ήτο δυνατόν παρά 
νά έλκύση τήν προσοχήν τών διαφόρων 
έπιστημόνων καί μελετητών καί ιδιαιτέρως 
τοΰ κατά τό 1923 καθηγητοΰ τοΰ ΠαγΚυ
πρίου 'Ιεροδιδασκαλείου καί' κατόπιν κα
θηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου μ. I. Α. Γ. Συ- 
κουτρή καί τοΰ ρηξικελεύθου τότε Μητρο
πολίτου Κιτίου Νικοδήμου Μυλωνά καί άλ
λων ένδιαφερομένων διά τήν κατά τό δυ
νατόν πληρεστέραν έρευναν καί έπι- 
στημονικήν μελέτην τής νήσου.

Τοιουτοτρόπως άπεφασίσθη ή έκδοσις 
τοΰ έπιστημονικοΰ περιοδικού «Κυπριακά 
Χρονικά» καί έσχηματίσθη έξαμελής ε
πιτροπεία έκ τής Α. Π. τοΰ Μητροπολίτου 
Κιτίου Νικοδήμου Μυλωνά, ώς προέδρου, 
καί τών Λ. Ζ. Πιερίδου, Ν. Κυριαζή, Ζ. 
Ματσάκη, Ν. Τυμβίου καί I. Α. Γ. Συ- 
κουτρή, ό όποιος κυρίως ήτο ή ψυχή τοΰ 
περιοδικού, σκοπός τοΰ όποιου, ώς ά- 
ναφέρεται είς τό πρώτον τεύχος, ήτο «ή 
πλήρωσις έλλείψεως περιοδικού, τό οποίον 
ώς αποκλειστικόν σκοπόν θά είχε τήν δη- 
μοσίευσιν πρωτοτύπων περί Κύπρου διατρι
βών, ανεκδότων ή παλαιών κειμένων, άτινα 
θά έχρησίμευον είς τόν μέλλοντα ιστορι
κόν τής νήσου, καί έν γένει περιοδικόν, 
τό όποιον θά έφερε τόν άναγνώστην αύ- 
τοΰ διά τής έρεύνης πλησιέστερον πρός τήν 
νήσον ταύτην καί τήν ιστορίαν αύτής καί 
τοΰ έπ’ αύτής κατοικοΰντος λαού».

Πρόγραμμα τοΰ περιοδικού ήτο ή δημο- 
σίευσις:

1 ) Πρωτοτύπων πραγματειών φιλολογι
κών, ιστορικών, αρχαιολογικών, οικονομο
λογικών κ.λ., προτιμωμένων πάντοτε τών 
σχετιζομενών άμεσώτερον πρός τήν Κύ
προν.

2) Δοκίμων μεταφράσεων τοιούτων δι
ατριβών, άναφερομένων ιδία είς τήν Κύ
προν.

3) ’Ανεκδότων χειρογράφων ή έγγρά- 
φων τής Κυπριακής ιστορίας, έπιγραφών 
καί λοιπών μνημείων τοΰ παρελθόντος.

4) ’Ανεκδότων μνημείων τοΰ βίου, τής 
γλώσσης τοΰ σημερινού Κυπριακού λαού 
(παραδόσεις, παραμύθια, τραγούδια, μύ
θοι. τοπωνύμια καί άλλα οίαδήποτε λα-

ΧΡΟΝΙΚΑ
ογραφικά μνημεία).

5) Βιβλιοκρισιών ή περιλήψεων νεοφα
νών έπιστημονικών καί φιλολογικών έρ
γων, έλληνικών καί εύρωπαϊκών.

Συμφώνως λοιπόν πρός τό πρόγραμμά 
των τά Κυπριακά Χρονικά περιέλαβον πλή
θος μελετών καθηγητών Πανεπιστημίων, 
ώς τού Χατζιδάκι, Άναγνωστοπούλου, 
Μενάρδου κ.λ. μεταφράσεις ξένων έργων 
άναφερομένων είς τήν Κύπρον, ώς τού 
Myres, Oberhummer, Jeffrey, κ.λ. καί με- 
λέτας Κυπρίων ώς τού Μητροπολίτου Κι
τίου Νικοδήμου Μυλωνά, Χρ. Παντελίδου, 
Μ. Μαρκίδου κ.λ. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν 
παρουσιάζουν αί μελέται τού μ. I. Συκου- 
τρή, ό όποιος περιήρχετο πεζή τήν νήσον 
διά τήν έκ τού πλησίον μελέτην ναών, χει
ρογράφων καί τού έν γένει βίου τού Κυπρι- 
κού λαού. ’Αξιόλογοι είναι έπίσης καί αί 
μελέται τού Ν. Κυριαζή, ιδιαιτέρως αί 
περί δημώδους ιατρικής, μεταφράσεις προ
ξενικών έγγράφων, αί όποίαι διαφωτίζουν 
πολλά σημεία τής Κυπριακής ιστορίας έπί 
Τουρκοκρατίας, καί ναογραφίαι. Πλήν τού
των δημοσιεύονται, είς τούς τελευταίους 
κυρίως τόμους, καί μελέται Κυπρίων λα- 
ογραφικού καί άλλου έπιστημονικοΰ περι
εχομένου. Μετά τήν έκ Κύπρου άποχώρη- 
σιν τοΰ 1. Συκουτρή τήν δλην έπιμέλειαν 
τής έκδόσεως σνέλαβεν ό Ν. Κυριαζής μέ
χρι τής 20)9)937, οπότε έξεδόθη ό ΙΓ' 
τόμος, μέ τόν όποιον διεκόπη ή έκδοσις 
τοΰ περιοδικού, τοΰ οποίου τό κενόν έζή- 
τησε νά πληρώση ή Εταιρεία Κυπριακών 
Σπουδών μέ τήν έκδοσιν τού Δελτίου της.

Είς τήν πρώτην έκδοσιν τού περιοδικού 
άναφέρονται τά έξής:

«Οΰτε μεγάλαι φιλοδοξίαι ούτε παρά
τολμοι φαντασιώσεις συνοδεύουν τήν έκ- 
δοσιν τών Κυπριακών Χρονικών, πρό ό- 
φθαλμών έχόντων μόνον τό τού ‘Ησιόδου:

«Εί γάρ κεν σμικρόν έπί σμικρώ κατα- 
θεΐο καί θαμά τούτ’ έρδοις, τάχα κεν 
μέγα καί τό γένοιτο».
Πραγματικώς χωρίς φιλοδοξίαν καί πα

ράτολμους φαντασιώσεις, μέ πολλήν με
τριοφροσύνην άλλά καί μεγάλην έπιστη- 
μονικήν δραστηριότητα ή έκδοτική ’Επι
τροπεία τών Κυπριακών Χρονικών έδωσεν 
είς τήν Κύπρον καί τήν περί αύτής έπι- 
στημονικήν έρευναν έργον αξίας, τό όποιον 
άπετέλεσε θεμελιώδη ώθησιν διά τήν προ
αγωγήν τής μελέτης τής Πατρίδος μας.

Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΚΩΣΤΑ MONTH

ΚΓ ΑΛΛΕΣ «ΣΤΙΓΜΕΣ»
Πολλές είναι πενήντα όκάδες, 
πολλές είναι εξήντα όκάδες γιά ένα άνθρωπο, 
θά μπορούσαν νά γίνουν περισσότεροι.

”Ας κυτάζουν άλλού τά μάτια, 
άς δέ συστρέφουνται πρός τά μέσα τά μάτια, 
έμείς διαχωρίσαμε ήδη άπ’ αύτά τ’ όπτικό μας πεδίο.

Μάς άρχίζουν μέ τά παραμύθια 
στά γόνατα τών γιαγιάδων, 
μάς άρχίζουν μέ τόν πιό άκατάλληλο πρόλογο, 
μέ τήν πιό έπικίνδυνη εισαγωγή.

Δέν έχω μέσα μου συνέχεια 
νά σού γράψω μιά μεγάλη ιστορία 
γιά τό χαμένο Σαββατοκύριακο. 
Δέν έχω μέσα μου συνέχεια 
νά τή διακόψω μπροστά στό κατώφλι σου.

Κύριοι, ό θεός μάς έκανε νά περπατάμε άνύποπτοι, 
γι’ αύτό δέν έχουμε μάτια στήν πλάτη.
Πού νά φανταζόταν πώς αύτά πρωτίστως θά χρειαζόμαστε.

‘Όταν έβαναν τά πρώτα έκθετα στή Γή, 
κρύφτηκε, τούλάχιστο, ή μητέρα 
καί παρακολούθησε τήν τύχη τους 
δπως κάνουμε έμείς;

Δέν έχουμε καιρό νά περιμένουμε 
αύτούς τούς σταλαχτίτες πού ξεκινάν μέσα μας. 
Τί νόμισαν;

Τό ίδιο άκριβώς κορίτσι τών δεκαοχτώ μας χρόνων, 
ή ίδια άκριβώς συνάντηση, 
μονάχα πού λείπαμε πιά έμείς.

Δέν άλλάζουν αύτά τά πράγματα, 
θά ύπάρχη πάντα στήν άκρηα τού δρόμου 
ένα μικρό σκονισμένο χωριό 
πού θά μάς περιμένη νά γεννηθούμε 
3ταν ξαναποφασίσουμε.
θά ύπάρχη πάντα δλη έκείνη ή συνέχεια.

Καί κάτι άλλο, φίλοι μου. Πρέπει νά ξέρετε 
πώς άπλώς διεκπεραιώνουμε ξένη άλληλογραφία, 
τίποτα περισσότερο.

’Έφυγα χωρίς ν’ άφήσω διεύθυνση.
Πάρτε πίσω τά γράμματά σας, 
πάρτε πίσω τά κουδουνίσματά σας στήν πόρτα, 
δέν ξέρει ή σπιτονοικοκυρά.
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’Άν μπορούσα νά καρφώσω χάμω 
τά δεκαοχτώ μου χρόνια μή φύγουν 
δπως κάρφωνα τό χαρταετό μου.
’Άν τούλάχιστο οί θίασοί μας ήταν περιοδεύοντες 
θάχαμε έπιτέλους μιά ποικιλία σκηνής, 
μιά ποικιλία αύλαίας.
Κάποιος στέκει άπέξω άπ’ τήν πόρτα μου. 
Νά τό πόμολο πού γυρίζει.

ΣΤΑΛΩ

Άπό ποιούς γαλανούς ούρανούς, 
άπό ποιές γαλανές θάλασσες νά κρυφτώ 
γιά νά ξεχάσω τά μάτια σου;

Αύτός ό γαλανός ούρανός 
πρέπει ν’ άρχίζη άπ’ τά μάτια σου, 
αύτή ή γαλανή θάλασσα 
πρέπει ν’ άρχίζη άπ’ τά μάτια σου, 
στά μάτια σου πρέπει νά τελειώνουν.

Τά μάτια σου ήταν ή πρώτη δοκιμή τοΰ θεοΰ 
νά όρη γαλανό χρώμα νά φτιάξη τόν ούρανό, 
νά βρή γαλανό χρώμα νά φτιάξη τή θάλασσα.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Γιατί πάντα αύτός ό ρωμαλέος, 
γιατί πάντα αύτός ό γενναίος πολεμιστής 
ν’ άντιπροσωπεύη τόν ’Άγνωστο Στρατιώτη; 
Υπάρχουν κΓ άλλοι πιό δειλοί, πιό άδύνατοι, 
μέ πιό ρυτιδωμένα μέτωπα, 
μέ μιά πικρή σκέψη στό βλέφαρο, 
μέ πολλούς ύπολογισμούς πίσω άπ’ τή σκανδάλη. 
Δέ μάς κάνουν αύτοί, 
δέ γίνουνται άγάλματα αύτοί;

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ 1. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΑΙΞΙΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ’

I
Τό μυθιστόρημα σάν ξεχωριστόν λογοτε

χνικόν είδος παρουσιάζεται εις τήν έλληνι- 
κήν γραμματολογίαν πολύ άργά, καί σάν 
ένα είδος παρακμής τοΰ έλληνικοΰ λό
γου.

Πολλοί μελετηταί θέλουν νά θεωροΰν 
τήν «Κύρου Παιδείαν» τοΰ Ξενοφώντος σάν 
τό πρώτον έλληνικόν μυθιστόρημα, τοΰ 
όποιου σκοπός ήτο ή διατύπωσις πολιτι
κών θεωριών μέ λογοτεχνικήν μορφήν. ‘Η 
γνώμη δμως αύτή είναι πολύ έξεζητημέ- 
νη. Είναι άνάγκη νά άνατρέξωμεν μερι
κούς αιώνες βραδύτερον, νά κατεβοΰμεν 
εις τόν Ιον μ.Χ. αιώνα, διά νά συναντήσω- 
μεν τά πρώτα καθαυτό μυθιστορήματα.

Τήν έποχήν αύτήν έγράφη τό μυθιστόρη
μα «Τά ύπέρ θούλην άπιστα» (άπίστευ- 
τα) άπό τόν Αντώνιον Διογένην. Τό έργον 
αύτό, πού έπεξετείνετο εις 24 ολόκληρα 
βιβλία, δέν ήτο τίποτε άλλο παρά μία 
συσσώρευσις έκπληκτικών περιπετειών, 
πού έξετυλίσσοντο εις ολόκληρον τόν κό
σμον.

’Ολίγον μεταγενέστερον, γραφέν μεταξύ 
τών έτών 166 — 180 μ.Χ., είναι τό μυ
θιστόρημα «Βαβυλωνιακά» τοΰ ’Ιάμβλι
χου, ένός έξελληνισθέντος Σύρου, εις τό 
όποιον συναντά κανείς καί μερικός ψυ
χολογικός παρατηρήσεις.

Κατά τόν 3ον μ.Χ. αί. Ξενοφών ό Έφέ- 
σιος γράφει «Τά κατά Άνθείαν καί Άβρο- 
κόμην». Τό έ'ργον τοΰτο, τό όποιον διεσώ- 
θη ολόκληρον, χαρακτηρίζεται άπό τήν 
γοργήν διήγησιν καί τήν έπιμελημένην δι- 
ατύπωσιν, δέν παύει δμως άπό τοΰ νά 
είναι ξηρόν καί ρηχόν.

Πολύ γνωστόν είναι τά «Αίθιοπικά ή τά 
κατά θεαγένην καί’ Χαρίκλειαν» τοΰ 'Η
λιοδώρου, ένός "Ελληνος άπό τήν Φοινίκην, 
πού έ'ζησεν κατά τόν 3ον μ.Χ. αιώνα. Υ
περτερεί τών προηγουμένων ώς πρός τήν 

σύνθεσιν καί τήν ζωηρότητα τών ήρώων 
του.

Ακολουθούν κατά τόν 4ον ή δον μ.Χ. 
αιώνα «Τά κατά Λευκίππην καί Κλειτο- 
φώντα» τοΰ Άχιλλέως Τατίου καί «Τά περί 
Χαιρέαν καί Καλλιρόην» Χαρίτωνος τοΰ 
Λαμψακηνοΰ, πού μπορεί νά χαρακτηρισθή 
σάν τό πρώτον ιστορικόν μυθιστόρημα. Καί 
τά δύο αύτά μυθιστορήματα έχουν ξεχωρι
στήν σημασίαν εις τήν ιστορίαν τής έλλη- 
νικής γραμματολογίας διότι άπετέλεσαν 
πρότυπα μιμήσεως εις τούς μεταγενεστέ
ρους χρόνους.

Τό σημαντικώτερον δμως όλων τών μυ
θιστορημάτων τής άρχαιότητος είναι τά 
<;Ποιμενικά» τοΰ Λόγγου, πού έπιγράφεται 
«Τά κατά Δάφνιν καί Χλόην». Ή άκριβής 
ήμερομηνία τής συγγραφής του παραμένει 
άγνωστος, άορίστως δμως τό τοποθετούν 
μεταξύ τοΰ 2ου καί τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος. 
Τό έργον αύτό μποροΰμεν νά τό όνομάσω- 
μεν ώς τό πρώτον ήθογραφικόν καί ψυχο
λογικόν μυθιστόρημα, διότι αί παράδοξοι 
περιπέτειαι τών άλλων μυθιστορημάτων άν- 
τικαθίστανται εις αύτό άπό τήν άπεικόνι- 
σιν ήθών καί συναισθημάτων.

Ή ύπόθεσις δλων αύτών τών μυθιστο
ρημάτων, άπό τά όποια λείπει ή άπεικό- 
νισις τής πραγματικότητας ή ή έξέτασις 
βασικών προβλημάτων τής ζωής, είναι 
σχεδόν ομοιόμορφος. Δύο έρασταί χωρί
ζονται διά κάποιαν αιτίαν, ύφίστανται δια
φόρους φανταστικός καί περιπλόκους πε
ριπέτειας, άλλ’ ό έρωτός των παραμένει 
σταθερός μέχρις δτου ξανασυναντηθοΰν 
καί πάλιν διά νά ζήσουν εις τό έξής εύ- 
τυχισμένοι.

II
Τά πρώτα αύτά μυθιστορήματα διαφέ

ρουν ούσιωδώς άπό τά σύγχρονα, τά όποια 
άποτελοΰν τό κυρίαρχον είδος εις τάς λο
γοτεχνίας δλων τών λαών.

Τό μυθιστόρημα σήμερα περιλαμβάνει

* Διάλεξις δοθεΐσα είς τό Λύκειον Έλληνίδων Άμμοχώστου τήν 5 Μαΐου, 1960.
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μορφήν διηγημάτων, δπως τόν μύθον τής 
Άτλαντίδος, τοΰ Ήρακλέους, τής ’Αρετής 
καί τής Κακίας καί άλλους.

’Από τούς μύθους αύτούς έπήραν άφορ- 
μήν οί μεταγενέστεροι, οί όποιοι τούς έ- 
ξεχώρισαν άπό τά φιλοσοφικά ή ιστορικά 
των πλαίσιο καί σκοπούς, καί έδημιούργη- 
σαν πολλάς άλλας φανταστικός ιστορίας 
χάριν σχολικών γυμνασμάτων είς τάς ρη
τορικός σχολάς. Άπό τά γυμνάσματα αύ
τά, τά όποια περιεστρέφοντο κυρίως γύρω 
άπό φανταστικός άπαγωγάς, χωρισμούς 
καί άναγνωρίσεις, έπιθέσεις ληστών καί 
πειρατών, άνεπτύχθη κατ’ όλίγον ή ροπή 
πρός τάς άπιθανοφανεϊς περιπετείας καί 
τάς παραδοξολογίας, αί όποϊαι έγράφον- 
το πλέον χάριν τέρψεως.

Έδημιουργήθη τοιουτοτρόπως τό άρ- 
χαϊον μυθιστόρημα, τό όποιον είναι γνω
στόν μέ τήν όνομασίαν «σοφιστικόν», έπει- 
δή ήτο κυρίως δημιούργημα τών ρητόρων 
ή -σοφιστών. Τά πρώτα έπομένως μυθιστο
ρήματα δέν προήλθον άπό τήν παρατήρη- 
σιν τής ζωής ή άπό τήν έσωτερικήν ά- 
νάγκην έκδηλώσεως τών προσωπικών αι
σθημάτων, άλλ’ ή σαν απλώς τεχνητά κατα
σκευασμένα τής φαντασίας, ξένα πρός τάς 
άνηουχίας τοΰ γράφοντος καί τάς πνευμα
τικός τάσεις τής έποχής του. Παρ’ δλον 
δμως δτι στερούνται πραγματικής λογο
τεχνικής άξίας έχουν έν τούτοις ιστορικήν 
σημασίαν, διότι άποτελοΰν τήν άφετηρίαν, 
άπό τήν όποιαν άνεπτύχθη μερικούς αιώ
νας βραδύτερον τό βυζαντινόν καί πολύ 
μεταγενέστερα τό νεώτερον μυθιστόρημα.

III
Κατά τήν βυζαντινήν έποχήν τό μυθιστό

ρημα έχει πολλά τά κοινά μέ τό σοφιστικόν 
μυθιστόρημα τόσον ώς πρός τήν ύπόθεσιν 
καί τήν πλοκήν δσον καί ώς πρός τήν τε
χνικήν. Είναι καί αύτά φανταστικά κατα
σκευάσματα έντελώς άσχετα πρός τήν τότε 
ζωήν. Ύπόθεσίς των είναι καί πάλιν ή ι
στορία δύο χωριζομένων έραστών καί ή 
μετά πολλάς περιπετείας έπανασύνδεσίς 
των. Άπό τήν άφήγησιν, ή όποια γίνεται 
είς τό τρίτον πρόσωπον, λείπει ή ψυχολο
γική παρατήρησις, ή άνάλυσις τών χαρα
κτήρων καί ή άπεικόνισις τής πραγματι
κότητος. Αντί τούτων ό βυζαντινός μυθι- 
στοριογράφος έπεκτείνεται είς άπιθάνους 
καί δραματικός περιπετείας, έπιμένει είς 
τήν άφήγησιν ποικίλων δεισιδαιμονιών καί 
θαυμαστών περιστατικών καθώς καί είς 

στοιχεία άπ’ δλα τά είδη τοΰ έμμέτρου 
καί πεζού λόγου, τά όποια συνθέτει είς 
μίαν άδιάσπαστην ένότητα καί ζητεί νά 
έκδηλώση μέ τήν τέχνην τά βαθύτερα προ
βλήματα του ανθρώπου.

Άπό τό έπος έπήρε τόν μύθον καί τάς 
περιπετείας τών ήρώων. Άπό τήν λυρικήν 
ποίησιν τήν έκφρασιν τών προσωπικών αι
σθημάτων καί συγκινήσεων.

Άπό τό δράμα έδανείσθη τήν τραγικήν 
σύγκρουσιν τοΰ ανθρώπου πρός τόν έαυ- 
τόν του, τήν φύσιν ή τό περιβάλλον του.

Άπό τή φιλοσοφίαν παρέλαβε τήν άνα- 
ζήτησιν τοΰ νοήματος τής ζωής. Άπό τήν 
ιστορίαν τά γεγονότα καί τήν ρεαλιστι
κήν άπεικόνισιν τής πραγματικότητος, 
καί τέλος άπό τήν ρητορείαν έπήρε τήν 
πειστικότητα καί τήν καλλιέπειαν.

"Ολα αύτά τά στοιχεία ό σύγχρονος 
μυθιστοριογράφος τά εισάγει μέ τέχνην είς 
τήν διήγησιν μιας σειράς έπεισοδίων, 
τά όποια περιπλέκονται γύρω άπό 
τήν ζωήν ένός ή περισσοτέρων προσώπων, 
τών ήρώων τοΰ μυθιστορήματος. Τοιουτο
τρόπως τό νεώτερον μυθιστόρημα άποτελεϊ 
ένα σύνθετον έργον τέχνης, πού ένω τέρ
πει άφ’ ενός μέ τόν μΰθον καί τάς περι
πέτειας τών ήρώων του, γίνεται άφ’ έτέ- 
ρου τό .μέσον θεωρήσεως τής ζωής καί άνα- 
ζητήσεως τοΰ βαθυτέρου της νοήματος. Δι’ 
αύτό καί τό μυθιστόρημα κερδίζει σήμε
ρα συνεχώς έδαφος.

Δέν ή σαν δμως τέτοια καί τά πρώτα μυ
θιστορήματα πού άνέφερα, καί τά όποια 
στερούνται τών περισσοτέρων στοιχείων τά 
όποια διακρίνουν καί καθορίζουν τήν ού- 
σίαν τού νεωτέρου μυθιστορήματος. Τά 
πρώτα έκείνα μυθιστορήματα ή σαν δη
μιουργήματα τής πνευματικής παρακμής 
τού έλληνισμοΰ.

Παρ’ δλον δτι ή άρχή των δύναται νά 
άναζητηθή είς αύτά τά όμηρικά έπη, άφοΰ 
καί ή ’Ιλιάς καί ή ’Οδύσσεια μπορούν νά 
χαρακτηρισθούν ώς ποιητικά μυθιστορή
ματα, έν τούτοις ή γένεσίς των πρέπει νά 
συνδυασθή περισσότερον μέ τήν πεζογρα
φίαν καί κυρίως μέ τήν φιλοσοφίαν καί τήν 
ιστορίαν, είς τάς όποιας ό μύθος άποτελεϊ 
πρωταρχικόν στοιχεϊον.

Είς τήν ιστορίαν τού 'Ηροδότου άνευ- 
ρίσκονται πολλοί μύθοι διατυπωμένοι ώς 
διηγήματα, δπως είναι ή ιστορία τού Γύ- 
γου, ό θησαυρός τού Ραμψινίτου κ.ά. Είς 
τούς διαλόγους τοΰ Πλάτωνος άφ’ έτέρου 
συναντά κανείς τήν παρεμβολήν μύθων ύπό

στομφώδεις καί πολύλογους περιγραφάς 
φανταστικών πύργων καί άνακτόρων.

Τό βυζαντινόν μυθιστόρημα μάς μετα
φέρει έξω τοΰ πραγματικού είς τούς όνει- 
ρώδεις κόσμους τών παραμυθιών. Δι’ αύτό 
καί διετυπώθη ή θεωρία δτι τούτο έξελίχθη 
βασικώς άπό τά παραμύθια, είς τάς όποια 
ιδιαιτέρως ήρέσκετο ό βυζαντινός λαός.

’Άλλως τε ή διαφορά μεταξύ παραμυ
θιού καί μυθιστορήματος είναι πολύ λε
πτή, έφ’ δσον καί τά δύο είναι καθαρά 
δημιουργήματα τής φαντασίας· άλλ’ ένω 
είς τό μυθιστόρημα περιπλέκονται γεγονό
τα, τά όποια συνέβη σαν ή είναι δυνατόν 
λ'ά συμβούν, διότι στηρίζονται έπί τής πα- 
ρατηρήσεως τής ζωής καί τής άναλύσεως 
τών χαρακτήρων, τό παραμύθι άντιθέτως 
περιέχει γεγονότα άπίθανα καί παράλογα.

Τήν παραμυθιακήν ύπόθεσιν τήν παρέλα- 
βον ώρισμένοι λόγιοι, οί όποιοι ένέπλεξαν 
είς αύτήν διάφορα στοιχεία πού έδανεί- 
σθησαν άπό τά σοφιστικά μυθιστορήματα, 
άπό τόν χριστιανισμόν, άπό τούς μύθους 
τών άνατολικών λαών καί βραδύτερον ά
πό τήν ίπποτικήν ζωήν τών λαών τοΰ Δυτι
κού μεσαίωνος καί έδημιουργήθησαν τά 
βυζαντινά μυθιστορήματα, έκ τών όποιων 
τά περισσότερα είναι έμμετρα καί προω- 
ρίζοντο δι’ άπαγγελίαν μάλλον παρά δι’ 
άνάγνωσιν.

Τά βυζαντινά μυθιστορήματα χωρίζονται 
είς τρεις κατηγορίας:

Α' Είς έκεϊνα πού είναι μίμησις δυτικών 
προτύπων δπως τά μυθιστορήματα «Ίμπέ- 
ριος καί Μαργαρώνα», «Φλώριος καί Πλα- 
τζαφλώρη», «Ό Πρέσβυς 'Ιππότης», ό «Πό
λεμος τής Τρωάδος», καί τά όποια πρέπει 
νά τοποθετηθούν χρονολογικά είς τόν ΙΓ' 
αιώνα.

Β' Κατηγορία είναι τά είς άρχαΐζουσαν 
γλώσσαν μυθιστορήματα τού IB' αίώνος, 
δπως «Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα» 
τοΰ θεοδ. Προδρόμου, ό όποιος μιμείται τά 
«Αίθιοπικά» τοΰ 'Ηλιοδώρου. «'Ο Άρί- 
στανδρος καί Καλλιθέα» του χρονογρά
φου Κωνστ. Μανασσή, «’Έρωτες Δορύλου 
καί Χαρικλείας» βιβλία θ' τοΰ Νικήτα 
Εύγενειανοΰ, πού μιμείται τόν Πρόδρομον, 
καί τό «Τό καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν 
δράμα» έκ βιβλίων 11 τοΰ Εύμαθίου ή Εύ- 
σταθίου» Μακρεμβολίτου.

Είς τήν Γ' κατηγορίαν άνήκουν τά μυ
θιστορήματα πού έγράφησαν έπίσης περί 
τόν I Β ' αιώνα, έποχήν τής πνευματικής ά- 
ναγεννήσεως έπί τών Κομνηνών, άλλ’ είς 

λαϊκήν γλώσσαν. Τέτοια έργα είναι ό Καλ
λίμαχος καί Χρυσορρόη», «Βέλθανδρος 
καί Χρυσάντζα», «Λύβιστρος καί Ροδά- 
μνη» καί ή «Διήγησις τοΰ Άχιλλέως» άλ
λως γνωστή καί ώς «Άχιλληΐς».

'Η γλώσσα είς τήν όποιαν μάς παρεδό- 
θησαν διά τών σωθέντων χειρογράφων τά 
μυθιστορήματα τής τελευταίας αύτής κα
τηγορίας φαίνεται δτι δέν είναι έκείνη είς 
τήν όποιαν άρχικώς συνετάχθησαν, άλλά 
διασκευή έπί τό άρχαϊκώτερον, τήν ο
ποίαν έκαμαν λόγιοι είς μεταγενεστέραν 
έποχήν.

Ώς διάμεσος σταθμός μεταξύ τών σοφι
στικών καί- τών βυζαντινών μυθιστορημά
των είναι τό κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 7ου 
αίώνος μυθιστόρημα «Βίος Βαρλαάμ καί 
’ I ωάσαφ ή ’ I ωσαφότ», τοΰ όποιου πολλαί 
λεπτομέρειαι καί ό τρόπος τής άρχής του 
άνευρίσκονται είς τά μυθιστορήματα 
τών βυζαντινών καί είς άνάλογα έργα 
τών μεσαιωνικών συγγραφέων τής Δύ- 
σεως, έπί τών όποιων ή έλληνική καί βυ
ζαντινή έπίδρασις ήτο σημαντική. 'Η ύπόθε- 
σις τοΰ έργου αύτού, πού έγράφη είς τήν 
Παλαιστίνην ύπό κάποιου μοναχοΰ Ίωάν- 
νου μέ σκοπόν άπολογητικόν τοΰ Χριστια
νισμού κατά τών έθνικών, δέν είναι πρωτό
τυπος άλλά διασκευή παλαιας άνατολικής 
παραδόσεως περί τοΰ Βούδδα.

IV
Μετά τήν άλωσιν τής Κων)πόλεως τό 

μυθιστόρημα παύει πλέον νά καλλιεργή- 
ται είς τήν έλληνικήν Ανατολήν. 'Η ψυχή 
τοΰ λαού πενθεί καί μόνον είς τήν ποιητι
κήν παραγωγήν τών «θρήνων» εύρίσκει ά- 
νακούφισιν. ’Έτσι τό μυθιστόρημα άκολου- 
θεϊ τόν βραδύν ρυθμόν τής έξελίξεώς του 
είς τήν Δύσιν, άναπτύσσεται παράλληλα μέ 
τήν συνεχώς μεταβαλλομένην κοινωνικήν 
κατάστασιν τής Εύρώπης καί έπιστρέφει 
άπ’ έκει είς τήν μετεπαναστατικήν Ελλά
δα ώς ένα λογοτεχνικόν είδος άσχετον μέ 
τό άρχαϊον καί τό βυζαντινόν μυθιστόρημα.

Είναι άληθές δτι έπέρασαν μερικές δε
καετίες μετά τήν έπανάστασιν μέχρις δτου 
τό μυθιστόρημα έπιβληθή είς τήν νεοελλη
νικήν λογοτεχνίαν, καλλιεργηθή συστημα
τικά καί μάς δώση άξιόλογα έργα, πάντως 
δχι ίσης άξίας πρός ώρισμένα, έπιβληθέν- 
τά ήδη, έργα τής ποιήσεως. Συνετέλεσαν 
πρός τούτο άφ’ ένός μέν τό γεγονός δτι τό 
μυθιστόρημα είναι καθ’ έαυτό δύσκολον εί
δος, διότι άπαιτεϊ πλουσίαν πείραν τής 
ζωής καί μεγάλας συνθετικός ικανότητας,
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καί άφ’ έτέρου ή άντίληψις, τήν όποιαν 
πολλοί λόγιοι τής μετεπαναστατικής Ελλά
δος είχαν διά τό λογοτεχνικόν αύτό είδος.

Ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής είς τό έργον 
του περί τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
πού έξέδωκεν γαλλιστί είς τό Βερολίνον 
τό 1877 (τόμ. Β' σ. 269) αναφέρει δτι τό 
μυθιστόρημα πού κυριαρχεί είς δλας τάς 
νεωτέρας λογοτεχνίας άνεπτύχθη όλιγώτε- 
ρον άπό κάθε άλλο λογοτεχνικόν είδος είς 
τήν Ελλάδα διά δύο λόγους: Ιον) διότι 
τό μυθιστόρημα δέν είναι βιβλίον άπαραί- 
τητον, έπειδή δέν έπιβάλλεται ούτε άπό 
τήν ανάγκην τής μορφώσεως, όπως τό επι
στημονικόν, ούτε άπό τήν ανάγκην τής έμ- 
πνεύσεως, όπως ή ποίησις καί 2ον) διότι 
τά ξένα μυθιστορήματα μεταφράζονται 
συνεχώς είς τήν Ελληνικήν, Ο)

Είς δέ τήν Γερμανικήν έκδοσιν τής ιστο
ρίας τής νεοελληνικής λογοτεχνίας του τό 
1882 λέγει ότι «ή έλληνική λογοτεχνία δέν 
χάνει τίποτα τό σημαντικόν άν άκόμη σή
μερα δέν άσχολήται μέ τό μυθιστόρημα».

’Εχθρικήν στάσιν απέναντι του μυθιστο
ρήματος παίρνει ό Τρύφων Εύαγγελίδης 
είς τήν μελέτην του «Ή μυθιστοριογραφία 
παρά τοΐς άρχαίοις “Ελλησι έπεκτεινομέ- 
νης καί μέχρις ήμών», δημοσιευθεϊσα τό 
1889 (είς τόν 23ον τόμον του ’Αττικού 
.Ημερολογίου), καί είς τήν οποίαν χαρα
κτηρίζει τό μυθιστόρημα ώς έλαφράν φι
λολογίαν, τό αποδίδει είς παρακμήν τών 
ύγιών καί ισχυρών νοερών δυνάμεων καί 
έκφράζει τήν ίκανοποίησίν του διότι είς 
τήν Ελλάδα δέν άνεπτύχθη πραγματική 
μυθιστορία.

Παρά τάς αντιλήψεις δμως αύτάς μερι
κοί πρωτοπόροι έπεδίωξαν τήν καλλιέρ
γειαν του λογοτεχνικού αύτού είδους, τό 
όποιον δεχόμενον τήν έπίδρασιν καί παρα
κολουθούν τήν έξέλιξιν τοΰ ευρωπαϊκού 
μυθιστορήματος έκέρδιζε συνεχώς έδα
φος, διά νά άποτελέση σήμερον ένα ση
μαίνοντα κλάδον τής νεοελληνικής πε
ζογραφίας.

Πρώτον νεοελληνικόν μυθιστόρημα είναι 
ό «Λέανδρος» τού Παναγιιότη Σούτσου, πού 
έδημοσιεύθη τό 1834. 'O συγγραφεύς ήτο 
γνώστης τών διεθνών λογοτεχνικών ρευμά
των καί είχε έπίγνωσιν δτι έχάρασσεν ένα 
νέον δρόμον είς τήν νεοελληνικήν λογο
τεχνίαν. Είς τόν πρόλογόν του αναφέρει 

(1) ’Ιδέ Άττ. Σαχίνη: Τό νεοελληνικό μυθιστόρημα, σ. 23 κ.έ.

χαρακτηριστικώς τά έξής: «Οί μεγαλύ
τεροι συγγραφείς, ποιηταί καί φιλόσοφοι, 
συνέγραψαν μυθιστοριακά πονήματα’ ό 
Ρουσσώς είς τήν Γαλλίαν, ό Βαλτερσκώ- 
τος είς τήν ’Αγγλίαν, ό Γκέτης είς τήν 
Γερμανίαν, ό Φόσκολος είς τήν ’Ιταλίαν 
καί ό Κουπέρυς είς τήν έλευθέραν ’Αμερι
κήν- είτε διότι ένεκρίθησαν πολύτιμα 
τά τοιαύτης φύσεως πονήματα, ώς συμ- 
μιγνύοντα τό ήδύ μετά τού ώφελίμου, 
είτε διότι αναγκαία σχεδόν άποδαίνει είς 
όργώσας φαντασίας ή έκχυσις τών φλο
γερών των έντυπώσεων. Είς τήν άναγεννω- 
μένην 'Ελλάδα τολμώμεν ήμεΐς πρώτοι νά 
δώσωμεν είς τό κοινόν τόν «Λέανδρον». 
Ευτυχείς, άν είς τήν οδόν, τήν όποιαν ένε- 
χαράξαμεν, ίδώμεν μετ’ ολίγον άλλους δο- 
κιμωτέρους συγγραφείς μυθιστοριών».

Τό έπόμενον έτος (δηλ. τό 1835) ό ά- 
δελφός του ’Αλέξανδρος Σούτσος έξέδωκε 
τόν «Έξόριστον», πού άναφέρεται είς τά 
γεγονότα τοΰ 1831—1832.

Καί τά δύο αύτά μυθιστορήματα στε
ρούνται πραγματικής λογοτεχνικής αξίας. 
Χαρακτηρίζονται άπό ένα άκρατον ρωμαν- 
τισμόν, ένα έπιδεικτικόν πατριωτικόν τόνον 
καί μίαν τάσιν πρός ήθικολογίαν. Παρά 
τήν αποτυχίαν των δμως ή εύχή τού Πα
ναγιώτη Σούτσου έξεπληρώθη. Συνεχώς 
καί περισσότεροι λογοτέχναι ήκολούθησαν 
τήν οδόν πού έχάραξεν καί διαρκώς καί 
νέα μυθιστορήματα έβλεπαν τό φώς τής 
δη μοσιότητος.

V
'Η μυθιστορηματική παραγωγή άπό τού 

1834 μέχρι τού 1880 είναι βαθειά διαπο- 
τισμένη άπό τό πνεύμα τού ρωμαντισμού 
καί άποτελεΐται, ώς έπί τό πλείστον, άπό 
έργα ιστορικού περιεχομένου καί γραμμέ
να είς τήν καθαρεύουσαν.

Οί λόγοι προτιμήσεως τού ιστορικού 
μυθιστορήματος ή σαν δύο κυρίως, α) Αί 
έπικρατούσαι τότε συνθήκαι είς τήν Ελ
λάδα καί β) ή ισχυρά έπίδρασις τών μυ- 
θιστοριογράφων τής Δύσεως.

Οί 'Έλληνες κατόπιν αιματηρών αγώ
νων καί βαρυτάτων θυσιών κατώρθωσαν 
μέν νά επαναφέρουν τήν Ελευθερίαν εί_ς 
τήν δοξασμένην γήν τών πατέρων των, έ- 
στερούντο δμως παντελώς τής πολιτικής 
παραδόσεως καί τής κοινωνικής όργανώ- 
σεως κατά τό ύπόδειγμα τών Εύρωπαϊ- 

κών κρατών. Ώς «χάος» χαρακτηρίζουν 
οϊ σύγχρονοι τήν έπικρατούσαν τότε είς 
τήν Ελλάδα κατάστασιν. ΔΓ αύτό καί οί 
μυθιστοριογράφοι, παραβλέψαντες τό πα
ρόν, ήντλησαν τά θέματά των άπό τό πα
ρελθόν καί ιδιαιτέρως άπό τά θαυμαστά 
γεγονότα τής έλλην. έπαναστάσεως, τών 
όποιων αί συγκινητικά! αναμνήσεις διετη- 
ρούντο άκόμη ζωηραί.

Είς τήν στροφήν αύτήν πρός τό παρελθόν 
παρεκίνησε τούς “Ελληνας λογοτέχνας καί 
τό έπικρατοΰν τότε ρεύμα τοΰ ρωμαντι- 
σμου, τοΰ όποιου τά κυριώτερα χαρακτη
ριστικά είναι ή κυριαρχία τοΰ συναισθή
ματος καί τής φαντασίας άντί τοΰ λογι
κού καί τής κρίσεως, ή ύπερβολική χρή- 
σις έκφραστικών μέσων, ή έλευθερία είς 
τήν σύνθεσιν, ό εμπλουτισμός τής γλώσσης 
μέ λαϊκά στοιχεία καί ή στροφή πρός τό 
παρελθόν.

.'Υπό τήν έπίδρασιν τοΰ ρωμαντισμού τό 
μυθιστόρημα άνεπτύχθη πρός δύο κατευ
θύνσεις. Κατά τήν μίαν κυριαρχεί ή στρο
φή πρός τό παρελθόν, άποτέλεσμα τής ό
ποιας ήτο ή άνάπτυξις τοΰ ιστορικού μυ
θιστορήματος, μέ σπουδαιότερον έκπρόσω- 
πον τόν Walter Scott. Κατά δέ τήν δευ- 
τέραν, κεντρική ύπόθεσις είναι μιά έρω- 
τική περιπέτεια, γύρω άπό τήν όποιαν πε
ριπλέκονται διάφορα σύγχρονα γεγονότα. 
Τής κατηγορίας αύτής κυριώτερος έκπρό- 
σωπος είναι ό Βίκτωρ Ούγκώ.

Έκ τών δύο τούτων μυθιστοριογράφων 
έπηρέασε τούς 'Έλληνες περισσότερον ό 
Walter Scott, τοΰ όποιου ή έπίδρασις είς 
τρ έλλην. μυθιστορήματα τής περιόδου 
αύτής φθάνει καί μέχρι τών λεπτομερειών 
άκόμη.

Μετά τούς άδελφούς Σούτσου τό ιστο
ρικόν μυθιστόρημα έκαλλιέργησαν οί έ
ξής: Ό ’Ιάκωβος Πιτζιπιός, πού έγραψε 
τό μυθιστόρημα ή «’Ορφανή τής Χίου ή ό 
θρίαμβος τής άρετής.» 'Ο Επαμεινώνδας 
Φραγκούδης, πού κατήγετο άπό κυπρια
κήν οικογένειαν έγκατεστημένην είς τήν 
Κέρκυραν, κι έργάσθηκε ώς διδάσκαλος 
είς τήν Λευκωσίαν άπό τό 1849 — 1854. 
’Έγραψε τό μυθιστόρημα «θέσανδρος», 
πού έχει δλα τά μειονεκτήματα τοΰ ρω- 
μαντισμοΰ κι άποτελεϊ δουλικήν μίμησιν 
τοΰ «Λεάνδρου» τοΰ Παναγιώτη Σούτσου. 
Ακολουθεί ό ’Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκα- 
βής, πού έδημοσίευσε τό 1850 τόν «Αύ- 
θέντην τοΰ Μωρέως», ένα έργον πολύ έ
πη ρεασμένον άπό τόν Ivanhoe τοΰ Walter

Scott καί είς τό όποιον περιέλαβε πολλάς 
πληροφορίας άπό τό μεσαιωνικόν έμμετρον 
άφήγημα «Τό Χρονικόν τοΰ Μωρέως».

Γνωστότεροι μυθιστοριογράφοι καί μέ 
μεγαλυτέρας ικανότητας είναι ό Στέφα
νος Ξένος, γνωστός άπό τό μυθιστόρημά 
του «'Η ήρωϊς τής έλληνικής έπαναστά
σεως», ό Σπυρίδων Ζαμπέλιος μέ τούς 
«Κρητικούς Γάμους», ό Εμμανουήλ Ροΐ- 
δης μέ τήν «Πάπισσαν ’Ιωάνναν», ό Δημή- 
τριος Βικέλας μέ τόν «Λουκή Λάρα» καί 
ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μέ τά ιστο
ρικά του μυθιστορήματα «Ή Μετανάστις», 
«Οί ’Έμποροι τών έθνών», «Ή Γυφτοπού- 
λα» καί «Ό Χρήστος Μηλιόνης».

VI
Περί τό 1888, ένα έτος πού μέ τήν έκ- 

δοσιν τοΰ «Ταξιδιοΰ» τοΰ Ψυχάρη άποτε- 
λεϊ σταθμόν είς τήν ιστορίαν τής νεοελλη
νικής λογοτεχνίας, άρχίζει ή περίοδος 
τοΰ ηθογραφικού μυθιστορήματος.

’Ήδη άπό τοΰ 1842 άνάμεσα είς τά 
πρώτα ιστορικά μυθιστορήματα κάμνει 
τήν έμφάνισίν του είς δύο τόμους τό μυ
θιστόρημα τοΰ Γρηγορίου Παλαιολόγου 
«ό Ζωγράφος», πού παρουσιάζει μέ κά
ποιαν ύπερβολήν τήν κοινωνικήν καί πο
λιτικήν ζωήν τών ’Αθηνών έπί τής βασι
λείας τοΰ ’Όθωνος. ’Αποτελεί έπομένως 
ένα μακρινόν πρόδρομον τοΰ ήθογραφι- 
κοΰ μυθιστορήματος.

Τό 1855-56 βλέπει τό φώς τής δημοσιό
τητας ό «θάνος Βλέκας» τοΰ Παύλου 
Καλλιγά, πού περιγράφει ζωντανά τήν 
κοινωνικήν κατάστασιν τής τότε Ελλά
δος, τής όποιας τά σύνορα μόλις μέχρι 
τής Θεσσαλίας έφθαναν καί είς τήν όποιαν 
ή άδικία συνειργάζετο μέ τάς έπισήμους 
άρχάς ή δέ εύνομία καί δικαιοσύνη πενθη- 
φορούσαι καί παραμερισμένοι έθρήνουν 
τήν τύχην τών δικαίων.

Τό μυθιστόρημα τούτο, πού καί μέχρι 
σήμερα άναγινώσκεται εύχάριστα καί χα
ρακτηρίζεται ώς τό πρώτον ήθογραφικόν 
μυθιστόρημα, δέν εΰρε μιμητάς.

Μετά τό 1880 δμως ή κατάστασις είς 
τήν Ελλάδα μεταβάλλεται. Ή τάξις άπο- 
καθίσταται είς τήν ύπαιθρον καί ή άγρο- 
τική ζωή έκδηλώνεται είς δλην τήν χάριν 
καί τήν όμορφιάν της. Αί μελέται άφ’ έ
τέρου τοΰ Νικολάου Πολίτου, τοΰ πατρός 
τής νεοελληνικής λαογραφίας, στρέφουν 
τήν προσοχήν πρός τά ήθη καί τά έθιμα 
τής έλληνικής ύπαίθρου.
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Είς τήν Εύρώπην ό ρομαντισμός έχει 
τήν έποχήν αύτήν παραχωρήσει τήν θέ- 
σιν του είς τόν ρεαλισμόν και τόν νατου
ραλισμόν. Ύπό τήν έπίδρασιν τών άλμα- 
τωδώς άναπτυχθεισών φυσικών έπιστη- 
μών καί τής θετικής φιλοσοφίας τοΰ 
Comte, ό ρομαντισμός κατηγορήθη δτι 
μέ τόν υποκειμενισμόν καί τήν άχαλίνω- 
τον φαντασίαν παραμορφώνει τήν πραγμα
τικότητα. Οί καλλιτέχναι ζητούν τώρα νά 
απεικονίσουν όσον τό δυνατόν αντικειμε
νικότερα τήν ζωήν. Επιμένουν είς τάς 
λεπτομέρειας και ζητούν περισσότερον νά 
πείσουν μέ τήν άλήθειαν παρά νά συγκι- 
νήσουν μέ τήν όμορφιάν.

‘Όταν ό ρεαλισμός τονίζη περισσότε
ρον τά ελαττώματα του άνθρώπου καί 
τήν κακίαν τής κοινωνίας καί παραμελή 
τήν άπεικόνισιν τοΰ καλού τότε όνομάζε- 
ται νατουραλισμός. Αύτής τής σχολής ή- 
σαν τά έργα τοΰ Ζολά, τοΰ όποιου τό μυ
θιστόρημα Νάνα, πού μετέφρασεν ό ’Ιω
άννης Καμπούρογλου, έπηρέασε πολύ τό 
έλληνικόν ηθογραφικόν μυθιστόρημα.

’Επηρεασμένοι οί λογοτέχναι τής γε
νεάς μετά τό 1880 άπό τόν εύρωπαϊκόν 
ρεαλισμόν καί τάς έρεύνας τοΰ Νικολάου 
Πολίτου, έγκαταλείπουν τήν στροφήν πρός 
τό παρελθόν καί αναζητούν είς τήν έλλη- 
νικήν ύπαιθρον καί ζωήν τάς ύποθέσεις 
διά τά πνευματικά των δημιουργήματα. 'Η 
στροφή πρός τόν λαόν γίνεται συγχρόνως 
αφορμή νά προσέξουν περισσότερον καί 
τήν λαϊκήν γλώσσαν, ή όποια ύπό τήν 
μορφήν τής «δημοτικής» εισέρχεται ορι
στικά πλέον είς τήν λογοτεχνίαν.

Είς τήν κατηγορίαν τοΰ ηθογραφήμα
τος καί' τοΰ ρεαλιστικού εν γένει πεζογρα
φήματος ανήκουν τά ώραιότερα νεοελλη
νικά μυθιστορήματα, τά όποια άπετέλε- 
σαν σταθμόν είς τήν ιστορίαν τής λογο
τεχνίας μας καί τών όποιων ή άξια παρα
μένει μέχρι σήμερον αμείωτος.

Ό Γεώργιος Δροσίνης μάς δίδει τήν 
«’Αμαρυλλίδα», «Τό βοτάνι τής αγάπης» 
καί' τήν «*Έρση». Ό Άνδρέας Καρκαβί- 
τσας τήν «Λυγερή», τόν «’Αρχαιολόγον» 
καί τόν «Ζητιάνο», πού άποτελει ένα άπό 
τά ώραιότερα νεοελληνικά μυθιστορήμα
τα. Ό ’Ιωάννης Κονδυλάκης γράφει τόν 
«Πατούχα», ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμαν- 
της, πού έγκαταλείπει τώρα τό ιστορι
κόν μυθιστόρημα, μάς δίδει τήν «Φόνισσα», 
ό Κωνσταντίνος Χατζόπουλος τόν «Πύργον 
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τοΰ Άκροπόταμου» καί ό Κωνσταντίνος 
θεοτόκης τόν θάνατον τοΰ Καραβέλα».

VII
Τήν ιδίαν περίπου έποχήν καί έπηρεα- 

σμένοι άπό τήν ιδίαν τεχνοτροπίαν τοΰ 
ρεαλισμού, δύο άλλοι μυθιστοριογράφοι. 
ό Γιάννης Ψυχάρης είς τό Παρίσι καί ό 
Γρηγόριος χενόπουλος είς τάς ’Αθήνας 
καί τήν Ζάκυνθον, άναζητοΰν τά θέματά 
των όχι είς τήν έλληνικήν ύπαιθρον, άλλ’ 
είς τήν ζωήν τών άστών καί τά σαλόνια 
τής πόλεως.

’Ήδη τήν έποχήν αύτήν έχει διαμορφω- 
θή οριστικά ή αστική ζωή είς τήν Ελλά
δα καί ή άστική τάξις κατορθώνει νά έ- 
πιβληθή. Διανοίγονται έπομένως νέαι πη- 
γαί έμπνεύσεως, αί όποιαι συντελούν είς 
τήν διαμόρφωσιν τοΰ άστικοΰ μυθιστορή
ματος.

Κυριώτεροι έκπρόσωποι του νέου τού
του είδους είναι ό Γιάννης Ψυχάρης μέ 
τά έργα του «Τό δνειρο τοΰ Γιαννίρη». 
«Ζωή κι άγάπη στή μοναξιά», «Τά δυό 
αδέρφια», «‘Αγνή» κλπ. καί κυρίως ό 
Γρηγόριος Ξενόπουλος, ό συστηματικώτε- 
ρος μυθιστοριογράφος μέχρι τής έποχής 
του, άπό τά πολυπληθή έργα τοΰ όποιου 
ξεχωρίζουν «Οί τίμιοι καί άτιμοι» καί «Οί 
Πλούσιοι καί φτωχοί», πού είναι άπό τά 
ώραιότερα δλων τών άστικών μυθιστορη
μάτων μέχρι τοΰ 1930.

’Άλλοι συγγραφείς άστικών μυθιστορη
μάτων είναι ό Εμμανουήλ Λυκούδης μέ 
τά δύο έργα του «Κίμων Άνδρεάδης» καί 
τό «Σπιτάκι τοΰ γιαλοΰ» (1920), ό 
Κων)νος Χρηστομάνος μέ τήν «Κερένια 
Κούκλα», ό Κώστας Παρορίτης, πού έφι- 
λοδόξησε νά θεωρηθή ώς ό εισηγητής τοΰ 
κοινωνικού μυθιστορήματος είς τήν Ελλά
δα, άλλ’ είς τά 4 έργα τοΰ όποιου είναι 
φανερή ή προπαγανδιστική του προσπά
θεια διά τήν κοσμοθεωρίαν τοΰ υλισμού, 
ό Παΰλος Νιρβάνας μέ «Τό ’Αγριολού
λουδο» καί «Τό έγκλημα του Ψυχικού», 
καί ό Διονύσιος Κόκκινος, ό γνωστός α
καδημαϊκός καί συγγραφεύς τής πολύτο
μου ιστορίας τής Ελληνικής Έπαναστάσε- 
ως, μέ τά τρία μυθιστορήματά του «Ή κυ
ρία μέ τό άσπρο άλογο», «Ή Μυστική Φω
λιά» καί «Ό ’Ίλιγγος».

VIII
Μετά τό 1930 τό νεοελληνικόν μυθιστό

ρημα εισέρχεται σέ μιά νέαν περίοδον, 
πού συνδέεται μέ τά κοινωνικά προβλήμα

τα καί τάς εσωτερικός ανησυχίας του 
συγχρόνου άνθρώπου, έκείνα πού έδημι- 
ούργησεν ή άνικανότης του νά παρακο- 
λουθήση μέ άνάλογον ήθικήν καί πνευμα
τικήν πρόοδον τήν άλματώδη άνάπτυξιν 
τών φυσικών έπιστημών.

Ό νεώτερος άνθρωπος έχει πρωτίστως 
νά αντιμετώπιση προβλήματα ήθικά καί 
δεοντολογικά. Νά όλοκληρώση τήν ένό- 
τητα είς τό διχασμένον ΕΓΩ του, νά άπο- 
καταστήση τάς σχέσεις του πρός τόν θεόν 
καί τήν Φύσιν καί νά εναρμόνιση τήν συμ
περιφοράν του πρός εκείνην τών συναν
θρώπων του.

Τά προβλήματα δμως αύτά δέν λύονται 
μέ τήν φωτογραφικήν άπεικόνισιν τής 
ζωής διά τοΰ ρεαλισμού' λύονται μόνον 
μέ τήν ένδοσκόπησιν, τόν φιλοσοφικόν στο
χασμόν καί τήν ψυχολογικήν έμβάθυνσιν 
είς τά μυστικά τής ανθρώπινης καρδίας.

’Έτσι οί καλλιτέχναι στρέφουν τήν προ
σοχήν των άπό τόν έξωτερικόν είς τόν 
εσωτερικόν των κόσμον. Μιά άδιάκοπη ά- 
γωνία τούς διακατέχει νά έκφράσουν τό 
απόλυτον, νά συλλάβουν τό νόημα τής 
ζωής, όχι δπως φαίνεται, άλλ’ δπως είναι 
είς τήν ούσίαν της. Διαπιστώνουν δτι τί
ποτε δέν είναι δπως τό συλλαμβάνουν αί 
αισθήσεις καί προχωρούν είς μίαν προσω
πικήν έρμηνείαν τοΰ κόσμου. Ό ρεαλισμός 
καταρρέει καί τόν διαδέχεται ό συμ
βολισμός, ό σουρρεαλισμός καί ό ιδεαλι
σμός, πού άποτελοΰν τήν προβολήν τοΰ 
άσυνειδήτου καί τοΰ έσωτερικοΰ μας κό
σμου είς τήν τέχνην. Τό μυθιστόρημα γί
νεται τοιο,υτοτρόπως μιά πολύ πλατειά 
σύνθεσις τής ζωής. Γίνεται δοκίμιον καί 
έρευνα, φιλοσοφική καί ήθική πραγματεία.

Είς τήν στροφήν αύτήν πρός τόν έσω- 
τερικόν κόσμον συνετέλεσεν πάρα πολύ 
καί ή συστηματική μελέτη ύπό τών ψυχο- 
λόγων τοΰ άσυνειδήτου καθώς καί ή πρό
οδος τής ψυχαναλύσεως.

Τήν προοπτικήν τοΰ συγχρόνου μυθι
στορήματος τήν διέγραψεν ώς έξής είς 
ένα δοκίμιόν του τό 1929 μέ τόν τίτλον 
«’Ελεύθερο Πνεΰμα» ό Γιώργος θεοτοκάς: 
«Νέα λογοτεχνία θά κάμουν αύτοί πού θά 
φέρουν στά έλληνικά Γράμματα τίς έσω- 
τερικές δυνάμεις πού λείπουν σήμερα, θέ
λομε άληθινό μυθιστόρημα, θέλουμε ού- 
σία... Είναι έπίσης άπαραίτητο νά σπά
σουμε τήν παράδοση. ’Έχει δημιουρ- 
γηθή μιά ρουτίνα τής έλληνικής πεζο
γραφίας, ένα καθεστώς μέ ορισμένα σύ

νορα καί ορισμένα μέτρα καί σταθμά. Ή 
πρώτη μας δουλειά είναι ν’ άνατρέψουμε 
τά καθιερωμένα δρια καί' τίς καθιερωμέ
νες άξιες... Πρέπει μέ κάθε θυσία ν’ άπο- 
χτήσουν οί νέοι πλατείς ορίζοντες καί ν’ 
άναπνεύσουν καθαρό άέρα».

VIIII
Πράγματι μετά τό 1930 ό άνεμος τής 

νέας στροφής πνέει καί είς τήν Ελλάδα 
καί συντελεί είς τήν άναγέννησιν τοΰ έλ- 
ληνικου μυθιστορήματος. Οί συγγραφείς 
προσπαθούν νά συλλάβουν δσον πιό πλα- 
τειά μπορούν τήν ούσίαν τής ζωής, άνε- 
ξαρτήτως τοΰ εάν παίρνουν τό θέμα τους 
άπό τάς προσωπικός των άναμνήσεις, ά
πό τό ιστορικόν παρελθόν, άπό τά γεγο
νότα τών ελληνικών πολέμων καί τής μι
κρασιατικής καταστροφής ή άπό τήν σύγ
χρονον έλληνικήν ζωήν.

‘Όταν τά θέματα άντλοΰνται άπό τάς 
προσωπικός άναμνήσεις δημιουργείται ή 
αύτοβιογραφία καί τό μυθιστόρημα τής 
εφηβικής ήλικίας, είς τό οποίον άναλύον- 
ται βιώματα τής έφηβικής ζωής, μέ βάσιν 
τήν προσωπικήν έμπειρίαν τοΰ συγγρα- 
φέως.

Κατά τήν γνώμην νεωτέρου μελετητοΰ 
ξεχωρίζουν είς τό είδος αύτό «Ό ’Από
γονος» τοΰ Θανάση Πετσάλη, ή «Eroica» 
τοΰ Κοσμά Πολίτη, «Ό Λεωνής» τοΰ Γιώρ
γου θεοτοκά, «Τό Προμήνυμα» τοΰ Άντώ- 
νη Βουσβούνη, τό «Ταξίδι μέ τόν "Εσπερο» 
τοΰ "Αγγέλου Τερζάκη, «Τά Ψάθινα κα
πέλα» τής Μαργαρίτας Λυμπεράκη καί ή 
«Αιολική Γή» τοΰ Ήλία Βενέζη.

"Αλλοτε πάλιν τά θέματα λαμβάνονται 
άπό τό ιστορικόν παρελθόν. Δημιουργεί- 
ται έτσι τό νεώτερον ιστορικόν μυθιστό
ρημα, τό όποιον δμως διαφέρει ώς πρός 
τόν τρόπον θεωρήσεως τής ζωής άπό τό 
παλαιότερον ιστορικόν μυθιστόρημα τής 
περιόδου 1830-1880.

Ιστορικά μυθιστορήματα έγραψαν πολ
λοί. Ό Μ. Καραγάτσης (ψευδώνυμον τοΰ 
Μίμη Ροδόπουλου) μάς έδωσε τήν τριλο
γίαν «Ό κόσμος πού πεθαίνει», ό "Αγγε
λος Τερζάκης τήν «Πριγκηπέσσα Ίζαμπώ», 
ό Θανάσης Πετσάλης τούς «Μαυρόλυκους» 
καί τήν «Καμπάνα τής Άγιά Τριάδας», 
ό Παντελής Πρεβελάκης τήν τριλογίαν 
«Κρητικός» καί τήν «Παντέρμη Κρήτη».

‘Ωραία έργα έχει νά μάς παρουσιάση 
καί τό πολεμικόν μυθιστόρημα, τό όποιον
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άντλεΐ τά θέματά του άπό τούς προσφά
τους έλληνικούς πολέμους. Οί μυθιστο- 
ριογράφοι δέν ζητούν άπλώς νά μάς δώ
σουν Ιστορίες άπό τά πεδία τών μαχών, 
άλλά νά αντιμετωπίσουν φιλοσοφικά τό 
πρόβλημα τοΰ πολέμου.

θεμελιωτής του είδους αύτοΰ δύναται 
νά θεωρηθή ό Στράτης Μυριβήλης, γνω
στός κυρίως άπό τό μυθιστόρημά του «Ή 
Ζωή έν τάφω». ’Άλλοι γνωστοί συγγρα
φείς πολεμικών μυθιστορημάτων είναι ό 
Ήλίας Βενέζης μέ τό «Νούμερο 31-328», 
ό ’Άγγελος Βλάχος μέ «Τό Μνήμα τής 
Γρηάς» καί τόν «’Απρίλη», ό Στέλιος 
Ξεφλούδας μέ τό «Οί άνθρωποι τοΰ μύ
θου», ό Γιάννης Μπεράτης μέ τό «Πλατύ 
ποτάμι» καί ό Λουκής ’Ακρίτας μέ τούς 
«Ά ρ ματωμένους».

Τά περισσότερα όμως θέματα οί νεό
τεροι μυθιστοριογράφοι τά άντλουν κυ
ρίως άπό τήν σύγχρονον ζωήν. Τά έργα 
των αύτά είναι ένα κράμα ήθογραφίας 
καί κοινωνικού μυθιστορήματος, πάντα δ- 
μως μέσα είς τά πλαίσια μιας φιλοσοφι
κής θεωρήσεως τής ζωής, τήν όποιαν άλ
λοι βλέπουν μέ πνεύμα άγνωστικισμού, 
άλλοι μέ τό πρίσμα τής μοιρολατρίας καί 
άλλοι μέ τόν φακόν τού Χριστιανισμού 
καί τής πίστεως.

Είς τήν κατηγορίαν αύτήν ανήκουν τά 
περισσότερα έργα τών γνωστοτέρων συγ
χρόνων μυθιστοριαγράφων, τού Ήλία Βε- 
νέζη, τού ’Αγγέλου Τερζάκη, τού Στρά- 
τη Μυριβήλη, τού Νίκου Καζαντζάκη, τοΰ

Σώτου Χονδροπούλου, τής Ελένης Κα- 
ριτά κ. ά.

X
Είναι αληθές δτι τό νεοελληνικόν μυ

θιστόρημα δέν έγνώρισεν ακόμη τήν ακ
μήν είς τήν όποιαν έφθασεν ή νεοελληνι
κή ποίησις μέ τόν Δίονύσιον Σολωμόν 
καί τόν Κωστή Παλαμά. Ό δρόμος δμως 
έχει άνοιχθή πρός τήν κορυφήν. Τά διά
φορα είδη τών μυθιστορημάτων πού έκαλ- 
λιεργήθησαν ώς τώρα, έχουν προλειάνει 
τό έδαφος. Συνεκέντρωσαν γλωσσικόν 
πλούτον πολύτιμον καί μορφικά στοιχεία 
ποικίλα, τά όποια περιμένουν τόν μεγα
λοφυή πλαστουργόν πού θά τά διαμορ- 
φώση σέ άθάνατα έργα τέχνης.

Τό έλληνικάν μυθιστόρημα πού έγεννή- 
θη είς εποχήν παρακμής ώς σχολικόν γύ
μνασμα μάλλον παρά ώς λογοτεχνία, έ- 
γνώρισε διά μέσου τών αίιόνων ποικίλας 
εξελίξεις διά νά γίνη σήμερον τό δργα- 
νον έκφράσεως τής άγωνίας καί τοΰ πό
νου τοΰ συγχρόνου άνθρώπου, πού άνα- 
ζητεϊ μέσα είς τάς αντινομίας τής ζωής 
τήν ψυχικήν λύτρωσιν καί γαλήνην.

Τήν λύτρωσιν αύτήν μερικοί μυθιστο- 
ριογράφοι έξακολουθοΰν νά τήν άναζη- 
τοΰν μέσα είς τά θολά νερά τών παθών, 
ένώ άλλοι τήν εύρίσκουν είς τάς κρυστάλ
λινους ροάς τής Χριστιανικής πίστεως, διά 
τής όποιας ό άνθρωπος οδηγείται πρός 
τάς αιώνιας πηγάς τοΰ 'Ωραίου καί τής 
Αλήθειας καί εύρίσκει έκεί τήν ίκανο- 
ποίησιν τών πιό βαθειών πόθων τής ψυχής 
του.

ΜΙΧΑΗΛ I. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1) Alfred & Maurice Croiset: 'Ιστορία της ’Αρχαίας Ελληνικές Λογοτεχνίας, μετάφρ. Άνδρ.

1. Πουρνάρα, 1938 σ. 962 κ. έ.
2) Κρουμδάχερ: Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδη, τόμ. 3ος.
3) Στέλιου Ξεφλούδα: Τό Σύγχρονο Μυθιστόρημα, 1955.
4) Άποστ. Σαχίνη: Ή Σύγχρονη πεζογραφία μας, 1951.
5) Άποστ. Σαχίνη: Τό 'Ιστορικό Μυθιστόρημα, 1957.
6) Άποστ. Σαχίνη: Τό Νεοελληνικό Μυθιστόρημα, 1958.

ΤΟ ΑΡΧΔΙΟΤΕΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΥΡΕΘΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ

Είναι γνωσταί ήδη άπό άλλας δημοσιεύσεις (π.χ. Κυπριακά Γράμ
ματα, 1956 σελ. 35 κ.έ.) αί άνασκαφαί τάς όποιας έξετέλεσα είς ’Έγκωμην 
(έπ .Άμμοχώστου) παρά τήν Σαλαμίνα. ‘Έν έκ τών σπουδαιοτέρων εύρημάτων τά 
όποια έφερον είς φώς αί άνασκαφαί αΰται είναι καί πινακίς έξ όπτής γής έπί άμφοτέ- 
ρων όψεων τής όποιας υπάρχει έγχάρακτον κείμενον είς τήν Κυπρο-Μινωϊκήν γραφήν 
(είκ. 1.). ‘Η πινακίς αΰτη άνήκει είς τόν 13ον π.Χ. αιώνα καί άντιπροσωπεύει τό 
άρχαιότερον μέχρι σήμερον κείμενον τό όποιον εύρέθη έν Κύπρω. (Ό

‘Η Κυπρο-Μινωϊκή γραφή είσήχθη άρχικώς πιθανώς έκ Κρήτης κατά τά τέλη 
τοΰ 16ου π.Χ. αίώνος καί έξηκολούθησε νά είναι έν χρήσει κατά τούς έπακολου-

(1) ”Ιδε Antiquity, XXVII, 1953 σελ. 233 κ.έ.
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θήσαντας αιώνας μέχρι του τέλους της περιόδου τοΰ χαλκού ήτοι 1050 π.Χ. Άρ- 
γότερον είς τούς πρωτοϊστορικούς χρόνους έμφανίζεται ή κυπριακή συλλαβική 
γραφή, ή όποια είναι αποκύημα τής Κυπρο-Μινωϊκής γραφής.

Βεβαίως τό περιεχόμενον του κειμένου τής πινακίδας τής Έγκώμης οφείλει 
νά είναι σπουδαιότατον. Καί πρώτον: Ποία είναι ή γλώσσα δεδομένου δτι μόνον 
προσπάθειαι άναγνώσεως μέχρι τοΰδε έχουν γίνει. "Ολαι αί προσπάθειαι τείνουσ* 
νά άποδείξωσιν δτι πρόκειται περί έλληνικής γλώσσης. Ή άνακάλυψις τής πινα
κίδας έδωσεν αφορμήν είς νέας προσπάθειας ύπό ειδικών δι’ άνάγνωσιν τής Κυπρο- 
Μινωϊκής γραφής.

Τρεις τοιαυται προσπάθειαι έχουσι γίνει μέχρι σήμερον. Πρώτον έκ μέρους 
του γερμανοΰ καθηγητου Ε, Sittig (La Nouvelle Clio, 1954 σελ. 470 κ.έ.). Οδτος 
άνέγνωσε κείμενον είς τήν 'Ελληνικήν καί πραγματευόμενον περί έριδος σχετιζο- 
μένης μέ γαίας τάς όποιας έσφετερίσθη χωρικός τις. Ή δευτέρα προσπάθεια 
έγένετο ύπό του ’Αμερικανού κ. Henry D. Ephron, ό όποιος φρονεί δτι τό κείμενον 
τής πινακίδος τής Έγκώμης είναι είς τήν Ελληνικήν, είναι έμμετρον καί άναφέ
ρεται είς τήν ’Αργοναυτικήν ’Εκστρατείαν. Τρίτη προσπάθεια (Man, I960. 53) 
έγένετο υπό του "Αγγλου κ. Stuart Ε, Mann, δστις έπίσης άνέγνωσε τό κείμενον 
είς τήν Ελληνικήν καί φρονεί δτι πρόκειται περί άγροτικοΰ καί ζωοτροφικοΰ (πρό
βατα κλπ), περιεχομένου

’Αμέσως μετά τήν άνακάλυψιν τής πινακίδος είχον άποστείλει είς τόν κ. Μ. 
Ventris (δστις άνέγνωσε τήν Μυκηναϊκήν γραφήν, τήν γραμμικήν Β, είς τήν Ελλη
νικήν) φωτογραφίαν μέ τήν παράκλησιν όπως έκφέρη τήν γνώμην του. Ό κ. 
Ventris μου άπήντησεν δτι μολονότι δέν ήδύνατο νά τήν άναγνώση έν τούτοις έφρό- 
νει δτι τό κείμενον ήτο πιθανώς είς έμμετρον λόγον.

’Εάν έπιβεβαιωθή δτι τό κείμενον τής πινακίδος τής Έγκώμης είναι πράγματι 
είς τήν Ελληνικήν καί δτι είναι έμμετρον τότε θά άντιπροσωπεύη τό άρχαιότερον 
έλληνικόν ποίημα τό όποιον ποτέ άνευρέθη. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ

Λ. Εύθυβούλου: Τοπεϊο
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Γ. Φ. ΠΙΕΡΙΔΗ

Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ 
(ΝΟΥΒΕΛΛΑ)

Ούτε κάν μπόραγε νά βρει τό έπί κέντρο τής άγωνίας του. Ό νους του κα- 
ταποντιζονταν μέσα σ’ έναν εφιάλτη κι’ έψαχνε βασανιστικά νά χαράξει κάποια 
συνοχή. Άπο ποΰ άρχισαν δλα αυτά; Πόσον καιρό περιπλανιέται μέσα στήν όυίγλη 
της απίθανης έτούτης πόλης; ι ι* λ ι

Κάπου κάπου σά νά μέρεβε. Οί δρόμοι, τά χτίρια, τά πάρκα τοΰ Λονδίνου 
άποκτουσαν υπόσταση. Κοίταζε γύρω του κι’ απορούσε. "Ηταν δλα τόσο μεγάλα 

; σχήματα καί δγκοι καί. διαστάσεις — πού τοΰ φαίνονταν τώρα πώς οχι ή πόλη 
μά ό ίδιος ήταν ανύπαρκτος.

Περπάταγε καί παραμιλούσε. "Αξαφνα βρέθηκε μαγγωμένος μέσα σ’ ένα 
άνθρώπινο ποτάμι, πού όγκώνονταν και πύκνωνε καί τόνε παράσερνε γοργά, δλο 
καί πιό γοργά, καθώς κυλούσε άπάνω στό πλατύ πεζοδρόμιο πρός κάποιο άθέατο 
τέρμα. Άπό τά καταστήματα, άπό τίς εξώπορτες τών πολυκατοικιών, άπό τίς 
παρόδους, ξεμπουκάριζαν καινούργιες όμάδες πού ένώνονταν μέ τό μεγάλο πο
τάμι.

Ό Μιχαήλος σάστισε. Δοκίμασε νά ξεφύγει μά δέ μπόρεσε, έγκαταλεί- 
φθηκε στό ρεύμα κι’ ένοιωσε σάν παρηγοριά, σά νά βρήκε επί- τέλους μιάν άμυ- 
δρή πραγματοποίηση κείνου πού άποζήταγε — ν’ απαλλαχτεί άπό τήν αίσθηση 
τοΰ εαυτού του, νά διαλυθεί μέσα στούς πολλούς.

Άπό τή σκοπιά τής άπομόνωσής του έβλεπε τούς άλλους νά ζούν ομα
δικά καί αύτόματα κι’ έπλασε μέσα του μιάν έννοια αγελαίας μακαριότητας δπου 
ό κάθε ένας κινείται στά σίγουρα δίχως νά σκοτίζεται πώς καί γιατί. "Ωχ, νά 
γίνονταν κι’ αύτός ένα μέ κάποιαν ιδανικήν αγέλη ! Νάσβηνε τούτο τό καμίνι, 
τά εσωτερικά παραληρήματα πού ξεσποΰν άπό τό απόβλητο άτομό του καί τυραν- 
νούν τά φρένα του !

Τό όγκούμενο άνθρώπινο κύμα τόνε παράσερνε καί κείνος άποξεχάστη κι’ 
άλάφρωσε. Κάπου κάπου ένα άπό τά μύρια πρόσωπα τραβούσε τήν προσοχή του, 
έπαυε νάναι πανόμοιο μέ τ’ άλλα καί γίνονταν τούτη ή ξανθιά κοπέλλα μέ τά 
τριανταφυλλένια μάγουλα καί τό πράσινο μαντήλι στό λαιμό της... κείνος ό λι /νός 
κύριος μέ τό ψαρό μουστάκι καί τό μαύρο καπέλλο, πού βγαίνει άπό μιά ξώπορτα 
κρατώντας στή μασχάλη του ένα μάτσο εφημερίδες καί στό χέρι μιάν όμπρέλλα 
κλειστή... κείνος ό παίδαρος μέ τ’ ανακατωμένα μαλλιά, πού ξεπερνά τούς άλ
λους ένα κεφάλι κι’ έχει στην κάθε του κίνηση τήν αδέξια εύλυγισία νεαρού ζώου... 
κείν’ ή χοντρή γυναίκα, πού βαράει αποφασιστικά, τάκ τάκ, τά τακούνια της καί 
τρεμουλιάζουν οί μαγοΰλες της στό κάθε της βήμα... κείνος έκεΐ μέ τά γυαλιά καί 
τό ατροφικό πηγούνι, πού περπατά καί ρίχνει γύρω του γοργές ματιές σά φοβι
σμένο κουνέλι... κείν’ ή γελαστή μουσίτσα, πού λαμποκοπά καί σειέται σάν κουρ
δισμένο παιχνιδάκι... κείνος έκεΐ... ό άλλος παρέκει... ό καθένας μέ τά μυσείδια 
του, ό καθένας μέ τόν δικό του τρόπο. "Ομως τήν άλλη στιγμή ξαναγίνονταν δλοι 
ένα,^ μιά τεράστια μυριοπρόσωπη όντότητα, πού κύλαγε άναδίνοντας ένα σαλα- 
γητό καμωμένο άπό μύριους ψίθυρους κι’ έσερνε σφιχτοπεριπλεγμένο τόν Μιχαή
λο πρός κάποια ποθητή λησμοσύνη.

Ή άνθρωποπλημμύρα όγκώνονταν καί προχωρούσε, όγκώνονταν καί προ
χωρούσε, ώσπου έφτασε σέ μιά γέφυρα, στριμώχτηκε πάνω στό πεζοδρόμιο τής 
γέφυρας, ξεμπουκάρησε άντίπερα, αραίωσε πάλε σά βεντάγια, προχώρησε άκό- 
μα λίγο καί βρέθηκε μπροστά σ’ ένα πλατύ χαμηλό χτίριο δλο πόρτες νά χάσκουν 
άνοιχτές. Τότε ή μάζα τάχυνε τήν κίνησή της σά νά τήνε τράβαγε μαγνήτης, έφτα
νε στις πόρτες και κείνες τηνε κατάπιναν. Πίσω άπό τό χτίριο φαίνονταν τά τραίνα

94
95

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



νά περιμένουν άνυπόμονα κ’ οί ράγιες πού σαγίτευαν μέ γυαλιστερές εύθειες τόν 
ορίζοντα.

Ό Μιχαήλος στάθηκε έπί τέλους, άποτραβήχτηκε κι’ άκούμπησε στον υγρό 
τοίχο ένός σπιτιού. Στράφηκε καί κοίταξε πίσω. Τό πλήθος ξεχύνονταν άπό πα
ντού, μερμηγκιά, καί' κύλαγε πρός τό σταθμό καί δέν τέλειωνε, όχι δέ θά τέλειω- 
νε ποτέ. 'Ωστόσο δέν πέρασε πολλή ώρα καί, άξαφνα, βρέθηκε δ τόπος άδειος. 
Λίγοι άργοπορημένοι βιάζονταν νά ξεφύγουν άπό τό κενό πού τούς κυνηγούσε.

Τού έρχονταν νά κλάψει άπό ζήλεια, δπως έκλαιγε τό πεισματάρικο άγόρι 
πού ήταν ό ίδιος κάποτε. Μέσα στήν έξαψι τής φαντασίας του έβλεπε τόν κάθε 
ένα άπό τούτες τίς χιλιάδες νά βρίσκεται βολεμένος στή δική του καθημερινότητα 
καί νά μοιράζεται μέ άλλους δμοιούς του μιά κοινή μοίρα. 'Όλοι τους θά πάνε 
τώρα καί θά βρούν, στό τέρμα τού επιούσιου δρόμου, τή ζεστασιά μιας αγάπης. 
Πόσες μικρές εύτυχίες, θεέ μου, βρίσκουνε τή φωλιά τους μέσα στό μονόβουλο 
πλήθος !

Ξεκίνησε ώστόσο γιά τήν έπιστροφή.
’Έφτασε στή μέση τής γέφυρας, στάθηκε, άκούμπησε στό παραπέτο και 

προσηλώθηκε στό πλατύ νερό τού Τάμεση. Ή ύπόκωφη δύναμη τής ύγρής έτού- 
της αγκάλης τόνε μαγνήτιζε. Τρόμαξε κι’ άποτραδήχτηκε διαστικά. Καί συνέχισε 
τό δρόμο του.

Σκέφτηκε πάλε τό Μουζούρη, τό χωριανό του. Άπό τήν ήμέρα πού έφτασε 
λογάριαζε νά πάει νά τόνε δρει μά δέν τ’ αποφάσιζε. Κάτι τόν έκανε νά φοβάται 
τή συνάντηση μέ τόν ξενητεμένο παλιό φίλο του.

Ξαφνικά, άστραψε μέσα του μιά έξήγηση. ’Άν δέ βρίσκονταν κείνος ό 
βλάκας ό λοχαγός νά τόν ύποδεχτεί μέ χαμόγελα καί χειραψίες τήν ώρα πού 
έμπαινε μέσα στό συρματόπλεγμα δέ θ’ ακολουθούσαν δλα τ’ άλλα. ’Ά, τό ρου- 
φιάνο ! Ποιός διάολος τόν έσπρωξε νά ξεσκεπάσει τήν υπόθεση μέ κείνες τίς τσι
ριμόνιες του μπροστά σ’ δλο τό χωριό;... Ξαναθυμάται τώρα τή σκηνή κΓ άλα- 
λιάζει. * * *

’Έμπαιναν ένας ένας οί χωριανοί μέσ’ στά συρματοπλέγματα κι’ οί στρα
τιώτες τούς έσπρωχναν νά πάρουν θέση στή γραμμή. Έπί κεφαλής βρίσκονταν ό 
ίδιος έκεΐνος κοκκινοτρίχης λοχαγός πού είχε κουβεντιάσει μαζί του ό Μιχαήλος 
τήν πρόπερασμένη νύχτα στόν άστυνομικό σταθμό. Καί τή στιγμή πού έμπαινε ό 
Μιχαήλος μέ τή σειρά του, ό λαχαγός τού χαμογέλασε καί τού άπλωσε τό χέρι 
σά νά βρίσκονταν σέ δεξίωση. Ό Μιχαήλος δέν πρόλαβε νά σκεφτεϊ καί πιάστηκε 
σάν τό χάννο. Τήν άλλην δμως στιγμή άντιλήφθηκε τί έκαμε καί πάγωσε. Είδε 
τούς χωριανούς, πού κοιτάχτηκαν συναμεταξύ τους κι’ άποτραβήχτηκαν. 'Ωστόσο 
ό έγγλέζος έξακολουθούσε νά χαμογελά. Σίγουρα τώχε προσχεδιασμένο, ό σκύ
λος, νά τού κλείσει μιά καί καλή κάθε άλλη διέξοδο. Άπό κείνη τή στιγμή ένοιωσε 
ν’ ανοίγει δλόγυρά του μιά άβυσσο.

"Οσο τό συλλογιέται τώρα τόσο βεβαιώνεται πώς, ναί, κείνη ή προδοτική 
χαιρετούρα τοΰ έγγλέζου στάθηκε ή άνεξάλειπτη στιγμή, πού σφράγισε τή μοίρα 
του. 'Ώς τότε ούτε κάν είχε φανταστεί πώς χρειάζονταν νά πολυσκέφτεται κατά 
πού τραβούσε. Σίγουρος γιά τήν ικανότητά του νά κάνει τσαλίμια καί νά ξεγλυ- 
στρά, ακολουθούσε τυφλά τίς όρέξεις του καί τό πείσμα πού τόν έπιασε δταν 
ήρτε ό Πετράκης, ό ξάδερφός του, νά τόν προειδοποιήσει.

'Ο Πετράκης τόν αγαπούσε τό Μιχαήλο καί- τόν ύποστήριζε άπό τήν ύπεύ- 
θυνη θέση πού είχε στόν τομέα.

Είχανε μεγαλώσει μαζί, τά σπίτια τους τά χώριζε μιά αύλή καί παρ’ δλο 
— ή ίσως έξαιτίας — πού δσο μεγάλωναν τόσο οί χαρακτήρες τους φανερώνονταν 
διαφορετικοί, στάθηκαν πάντα άχώριστοι κι’ άγαπημένοι. Ό Πετράκης ήταν ένα 
λιγομίλητο ξανθό παλληκάρι, άκλόνητα πιστό στόν έαυτό του καί στούς άλλους. 
Αγαπούσε τόν έξάδερφό του κι’ έβλεπε τίς ζαβολιές του μέ μιάν έπιείκεια πού 

δέ θάδειχνε ποτέ στόν ίδιο τόν έαυτό του. Ό Μιχαήλος ήταν ένας μελαψός γερο
δεμένος άντρακλας μέ βαρειά τετράγωνα χέρια καί σφιχτούς μυώνες στις άπα- 
λάμες, πού είχε μοναδικό του νόμο τό κέφι του καί τό ικανοποιούσε μ’ έναν άκα
ταμάχητο δυναμισμό, θαύμαζε τόν Πετράκη, τόνε λάτρευε δπως λατρεύουμε συ
νήθως πρόσωπα πού ένσαρκώνουν δ,τι μάς είναι άπρόσιτο. Έξ άλλου, πάντα είχε 
κάτι νά κερδίσει άπό τούτη τή φιλία. Μήπως δέν είναι ό Πετράκης πού τόν ύπό- 
δειξε γιά τό πόστο τοΰ ύπεύθυνου στό χωριό γιά τή σύνδεση καί τήν τροφοδότηση 
κείνων πού βγήκαν στό βουνό; ’Άν καί στήν περίπτωση αύτή δέν όδηγήθηκε μο
νάχα άπό τή συμπάθειά του πρός τόν έξάδερφό του. Χρειάζονταν ένας άνθρωπος 
πολυμήχανος, τολμηρός κι’ άκούραστος. Τέτοιος ήταν ό Μιχαήλος καί, ή άλήθεια, 
πρόσφερε πολύτιμες ύπηρεσίες.

Μά σ’ δλην έτούτη τήν ύπόθεση ό Μιχαήλος είδε κυρίως τήν περιπέτεια 
καί τήν έζησε μ’ δλη τή φλογερή του ύπαρξη. Μέ τόν καιρό δμως ό άτίθασος 
έγωκεντρισμός του άρχισε νά δημιουργεί ζητήματα.

Μιά νύχτα ό Πετράκης κατέβηκε στό χωριό καί τοΰ μήνυσε νά πάει νά 
τόνε βρεί στοΰ Περκέντη οπού βρίσκονταν κρυμμένος. Είχανε καιρό νά συναντη
θούν γιατί τώρα τελευταία οί έπαφές γίνονταν δλο καί πιο δύσκολες.

Είχανε χαμηλώσει τό φώς τής λάμπας κι’ ό Μιχαήλος δυσκολεύονταν ν’ 
άναγνωρίσει τόν Πετράκη του στό πρόσωπο αύτοΰ τοΰ χλωμού Χριστού μέ τό 
ξανθό γενάκι, πού κάθονταν άντικρύ του καί σιγομιλοΰσε κοφτά.

—Τό πράμα είναι σοβαρό, Μιχαήλο. Κατάλαβέ το κι’ άσε τίς παλαβο- 
μάρες.,

Ό Μιχαήλος κάπνιζε καί σώπαινε. Ό άλλος έσυνέχισε.
—Δέν είναι μονάχα διαδόσεις. Υπάρχουν ύπεύθυνες καταγγελίες. Σπατα- 

λάς λεφτά καί μπορεί νά μήν είναι μόνο τά δικά σου, λένε. Καί κείν’ ή ύπόθεση 
μέ τή Μαρούλα γίνηκε τό σκάνδαλο τοΰ χωριού. Καί δέν είναι ή πρώτη. Φέρε 
τό νού σου Μιχαήλο.

Ό Μιχαήλος δέ μπόρεσε νά κρατηθεί άλλο. Χτύπησε τή γροθιά του στό 
τραπέζι.

—Γιά τά λεφτά είναι ψέματα. ’Έχω δά τή σειρά μου καί ξοδεύω άν μού 
κάνει κέφι.

Γιά τή Μαρούλα δέν είπε τίποτα. Δέ μπορούσε, δέν καταδέχονταν νά δώσει 
εξηγήσεις. Αύτό ήτανε δική του ύπόθεση. Όλοδική του. Τί τούς ένοιαζε τούς 
άλλους;

—Δέν είναι καιρός γιά τά κέφια μας, Μιχαήλο, άπάντησε ό Πετράκης. 
Ούτε μπορείς έσύ, άνθρωπος μέ γυναίκα καί παιδί, νά κάνεις τόν κόκκορα μέσα 
στό χωριό μέ τήν κάθε κοπέλλα πού σέ βλέπει σάν ηρώα. Μή ξεχνάς πώς είσαι 
ύπεύθυνος τής όργάνωσης.

Άπ’ έξω άκούστηκε σφύριγμα. Μιά φράση σέ τέσσερις νότες. Ό Πετρά
κης σηκώθηκε καί ζώστηκε τό πιστόλι του.

—Έσύ μείνε, είπε.
Φύσηξε κι’ έσβησε τή λάμπα. 'Η φωνή του ξανακούστηκε μέσ’ άπ’ τό σκο

τάδι.
—'Ο Κοσμάς γίνηκε θηρίο σάν άκουσε γιά τή Μαρούλα. Τού είπαμε πώς 

δέ μπορεί νάναι άλήθεια, δμως <μέ δυσκολία τόνε κρατάμε. Φέρε τό νού σου, 
Μιχαήλο, ξανάπε κι’ ή φωνή του γίνηκε πιο μαλακιά. Τό καλό πού σέ θέλω.

Άκούστηκε ή πόρτα πού έτριξε, δστερα σιωπή, ύστερα τό ξωπόρτι νά 
κλείνει σχεδόν άθόρυβα. 'Ένα τριζόνι, σά νά περίμενε έτούτην άκριβώς τή στιγμή, 
γέμισε τή σιωπή μέ δυό μελωδικιές τρίλλιες καί σώπασε.

Ό Μιχαήλος άναψε τσιγάρο κι’ έμειν’ έκεί δά νά καπνίζει. ’Ήτανε κα- 
ταφουρκισμένος. ’Έπρεπε ώστόσο νά περιμένει άκίνητος στά σκοτεινά ώσπου νά 
περάσει κάμποση ώρα πριν φύγει κι’ αύτός. Τίποτα δέν τοΰ ήταν τόσο δυσβά- 
σταχτο δοο κάτι τέτοιες ώρες σιωπηλής μοναξιάς. Ή ήσυχία τους τόνε δαιμόνιζε, 
δταν μάλιστα τύχαινε νάναι στά νεύρα του.
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Σέ λίγα λεπτά, πού του φάνηκαν ατέλειωτα, σηκώθηκε. Δέν άντεχε άλλο. 
"Ανοιξε τήν πόρτα καί κοντοστάθηκε. Οί όδηγίες ήτανε ρητές: μή φεύγετε ποτέ 
ό ένας εύθύς μετά τόν άλλον ύστερα άπό τέτοιες συναντήσεις. Νά μείνει άκόμη 
έδώ μέσα; θάσκαγε. Στό διάολο, έκαμε. ’Έκλεισε πίσω του άθόρυβα τήν πόρτα 
κι’ έφυγε άφοΰ βεβαιώθηκε πώς δέ βρίσκονταν κανείς στό δρόμο.

Ή ώρα ήταν περασμένη, σκοτάδι, κι’ δλα κλειστά στό χωριό.
Άπό τά σπλάχνα του άναπήδησε πάλε, φλογερός, ό πόθος γιά τή Μαρούλα. 

"Ομως δέν είχαν κανονίσει τίποτα γι’ άπόψε, κι’ ή Μαρούλα θά βρίσκονταν τώρα 
στό σπίτι της. Σίγουρα θά κοιμόταν. Νά πάει έκεί νά τήνε γυρέψει δήθεν γιά 
αποστολή; θάτανε τρέλλα. Ό πατέρας της είχε άρχίσει νά ύποψιάζεται καί δέ 
θά τδχαφτε.

Τράβηξε γιά τό σπίτι του.

"Οπως πάντα, ή Κατίνα τόνε περίμενε. Καθόταν καί καρίκωνε. Τό έξαίσια 
ελλειπτικό σχήμα τοΰ προσώπου της, μέ τά λεπτά χαρακτηριστικά και τά καλο- 
χτενισμένα καστανά μαλλιά της, άνάδινε μιά γλυκύτατη ακτινοβολία.

—Καλησπέρα Μιχαήλο, του είπε.
Καί κείνος μέρεψε. ’Έτσι γίνονταν πάντα. Μέ τή γυναίκα του ήτανε κάτι 

όλότελα διαφορετικό άπό τίς άλλες. Δέν τόνε τυράννησε ποτέ ό πόθος νά βρεθεί 
κοντά της, ούτε κείν’ ή μανία πού τόν έπιανε σάν έσφιγγε στά χέρια του τό θηλυ
κό, νά τό έξουσιάσει, νά τό έκμηδενίσει κάτω άπ’ τήν όρμή του. ’Όχι. Μέ τήν 
Κατίνα ένοιωθε τόν άγριο μέσα του νά μερεύει. Δέ σκέφτηκε ποτέ του πώς καί 
γιατί. ’Ίσως νάταν αύτός ό τρόπος της νά βρίσκεται πάντα συγκεντρωμένη, 
σάν άπροσέγγιστη κι’ ώστόσο άφοσιωμένη σ’ ύ,τι άποτελούσε τόν κύκλο τής ζω
ής της· Αν καί ποτέ της δέν τόνε ρώταγε που πάει καί τί κάνει, ό Μιχαήλος 
ένοιωθε σά νά έξαγνίζονταν κάτω άπό κείνο τό μητρικό βλέμμα της, πού ύλα 
τάξερε κι’ ύλα τά κατανοούσε.

Ή Κατίνα σηκώθηκε νά στρώσει τό τραπέζι κι’ ό Μιχαήλος πλησίασε στό 
κρεββατάκΐ' δπου κοιμόταν ό γιός του. Τό σγουρόμαλλο πεντάχρονο άγόρι είχε 
σφιγμένες τ'ις γροθιές καί στό πρόσωπό του μιάν έκφραση άποφασιστικής άμυνας. 
Λεβέντη μου, είπε μέσα του ό Μιχαήλος καί' χαμογέλασε.

Δείπνησαν και πλάγιασαν. Κι’ δταν, αργότερα, κείνος άκούμπησε τό κε
φάλι του καί φίλησε εύλαβικά τό γλυκό της στήθος, ή Κατίνα κοίταζε τό σκοτάδι 
μ’ έκστατικά όρθάνοιχτα μάτια.

Οί μέρες ώστόσο ξανάρχισαν νά κυλούν κι’ ό Μιχαήλος νά ζεί τήν πολυ
τάραχη καί ξέγνοιαστη ζωή του.

’Ηρταν οί μεγάλες νύχτες του Αύγουστου δταν τοΰ ξαναμήνυσε ένα βράδυ 
ο Πετράκης νά πάει νά τόνε δει όξω, στή συκιά τής ‘Αγιά Μαρίνας. ’Ήτανε μιά 
συκιά κατάμονη στόν κάμπο, στά χώματα τής έρημικής έκκλησούλας.

Ετούτη τή φορά ό Πετράκης ήταν βιαστικός καί νευριασμένος.
( —Σέ προειδοποίησα Μιχαήλο, δμως έσύ τό χαβά σου. ’Άκουσέ με τώρα 

τουλάχιστο καί συνέφερε..., Είναι άπαίτηση νά ξεκαθαριστούν τά πράματα. Αύ
ριο τή νύχτα θάρτουμε, έγώ καί τρεις άλλοι, μέ έντολή νά έξηγηθοΰμε μαζί σου. 
Νά βρίσκεσαι τά μεσάνυχτα στου Περκέντη.

Ό Μιχαήλος δέν άπάντησε.
—Κατάλαβέ το, άδέλφι, συνέχισε ό Πετράκης. Είσαι άπολογούμενος. 

Πειθάρχησε. Προ παντός δχι νταηλίκια αύριο.

—Τά παιδιά είναι άγαναχτησμένα. Ξέρεις τις ταλαιπωρίες πού τραβάμε.
Ό Μιχαήλος γέλασε ένα γέλοιο σκαιό.
—Σάματις έγώ ραχατεύω;
—’Όχι. Βοηθάς. "Ομως ή συμπεριφορά σου μέσα στό χωριό είναι σκάνδα

λο. Κάνει ζημιά. Σέ τούτο έχουν δίκαιο. Άγανάχτησαν σού λέω. Συδαυλίζει 
κι’ ό Κοσμάς... μέ τό δίκιο του.

—θάναι κι’ αύτός μαζί σας αύριο;
—Μπορεί.
—’Ά!..., έκαμε ό Μιχαήλος τόσο σιγά, πού μπορεί καί νά μήν άκουσε ό 

Πετράκης.
—Κρατάνε όπλο στό χέρι τους καί παίζουν τή ζωή τους στήν κάθε στιγμή. 

Κατάλαβέ το καί μήν τούς έρεθίζεις μιά καί είσαι φταίχτης, θές νά φας τό κε
φάλι σου;

—Δηλαδή;...
Ό Πετράκης σηκώθηκε.
_ Ήρτα νά σού τά πώ αύτά γιά τό καλό σου καί γιά τό καλό τοΰ άγώνα. 

’Έκαμα τό χρέος μου... Σκέψου καλά Μιχαήλο. Δέν είναι καιρός νά παίζουμε... 
Τώρα πρέπει νά τοΰ δίνω. Γειά σου.

Καί τόνε κατάπιε ή νύχτα.
"Ωστε λοιπόν έτσι; Γίνηκαν δικαστήριο τώρα τά παιδαρέλια νά μας δικά

σουν; Είπε μέσα του ό Μιχαήλος. Δηλαδή; Κάτσε φρόνιμα σάν καλό μαθητούδι 
νά σέ μαλώσουμε καί νά πεις ήμαρτον καί νά μήν τό ξανακάμεις. Άλλοιώς, κρα- 
τάμε όπλο καί σέ καθαρίζουμε.

Σηκώθη καί ξεκίνησε. ~ ,
Τί λές μωρέ; Γιατί δέν έρχεστε ένας ένας, άν σας βασταει, έσυ προ πάντων 

Κοσμά νά έξηγηθοΰμε άντρίκια;... Έμ βέβαια. Μοΰ βάλατε μπροστά τήν όργά- 
νωση κι’ δτι κάμει ή όργάνωση είναι καλά καμωμένο. Είσαστε παιδαρέλια, να 
τί είσαστε Μά έγώ ’μαι ό Μιχαήλος ρέ. Ό Μιχαήλος!, φώναξε μέσα στη νύχτα.

Ξαφνιασμένος άπό τήν ίδια τή φωνή του, κοντοστάθηκε. Κοίταξε γύρω του 
καθώς κοιτάζει ένα κυνηγημένο άγρίμι. Ό βαθύς ούρανός τοΰ καλοκαιριού χα- 
σκογελουσε μέ τίς άναρίθμητες φωτεινές κουκκίδες του. Τό άεράκι έρχονταν κα
τάφορτο μέ τίς μυρουδιές τού θέρους. Ό κάμπος απλώνονταν κατά παντού, ώς 
τά πέρατα, κυματιστός καί μακάριος. "Ομως τό βάλσαμο τής γαλανής νύχτας 
δέ μπόραγε ν’ άγγίξει άπόψε τήν ψυχή τού Μιχαήλου. Ό πληγωμένος ^έγωϊσμος 
του έσταζε αίμα, αίμα καφτό, πού έβαφε τά πάντα στό άλικο χρώμα τής όργης.

Δοκίμαζε νά περιμαζώξει τά σκορπισμένα κομμάτια τού λογικού του, να 
σκεφτεί, μά ή φλόγα φούντωνε ξανά καί τόνε τύφλωνε.

Περπατούσε τώρα μέ μεγάλες δρασκελιές, κάπου κάπου σκόνταβε στά σκο
τεινά, μονολογούσε, κΓ δσο άκουγε τόν έαυτό του τόσο άναβε.

Άκούς έκεί!... ’Εμένα!... Έμένανε τό Μιχαήλο, πού δέν τόλμησε ώς τώρα 
άνθρωπος νά μ’ άγγίξει στό φιλότιμο... ’Εμένα πού δέ λογάριασα κόπους, πού 
άψήφησα τόν κίνδυνο... Τί θά γινόσαστε, μωρέ, μεσ1’ στά κρησφύγετά σας άν δέ 
βρισκόμουν έγώ έδώ κάτω νά σάς φροντίζω καί νά σάς προφυλάγω;... Σάματις 
δέν τό κατάλαβαν οί ’Εγγλέζοι, πού γύρευαν κάν καί κάν νά μέ κερδίσουν; θα 
μέ φόρτωναν χρυσάφι άν ήθελα... >

Ή μικρή σαγηνευτική φωνή — πού τοδχε κι’ άλλες φορές ψιθυρίσει στ’ 
αύτί τό τραγούδι τής σειρήνας μά τήν άπόδιωχνε — ήρτε πάλε τώρα μέ περισσό
τερη σιγουριά. Ό Μιχαήλος ταράχτηκε. Τήν έδιωξε. "Ομως έκείνη ξανάρχονταν 
έπίμονα έτούτη τή φορά.

Τώρα περπάταγε σκυφτός, μέ σφιγμένα τά δόντια. Άπό τήν πυρκαγιά που 
τριζοβολούσε μέσα του γεννήθηκ’ ένα μαύρο γυαλιστερό φίδι καί στέκονταν όλόρθο 
στήν ούρά του καί κυμάτιζε τό κορμί του μαυλιστικά καί μαγνήτιζε τόν Μιχαήλο 
μέ τήν πράσινη λάμψη τών ματιών του. ,

Ή καρδιά του τινάχτηκε, προβάλλοντας μιάν ύστατη, άπεγνωσμένη άντι- 
σταση. Τό ξέσκισμα μέσα του γίνηκε τόσο φριχτό, πού ό Μιχαήλος άρχισε νά 
τρέμει σύγκορμα. Στάθηκε σά νά καρφώθηκε στή γή, μέ τεντωμένη, νά σπάσει, 
τήν κάθε ϊνα τού κορμιού του. Άπό τά στήθια του βγήκε ένα μουγγρητό, πού δέν 
έμοιαζε μέ φωνή άνθρώπου. ~ ,

"Ομως νά τά βάλει κάτω καί νάρχεται ύστερα ό Κοσμάς να καυχιέται πως 
ό Μιχαήλος γίνηκε άρνάκι!... ’Όχι! Ποτές!...

Τήν άλλη στιγμή είχε πάρει τήν άπόφαση.
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Κοίταξε γύρω του, ξεστράτισε άπό τό μονοπάτι, κι’ άρχισε νά κρυφοπερ- 
πατά δλο κάμπο, μή λάχει καί συναπαντήσει κανέναν. (’Ετούτη τήν εποχή οί χω- 1
ριανοί λαχαίνει νά ξαργουν στούς κάμπους). ‘Ένα άντιφέγγισμα στόν όρίζοντα 
έδειχνε τήν παρουσία τής κοντινής πόλης δπου τόνε πήγαιναν τά βήματά του.

Σέ δυό ώρες έφτασε στήν πόλη. Περπατώντας τοίχο τοίχο, άπό τά πιό 
σκοτεινά δρομάκια, πήγε ώς τόν άστυνομικό σταθμό, κοίταξε μιά έδώ μιά έκεϊ 
καί τρύπωσε μέσα.

‘Η ξαστεριά στόν ούρανό είχε άρχίσει νά μουνταίνει καί μόνο τ’ άστρο τής 
αύγής λαμποκοπούσε δταν ένα κλειστό τζήπ βγήκε άπό τήν αύλόπορτα τοΰ άστυ- 
νομικοΰ στάθμου καί πήρε τό δρόμο του ***. “Οταν έφτασε σέ μικρή άπόσταση 
άπό τό χωριό, σταμάτησε κι’ έσβησε τά φώτα του. Κατέβηκε ένας στρατιώτης, 
άνίχνευσε γύρω μέ τό δπλο προτεταμένο κι’ έπέστρεψε. “Υστερα κατέβηκε ό 
Μιχαήλος, κουλουριάστηκε στό χαντάκι του δρόμου, περίμενε ώσπου έφυγε τό 
αύτοκίνητο, καί ξεκίνησε δλο κάμπο γιά τό χωριό.

’Ακούστηκαν τά πρώτα λαλήματα τών πετεινών. Ό Μιχαήλος περπατούσε 
μέ προφύλαξη καί δέν ένοιωθε τίποτα, μόνο μιά θολούρα μέσα στό μυαλό του καί 
κούραση. Νά φτάσει στό σπίτι του άπαρατήρητος, νά ξαπλώσει, νά κοιμηθεί. Τίποτ’ 
άλλο. ί

Μόλις μπήκε στό σπίτι, ή Κατίνα, πού κοιμότανε, σηκώθηκε καί βάλθηκε 
νά του έτοιμάσει κάτι νά φάει. Δέν τόνε ρώτησε τίποτα. Σάματις ήταν ή πρώτη 
φορά πού πήγαινε στό σπίτι του τά χαράματα άπό τόν καιρό πού — καθώς έλεγε 
ό ίδιος — βρίσκονταν σ’ έπιστράτευση ; Ούτε τόνε ρώταγε, ούτε τόνε σκότιζε μέ 
όρμήνιες. Μονάχα τό βλέμμα της φανέρωνε πόσο καρδιοχτυποΰσε.

Ετούτη τή φορά δμως δέ θά τό βάλει ό νους σου άπό που έρχομαι κοκκώ- 
να μου, χωράτεψε μέσα του ό Μιχαήλος.

Τοΰ τηγάνισε αύγά κι’ έφαγε, ήπιε καί δυό ποτήρια ρακή, ξάπλωσε κι’ 
ευθύς άποκοιμήθηκε.

Ξύπνησε περασμένο μεσημέρι καί, ώς τό δείλι, πέρασε τήν ώρα του στό κα
φενείο νά χωρατεύει, νά καυγαδίζει, γυρεύοντας νά σκεπάσει μέ τίς φωνάρες κά
ποια ένοχλητικά έρωτήματα, πού τάνοιωθε ν’ άνεβαίνουν άπό τά βάθη. “Υστερα 
πήγε στό Σύλλογο, σίγουρος πώς θάβρισκε έκεΐ τή Μαρούλα. 'Ωστόσο σάν τήν 
είδε δέ γύρεψε νά τήν ξεμοναχιάσει, μόνο ένοιωθε ικανοποίηση νά ξέρει πώς ήταν 
πρόθυμη νά τόν άκολουθήσει. Σύντομα θδχε δλα τά μέσα νά τήνε πάρει καί νά 
φύγουν στό έξωτερικό, άν τοΰ κάπνιζε. “Ομως δέν τόνε συγκίνησε ή σκέψη αύτή 
καί στό τέλος βρήκε πώς όχι, αύτά είναι κουταμάρες. Οί γυναικοδουλειές νά μήν 
άνακατώνουνται μ’ αύτό τό ζήτημα.

Βρέθηκε στοΰ Περκέντη πριν άπό τούς άλλους.
Ό Περκέντης, πού είχε ειδοποιηθεί, άφησε τό κατώγι λεύτερο καί κείνος 

μέ τή γυναίκα του, τάχα μου πώς έξαιτίας τής ζέστης κοιμότανε στό δώμα, φύλα
γαν εκεί πάνω καραούλι.

Σέ λίγο έφτασε ό Πετράκης, είπε «γειά» καί κάθησε.
Πέρασε λίγη ώρα καί πρόβαλε μέσ’ άπ’ τό σκοτάδι, στόν κύκλο πού μισο- 

φώτιζε ή μαχηλωμένη λάμπα, ό Όρνιθάρης καί κατόπι του ό Κοσμάς. Σ’ αύτουνοΰ 
τό πρόσωπο ό Μιχαήλος είδε ένα χαμόγελο, πού τοΰ φάνηκε άποκρουστικό. Ό 
Πετράκης κι’ ό Κοσμάς είχανε στή μέση τους περίστροφα. Ό Όρνιθάρης κρατού
σε στέν καί τό άκούμπησε στόν τοίχο, πίσω του.

Δέν πρόλαβαν δμως νά καθήσουν κι’ άκούστηκαν στό δρόμο βήματα γοργά. 
Κάποιος μπήκε στήν αύλή κι’ άνέβηκε τήν ξυλένια σκάλα, πού όδηγοΰσε στ’ άνώγι. 
Ό Πετράκης φύσηξε κι’ έσβησε τή λάμπα. Περίμεναν. Ό Όρνιθάρης άπλωσε τό 
χέρι καί πήρε τό δπλο του. Σέ λίγο τά βήματα άκούστηκαν νά κατεβαίνουνε τή 
σκάλα. Ό ξένος έφυγε. "Ενας έλαφρός χτΰπος άκούστηκε στήν πόρτα, σιωπή, 
άλλοι δυό χτύποι άπανωτοί, ή πόρτα έτριξε κι’ άκούστηκε μέσ’ άπ’ τά σκοτεινά ή 
φωνή τοΰ Περκέντη.

—Μπλοκάρουν τό χωριό.
—Ό Στιβαρός δέν ήρτε άκόμα; Ρώτησε ό Πετράκης.
—Τώρα δά έφτασα, άπάντησε μιά φωνή άπ’ τήν πόρτα.
—’Άκουσες τ’ είπε ό Περκέντης;
—Γίαί.
—θά χωριστούμε σέ δυό. Ό Κοσμάς κι’ ό Στιβαρός νά πάνε κατά τήν Άγιά 

Μαρίνα. Ό Όρνιθάρης κι’ έγώ κατά τά Λαγουδερά. Πρέπει νά ξεφύγουμε άπό 
τόν κλοιό. Έσύ, Μιχαήλο, μείν’ έδώ γιά λίγο.

Ό Πετράκης πήγε όμπρός, άνοιξε τήν πόρτα καί βγήκε στήν αύλή. Πάλευε 
μέ μιάν υποψία, πού τόν είχε ζώσει σάν κρύο φίδι. Οί άλλοι τρεις τόν άκολούθησαν.

Στή μισανοιγμένη αύλόπορτα στέκονταν ό Περκέντης καί παραμόνευε. Ό 
Πετράκης τόνε πήρε παράμερα καί κάτι τοΰ ψιθύρισε βιαστικά.

Προχώρησαν κι’ οί τέσσερις στήν άράδα, τοίχο τοίχο, ώσπου άφησαν τά 
τελευταία σπίτια τοΰ χωριοΰ. Μέσ’ στά σκοτεινά άκούγονταν πού καί ποΰ κάποιος 
νά τρέχει, ένα παράθυρο νά σφαλνά, μιά πόρτα νά τήν άμπαρώνουν... Άπό τόν 
κάμπο έρχονταν τά γαυγίσματα τών σκυλιών.

—Ακούστε, είπε ό Πετράκης στούς συντρόφους του. “Οπως είπαμε, θά προ
σπαθήσουμε νά ξεφύγουμε. ’Άν δμως δοΰμε τό άδύνατο, όπισθοχώρηση στό λιο
τρίβι. Μπορεί νά ξεφύγουν μόνο οί δυό. ‘Οπωσδήποτε, κείνοι πού θά πάνε πρώτοι 
στό λιοτρίβι, νά περιμένουνε τούς άλλους δσο είναι δυνατό προτού μπούνε στόν 
κρυψώνα. Είπα τοΰ Περκέντη νά περιμένει στό λιοτρίβι γιά νά φράξει πίσω μας 
τό άνοιγμα... Τώρα νά χωρίσουμε.

Ό Μιχαήλος γύρισε στό σπίτι του άνήσυχος. Άφουγκραζόταν μήπως άκού- 
σει τουφεκιές. θά περάσουν άραγε; συλλογίζονταν.

Πήρε νά χαράζει. Τίποτα δέν άκούστηκε άλλο άπ’ τά γαυγίσματα τών 
σκυλιών.

’Άξαφνα, τό βραχνό στρίγγλισμα ένός μεγάφωνου ξέσκισε τή σιωπή.
—Προσοχή. Προσοχή. "Ολοι οί κάτοικοι νά παραμείνουν κλεισμένοι είς τάς 

οικίας των μέχρι νεωτέρας διαταγής.
Σέ λίγο,
—Προσοχή. Προσοχή... Άκούστηκε πάλε ή στριγγλιά άπό τόν άλλο δρόμο.
Τό παιδί κοιμότανε. 'Η Κατίνα έψηνε καφέ. Ό Μιχαήλος κοιτούσε άπό τίς 

γρίλλιες στό δρόμο καί είδε μιά όμάδα έγγλέζους στρατιώτες, σέ δυό άράδες, μιά 
άπό κάθε πλευρά τοΰ δρόμου, νά πηγαίνουν μέ προφύλαξη καί νάχουν τό δπλο 
προτεταμένο καί τό δάχτυλο στή σκανδάλη. ’Έσφιξε τά δόντια του. ’Άραγε νά 
ξέφυγαν; συλλογίστηκε. Καί δέν ήξερε άν θάθελε ή άν δέν θάθελε νάχανε ξεφύγει.

—ημέρωσε, ό ήλιος άνέβηκε ψηλά, κι’ οί έρευνες συνεχίζονταν άπό σπίτι 
σέ σπίτι.

Μέσα στήν έφιαλτική άκινησία τών κατάκλειστων σπιτιών καί τών έρημων 
δρόμων άκούγονταν κάπου κάπου τά βήματα τών περιπόλων καί τά παράπονα 
τών προβάτων, πού μείνανε κλεισμένα στις αύλές κί’ άποροΰσαν. Τά σκυλιά λού
φαξαν, χώθηκαν στις γωνιές καί κοίταγαν μέ δυσπιστία έτούτη τήν άνεξήγητη κα
τάσταση. "Ομως τή στιγμή πού ή όμάδα πού έκαμνε τίς έρευνες μπήκε στήν αύλή 
τοΰ, Μιχαήλου, ό Μιχαήλος άκουσε τό μανιασμένο γαύγισμα τοΰ Άράπη του κι’ 
εύθύς ένα πυροβολισμό καί τό ούρλιαχτό τοΰ χτυπημένου ζώου. Χύμηξε κι’ άνοι
ξε τήν πόρτα, μά τόνε κάρφωσε στό κατώφλι μιά κάννα γυρισμένη κατά πάνω του 
κι’ ένα άνθρώπινο γαύγισμα. Κάποιος τόν έσπρωξε, κι’ οί στρατιώτες μπήκαν 
μέσα, θόλωσε τό μάτι του. "Απλωσε τό χέρι του ν’ αρπάξει καρέκλα, δμως μιά 
φωνή πού έμπηξε ή Κατίνα τόνε συγκρότησε. Άκούμπησε στόν τοίχο. Είχε μπρο
στά του ένα σύννεφο, καί μέσα στό σύννεφο ξετυλίγονταν σκηνές πού τόν έκαναν 
νά λυσσάζει.

Ό λοχίας, πού ήταν έπι κεφαλής, στάθηκε στήν πόρτα μέ τό αύτόματο έτοι
μο στό χέρι, κι’ οί στρατιώτες χύθηκαν νά ψάχνουνε παντοΰ. “Ενας πήγε στ’ άρμά- 
ρι, έσπρωξε μέ τό κοντάκι τοΰ δπλου του τήν Κατίνα, πού βρέθηκε μπροστά, άνοι-*
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ξε τό άρμάρι καί σκόρπαγε χάμω δ,τι έβρισκε τό χέρι του. Ή Κατίνα στηρίχτηκε 
στήν κολώνα του κρεββατιοΰ καί παρακολουθούσε μέ σφιγμένα τά χείλη, μέ τά 
μάτια όρθάνοιχτα, κατάχλομη. Μέ τά δυό της χέρια σψιχτοκρατοΰσε τό παιδί, 
πού μαζεύτηκε τρομαγμένο στήν ποδιά της. Κι* ό Μιχαήλος είδε τό βλέμμα τοΰ 
άγοριοΰ του νάναι καρφωμένο άπάνω του σά νά ρώταγε: Πώς τούς άφήνεις, πα
τέρα; !... Ντράπηκε κι’ έσκυψε τό κεφάλι. Καί τήν ίδια στιγμή, άπό μιάν άλλόκοτη 
συγκυρία, θυμήθηκε τό τραγούδι πού του άρεσε νά τραγουδάει σάν έρχονταν στό 
κέφι:

«...έπιασα τήν γην νά τήν κουτρουμπελλίσω»
Κι’ εϊτανε τόσο σίγουρος τότε πώς, ναί, μιά έτσι ν’ άδραχνε τή γη μέ τά γιγάντια 
χέρια πού τοδδινε ô οίστρος του θά τήν άναποδογύριζε. Καί τώρα νά πού δ Μι- 
χαήλος γίνηκε μιά μύξα...

"Οταν έπί τέλους έφυγαν, κι’ άκούστηκαν τά βήματά τους ν’ άπομακρυνον- 
ται, ό Μιχαήλος στράφηκε πρός τόν τοίχο κι’ άρχισε νά τόν γροθοκοπα μέ λύσσα 
ώσπου μάτωσαν τά χέρια του.

'Η Κατίνα έγυρε νερό κι’ ένιψε τό πρόσωπό της, λές καί ήθελε νά τό κα
θαρίσει άπό τή λίγδα πού άφησαν άπάνω του τά βλέμματά τους. Δέ μίλησε. Μόνο 
υαντηλόδεσε τά μαλλιά της καί βάλθηκε νά σιγυρίσει. Καί σέ λίγο ή πνοή της 
σκόρπισε τήν καταχνιά κι’ δ τόπος ξαναγίνηκε καλός. Ο Μιχαήλος ήσυχασε 
κάπως. , , . _ , ,Τό παιδί άποτραβήχτηκε άγριεμενο σε μια γωνία, ξετρύπωσε απο κάπου 
ένα κομμάτι σανίδι, πήρ’ ένα μαχαίρι καί καταγίνονταν ~νά φκιάξει^ ένα σπαθί. 
Πελεκούσε καί κάθε τόσο χούφτιαζε τή λαβή του σπαθιού και βαροΰσε άλυπητα 
τόν έχθρό. ( ,

’Άξαφνα άκούστηκε πάλε ή μεταλλική φωνή νά ουρλιάζει «Προσοχή. Προ
σοχή» καί νά δίνη προσταγή «νά συγκεντρωθούν δλοι οί άρρενες κάτοικοι, άπό 
δώδεκα έτών καί άνω, είς τόν χώρον πού έχει περιφραχθεί παρά τό σχολειον».

Οί αύλόπορτες άρχίνησαν νά μισανοίγουν μιά μιά, άντρες καί παιδιά να 
βγαίνουνε καί νά τραβάνε σκεφτικοί κατά τό σχολειό. ’Εκεί είδανε τό γήπεδό 
τους νάναι περιφραγμένο μέ συρματοπλέγματα καί, μέσα, στημένες δυό μεγάλες 
σκηνές. Καί παντού στρατιώτες μέ τά στέν.

Ό Μιχαήλος έφτασε μέ τούς τελευταίους. Είδε τούς άλλους νά μπαίνουν 
ένας ένας μέσα στήν άπαίσιαν έτούτη μάντρα καί τούς έγγλέζους νά τούς προγ
κάνε μέ σπρωξιές, μέ κοντακιές, ώσπου τούς πήγαιναν καί τούς έστηναν πλαί 
στούς άλλους, στήν άράδα, μικρούς μεγάλους, μέ τό πρόσωπο στραμμένο πρός 
τά σύρματα, καταντικρύ στόν ήλιο πού τούς έκαιγε τά μάτια, μέ τά χέριοε ψηλά 
καί στά νώτα τους νά τούς παραφυλάνε οί ένοπλοι καί νά γαυγίζουν σ’ δποιονε 
δοκίμαζε νά χαμηλώσει τά τεντωμένα χέρια.

Τότε λοιπόν γίνηκε κείνο πού χάλασε τούς ύπολογισμούς του. θά τά βόλευε. 
Σίγουρα θά τά βόλευε. "Ομως έτοΰτο δέν τώχε προβλέψει, νά τά ξεσκεπάσει δλα 
μέ τις χαιρετουρες του κείνος ό άτιμος... Είχε τό σκοπό του, φώς φανερό. Τώρα; 
Τί θά κάμει ό Μιχαήλος;... Πήγε μόνος του καί στάθηκε στήν άράδα καί ψήλωσε 
τά χέρια. Μά σέ λίγο ήρτε ένας άπό τούς στρατιώτες καί τόνε πήρε γιά άνά- 
κριση.

Καί νάτονε πάλε, τό σπυριάρη, μέσα στή σκηνή, νά κάθεται πίσω ,άπδνα 
τραπέζι καί νά κοιτάζει τόν Μιχαήλο μέ τά θολά ψαρίσια μάτια του. Στό πρό
σωπό του άχνόφεγγε ένα παράξενο χαμόγελο, πού μπορεί νά ήταν πονηριά, 
μπορεί νάταν είρωνία, μπορεί καί νάταν πρόσκληση σέ άσέλγεια. Ετσι τοΰ φά
νηκε τοΰ Μιχαήλου καί προψές στόν άστυνομικό σταθμό καί τώρα. Γιά μιά στιγ
μή τοΰ ήρτε μιά τρελλή φαντασία νά τόνε ξεβρακώσει έκεί δά καί κατόπι νά 
τοΰ στρίψει τό λαρύγγι, νά βγάλει τ’ άχτι του.

"Ομως δ άλλος τόνε ξανάφερε στήν πραγματικότητα. Ψυχρά, χωρίς βια
σύνη, ξετύλιγε μπροστά του έπιχειρήματα πειστικά. Μιλούσε Ελληνικά.

—Αύτό είναι τό συμφέρον σας.

Ό Μιχαήλος σώπαινε. Τό βλέπω, σκέφτονταν. Τό βλέπω, καταραμένε, πώς 
αύτό ^ναι τό συμφέρον μου... Άποκαμωμένος, μίλησε γιά τόν κρυψώνα τοΰ λιο
τριβιού. ”Αν δέν μπόρεσαν νά ξεφύγουν, έκει μέσα θά τρύπωσαν. Πού άλλοΰ;

Καί τώρα πιά δλα πήρανε μιά πικρή γεύση κούρασης. Ό Εγγλέζος τό 
κατάλαβε καί

—Κάθησε, τοΰ είπε.
"Υστερα τόνε πήγαν στήν άλλη σκηνή δπου βρίσκονταν άκόμα δυό, πού 

τούς είχανε κρατήσει γιά παραπέρα άνάκριση. Τό μυαλό του ξανάρχισε νά δου
λεύει. Νά πού κρατάνε κι’ άλλους... Γιατί' λοιπόν θά υποψιαστεί μονάχα έμένα 
τό χωριό;... 'Ωστόσο δέ βρήκε τρόπο νά πατήσει σέ στερεό έδαφος..... Ξάπλωσε 
καταγής. ’Ώχ άδελφέ ! "Ο,τι θέλει άς γίνει.

Τό άπομεσήμερο τούς έβαλαν καί τούς τρεις σ’ ένα κλειστό αύτοκίνητο 
καί τούς πήγανε στήν πόλη.

Στό δρόμο δέν άντάλλαξαν πολλές κουβέντες άναμεταξύ τους· καί κείνες 
οί λίγες πού είπαν έβγαιναν σάν άναθυμίαση άπό κάποιο βόθρο ύποψίας. Ό 
Μιχαήλος έβγαλε τό πακέτο του καί πρόσφερε τσιγάρα. Οί άλλοι δέχτηκαν, μά 
ό ένας τους είπε βαργεστημένα.

—Δέ σοΰ τά πήραν έσένα τά τσιγάρα σου;
Ό Μιχαήλος ταράχτηκε. Τήν έριξες τήν πετριά, σκέφτηκε, δμως τό τσι- 

γαράκι τό πήρες... "Υστερα θύμωσε μέ τόν έαυτό του πού δέν άπάντησε.
Στόν άστυνομικό σταθμό τόν έβαλαν μόνο του σ’ ένα κελλί. Καλύτερα, εί

πε μέσα του.
Κι έτσι δέ βρέθηκε στο χωριό τή νύχτα, νά δει τήν Κατίνα νά ξάγρυπνα 

ολομόναχη πλάϊ στό, κοιμισμένο παιδί καί νάχει στό πρόσωπο μιάν έκφραση άλ· 
λοφροσύνης. Οΰτε τό άλλο πρωί, δταν γίνηκε ή μάχη στό λιοτρίβι, ν’ άκούει τις 
μπαταριές καί νά βλέπει τήν Κατίνα πού, κλεισμένη μέσα στό σπίτι, βημάτιζε 
άσταμάτητα άπό τον ένα τοίχο στόν άλλον συστρέφοντας μέ άπελπισία τά χέρια 
κι έφραζε τ αυτιά της, κάθε φορά πού άκούγονταν οι ριπές τών αύτόματων, καί 
πότε πότε άκουμποΰσε τό κεφάλι της στόν τοίχο κι’ άρχιζ’ ένα κλάμα βουβό, χωρίς 
λυγμούς, μόνο νά τρέχουνε τά μάτια της ποτάμι.

Ανάμεσα στά κατάκλειστα σπίτια είχε κιόλας κυκλοφορήσει άπό αύλή σέ 
αυλή, μυστηριώδικα κΓ άστραπιαΐα, ή είδηση γιά τήν ύποδοχή πουκαμε στό Μι
χαήλο δ έγγλέζος· κι’ είχε φτάσει ώς τήν Κατίνα.

Ή μάχη άρχίνησε τό πρωί.
’Ήτανε, μέσα στόν κρυψώνα, τέσσερα παλληκάρια άποφασισμένα νά ρίξουν 

καί τήν «τελευταία τους σφαίρα, καί δέν καταδέχονταν νά σκεφτοΰν τί θά γίνει 
ΰστερα. "Υστερα; Είναι ή όλόφωτη περιοχή τής δικαίωσης. "Ομως έδώ δά, έτούτη 
τήν ύπέρτατη στιγμή, είναι μονάχα τέσσερις περήφανες ψυχές πού άψηφοΰν τό 
θάνατο, κι όλόγυρα νά τις περιζώνει ένας κλοιός άπό σύνεργα τοΰ θανάτου κΓ 
άνθρωπους τοΰ θανάτου, ένας βαρύς κλοιός, πού σφίγγει μεθοδικά καί προφυλαγμέ- 
να, καί κάθε τόσο ούρλιάζει μιά φοβέρα — παραδοθεϊτε... — μιάν ήλίθια φοβέρα 
πού τήνε παίρνει δ άνεμος.

Καί πέρ’ άπό τόν κύκλο τοΰ θανάτου, τριγύρω, μάρτυρες βουβοί, είναι τά 
σπίτια τοΰ χωριοΰ. Καί πίσω άπ’ τά κατάκλειστα παράθυρα νά στέκουν εύλαβικά, 
μέ τήν καρδιά σφιγμένη καί ν’ άφουγκράζονται καί νά σωπαίνουν, οί χωριανοί.

Καί πέρ’ άπ’ τό χωριό ν’ άπλώνεται, ήσυχος καί συμπονετικός, δ κάμπος 
πού έθρεψε τά τέσσερα παλληκάρια.

Ό κλοιός δλο καί στένευε, γαζώνοντας μέ τά δπλοπολυβόλα τό ταπεινό λιο
τρίβι πού γίνηκε κάστρο. Οί πολιορκημένοι άποκρίνονταν μέ λιανοτούφεκο, προ
σεκτικά, στό στόχο. Οί πολιορκητές βλέποντας πώς, ναι μέν, δέ θά τούς ξέφευγε 
ή λεία, δμως θάπρεπε νά πλερώσουν τίμημα βαρύ, άρχισαν νά χάνουνε τή σιγου
ριά τους. Τέσσερις ώρες καί νά ποτίζει καί τό δικό τους αίμα τούτη τή γή πού 
τήν είχανε γιά σκλάβα τους! Τέτοιο πράμα δέν ήτανε γραμμένο στά προγνωστικά 

103102

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



τους. Πόσοι ήταν; Πόσοι άπόμειναν πίσω άπ’ αύτά τά κατατρυπημένα πλιθάρια 
ν’ άντιστέκονται άκόμα στά καταιγιστικά πυρά; Δυό; Τρεις; 'Ένας;... 
Κατάντησε άνυπόφορο. ’Άς τελειώνουμε. ’Έχουμε δά, μέσ’ στά τεφτέρια τής πεί
ρας μας, κόλπα πολύ άποτελεσματικά γιά τους κακοκέφαλους πού θαρρούν πώς ή 
ψυχή του άνθρώπου μπορεί νά τά βγάλει πέρα μέ τήν πάνοπλη βία... Κάθησαν, 
μετροφύλλησαν τά τεφτέρια τους, βρήκανε τό κόλπο κι’ έ'τριψαν τά χέρια μέ Ικα
νοποίηση. Πολύ άπλό. Ή ψυχή του άνθρώπου; Κολοκύθια.

Σέ λίγο τό λιοτρίβι, περιχυμένο άπ’ όξω μέ μπενζίνα, άναβε σά λαμπάδα.
Μέσ’ άπό τις φλόγες πετάχτηκ’ ένα ξανθό παλληκάρι μέ τό δπλο στό χέρι. 

Γιά μιά στιγμή, μιά τόση δά στιγμούλα, μέτρησε γύρω μέ τό βλέμμα του άναζη- 
τώντας τόπο νά ταμπουρωθεΐ. "Ομως τά αύτόματα, πού παραφύλαγαν, δέν τοδδωσαν 
καιρό. Χτυπημένο άπ’ δλες τις μεριές τό ξανθό παλληκάρι, ό Πετράκης, έπεσε τ’ 
άπίστομα.

ΚΓ άξαφνα γίνηκε σιωπή.
Μόνο ή φωτιά άκούγονταν, πού τριζοβολοΰσε.

Κλεισμένος στόν άστυνομικό σταθμό «πρός προστασίαν του» ό Μιχαήλος 
πάσχιζε νά ξεφύγει άπό τήν άλλοφροσύνη, πού τόνε κυνηγούσε χαχανίζοντας, καί 
δέν έβρισκε άλλο καταφύγιο πάρεξ νά κάθεται νά λογαριάζει πώς θά βολέψει τή 
ζωή του στό έξωτερικό οπού συμφωνήθηκε νά τόνε στείλουν. θάχε τά μέσα καί 
θά περνούσε ζωή χαρισάμενη. ”Αν μάλιστα έρχονταν μαζί του κΓ ή Κατίνα... Και 
γιατί νά μήν έρτει; θάχε δλη της τήν καλοπέραση. Καί τί άλλο μπορεί νά γυρέ
ψει μιά γυναίκα άπό τήν καλοπέραση καί τόν άντρα της... Κάθονταν τό λοιπόν 
καί ψιλοδούλευε τήν κάθε λεπτομέρεια κΓ έστηνε ένα πολύ λογικό οικοδόμημα, 
δμως δέν πρόφταινε νά τό στήσει καί, νά, σηκώνονταν ένας άνεμος καί τό 
σκόρπαγε. Καί ξεκινούσε πάλε νά πηγαινοέρχεται άνάμεσα στούς τέσσερις τοί
χους σάν τό θηρίο πού βρέθηκε κλεισμένο στό κλουβί, νά πηγαιοέρχεται καί νά 
ψάχνει δίχως νά ξέρει τί γυρεύει καί ψάχνει.

Είχε μηνύσει τής Κατίνας νά έρτει πού τήνε θέλει, καί τήνε περίμενε. Πώς 
τήνε περίμενε! Τού φαίνονταν πώς ή παρουσία της θάβαζε τάξη στό χάος. Νά 
τήν άκούσει νά μιλά μέ κείνο τόν τρόπο της τόν ήσυχο, ποϋκαμνε άπλό τό κάθε τί. 
Τήν άλλην ούτε κάν τήνε σκέφτηκε δλες έτοΰτες τίς μέρες. Δέν τήν είχε άνάγκη. 
"Ομως ή Κατίνα σίγουρα θά τόν έσωζε... 'Ωστόσο θάπρεπε νά τής παρουσιάσει 
τήν ύπόθεση μέ κάποιο τρόπο πειστικό. Είναι άνάγκη νά σχεδιάσει μιάν 'ιστορία 
πού νά στέκει άπ’ τήν άρχή ώς τό τέλος. Σκέφτονταν, τδφερν’ έτσι, τό γύριζε 
άλλοιώς, μά δέν έμενε ικανοποιημένος.

Ετούτα κάθονταν καί συλλογίζονταν δταν ήρτανε νά τού πούν πώς ή Κα
τίνα είν’ έδώ καί περιμένει.

Τήνε βρήκε στό γραφείο, νά κάθεται σέ μιά καρέκλα, όρθόκορμη, γλυκειά, 
καρτερική. 'Η καρδιά του χτυπούσε νά σπάσει, θύμωσε μέ τόν έαυτό του. ’Ετούτο 
σουλειψε, Μιχαήλο, νά σαστίζεις τώρα σά βυζανιάρικο. ’Έκαμε μιά προσπάθεια 
καί μίλησε σάν άνθρωπος σίγουρος, πού ζητά έξηγήσεις.

—Γιατί δέν έφερες μαζί σου τό παιδί;
—Είπα πώς δέ θάπρεπε νά... έδώ πέρα... Έξ άλλου έχουμε νά μιλήσουμε 

γιά πράματα πού...
"Ωστε είναι ή δίκιά σου ή φωνή πού τρέμει τώρα, σκέφτηκε ό Μιχαήλος 

μέ ικανοποίηση.
'Ωστόσο ή Κατίνα τόνε κοίταζε καί περίμενε.
’Άρχισε νά έκνευρίζεται. Καί νά μήν έχει πάρει μιάν άπόφαση γιά τό πώς 

θά τής τά παρουσιάσει.
—...Μέ βασάνισαν, Κατίνα.
Στό πρόσωπό της είδε μιάν έκφραση πόνου.
Νά σωπάσει... Νά σκεφτεί πρώτα... Μά τούτη τή σιωπή άνάμεσά τους πώς 

θά τή σηκώσει;...
—’Έλα μαζί μου, Κατίνα. Νά πάρουμε τό παιδί μας καί νά πάμε στό έξω- 

τερικό... Είναι ώραία, είν’ εύκολη ή ζωή έκεϊ. θάχεις δλα τά καλά...
'Η Κατίνα χλώμιασε’. Γιά μιά στιγμή τού φάνηκε πώς τά μάτια της άστρα

ψαν θυμωμένα. Μά πάλε κυριάρχησε τούτ’ ή βουβή θλίψη πού τόν άποστόμωνε. 
Τέλος ή Κατίνα έκαμε μιά προσπάθεια καί σηκώθηκε. Τ’ άχείλι της έτρεμε.

—’Όχι, Μιχαήλο... "Οχι !
’Έκρυψε τό πρόσωπο μέσα στις χούφτες της κΓ έτρεξε πρός τήν πόρτα.
Ό Μιχαήλος είδε τήν πλάτη της νά συγκλονίζεται άπό τ’ άναφυλλητά καί 

τήν έχασε.
Γίνηκ’ έξω φρενών. "Ορμησε κατόπι της νά τήνε φωνάξει, νά τήν παρακαλέ- 

σει, μ’ άντί νά τό κάμει αύτό έσπρωξε τήν πόρτα καί τήν έκλεισε χτυπώντας την 
μ’ δλη του τή δύναμη. "Αρπαξε μιά καρέκλα, πού βρέθηκ’ έμπρός του, καί τήνε 
σφενδόνισε στό κλειστό σιδερόφραχτο παράθυρο. Τά τζάμια θρυμματίστηκαν μέ 
πάταγο. "Ενας δαίμονας ούρλιαζε μέσα του.

Στό λιμάνι τού Λονδίνου ήρτε καί τόνε παράλαβε ένας καλοντυμένος κύριος, 
τόν έβαλε σ’ ένα ταξί καί τόνε πήγε καί τόν έγκατάστησε σ’ ένα μικρό, ήσυχο 
ξενοδοχείο. Τούδωσ’ ένα νούμερο τηλεφώνου, νά τηλεφωνήσει άν τυχόν θέλει τίπο
τα, κΓ έφυγε άφήνοντάς τον νά ήσυχάσει, καθώς είπε. Νά ησυχάσει! Τί πε
ρίεργη άντίληψη !

Στήν άρχή τόν άπασχόλησε τούτο τό άπίθανο κλίμα έδώ μέσα, δπου δλα 
γίνονταν ύποτονισμένα καί μέ πολλήν άξιοπρέπεια.

Μή έχοντας τί άλλο νά κάμει, ρίχτηκε τής καμαριέρας, μιας δροσερής κο- 
πέλλας πούμοιαζε σά νάταν καμωμένη άπό κρέμα, καί κείνη δέχτηκε τά χάδια 
του μέ μιά χαμογελαστή παθητικότητα πού τόν έκαμε νά βαρεθεί.

Πού στό διάολο τρύπωσε ή ζωή ’δώ μέσα, άναρωτιόνταν. Κάπου θ’ άποκοι- 
μήθηκε κΓ άποφάσισαν δλοι τους νά ύπάρχουνε ψιθυριστά άπό φόβο μήπως καί 
τήνε ξυπνήσουν. Πώς δέ σκάνε ! Ό Μιχαήλος σίγουρα θάσκαγε άν έμενε λίγο 
καιρό άκόμα άκίνητος μέσα σέ τούτο τό κουτί, νά κλωθογυρίζει μέΟ’ στή μνήμη 
του τόν ήλιο καί τούς άνθρώπους τού τόπου του καί τήν Κατίνα. Μονάχα κείνη θά 
μπόραγε νά περιμαζέψει τά σκορπισμένα συντρίμματα τού έαυτού του καί νά τούς 
δώσει ξανά κάποια μορφή. "Ομως ή Κατίνα δέν είναι πιά παρά μιά σπαραχτική 
άνάμνηση.

Τ’ άλλο βράδυ ήρτε ό καλοντυμένος κύριος νά τόνε ρωτήσει άν είχε διάθεση 
νά βγουν έξω. Βγήκαν. Ό Μιχαήλος τδριξε στό πιοτό καί' βρήκε κάποιαν άνακού- 
φιση νά μιλά άσταμάτητα, άς είναι καί μέ τούτονε τόν άψογο, πού άκούει, τού 
ξαναγεμίζει τό ποτήρι, κουνάει τό κεφάλι του ένθαρρυντικά καί κάθε τόσο ση
μειώνει κάτι μέσα σ’ ένα τεφτεράκι.

"Οταν γύρισε στό δωμάτιό του έπεσε στό κρεββάτι δίχως νά γδυθεί καί 
ξημερώθηκε πότε βυθισμένος σέ μιά νάρκη, πότε μέ τά μάτια όρθάνοιχτα, νά 
νοιώθει τόν έαυτό του σάν ένα κούφιο τσώφλι.

'Ωστόσο, δταν τό έπόμενο βράδυ ξανάρτε ό έγγλέζος, ό Μιχαήλος βγήκε 
πάλε μαζί του. Πώς άλλοιώς θά περνούσαν οί άτέλειωτες ώρες;

"Οπως καί ψές, κοίταγε σαστισμένος κΓ άνίκανος νά βάλει τάξη στούς κα
ταρράχτες άπό κίνηση, πολυτέλεια, φώτα, πού κατρακυλούσαν άπό παντού κΓ 
άπωθούσανε τόν ούρανό ώσπου δέν άπόμενε ’κεί πάνω άλλο άπό ένα πηχτό σκο
τάδι, όλότελα έχθρικό. 'Η μόνη καθαρή έντύπωση πού συγκρότησε ό Μιχαήλος 
ήταν ή χτυπητή άντίθεση άνάμεσα στον άκίνητο καί μισοφωτισμένο δρόμο δπου 
βρίσκονταν τό ξενοδοχείο του κΓ δπου τά παλαιικά σπίτια καί κάτι δέντρα πού- 
μοιαζαν σά φαντάσματα στέκονταν άξιόπρεπα νυσταγμένα πίσω άπό τά κάγκελα, 
καί τό σίφουνα πού σέ τύλιγε μόλις ξεμπουκάριζες σέ τούτον τόν τετράπλατο 
κύριο δρόμο.

Στό πεζοδρόμιο ήτανε μαζεμένος κόσμος πολύς καί περίμενε, ποιος ξέρει 
τί. Ό συνοδός του στάθηκε πλάϊ στούς άλλους, στάθηκε κΓ ό Μιχαήλος καί θά
μαζε τ’ αύτοκίνητα καί τά κόκκινα δίπατα λεωφορεία πού κυλούσαν, δίχως τε
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λειωμό,, σέ πολλές σειρές, άλλα άπό τούτη τή μεριά ν’ άνεβαίνουν κι’ άλλα άπό 
κείνη τή μεριά νά κατεβαίνουν, ώσπου φάνηκε νά δόθηκε κάποιο πρόσταγμα, τ’ 
αυτοκίνητα σταμάτησαν μεμιάς κι* άφησαν ένα πέραμα δπου δλο κείνο τό άν- 
θρώπινο μπουλούκι, πού περίμενε, μουντάρισε βιαστικό γιά νά περάσει άντίπερα. 
Ό έγγλέζος κι’ ό Μιχαήλος άκολούθησαν τό κοπάδι, περπάτησαν άκόμα λίγο 
πλάϊ στις λαμπρές βιτρίνες, έστριψαν μέσ’ στό δρομάκι, μπήκανε στό ίδιο στενό
μακρο, χαμηλοτάβανο μαγαζί, ποΰμοιαζε μέ βαγόνι έτσι καθώς ήταν χωρισμένο 
σέ δυό παράλληλες σειρές άπό διαμερισματάκια, καί πήγανε καί κάθησαν στήν 
ψεσινή θέση τους, στό βάθος...

* * *

’Όχι. Δέν μπόραγε νά τό βαστάξει άλλο, έτοΰτο τό ξεμονάχιασμα. Πήρε 
τό λοιπόν τήν άπόφαση — θά πάει νά βρει τόν Μουζούρη, νά μιλήσει μ’ ένανε 
δικό του.

Είχε νά τόνε δει άπό τότε πού ό Μουζούρης ήρτε ταξίδι στό χωριό νά δεί
ξει τά λεφτά του, τή χρυσή καδένα του καί τήν καλή του καρδιά. Μικροί ήτανε 
συμμαθητές στό σκολειό του χωρίου. ‘Ύστερα ό Μουζούρης ξενητεύτηκε, έγκα- 
ταστάθηκε στό Λονδίνο δπου πρόκοψε κι’ έκαμε δική του δουλειά, έστιατόριο 
στό Κάμντεν Τάουν. Τό καλοκαίρι του 53 είχε έρτει στό χωριό δπου έμεινε δυό 
μήνες καί γλέντησε μέ τούς παλιούς φίλους του. Βοήθησε καί κάτι συγγενείς 
του. Είχανε πει πώς θάπερνε καί γυναίκα άπ1’ τό χωριό μά φαίνεται νά μήν τ’ 
άποφάσισε. Άπό τότε είχε ό Μιχαήλος τή διεύθυνσή του. Φώναξε ένα ταξί κι’ 
έδωσε τή διεύθυνση.

Τό μικρό έστιατόριο τοΰ Μουζούρη δέν έμοιαζε μέ κείνο τό πολυτελές 
βαγόνι δπου ένοιωθες σά φυλακισμένος μέσα στά καρυδένια χωρίσματα καί τήν 
καφεδιά ταπετσαρία τών τοίχων. Είχε καμιά δεκαριά τραπεζάκια σκεπασμένα 
μέ άσπρους μουσαμάδες καί θύμισε στόν Μιχαήλο τήν πατρίδα, άν καί δέ θά 
μπόραγε νά πει γιά ποιόν άκριβώς λόγο. Αύτή τήν ώρα ήταν άδειο άπό πελα
τεία. Ό Μιχαήλος είδε τόν Μουζούρη μαζί μέ δυό άλλους νά κάθουνται γύρω 
σ’ ένα άπό τά τραπεζάκια του βάθους καί νά κουβεντιάζουν, θά προτιμούσε νά 
τόν έβλεπε μόνο του τό Μουζούρη. ‘Ωστόσο προχώρησε θαρρετά προς τήν παρέα, 
πήρε έναν άέρα ξεγνοιασιάς καί είπε «γειά σας».

Ό Μουζούρης σήκωσε τό βλέμμα καί τόνε μέτρησε άπό πάνω ώς κάτω.
—Γειά σου, άπάντησε δίχως νά βιαστεί. Δέν του είπε δμως νά καθήσει.
Ό Μιχαήλος πρόσεξε πώς κΓ ό ένας άπό τούς άλλους δυό ήτανε χωρια

νός του. Μά κείνος δέν έδειξε νά τόνε γνώρισε. "Αραγε νά μήν τόνε γνώρισε στ’ 
άλήθεια; Γιατί δμως πετάχτηκε άπάνω, καί «πάμε Κωστή», είπε στόν τρίτο καί 
τράβηξε κατά τήν έξοδο; Ό Κωστής τόν άκολούθησε.

Ό Μιχαήλος άναψε, μά έσφιξε τά δόντια καί συγκρατήθηκε. Κάθησε ά 
πρόσκλητος.

—Δέ μέ γνώρισες, Μουζούρη ;
—Πώς;... 'Όμως δέν τώχω δά καί καμάρι πού σέ γνώρισα, είπε ό Μου

ζούρης. ‘Ύστερα άναψε τσιγάρο καί τράβηξε μιά βαθειά ρουφηξιά.
"Ω ! Πάει πολύ. Ό Μιχαήλος δέ μπορούσε νά βαστάξει άλλο. Μά οδτε 

καί τ’ άποφάσιζε νά σηκωθεί καί νά φύγει. Κατέβασε τήν παλάμη του πάνω στό 
τραπέζι.

—’Έτσι μωρέ δέχονται τούς παλιούς φίλους; ’Ή μπάς καί σου πέρασε ή 
ιδέα πώς ήρτα νά σου ζητήσω βοήθεια;

—Δέν τά παρατάς έτοΰτα, λέω ’γώ... Παλιός φίλος!... Παλιός φίλος ήταν 
κι’ ό Πετράκης. Γιά θάρρεψες πώς δέ μαθαίνουμε τό τί γίνεται στόν τόπο μας.

—Τί μάθατε;
Ό Μουζούρης δέν άπάντησε. Σήκωσε μόνο τό χέρι του κΓ άνακάτωσε τόν 

άέρα. Ξανάναψε τσιγάρο καί

_ Έσένανε ποιος σέ κουβάλησε στό Λονδίνο τέτοιον καιρό, δέ μου λές;

—‘Ένα λόγο θά σου πώ μονάχα, Μιχαήλο. Νά μή ξανάρτεις στό μαγαζί 
μου. Συνάγονται πολλοί δικοί μας έδώ καί δέν ξέρω τί μπορεί νά γίνει, οδτε 
καί θέλω φασαρίες στή δουλειά μου. Τώρα δά τούς είδες...

Σηκώθηκε καί συνέχισε.
_ Κοντεύει κι’ ή ώρα τής δουλειάς καί πρέπει νά πάω στήν κουζίνα. "Αμε 

στό καλό.
Ό Μιχαήλος είδε τούς τοίχους του μαγαζιού νά στροβιλίζονται γύρω του. 

Τί νά κάμει; Ν’ άρπάξει δ,τι βρεθεί μπροστά του καί νά τά κάμει γής Μαδιάμ 
έδώ μέσα; Δίσταζε. "Εχανε τά νερά του μέσα στό άγνωστο περιβάλλον. Στηρί
χτηκε στό τραπέζι καί σηκώθηκε. Προχώρησε κατά τήν έξοδο καί, προτού βγει 
άπό τό μαγαζί, στάθηκε, στράφηκε πίσω καί φώναξε.

—Θά μου τό πλερώσεις αύτό Μουζούρη. ‘Όλοι σας θά μου τό πλερώσετε.
"Ετρεμε σύγκορμος.
Στό δρόμο περπάταγε δίχως νά ξέρει που πηγαίνει. Βημάτιζε γοργά, με 

σφιγμένα τά δόντια, σά νάπρεπε δίχως άλλο νά φτάσει κάπου άμέσως. Σ’ αύτή 
τήν κατάσταση περιπλανήθηκε γιά ώρες, δίχως νάχει συναίσθηση του χρόνου, 
δίχως νά βλέπει γύρω του άλλο άπό μιά τερατώδικα μεγάλη καί πολυτάραχη κι’ 
έχθρική γέεννα.

Τέλος ή άντοχή του έξαντλήθηκε, ή έξαψη χαλάρωσε, ώσπου τσακίστηκε 
όλότελα. Τά γόνατά του λύγιζαν. Σταμάτησε, κοίταξε γύρω του κι’ ένοιωσε όλο- 
μόναχος κι’ άξιολύπητος. Που βρίσκονταν;... Φώναξε ένα ταξί καί τοΰδωσε τή 
διεύθυνση του ξενοδοχείου.

Στό ξενοδοχείο βρήκε δυό γράμματα νά τόν περιμένουν. Σάν είδε τά 
γραμματόσημα σπαρτάρισε ή καρδιά του. Τά γράμματα ήταν άπ’ τό νησί. Τά 
πρώτα πού λάβαινε άπ’ έκεϊ. Είχε γράψει στούς γονιούς του καί στήν Κατίνα. 
Του άπάντησαν λοιπόν;

Κλείστηκε στό δωμάτιό του καί τ’ άνοιξε. Τό πρώτο ήταν άπό τή μάννα του. 
Χωρίς νά τό διαβάσει, άνοιξε τό δεύτερο μέ τρεμάμενα χέρια. ’Όχι., Δέν ήταν 
άπό τήν Κατίνα. ’Απογοητεύτηκε μά καί ξαφνιάστηκε σάν είδε τήν υπογραφή: 
ό φίλος σου, Περκέντης!... Τί πάει νά πει;

Διάβασε τά γράμματα βιαστικά, πρώτο τοΰ Περκέντη, δεύτερο τής μάννας 
του, κΓ υστέρα τά ξαναδιάβασε μέ περισσότερη προσοχή.

‘Η μάννα του τόνε πληροφορούσε πώς δλοι είναι καλά, πώς «ή Κατίνα καί 
τό παιδί μένουνε μαζί μας, καί ή Κατίνα σοΰ στέλνει πολλά χαιρετίσματα, καί 
θά σοΰ γράψει καί ή ιδία, κι’ έχεις χαιρετίσματα καί' άπό τόν πατέρα σου. Καί 
ό Περκέντης μοΰ ζήτησε τή σύστασή σου καί θά σοΰ γράψει».

Καημένη γρηά, σκέφτηκε. Πάει νά μέ παρηγορήσει μέ παραμύθια. Χαιρε
τίσματα κι’ άπό τήν Κατίνα, χαιρετίσματα κι’ άπ’ τό γέρο, μά πήγε καί βρήκε 
άλλονε νά τής γράψει τό γράμμα’ γιατί οΰτε τής Κατίνας είναι τούτο τό γράψιμο 
ούτε τοΰ γέρου.

Ό Περκέντης τοΰγραφε μέ τρόπο φιλικό, έλεγε κάτι άόριστες κουβέντες 
καί στό τέλος τόνε καλουσε νά πάει πίσω στό χωριό. «... "Ανθρωποι είμαστε. 
Εμείς σέ θέλουμε πάλε άνάμεσά μας, μόνο έλα καί μή φοβάσαι...» κΓ άλλα 
τέτοια.

Του φάνηκε σά νά γίνηκ’ ένα θάμα. '5Ήρτε τόσο άναπάντεχο καί λυτρω
τικό έτοΰτο τό γράμμα. Τό κοίταζε κι’ ήθελε νά ξεφωνίσει άπ” τή χαρά του.

"Οταν δμως πέρασε ή πρώτη έκπληξη, κΓ άρχίνησε νά περιμαζεύει τή 
σκέψη του, έπεσε σέ συλλογή. Κάτι κρύβεται, δέ μπορεί, κάτι πρέπει νά κρύβεται 
πίσω άπό τούτη τήν άπίθανα αίσια λύση... Τό πονηρό ζώο μέσα του όσμίζονταν 
άνήσυχο καί πάσχιζε νά δεϊ καθαρά, νά παραμερίσει τήν άγαλλίαση πού ρού- 
φηξε ή φρυμένη ψυχή του. Δυσκολεύονταν. Λαχάνιαζε. Μέσα του γίνονταν ένας 
σπαραγμός. 'Η ύποψία δέν τόν άφηνε νά πιστέψει στό θάμα.
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I

Κάποιος χτύπησε τήν πόρτα. ΤΗταν ή καμαριέρα, νά τού πει πώς ήρτε 
«κείνος ό τζέντλεμαν» καί τόν περιμένει στό σαλόνι.

—Πέ του πώς είμαι άρρωστος.
—Εύχαριστώ, τοδπε ή κοπέλλα, κι’ έκλεισε τήν πόρτα.
Στό διάολο, σκέφτηκε, μέ τούτο τό εύχαριστώ πού κοπανάνε όλη τήν ώρα 

έδώ μέσα κι’ είναι σά νά σου λένε πώς δέ δίνουν μιά πεντάρα άν ύπάρχεις ή άν 
δέν ύπάρχεις. ’Έτσι τοΰρχονταν νά χαστουκίσει άξαφνα κανέναν άπό δαύτους 
γιά νά δει αν θάλεγε και πάλε εύχαριστώ.

Καί ξανάρχισε νά κλωθογυρίζει μέσ’ στή σκέψη του, μπερδεμμένα, τις 
έλπίδες καί τούς φόβους.

Δυό μερόνυχτα πάλευε μέ τό άξεδιάλυτο πρόβλημα. ’Ήτανε κάτι πρωτοφά- 
νερο καί βασανιστικό γιά τούτον τόν αύθόρμητο άνθρωπο νά κάθεται ακίνητος, 
τεντωμένος ώς έκεΐ που δέν παίρνει άλλο, ν’ άφουγκράζεται καί νά μή βρίσκει 
μιά ξεκάθαρη παρόρμηση γιά νά τής ύποταχτεϊ. Πώς γίνηκε αύτό; Σά νά σκί
στηκε ό έαυτός του σέ δυό άσυμβίβαστα κομμάτια, άπό τή μιά νά πιστεύει πώς 
τό γράμμα του Περκέντη φώτιζε τό δρόμο τής έπιστροφής στή χαμένη χαρά — 
κι’ άπό τήν άλλη νά βρίσκει πώς, οχι, είναι μιά παγίδα καί πρόσεξε, Μιχαήλο, 
μή φανείς κουτάβι' άνησυχοΰν πού βρίσκεσαι ζωντανός έδώ πέρα καί ξέρεις τόσα 
πολλά... Νά μή δώσει βάση στά λόγια τοΰ Περκέντη. Νά μείνει έδώ πού βρίσκε
ται. Αύτό πρέπει νά κάμει... Νά μείνει έδώ πού βρίσκεται;! ’Αδύνατο πιά. θά 
τρελλαθεί. θά ξεφωνίζει μέσα στούς δρόμους. Νά σκέφτεται πώς άπό μιάν ύπο- 
ψία του (πού μπορεί νάναι καί λανθασμένη — ποΰ ξέρεις;) κάθετ’ έδώ κατά
μονος καί λαχταρά τό φώς του. Πόσο θ’ άντέξει; Καί γιατί ν’ άντέξει, στό κάτω 
κάτω τής γραφής. Είναι ζωή έτούτ’ ή κόλαση, νά μή βρίσκεται στόν κόσμο άν
θρωπος πού νά μπορείς νά τόνε πεις δικό σου;

Μέσα στό μυαλό του σβούριζ’ ένας ρούφουλας. Δέν κοιμόταν, δέν έτρωγε 
σχεδόν, γιά δυό μερόνυχτα. Πότε νά περπατάει άλαλιασμένος μέσα στούς πολυ
θόρυβους δρόμους, πότε νά μένει ξαπλωμένος στό δωμάτιό του καί νά κοιτάζει 
τό ταβάνι.

Κάποτε ή καμαριέρα χτύπησε διακριτικά τήν πόρτα, τήνε μισάνοιξε καί 
πρόβαλε τό κουκλίστικο κεφαλάκι της γιά νά τοΰ πει... Τί νά τοΰ πει;... Τόν κακό 
της τόν καιρό. "Αρπαξ’ ένα παπούτσι άπό χάμω καί τής τό πέταξε’ καί κείνη 
μόλις πρόφταξε νά κλείσει τήν πόρτα.

Στό τέλος άπόκαμε. Μά φύγει. Νά γυρίσει πίσω. Νά ξαναπατήσει τ’ αγα
πημένα χώματα... ’Όχι δηλαδή πώς κατάληξε σέ κάποιο συμπέρασμα καί πιστεύει 
τώρα στά λόγια τοΰ Περκέντη. Μόνο πού θέλει — ώ! πόσο τό θέλει! — νάταν 
άληθινά. θά ξαναζούσε. Άλλοιώς;... “Ο,τι γίνει άς γίνει...

Καί τόν έπιασε μιά βιασύνη, ένας πυρετός, νά ξεκινήσει τό ταχύτερο.
Περίμενε άνυπόμονα τόν έγγλέζο του κι’ δταν ήρτε τοΰδειξε τό γράμμα 

καί τοδπε πώς είναι μιά εύκαιρία, νά πάει — καί νά μαθαίνει... (άς τούς γελάσω 
τώρα, σκέφτονταν). Κείνος πήρε τό γράμμα, τδβαλε στό πορτοφόλι του καί είπε 
πώς θά_τοΰ φέρει απάντηση αύριο.

_ανάρτε τήν άλλη μέρα γιά νά τοΰ πει πώς
—Πιστεύω νά έχετε σκεφτεί δλα τά ένδεχόμενα. Έφ’ δσον δμως αποφα

σίσατε νά πάτε, δουλειά δική σας.
Ανοιξε τά χέρια του καί σήκωσε τούς ώμους γιά νά δείξει πώς «έμένα 

δέ μοϋ πέφτει λόγος», καί συνέχισε.
—’Άν δλα πάνε καλά καί συνδεθήτε μέ τούς φίλους σας, ξέρετε φυσικά πώς 

κάθε πληροφορία έχει τήν άξια της... Χμ... Χμ... "Οσο γιά τό ποσό πού δικαιούσθε, 
είναι πάντα στή διάθεσή σας... έδώ. Κι’ έδειξε χάμω.

ΚΓ άν δέν πάνε καλά, μέ ξεφορτώνεστε φτηνά, συλλογίστηκε ό Μιχαήλος, 
κΓ ένοιωσε πάλε σάν ένα έντομο πού βρέθηκε πιασμένο στό δίχτυ τής άράχνης.

Ωστόσο δέ σκοτίζονταν γι’ αύτά τώρα. Μόνο νά φύγει. Νά πάει στόν τόπο του. 
"Υστερα θάβλεπε.

Ό Μιχαήλος πού ξεκίνησε γιά τό ταξίδι τής έπιστροφής ήταν ένα πλάσμα 
αλλόκοτο, γεννημένο άπό τήν πυρακτωμένη μάζα ποδχε άπομείνει άπό τόν παλιό 
Μιχαήλο. Τόν κουβαλούσε μέσα του, συμμαζεμένο κΓ άλαλο, τόν παλιόν έαυτό 
του, δμως έτοΰτος ό τωρινός κοιτοΰσε γύρω του σά νάβλεπε γιά πρώτη φορά τόν 
κόσμο πού ύπάρχει έξω άπό τόν έαυτό του κΓ άποζήταγε σά λύτρωση τήν πα
τρίδα καί τήν όλοκλήρωση τής συντριβής του.

"Οσον καιρό βάσταξε τό ταξίδι, μέρες καί νύχτες, μετάπεφτε άπό τήν 
αγωνία στό καταλάγιασμα, άπό τά σχέδια γιά τό τί θά κάμει στήν άπάθεια, δμως 
μέσ’ στά κατάβαθα λαχταρούσε ένα καί μόνο — τήν έξιλέωση.

Άπ’ τό παράθυρο τοΰ τραίνου έβλεπε ν’ άπλώνουνται μπροστά του οί πλού
σιοι κάμποι τής ξένης γής, οί λίμνες της, τά χιονισμένα βουνά της, τά κοίταγε 
άπορημένος σά νά μήν τάχε ξαναδεί τότε στόν έρχομό του δταν είχε περάσει άπό 
τά ίδια έτουτα μέρη, τά δέχονταν μέ μιάν ήσυχη παθητικότητα, δμως δέν ήταν, 
οχι δέν ήταν ό λιτός καί φωτεινός κάμπος τής πατρίδας.

Σκέφτηκε: Καλύτερα πού κράτησαν τά λεφτά στό Λονδίνο. "Οταν έρτ’ ή 
ώρα, δικά μου θάναι πάλε. ’Άν δμως δέ ζήσω, νά μή φανερωθούν. Δέν είναι τούτα 
βιός ν’ άφήσει ό άνθρωπος στό παιδί του. Καί ήσύχασε.

"Ομως τίς πιό πολλές ώρες δέ σκέφτονταν τίποτα. Καταλάβαινε μονάχα, μ’ 
ένα συναισθηματισμό πρωτοφάνερο, τή ζωή καί τούς άνθρώπους.

Στή Βενετία ήτανε νύχτα. Σεργιάνισε γιά ώρες στις δχθες τών καναλιών 
καί στά στενά έσωτερικά δρομάκια, άπόλαυσε τήν κίνηση τού κόσμου, τά φαντα- 
χτερά παλάτια καί τά κουκλόσπιτα μέ τό κεραμίδι χρώμα τους, τά ζευγαράκια, 
πού πήγαιναν αγκαλιασμένα καί φιλιόντουσαν, κΓ έβρισκε πώς μπορεί νάναι 
καλή ή ζωή.

"Υστερα άρχισε τό θαλασσινό ταξίδι. Μά ή θάλασσα ετούτη ήταν αβυσσα
λέα καί βαρειά. Δεν έμοιαζε μέ κείνη τήν άνάλαφρη θάλασσα τής πατρίδας, πού 
σπιθοβολάει καλόκαρδη μέσ’ στό φώς. Ό Μιχαήλος βαρέθηκε.

Στόν Πειραιά δέν κατέβηκε άπ’ τό βαπόρι. Άκουμπησμένος στήν κουπαστή 
παρακολουθούσε τήν κίνηση τού λιμανιού, μά ό νοΰς του ήταν άλλοΰ. Σήκωνε 
τό βλέμμα καί ρούφαγε άχόρταγα τό άπαλό τοπίο, τό φώς, τά καταγάλανα 
νερά, καί ήταν δλα ίδια, όλόίδια, μέ κείνα τ’ άλλα πού άνυπομονοΰσε νά φτάσει.

Μεσοπέλαγα. Τίποτα δέ σκέφτονταν πιά. Μόνο περίμενε.
Καί μιάν αύγή άχνοφάνηκε στόν όρίζοντα τό νησί. Βούρκωσαν τά μάτια 

του. ΚΓ άπό κείνη τή στιγμή, ώς τό τέλος, ό Μιχαήλος ήταν ένας άνθρωπος πού 
παραδόθηκε στή μοίρα καί δέχονταν μέ κατάφαση κάποιο άόριστο μήνυμα έξι- 
λέωσης, σάν ένας θεληματικός μελλοθάνατος.

Κατέβηκε μέ τούς άλλους λιγοστούς συνεπιβάτες του στή βάρκα, πέρασε 
μαζί τους άπό τίς άναμονές καί τούς έλεγχους τού τελωνείου, ύπομονητικός καί 
άδιάφορος σά νάταν δλα έτοΰτα λεπτομέρειες δίχως σημασία, άσχετες μέ τό 
πικρό νόημα μιας πραγματικότητας βαθύτερης καί άσύλληπτης, πού τόνε συγκλό
νιζε χωρίς νά νοιώθει κάν τήν άνάγκη νά τήν έξηγήσει.

Πήρε τό ^λεωφορείο τής κεντρικής γραμμής, πού θά τόνε πήγαινε ώς τό 
σταυροδρόμι τού χωριού. Καί σ’ δλη τή διαδρομή είχε τό βλέμμα του προσηλωμέ
νο πέρα καί γίνηκε όλάκαιρος μιά εύαίσθητη κεραία πού ανακάλυπτε στούς γνώ
ριμους τόπους καινούργιους κραδασμούς.

Στό σταθμό, μεσοστρατίς, δπου στάθμευσε γιά λίγο τό λεωφορείο, δέ ζή
τησε φαί καί πιοτό, καθώς συνήθιζε άλλοτε, μόνο είδε τά πορτοκάλια καί λαχτά
ρισε νά τά γευτεί.

Τό λεωφορείο ξεκίνησε πάλε. Άπό τή θέση δπου κάθονταν, τό βλέμμα του 
έπεσε πάνω στό στρογγυλό καθρεφτάκι, πού βρίσκονταν άπ’ έξω άπ’ τό παράθυρο 
τοΰ σωφέρ, καί μέσα σέ τούτη τήν κρυστάλλινη όθόνη είδε νά καθρεφτίζεται ή 
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μορφή μιας νέας γυναίκας, μαντηλοδεμένης καί γλυκείας, πού κάθονταν πίσω, 
ττήν τελευταία σειρά. Τό σχήμα του προσώπου της, ή καρτερική έκφρασή της. 
του θύμιζαν πότε τήν Κατίνα πότε τήν ’Ελεούσα Παναγιά. Καί προσηλώθηκε σά 
μαγνητισμένος στήν παρηγορητικήν έτούτη όπτασία, πού άποκτοΰσε μιά μαγική 
υφή μέ τίς έναλλασσόμενες εικόνες του τοπίου, πού τήνε πλαισίωναν.

Γίνηκε μεσημέρι δταν έφτασαν στό σταυροδρόμι. Πάνω στήν ώρα. Τό αύτο- 
κίνητο του Στρούθου βρίσκονταν έκεί, έτοιμο νά ξεκινήσει. Μόλις δμως είδε τόν 
Μιχαήλο νά κατεβαίνει άπό τό λεωφορείο, ό Στροΰθος δέν τοόδωσε καιρό νά 
πάρει τή βαλίτζα του, μόνο βιάστηκε νά βάλει μπρος τή μηχανή του καί ξεκίνησε 
μέ τούς δυό του έπιβάτες.

Ό Μιχαήλος κατάλαβε. Κι’ ήτανε σά νά σκόνταψε πάνω σέ κάτι σκληρό 
καί ξύπνησε. Κάθησε στόν δχτο τοΰ δρόμου συλλογισμένος. Τώρα;...

‘Ωστόσο ή άμηχανία του δέ βάσταξε πολύ. ’Έπρεπε νά τά περιμένει, κάτι 
τέτοια. ’Αποφάσισε νά πάρει πεζός τό δρόμο γιά τό χωριό. Σέ μιά ώρα θάταν 
έκεί. 'Η βαλίτζα του ήταν άλαφριά, τήνε φορτώθηκε στόν ώμο καί ξεκίνησε, δμως 
ήτανε περίλυπος.

Λίγο πριν τό έμπα του χωρίου εΐδε τρεις νάρχονται πρός τό μέρος του. 
’Έφτασαν, σταμάτησαν, ό ένας ήταν ό Περκέντης, οί άλλοι δυό άγνωστοι. ’Ανή
συχος, ό Μιχαήλος άπίθωσε καταγής τή βαλίτζα του.

—Γειά σας, είπε
—Γειά, άπάντησε ό Περκέντης. Δώσε μου τή βαλίτζα σου νά τήνε πάω στό 

σπίτι σου καί πήγαινε μαζί τους. ’Έχουνε νά σου μιλήσουν. ΚΓ έδειξε τούς δυό 
άγνωστους.

Ό Μιχαήλος θέλησε νά πει πώς έπρεπε νά δει πρώτα τήν Κατίνα, νά δει 
τό παιδί. Τί έχουν αύτοί νά μου πουν τώρα άμέσως, προτού πάω στό σπίτι μου... 
'Όμως κατάλαβε πώς θάταν άσκοπο — πώς δ,τι ήτανε νά γίνει θά γίνονταν όπωσ- 
δήποτε. *Ένα μούδιασμα είχε παραλύσει τίς άλλοτε όρμητικές άντιδράσεις του. 
Παράδωσε τή βαλίτζα στόν Περκέντη, πού γύρισε στό χωριό, κΓ άκολούθησε τούς 
άλλους, πού πήραν Τό μονοπάτι γιά τή συκιά τής 'Αγιά Μαρίνας.

Πήγαιναν άμίλητοι, οί δυό άγνωστοι κΓ ό Μιχαήλος άνάμεσά τους. ’Άξαφνα 
ξύπνησε μέσα του ό παλιός έαυτός του κΓ άρχισε νά γυρεύει κάποιο τρόπο γιά 
νά γλυτώσει. Μου τήν έστησαν, φώς φανερό, συλλογίστηκε, κΓ έχουν προμελετη- 
μένο σχέδιο. Πώς θά γλυστρήσω τώρα άπό τά χέρια τους;... Δύσκολο ν’ άντιπα- 
λέψεις — είναι δυό... Μά τό βάλεις στά πόδια, στόν ανοιχτό κάμπο; ’Επικίνδυνο. 
Μπορεί νάναι όπλισμένοι... Πρέπει νά βρεθεί τρόπος νά τούς ξεγελάσεις, μά πώς;... 
Γιά κάμποσην ώρα τό μυαλό του έψαχνε σπασμωδικά καί πυρετώδικα ώσπου ά
ξαφνα πάλε, δπως είχε τεντωθεί, ή χορδή τής παλιάς του θέλησης έσπασε, κΓ 
απλώθηκε ξανά καί τόνε σκέπασε δ πόθος του τέλους.

Ξέχασε καί τούς συνοδούς του καί' τά πάντα. Μετρούσε μέ τή ματιά του 
τόν καλωσυνάτο κάμπο, τό χωριό, πού πρόβαλε κεί κάτω πίσω άπό μιά πτυχή, τόν 
μικρό χαριτωμένο τροΰλλο τής Άγιά Μαρίνας, ρούφαγε τήν παρουσία τους ώς 
τά τρίσβαθα τής ψυχής του. Καί μέσα σέ τούτη τήν παράξενη προσευχή, μιά μικρή 
παραπονεμένη φωνή καλουσε τήν Κατίνα, τό παιδί, νά τούς έβλεπε μονάχα καί 
νά μήν είχε στά μάτια της κείνο τόν τρόμο, κείνη τή σκληράδα πού είχε τήν τε
λευταία φορά, μόνο νάπεφτε τό βλέμμα της άπάνω του μαλακό σά συχώρεση.

Καί νά. Ή συκιά άπλωσε στοργικά, σάν άνοιχτή άγκαλιά, τόν βαρύ της 
ίσκιο. Ό Μιχαήλος χάϊδεψε μέ τό βλέμμα του τήν τραχειά φυλλωσιά της, κΓ 
άνάσανε σά δρόσο άγάπης τήν άψιά της μυρωδιά. Μά τήν άλλη στιγμή θυμήθηκε 
τούς συνοδούς του... Ό ένας, νάτος, στέκονταν λίγα βήματα άντικρύ του μ'’ ένα 
περίστροφο στό χέρι καί τόνε κοίταγε παράξενα. Ό άλλος έλειπε, δμως σέ λίγο 
φάνηκε νάρχεται άπό τή μεριά τής Άγιά Μαρίνας κρατώντας ένα στέν. Πλησίασε, 
στάθηκε πλάι στό σύντροφό του καί

—’Έχουμε έντολή νά σ’ έκτελέσουμε, είπε.
Μιχαήλος χλώμιασε μά δέν άπάντησε. "Ηξερε πώς δέ μπόραγε νά γίνει 

άλλοιώς. Προσκύνησε μέ τό βλέμμα του τήν δμορφη έκκλησούλα έκεί κάτω καί 
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τό κυπαρισσάκι της, πού άργοσάλευε δείχνοντας τόν ούρανό.
Οί στιγμές πού άκολούθησαν ήτανε τόσο φορτωμένες ένταση, πού ξεπέρα- 

σαν τά δρια του χρόνου καί τά δρια τοΰ έπιστητου. Ό μελλοθάνατος γίνηκ’ ένα 
τόξο πού τεντώνονταν δλο καί πιό πολύ άπό πλήθος αισθήματα συμπυκνωμένα 
σέ δυό άντιφατικές όρμές — τό φόβο καί τόν πόθο τοΰ τέλους.

ΚΓ άξαφνα ένας πίδακας έξιλεωτικής φωτιάς άστραψε καί τόνε χτύπησε 
κατάστηθα. ’Έπεσε τ’ άπίστομα, άκριβώς δπως είχε πέσει ό Πετράκης. Οί άπλω- 
μένες άπαλάμες του χούφτιασαν τή μάννα γής καί τά δάχτυλά του, μ’ έναν ΰστατο 
σπασμό, μπήχτηκαν στό χώμα της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΙΕΡΙΔΗΣ

Ά. Διαμαντή: «Τό 1958»
(λάδι)
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Moderato

ΡΟΔΟΥ ΜΟΣΧΟΒΟΛΗΜΑ

Στίχοι: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 
Μουσική: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
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Η ΣΙΩΠΗ, 

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ KI ΕΜΕΙΣ

ΕΣΥ ΚΙ Η ΣΙΩΠΗ
Δέν είναι πιά δυνατό ν’ άντί καταστήσεις έτούτο τό λυπημένο φθινόπωρο 
μ’ άδέξια γέλια κι άρώματα. Δέν είναι σά μια άμμουδιά στό μεσοκαλόκαιρο. 
Δέν είναι. Είναι; ”Α, μή μου μιλάς γι’ άναμετρήσεις μέ σχέδια, 
μέ ορθό φωτισμό. Τώρα ή σιωπή σέ γυρεύει. "Ενα, ουό ίσως και πέντε χρόνια 
μπορεί καί δέκα. "Ενα σιωπηλό φεγγάρι δλο καημό καί πίκρα 
άκουμπισμένο στό μάγουλο τής Σκάλας. Μέ τά Ισχνά του δάκτυλα 
κρυμμένα σ’ άκτίδες καί χρώματα. Μέ τήν καρδιά του σταθμευμένη 
μπροστά στήν πόρτα μου. "Ενα-δυό μπορεί καί δέκα, χρόνια 
ή σιωπή θά σέ γλύφει δπως γλύφει τά βότσαλα τής ακτής τό θαλασσόνερο.

Η ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ
Ή σιωπή είναι πικρή σάν τήν ανωνυμία στούς δρόμους τής Τέχνης.
Ή σιωπή πνίγει τό τραγούδι στό στήθος, τό πνίγει;
Ή σιωπή είναι σάν τό μαχαίρι, στιλπνό κι άκονισμένο, έτοιμο 
ή σιωπή είναι σάν τό πηγάδι ξερό πού χάσκει μέσα στή νύκτα. 
Γύρω του νύκτα. Μέσα του νύκτα. Ή σιωπή γύρω καί μέσα του 
σά μιά νύκτα μέσα στή νύκτα. 'Η σιωπή σου σάν ένα πηγάδι ξερό 
μέσα στή νύκτα.

Η ΣΙΩΠΗ ΣΟΥ ΚΙ ΕΓΩ

Μή μου μιλήσεις γιά κάποιο σκοτάδι στά πρόθυρα τής μέρας 
μή μού μιλήσεις γιά κάποιο φώς τά μεσάνυκτα, γιά τή σιωπή σου 
πού γονάτισε σ’ όλονύκτια δέηση, ά, μή μού πεις, μή μού μιλήσεις.
Ή σιωπή σου πιο σιωπηλή άπό τό κύμα δπως τό σχίζει τό δελφίνι τά πρωινά 

τού ’Ιούλη 
πιο σιωπηλή άπό τά τραγούδια μου στις στήλες τών καθημερινών έφημερίδων 
πιό σιωπηλή άπό τή ζωή πού άφήνω πίσω μου χρόνο τό χρόνο 
μέρα τή μέρα, ώρα τήν ώρα... Μή μού μιλήσεις γιά τή σιωπή σου. 
θάναι σά μιά κουκουβάγια πού ξυπνά τό μεσημέρι στις δώδεκα άκριβώς 
καί χάνει τό δρόμο. 'Η σιωπή σου θά χαράξει τή θέση μου μέσα στόν κόσμο.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

ΦΡΙΞΟΥ Σ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
Άπό τόν σύγχρονον Ιστορικόν ή χρονογράφον τής Φραγκοκρατίας είς τήν 

Κύπρον, έκείνο τό όποιον κυρίως ζητουμεν, είναι πληροφορίας έπί δύο ζητη
μάτων: τοΰ Φεουδαρχικοΰ Συστήματος, ώς τούτο έφηρμόσθη εις τήν νήσον ύπό 
τοΰ Οίκου τών Λουζινιανών βασιλέων, καί τών συνθηκών — πολιτικών καί οικονομι
κών — αί όποίαι προέκυψαν έκ τής έφαρμογής τοΰ συστήματος διά τούς Κυπρίους 
τής έποχής — χωρικούς kçcî άστούς.

Τό Χρονικόν τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά παραμένει άναμφισβητήτως ή μεγαλυ- 
τέρα είς έκτασιν πηγή πληροφοριών περί τών συνθηκών αί όποίαι έπεκράτουν είς 
τήν Φραγκοκρατουμένην Κύπρον. Άνταποκρίνεται τούτο είς τάς άπαιτήσεις μας;

Ό Λεόντιος Μαχαιράς έγεννήθη κατά τόν "Αγγλον Δώκινς (Π περί τό 
1380, κατά δέ τόν Λοΐζον Φιλίππου περίπου τριάκοντα έτη πρότερον.<1 2) Είς τό 
σύγγραμμά του «Χρονικόν τής Γλυκείας Χώρας Κύπρου, ή όποια λέγεται Κρόνακα 
τουτ’ έστιν Χρονικόν», ό Μαχαιράς περιγράφει λεπτομερώς τά γεγονότα τής ιστο
ρίας τής νήσου κατά τήν περίοδον 1359 — 1432 δτε έβασίλευσαν οί Πέτρος Α', 
Πέτρος Β', ’Ιάκωβος Α' καί ό υιός του Ίανός.

(1) Leontios Makhairas: Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled 
“Chronicle”. Ed. R. Μ. Dawkins, Τομ. Β' σελ. 16 Oxford, 1932.

(2) Φιλίππου Λ. Διαλέξεις περί τόν κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφων καί πεζογράφων, 1937, σελ. 76.
(3) Μν. "Εργ. σελ. 22.

Ό ίδιος ό Μαχαιράς μάς πληροφορεί περί τής οικογένειας του. Μάς λέγει 
δτι ήτο υιός «τού κυρου Σταυρινού τού Μαχαιρά» καί δτι «έφέραν τόν πατέραν, 
ώς γοιόν λόγιον, καί νά καταλάβουν τό θέλημάν του καί τοΰ λαού... Καί οί αφέν
τες άγαπούσαν τον, όμοίως καί οί πουρζέριδες (άστοί)». ’Αναφέρει καί άλλους 
συγγενείς του ένίοτε δέ ό^ιιλεί καί περί τού έαυτού του. «Καί διότι ό αδελφός 
μου ό σίρ Νικόλ Μαχαιρας ό μεγαλύτερος καί έγώ ήμεστεν γραμματικοί τού 
αύτού σίρ Τζάν τέ Νόρες».

Υπάρχουν δύο χειρόγραφα τού έργου τού Λεοντίου Μαχαιρά. Τό έν είναι 
πλήρες καί εύρίσκεται είς τήν Βιβλιοθήκην τού ‘Αγίου Μάρκου είς Ένετίαν. Τό 
άλλο έχει πολλά κενά καί εύρίσκεται είς τήν Βοδλιανήν Βιβλιοθήκην τής ’Οξφόρ
δης. Κατά τήν γνώμην τού Δώκινς τά δύο χειρόγραφα είναι παράλληλα έχοντα 
κοινήν πηγήν.ί3) Τό χειρόγραφον τής Ένετίας έξεδόθη τό πρώτον είς τήν Ένετίαν 
ύπό τού "Ελληνος Κωνσταντίνου Σάθα τό 1873 είς τήν σειράν Μεσαιωνική Βιβλιο
θήκη. Ήκολούθησαν δέ καί άλλαι έκδόσεις μέ προσθήκας άπό τό χειρόγραφον 
τής ’Οξφόρδης καί μετάφρασιν τού κειμένου είς τήν Γαλλικήν, έν συνεργασία μετά 
τού Ε. Μίλλερ.

Ό μ. Ρ. Μ. Δώκινς, καθηγητής τής Βυζαντινής καί τής Νεοελληνικής Φιλο
λογίας είς τό Πανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης, έξέδωσε είς τήν Όξφόρδην τό 1932 
τό Χρονικόν τού Μαχαιρά, βάσει τών δύο χειρογράφων καί μέ μετάφρασιν τοΰ 
κειμένου είς τήν ’Αγγλικήν.

,Μάς άπομένει τώρα νά κρίνωμεν τό έργον τοΰ Μαχαιρά ύπό τό πρίσμα τών 
απαιτήσεων μας αύτών. Μάς δίδει τούτο μίαν σαφή καί πλήρη εικόνα τής φεου
δαρχικής διαρθρώσεως τού μεσαιωνικού βασιλείου;

Είναι άναμφισβήτητον δτι οδτος μάς έξιστορεί μέ κάθε λεπτομέρειαν τά 
εσωτερικά καί έξωτερικά ζητήματα τά όποια άπησχόλουν τούς Λουζινιανούς βα
σιλείς. Τοποθετεί δλα τά ιστορικά γεγονότα έν χρόνω καί έν χώρω καί τά φαινομε- 
νικώς άσήμαντα άκόμη, άναφέρει δέ καί όλιγώτερον γνωστά πρόσωπα, τά όποια 
διεδραμάτισαν κάποιον ρόλον είς τήν πολυκύμαντον περίοδον τών Λουζινιανών. 
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Μας έξιστορεί έν όλίγοις τά τής άγοράς τής νήσου ύπό του Γουΐδωνος άπό τούς 
Ναΐτας, μέ τήν προσήκουσαν δέ δραματικότητα παρουσιάζει τά γεγονότα τής συ
νωμοσίας κατά του Ερρίκου Β ' ύπό του άδελφού του Άμαλρίχου, πρίγκηπος τής 
Γύρου. Έξιστορεί λεπτομερέστατα τά τής βασιλείας τού Πέτρου Α' — τούς πο
λέμους του είς τήν ’Ανατολήν, τά ταξείδια του είς τήν Δύσιν, διά τήν όργάνωσιν 
τής σταυροφορίας, καί τά μυστικά άκόμη τού οικογενειακού του βίου, τά όποια 
ώς εκμυστηρεύεται ό ίδιος ό Μαχαιρας, έπληροφορειτο άπό τούς κύκλους τής 
υπηρεσίας. «Νά ήξεύρετε καί τούτον’ δτι ό αύτός ρέ Πιέρ άγάπαν τήν ρήγαιναν 
ώς γοιόν ορίζει ό θεός», τήν Λινόραν, και έβγαίννοντά του νά πάγη’ς την Φραγ- 
γίαν ώρισεν καί έδώκαν τού φαρράση (ύπηρέτη) του τής τζάμπρας του ένα άπο- 
κάμισον τής ρήγαινας, καί ώρισεν τόν αύτόν τζαμπερλάνον δπου τού στρώννει 
τό κρεβάτιν του νά βάλλη τό άποκάμισον τής ρήγαινας είς τό πλευρόν του·, καί 
δντα νάππεσεν ό ρήγας νά κοιμηθή, άγγάλιαζεν τό αυτόν άποκάμισον καί έκοι- 
μάτον» Π)... Εκθέτει έπίσης λεπτομερώς τά τού πολέμου μεταξύ Πέτρου Β' 
καί τών Γενουατών, δστις ήρχισε μέ τήν συμπλοκήν τών προξένων τών δύο πο
λιτειών είς τήν πλατείαν τού Αγίου Νικολάου είς ’Αμμόχωστον μετά^τήν στέψιν 
τού Πέτρου Β'. Έξιστορεί λεπτομερώς τήν εισβολήν τών Σαρακηνών τό 1425 
καί τήν πανωλεθρίαν τής Χοιροκοιτίας, τήν όποίαν παρηκολούθησεν ίδίοις δμμα- 
σιν. «Καί ό ρήγας νά έμποδίση τά έλα τους, νά μέν έρτουν άξάφνου άπάνω του, 
έπεψεν τόν Τζάκ δά Μπελονία νά πάρη δλον τό άπεζικόν καί νά πάγη όμπρος 
Καί διότι μέ έβαλεν ό ρήγας είς τό κρασίν, καί ώρισεν με καί έπήγα μέ τήν 
συντροφιάν του είς τά κρασιά, καί έπήγαμεν ώς τά Πυρία, καί έκοιμήθημαν είς 
τούς κάμπους’ καί ξημερώνοντα τής Παρασκευής έσηκώθημαν καί έπήγαμεν είς 
τήν Χεροκοιτίαν». <1 2)

(1) Παραγρ. 130.
(2) Παραγρ. 674
(3) Παραγρ. 153.
(4) Παραγρ. 372.
(5) Παραγρ. 158.

'0 Μαχαιρας δέν αναφέρει απλώς τά γεγονότα. Εκφέρει καί κρίσεις έπί 
τούτων, άπό τάς όποιας φαίνεται φανερά ή μεροληψία του ύπέρ τών Λουζινιανών 
βασιλέων καί ή έχθρα του κατά τών Γενουατών. Είναι ευχάριστος δέ ό αφελής 
τρόπος μέ τόν όποιον οδτος διατυπώνει τήν σκέψιν του «Τό λοιπόν τό σουπέρπιον 
(ύπερήφανον) γένος τών Γενουβίσων καί παράβουλον, όπού πάντα ’πλημελούσα 
νά πάρουν τήν Κύπρον καί άφορμολογούσαν ηδραν άφορμήν τού μαλλωμάτου, καί 
έπέψαν χαρτιά είς τήν Γένουβαν, δπου ήτον ό ρέ Πιέρ, καί άγγαλέσαν άπό τό 
άδικον δπου τούς έγίνετον είς τήν Κύπρον. <3) Μέ παρόμοιον δέ απλοϊκόν τρόπον 
άποκαλύπτει τούς πραγματικούς σκοπούς των. «Καί ζητοΰμεν σου νά μας δώσης 
είς τό νησσίνς σου» λέγουν οί Γενουάται πρέσβεις είς τόν βασιλέαΠέτρον Β',„«μίαν 
δύναμιν, κανέναν καστέλλιν, νά μείνουν οί πραματευτάδες μας νά πολομούν τίς 
δρεξές τους, διότι δέν άρέσκουν τούς άρχοντες τούς Γενουβίσο,υς νά ήνε οί„λάς 
μας καί τό δικόν τους άποκάτω είς τήν έξουσίανς σας, καί άντα σοΰ φανή νά 
παίρνης τό δικόν τους, καί νά τούς σκοτώννης». <4>

Είς μίαν θαυμασίαν παράγραφον ό Μαχαιρας μάς, δίδει^ μίαν ρεαλιστικήν 
εικόνα τών συνθηκών είς τήν Κύπρον τής έποχής του,, αί, όποίαι προφανώς τού 
προκαλούν άνησυχίαν καί άκόμη καί πικρίαν. «Καί διατί δύο φυσικοί άφέντες εΐνε 
είς τόν κόσμον, ό ένας κοσμικός καί ό άλλος πνευματικός, τούς~ εΐχεν τό νησσάκιν 
τούτον, τόν βασιλέαν τής Κωνσταντινόπολις καί τόν πατριάρχην τής Μεγάλης ’Αντιό
χειας, πριν τήν πάρουν οί Λατίνοι- διά τούτον ήτον χρήσι νά ξεύρωμεν ρωμαΐκα 
καθολικά, διά νά πέψουν γραφές τοΰβασιλέως, καί συριάνικα σωστά, καί ούτως 
έμαθητεύγαν τά παιδιά τους, καί τό σύγκριτον (γραμματεία) ούτως έδιάβαινεν με 
τά συριάνικα καί ρωμαΐκα, ώς πού καί ’πήραν τόν τόπον οί Λαζανιάδες, καί άπο 
τότες άρκέψα νά μαθάνουν φράγκικα καί βαρβαρίσαν τά ρωμαΐκα ώς γοιον σή
μερον, καί γράφομεν γράνγκικα καί ρωμαΐκα, δτι είς τόν κόσμον δέν ήξεύρουν 
ϊντα συντυχάννομεν». <5)

Εκθέτει ούτω λεπτομερώς ό Μαχαιρας τά γεγονότα τά όποια άφορούν τούς 
Φράγκους είς τήν νήσον. Δέν παραλείπει δμως, ώς γνήσιος χρονικογράφος πού 
είναι,, νά άναφέρη καί άλλα μή πολιτικά γεγονότα τά όποια άπησχόλουν τούς 
άνθρώπους τής έποχής του: „— τήν μεγάλην πλήμμυραν τού Πεδιαίου είς Λευκω- 
°Ìav τήν Νοεμβρίου τού 1330. «Είς τούς ατλ' Χριστού έκατέβην ό ποταμός 
τήζ χώρας τόσον μέγας καί' έξηρίζωσεν πολλά δεντρά, καί έκατέβασέν τα καί 
έφέραν τα είς τήν χώραν, καί έστούππωσεν τό γιοφύριν τού σινεσκάδου· καί ό 
ποταμός έπήγεν τριγύρου τής χώρας καί έχάλασεν πολλά σπίτια καί έπνιξεν 
πολλύν λαόν». (Ό ’Αναφέρει έπίσης τήν μεγάλην έπιδημίαν τής πανώλους τοΰ 1348. 
«Καί είς τήν έχρονίαν α τ μ η ' έπεψεν ό θεός θανατικόν μέγαν διά τάς άμαρτίας 
μας,, καί έπέθανεν τό ήμισον τού νησσιού, καί είς τούς ατνα' (1351) άρχεψεν 
ή εύλογημένη άκρίδα καί ήρτεν είς τήν Κύπρον. Καί είς τούς ατξγ' (1363) 
ήλθεν άλλον θανατικόν τών παιδιών καί έξηλείπτην τό νησσίν». <2)

Μέ τρόπον πολύ παραστατικόν παρουσιάζει τόν πλούτον τών Ιταλών καί 
Σύρων έμπόρων τής έποχής του. “Οταν ό βασιλεύς Πέτρος A' έπεσκέφθη τόν 
ζάμπλουτον Σύρον έμπορον Φραγκίσκον Λαχάν είς ’Αμμόχωστον, αύτός «άπέ τήν 
χαράν του καί νά δείξη τήν άρχοντιάν του, έβαλεν ξυλαλάν γ', δ' γομάρια σαντίς 
ξύλα καί έμαγειρέψαν τά φαγητά. Καί άνταν έδείπνησεν ό Ρήγας μέ τούς παρού- 
νιδες (εύγενεΐς) καί ούλους τούς άφέντες, έκάτζαν χαμηλά καί έπαιζαν τό ζάριν 
καί έθέλησεν νά τούς δείξη έναν μερτικόν τοΰ θησαυρού του’ καί ώρισεν καί έφέ
ραν μίαν μεγάλην σανιά δπου τήν έβαστάξαν δ’ άνομάτοι, γεμάτην μαργαριτάριν 
χοντρόν, καί πέτρες άτίμητες καί ϊχια μέσα δ' λυχνάρια τουτ’έστιν άκαρπάνγκουλα, 
καί έχένωσεν είς τήν γωνίαν τού σπιτιού, έχένωσεν δουκάτα ώς γοιό νάχεν εϊσταιν 
σιτάριν, καί είς τές άλλες γωνίες γροχία καί σεραφία».(3)

’Ανεκτίμητοι διά τόν ιστορικόν είναι πληροφορίαι, τάς όποιας παρεμβάλλει 
είς τό κείμενόν του, ώς ή πρώτη χρησιμοποίησις τής πυρίτιδος είς τήν νήσον ύπό 
τών Γενουατών κατά τού στρατοπέδου τού Πέτρου Β' είς τήν ’Αμμόχωστον. Οί 
έκκω,φαντικοί κρότοι τών κανονιών, πουμπάρδων δπως τά άποκαλεΐ ό Μαχαιρας, 
άπετέλουν καί διά τήν Κύπρον τήν άρχήν τοΰ τέλους τοΰ μεσαιωνικού κόσμου.

Έξ όσων εϊπομεν συνάγεται δτι άπό Φραγκικής πλευράς, τόσον πολιτικής 
δσον καί, κοινωνικής, ό Μαχαιρας είναι έπαρκής πηγή. Είναι όμως έπαρκής πηγή 
καί άπό Ελληνοκυπριακής πλευράς;

Οσον άφορά τήν ιστορίαν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής νήσου οΰτος 
παρέχει πολλάς χρησίμους πληροφορίας, είναι φανερόν δέ δτι ή μεροληψία του 
πρός τούς, Λατίνους βασιλείς δέν τόν έμποδίζει νά όμιλή ώς Ελληνορθόδοξος 
Κύπριος. Ομιλεΐ εκτενως περί των Κυπρίων άγιων, περί τής καταναγκαστικής 
μεταβιβάσεως τής περιουσίας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας είς τούς Λατίνους, 
εξιστορείς διάφορα θαύματα καί τάς προσπάθειας τών Λατίνων νά άπαγάγουν τό 
μέρος του Τιμίου Σταυρού, τό όποιον έφερεν ή ‘Αγία Ελένη είς τήν νήσον. "Ανα
φέρει έπίσης έντόνως τά βίαια μέσα τά όποια μετήλθον οί Λατίνοι ϊνα έξαναγκά- 
σουν τούς Κυπρίους νά άσπασθοΰν τόν Καθολικισμόν, δπως τήν προσπάθειαν τοΰ 
λεγάτου Πέτρου θωμά νά χρίση διά τής βίας τούς Κυπρίους κληρικούς κατά τό 
Λατινικόν ςδόγμα, καί ήτις έματαιώθη ύπό τής σθεναρός άντιδράσεως τοΰ Ελλη
νικού λαού τής πρωτευούσης.

Οφείλομεν δμως νά προσθέσωμεν καί τούτο. Μετά τήν ειρηνικήν συνύπαρξιν 
είς τήν νήσον έπί δύο όλοκλήρους αιώνας τόυ ’Ορθοδόξου καί τού Λατινικού 
δόγματος,, ό, Μαχαιρας δέν ήδύνατο νά άγνοήση μίαν θρησκευτικο-κοινωνικήν κα- 
τάστασιν ή όποια κατά τόν Χίλλ ή το φυσική καί άναπόφευκτος. Μέ τόν άφελή του 
τρόπον έκθέτει τήν γνώμην του έπί τών σχέσεων μεταξύ τών δύο έκκλησιών: «Τό 
λοιπόν δέν καταδικάζω τούς Λατίνους, άμμέ ίντα χρήσι εΐνε Ρωμαίος νά γενή 
Λατίνος;, Επειδή όρθόδο,ξος χριστιανός εΐνε χρήσι νά καταφρονήση τήν μία να 
μπεση είς τήν άλλην; Καί καταφρονείς τήν πρώτην; Δέν ήτον αιρετικός καί έγίνην 
όρθόδοξος. Άποστολικοί' οί Λατίνοι, καί καθολικοί οί Ρωμαίοι». (4) Διά λόγους

(1) Παρ. 65 (2) Παρ. 66 (3) Παρ. 82.
(4) Παρ. 579.
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σκοπιμότητας ό Μαχαιράς πιθανώς ούτε κάν άναφέρεται εις τό μαρτύριαν τών 
13 Μοναχών τής Καντάρας καί είς τήν Κύπριαν Διάταξιν του 1260 (Bulla Cypria) 
διά τής όποιας οί Λατίνοι έστέρησαν τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν δλων σχεδόν 
τών προνομίων της καί ένετόπισαν τους ’Ορθοδόξους έπισκόπους εις τά χωρία.

Κρίνομεν τώρα τό Χρονικόν του Μαχαιρά άπό τήν πλευράν τών Ελληνο
κυπρίων. Μάς παρέχει ό Μαχαιράς έπαρκεϊς πληροφορίας περί τών συνθηκών 
ύπό τάς όποιας έζων οί Ελληνορθόδοξοι μή προνομιούχοι Κύπριοι τής έποχής του;

Δυστυχώς έπΐ του άκρως ένδιαφέροντος τούτου ζητήματος ό Μαχαιράς τηρεί 
σιγήν. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δέν είχε σκοπόν νά παρουσίαση τά έκτυ- 
λισσόμενα είς τήν νήσον γεγονότα άπό τήν πλευράν τού “Ελληνος παροίκου καί 
αστού. Καί τούτο διότι ό Μαχαιράς ήτο γνήσιον τέκνον τής έποχής του.

Προτού όμως τόν θεωρήσωμεν ξενόφιλον ή άρνησίπατριν άς ένθυμηθώμεν 
τους χρόνους κατά τούς όποιους οδτος εζησε. Τότε ό έθνικισμός, τόσον είς τό 
Βυζάντιον όσον καί ε’ις τήν Δύσιν, δέν είχε άκόμη πάρει τήν σημερινήν έντονόν 
του μορφήν, έπεκράτει δέ ό θρησκευτικός μάλλον παρά ό φυλετικός διαχωρισμός 
τών λαών. Είς τήν Δυτικήν Εύρώπην τής έποχής του ό κόσμος ήτο διηρη μένος είς 
τάξεις μάλλον παρά είς έθνη, καί έπί τής θρησκευτικής αύτής ένότητος ό ήρως του 
Πέτρος Α' έστήριζε τήν έπιτυχίαν τής νέας του σταυροφορίας. ’Ητο έπομένως 
φυσικόν διά τόν Μαχαιράν ό λαός τής Κύπρου νά διαιρήται ούχί είς έθνη άλλά είς 
τάξεις, εύγενεΐς καί «λάς». Άποκαλει δέ άμφοτέρους Κυπρίους. Οί λάς διά τόν 
Μαχαιράν, έστω καί άν ήσαν ομόφυλοι καί όμόθρησκοί του, δέν ήσαν άξιοι νά 
άναφέρωνται είς τό Χρονικόν του. Δέν παύει έν τούτοις νά ύπεραμύνεται τών 
δικαιωμάτων τής θρησκείας τών ταπεινών αύτών «λάς», τούτο δέ έδείξαμεν άνω- 
τέρω.

Άπό τά όλίγα τά όποια μού έπέτρεπε ό χρόνος νά αναφέρω περί τού Λεο- 
ντίου Μαχαιρά, συμπεραίνομεν ότι ή συμβολή του είς την ιστοριογραφίαν τής 
Κύπρου ύπήρξε μεγάλη. Εκθέτει λεπτομερώς, άν καί ούχί άνευ μεροληψίας, τά 
έσωτερικά καί έξωτερικά ζητήματα τά όποια άπησχόλησαν τούς Φράγκους βασι
λείς καί τήν κρατούσαν τάξιν. Καθιστά ούτω δυνατήν μίαν ένδελεχή μελέτην τής 
έφαρμογής τού ξενικού φεουδαρχικού συστήματος είς τήν νήσον. Δυστυχώς αγνοεί 
τό άλλο σκέλος τού κρατικού οικοδομήματος, — τόν μή προνομιούχον λαόν — 
τούς λάς — είς τούς όποιους μόνον παρεμπιπτόντως άναφέρεται. Τό σύγγραμμα 
νου έπομένως, όλίγα έχει νά προσφέρη είς έκείνον, ό όποιος ζητεί νά μελετήση 
τάς κοινωνικός συνθήκας ύπό τάς όποιας έζων οί Ελληνες τής Κύπρου κατά 
τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας.

Έν κατακλείδι άναφέρω τό μεγάλον προτέρημα τού όλου Χρονικού, ασχέτως 
περιεχομένου: τό γλαφυρόν καί' παραστατικόν ύφος, τό όποιον εύχαριστεί τόν 
άναγνώστην, καί τό όποιον άποτελεί άνεκτίμητον πηγήν διά τόν έρευνητήν τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής διαλέκτου τής Κύπρου.

ΦΡΙΞΟΣ Σ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

Κ. Π. ΚΥΡΡΗ

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
'Η Κύπρος έχει βαθειές ρίζες στόν Βυζαντι

νό κόσμο. Άπό τόν τέταρτο αίώνα μ.Χ. πού 
ή Κύπρος περιήλθε στό ’Ανατολικό τμήμα 
τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, ή Ελληνική 
Βυζαντινή έπίδρασις στήν ζωή της ύπήρξε 
εξαιρετικά ρωμαλέα καί παράλληλη πρός 
τήν Χριστιανική, πού άρχιζε άπό τόν α' 
κι’ άλας αίώνα μ.Χ. Άλλά ή Βυζαντινή 
επιρροή συνεχίστηκε καί μετά τήν άλωση 
τής Κύπρου άπό τούς Σταυροφόρους τοΰ 
Ριχάρδου τοΰ Λεοντόθυμου τό 1191 καθ’ 
όλη τήν Φραγκική καί Ένετική κατοχή (1191- 
1489 καί 1489-1571), μέσω τής ’Εκκλησίας 
κυρίως καί τών εμπορικών καί πολιτικών 
οδών. *Η άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως 
(1453) δέν διέκοψε τόν Κυπριακό Βυζαντινι
σμό, μ’ όλο πού άπό ένα ώς δυό αιώνες (1222 
κ.έ.) υπέστη αύτός καί τίς ισχυρές δυτικές 
έπιδράσεις καί άπό τό 1571 κ.έ. καί τις Τουρ
κικές.

Γι’ αύτό ή μελέτη τοΰ Κυπριακού Βυζαν- 
τινοΰ Πολιτισμοΰ δέν ήμπορεϊ νά μή συναντη- 
θή καί διασταυρωθή μέ τήν μελέτη τών λαών 
πού έπέρασαν άπό έδώ κατά τούς μέσους 
χρόνους. "Οταν λοιπόν πρωτάρχισε ή έπι- 
στημονική μελέτη τής Βυζαντινής Κύπρου τόν 
περασμένον αίώνα, άρχισε κυρίως ώς μελέτη 
τών ξένων αύτών λαών καί τών ξενι 
κών κατοχών τής Κύπρου. ΟΙ κυριώτεροι 
περιηγητές καί μελετητές, πού άποτελοΰν 
πηγές γιά τήν μεσαιωνική Κύπρο, άρχίζουν 
νά πληθαίνουν άπό τόν 12ον αίώνα, όταν ή 
Κύπρος περιήλθε γιά πρώτη φορά στούς 
"Αγγλους καί μετά στούς Γάλλους (Benedict of 
Peterborough 1190, Oldenburg 1211, Verona 
1335, Von Suchen 1350, Martoni 1334, 
Felix Faber 1483 κλπ.). "Ανθιση στις Κυ
πριακές μελέτες παρουσιάζεται μετά κάθε 
μεγάλη πολιτική ή πολεμική εξέλιξη στό νησί, 
όπως τό 1489 (Ένετική Κατοχή), τό 1571 
(Τουρκική κατάκτηση) καί τό 1878 (’Αγγλική 
κατοχή). 01 Τουρκικές πηγές τής Τουρκοκρα
τίας καί τής Μεσαιωνικής ‘Ιστορίας τής Κύπρου 
μόνον μερικώς έχουν έρευνηθή καί πρέπει 
ν’άποτελέσουν άντικείμενοχωριστών εργασιών.

Ή ’Αγγλική κατοχή έδωκε άφορμή σέ 
πιό συστηματικές έρευνες καθ’ όσον οί "Αγγλοι 
ήσαν ήδη άξιόλογοι έπίστήμονες, πού βάλθη- 
καν νά γνωρίσουν βαθύτερα τή νέα κτήση 
τής πατρίδας τους. Βιβλία όπως τοΰ R. 
Hamilton Lang (Cyprus, its History, its 

present resources and future sources, London 
1878), τοΰ J.L. Farley (Egypt, Cyprus and 
Asiatic Turkey, London 1878) κ.ά., ήρθαν 
νά γνωρίσουν στούς "Αγγλους ένα τόπο πού 
έποφθαλμιούσαν άπό καιρό κι’ αύτοί κΓ άλλες 
Εύρωπαϊκές δυνάμεις, μά λίγες ήταν οί Βυ- 
ζαντινολογικές των γνώσεις γιά τήν Κύπρο. 
Περισσότερο οί Γάλλοι όπως ό Mas Latrie, 
ό Camille Enlart, ό Melchior de Vogue καί 
ό Rey, γρήγορα καταπιάστηκαν μέ τόν 
Κυπριακό Μεσαίωνα, πού άμεσα τούς άφορού- 
σε γιατί ήταν ό μεσαίωνας τών Λουζινιανών. 
"Ετσι έχουμε τήν σειρά τών θεμελιωδών περί 
μεσαιωνικής Κύπρου έργασιών τοΰ Mas 
Latrie άπό τό 1843 ώς τό 1894, πού καλύπτουν 
τήν βασιλεία τών Λουζινιανών κυρίως καί 
παρουσιάζουν πλήθος άγνωστα ή ανέκδοτα 
κείμενα. Ό Enlart τό καλοκαίρι τοΰ 1898 
μελετά τήν γοτθική τέχνη τής Κύπρου καί τό 
1899 δημοσιεύει τό γνωστό μνημειώδες βιβλίο 
του L’ Art Gothique et la Renaissance en 
Chypre. Ό Enlart καί ό Mas Lartie είναι 
δυό μόνο άπό μιά σειρά Γάλλους καί ’Ιταλούς 
ερευνητές πού έκφράζουν τήν στάση τής 
Δύσεως έναντι τής Κύπρου καί μποροΰν σέ 
μακρά προοπτική νά τοποθετηθούν πλάι 
στούς νεώτερους καί παλαιότερους Δυτικούς 
περιηγητάς καί έρευνητάς όπως ό Loredano 
(1647), ό Drummond (1754), ό Ducange 
(1826), ό Rey (1869), ό Η. Muller (1890), 
ό Muir (1896) κ.ά.

Μά ήδη τό 1858 ό Α. Σακελλάριος τυπώνει 
τά Κυπριακά του καί τά άνατυπώνει σέ 
δεύτερη έκδοση τό 1890-91, σταθμό στήν 
μελέτη τής Ελληνικής μεσαιωνικής Κύπρου, 
καί τό 1875 ό Φίλιππος Γεωργίου δημοσιεύει 
στήν ’Αθήνα τάς Ειδήσεις Ιστορικός περί τής 
έκκλησίας τής Κύπρου. Στήν Κύπρο ό Σϊμος 
Μέναρδος στρέφει νωρίς τήν προσοχή του στήν 
μεσαιωνική καί νεώτερη κυπριακή γλώσσα 
καί φιλολογία καί δημοσιεύει τό περισπού
δαστο Τοπωνυμικόν τής νήσου Κύπρου (1907 
στό περιοδικό «Άθηνά” τών ’Αθηνών), ένώ 
σύγχρονα ό δάσκαλός του Σπυρίδων Λάμπρος 
στόν “Νέον Έλληνομνήμονά”, τό πολύτιμο 
μεσαιωνοδιφικό περιοδικό του δημοσιεύει πολλά 
περί Κύπρου νέα Ιστορικά στοιχεία, έγγραφα 
τών Λουζινιανών Βασιλέων καί άλλα (1903- 
καί έξής).

Ξεχωριστή θέση κατέχουν οί δημοσιεύσεις 
Βυζαντινών καί μεσαιωνικών κειμένων καί
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ειδήσεων τής Φραγκοκρατίας άπό τόν Κων
σταντίνο Σάθα στήν Μεαιωνική του Βιβλιο
θήκη (Βενετία 1892-1894 τόμοι 7), στήν 
Νεοελληνική του Φιλολογία (1868, ’Αθήνα) 
καί στά Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας (Παρίσι 
1880-1890, τόμοι 9). ’Ανάμεσα στά κείμενα 
πού έξέδωκε ό Σάθας ήταν οί Άσσίζες του Φρα
γκικού Βασιλείου τής Κύπρου, δηλ. οί Νόμοι, 
καί τό Χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά.

Μά στό μεταξύ ή ξένη καί δή ή ’Αγγλική 
καί Γαλλική έρευνα τής Βυζαντινής Κύπρου 
προάγεται μέ βήμα ταχύ. Ό “Αγγλος Cob
ham, τέως διοικητής Λάρνακας, παρουσιάζει τό 
εξαίρετο έργο του Excerpta Cypria, Materials 
for a history of Cyprus, Cambridge 1908. 
Τό έργο τούτο άποτελεϊ πολύτιμη συλλογή 
άποσπασμάτων συγγραφέων γιά τήν Κυ
πριακή ιστορία, μά ή έμφαση δίνεται στήν φρα
γκική καί Τουρκική περίοδο καί όχι στήν Βυ
ζαντινή. ’Αργότερα ό ίδιος τυπώνει τήν 
Κυπριακή βιβλιογραφία του (1927). Στά 
1900 κυκλοφορεί ή μνημειώδης ίστορία τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου τού 
“Αγγλου στρατιωτικού ιερέα John Hackett, 
σταθμός στήν μελέτη τής καθαρά Βυζαντινής 
Κύπρου καί τοΰ ‘Ελληνικού Λαοΰ της στόν 
μεσαίωνα καί στήν Τουρκοκρατία. Χαρα
κτηριστικό τής άπηχήσεως τοΰ έργου τούτου 
στήν Κύπρο, ήταν ή άπό τό 1906 έναρξη 
τής μεταφράσεως στά Ελληνικά άπό τόν 
Χρ. Χουρμούζιο (διευθυντή τής Λεμεσιανής 
έφημερίδος «Σάλπιγγος») καί τόν Κύπριο 
Θεολόγο Χαρίλαο I. Παπαϊωάννου. Ή μετά
φραση δμως αύτή, πού έτελείωσε τό 1910 
άπό μόνο τόν δεύτερο, τυπώθηκε μόλις τό 
1913, 1927 καί 1932 στήν ’Αθήνα ή στόν 
Πειραιά σέ 3 τόμους μέ πολλές προσθήκες 
τοΰ μεταφραστή. Τό 1907 ό έπίσης Κύπριος 
θεολόγος Φιλάρετος I. Κουρίτης τυπώνει 
στήν Λευκωσίαν τήν εναίσιμη διατριβή του, 
Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία έν Κύπρω επί Φρα
γκοκρατίας, πού μαρτυρεί τό αυξον ενδιαφέρον 
γιά τήν Βυζαντινή Κύπρο. 'Όμοιον ενδια
φέρον μαρτυρεί καί τό έργον τοΰ φιλολόγου 
Ίωάννου X. Χατζηϊωάννου, Διευθυντοΰ τοΰ 
Ήμιγυμνασίου Πάφου, Ίστορία καί έ'ργα 
Νεοφύτου τοΰ Πρεσβυτέρου μοναχοΰ καί 
’Εγκλείστου, έν ’Αλεξάνδρειά 1914. Σταθμόν 
δμως στήν μελέτη τής Κυπριακής Βυζαντινής 
άγιολογίας άποτελεϊ ή έργασία τοΰ Βολλαν- 
διστοΰ Hippolyte Delehaye γιά τούς Κυπρί
ους ‘Αγίους (1902), πού ρίχνει τό βάρος στήν 
’Ορθόδοξη άποψη. Ή έργασία του άπετέ- 
λεσε προηγούμενον πού συνέχισαν οί Κύπριοι 
έρευνηταί μετά τήν ίδρυση τών Κυπριακών 
Σπουδών τό 1936 κ.ά. Βολλανδισταί.

Οί εργασίες τοΰ Nicolas Jorga γιά τόν 

Philippes de Mézières (1327 - 1405) (Παρίσι 
1896) καί γιά τήν Κύπρο στόν καιρό τών 
σταυροφοριών τοΰ XIV & XV αΐώνος (1893 - 
1931), άργότερα δέ τής Φραγκοκρατίας γενι
κά, άποτελοΰν άλλον σταθμόν στις μεσαιω
νικές Κυπριακές σπουδές, μά λίγο βλέπουν 
τήν Ελληνική άποψη καί πιότερο τήν Φρα
γκική.

"Ομοια καί τό πλήθος τών εργασιών τοΰ 
La Monte γιά τά ’Αρχεία τής Λατινικής 
‘Αγίας Σοφίας Λευκωσίας (1929-30) καί τούς 
φράγκους Φεουδάρχες τής Κύπρου καί τής 
Ιερουσαλήμ καθώς καί άλλων ξένων σοφών 
(Oberhummer, Noiret, Η. Muller). Στό 
περιοδικό «Λαογραφία» τών ’Αθηνών» δη
μοσιεύονται συχνά Κυπριακά μεσαιωνικά καί 
δή Βυζαντινής προελεύσεως Δημοτικά Τρα
γούδια άπό τις άρχές τοΰ αιώνα μας άπό 
Κυπρίους φιλολόγους πού σπουδάζουν στήν 
’Αθήνα, ενώ στήν Κύπρο ò Ιερώνυμος Κ. 
Περιστιάνης, ό Φίλιος Ζαννέτος καί ό Εύστά- 
θιος Κωνσταντινίδης καί άλλοι, άνάμεσα στ’ 
άλλα στρέφουν τήν προσοχή τους έν μέρει 
καί στά Βυζαντινά πράγματα, μάλλον ερα
σιτεχνικά.

Τά πραγματικά θεμέλια τών Βυζαντινών 
σπουδών στήν Κύπρο έτέθηκαν μετά τόν α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, δταν έκδόθηκε τό περιο
δικό «Κυπριακά Χρονικά» (1923 - 1937) στήν 
Λάρνακα άπό τήν ομάδα Ν. Κυριαζήν, Ίωάννην 
Συκουτρήν, Νικόδημον Μυλωνάν καί Λουκήν 
Πιερίδην.

Σ’ αύτό καί σ’ άλλα περιοδικά καί εφημε
ρίδες τής εποχής ή φλογερή καί άνήσυχη 
διάνοια τοΰ Συκουτρή έγκατέσπειρε πλήθος 
μελέτες γιά Βυζαντινούς ναούς, μοναστήρια 
καί χειρόγραφα τής Κύπρου, πού ξυπνήσανε 
πολλούς έδώ καί έστρεψαν τήν προσοχή 
τους στά Βυζαντινά πράγματα τοΰ νησιοΰ. 
’Εν τούτοις καί τών Κυπριακών Χρονικών ή 
βασική κατεύθυνση μέχρι τέλους ήταν προς 
τήν ίστορία καί φιλολογία τής Φραγκοκρα
τίας καί Τουρκοκρατίας μάλλον παρά τής 
Βυζαντινής Κύπρου, καί πρός τήν λαογραφία 
καί δή τήν ιατρική λαογραφία, πού έθεράπευ- 
σε γονιμώτατα ό μ. Ν. Κυριαζής. Τό Γαλλικό 
καί άλλα Προξενεία τής Λάρνακος πρόσφεραν 
πλήθος ύλικό στόν Ν. Κυριαζή γιά δημοσίευ
ση, καί ή Βιβλιοθήκη τοΰ Λουκή Πιερίδη, πού 
ήταν τό πνευματικό φυτώριο τής όμάδος, 
δέν διεκρίνετο γιά τά πολλά βυζαντινά της 
κείμενα. Καρποί τής δράσεως τών «Χρονικών» 
ήταν άνάμεσα στ’ άλλα καί δύο άξιόλογες 
εργασίες τών Λοΐζου Φιλίππου καί Ίερ. 
Περιστιάνη γιά τά Ελληνικά Γράμματα στήν 
Κύπρο επί Τουρκοκρατίας (1930-31), καί 
Έκθεσις τής ’Επιτροπής πού έκρινε τά δύο 

αύτά έργα, ολόκληρος τόμος γραμμένος άπό 
τόν είσηγητή I. Συκουτρή γιά νά τά διορθώση 
ή συμπληρώση, καθώς καί ή Κυπριακή βι
βλιογραφία τοΰ Ν. Κυριαζή (1935) καί άλλες 
μελέτες τοΰ ίδιου γιά τήν Φραγκοβενετική 
κυρίως ίστορία τής Λάρνακος, τήν μονή τοΰ 
Κύκκου κ.λ.π.

’Αληθινός σταθμός στις Βυζαντινές περί 
Κύπρου μελέτες ήταν ή επίσκεψη τοΰ Καθη- 
γητοϋ Γ.Α. Σωτηρίου στήν Κύπρο τό 1930 
καί ή έπακόλουθη δημοσίευση τών δύο 
εργασιών του, Τά Παλαιοχριστιανικά καί 
Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου (1931) καί 
Τά Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου (1935). 
Πρώτη φορά ή Βυζαντινή άρχαιολογία μας 
βρήκε συστηματικό μελετητή, καίτοι ό ελά
χιστος χρόνος πού διέθετε (μέ πρόσκληση τής 
’Εκκλησίας τής Κύπρου) δέν τοΰ έπέτρεψε 
νά όλοκληρώση τίς μελέτες του καί νά μάς 
δώση μιά οριστική έργασία. Αύτός καθώρισε 
τά όρια, μορφικά καί χρονολογικά, Βυζαντι
νού, Παλαιοχριστιανικού καί Φραγκοβυζαν- 
τινοϋ ρυθμού, κι’ αυτός έδωκε ένα corpus 
όσοδήποτε άτελές, τών κυριωτέρων Κυπριακών 
Βυζαντινών μνημείων, πάνω στό όποιο ώς 
βάση έργάστηκαν οί κατοπινοί Megaw, 
Ίντιάνος, καί τό ζεύγος Στυλιανού.

Καθώς ή Λάρνακα φθίνει, τό κέντρο τής 
Κύπρου μετατίθεται στή Λευκωσία όπου τό 
1936 Ιδρύεται ή «Εταιρεία Κυπριακών Σπου
δών» ύπό τήν προεδρία τού Δρος Κ. Σπυρι- 
δάκη καί εκδίδει τό γνωστό της ετήσιο περιο
δικό ανελλιπώς άπό τότε. Καίτοι ή Εταιρία 
δέν διαθέτει κέντρο ερευνών καί μεγάλη βιβλιο
θήκη έπιστημονική, έν τούτοις μέ τά όσα μέσα 
διαθέτει, δηλ. μέ τίς βιβλιοθήκες Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, Μουσείου, Φανερωμένης καί ’Αρχι
επισκοπής καί μέ τίς άτομικές βιβλιοθήκες 
μερικών μελών της, καθώς καί μέ τήν άκατά- 
βλητη διάθεσή τους γιά έργασία, κατώρθωσε 
στά 25 χρόνια της νά παρουσιάση στούς 
τόμους της άξιόλογες βυζαντινολογικές μελέ
τες πού άποτελοΰν πραγματική στροφή πρός 
τήν γνωριμία μας μέ τήν Βυζαντινή Κύπρο. 
“Ηδη άπό τούς πρώτους τόμους έμφανίζονται 
οί μελέτες τοΰ Άχ. Αΐμιλιανίδη Διομολογήσεις 
καί προνόμια τών άλλοδαπών έν Κύπρω 
(1937). ‘Η έξέλιξις τοΰ δικαίου τών μικτών 
γάμων έν Κύπρω (1940). Ή συνθήκη ειρήνης 
τής 7ης Σεπτεμβρίου 1450 μεταξύ τών βασιλέων 
τής Κύπρου Ίωάννου Β' καί τοΰ Έμίρου τοΰ 
Κανδηλόρου. ’Επίσης πολλές έργασίες τοΰ 
Άντ. Ίντιάνου, πού διηύθυνε καί τό Μουσείο 
μεσαιωνικών έπιγραφών, ώς Κυπριακές ’Επι
γραφές (1940 - 1942), Wall-paintings at St. 
Neophytus Monastery in Cyprus (1940), 
τού Π. Κιρμίτση Άχιεπισκοπική καθέδρα 

καί καθεδρικός ναός, (1940) κ.ά. Λίγο πριν 
ή έκδοσις τού Μαχαιρά άπό τόν R. Dawkins 
στήν ’Οξφόρδη τό 1934 άποτέλεσε έναυσμα 
νέων έρευνών καί συζητήσεων στήν Κύπρο 
καί στό έξωτερικό γιά τήν έποχή τών Λουζι- 
νιανών.

Τό Τμήμα ’Αρχαιοτήτων παράλληλα έργά- 
ζεται άπό τό 1936 μέ τόν Μεγκώ, γιά τήν 
άναστήλωση καί μελέτη άρκετών Βυζαντινών 
μνημείων μας σέ συνεργασία μέ τήν ’Εκκλησία 
τής Κύπρου. Οί μελέτες τοΰ Μεγκώ γιά τήν 
Παλαιοχριστιανική καί Βυζαντινή άρχιτεκτο- 
νική, ζωγραφική καί τά μωσαϊκά τής Κύπρου 
άποτελοΰν σοβαρές συμβολές καί φωτίζουν 
πολλά προβλήματα (π.χ. γιά τούς ναούς τής 
Άφέντρικας καί Συκάδας στό Journal of 
Hellenic Studies (1948), γιά τήν Άγγελό- 
κτιστη Κιτίου καί τά μωσαϊκά της στά Πεπρα
γμένα τοΰ Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου τοΰ 
Παλέρμου (1950), γιά τήν Παλαιοχριστια
νική εικονογραφία στά Κυπριακά Γράμματα 
τοΰ 1956, τόμος 20ετηρίδος, κ.λ.π.)

’Αντίθετα πρός Τζέφφερυ, προκάτοχό του 
στό Τμήμα ’Αρχαιοτήτων πού ένδιαφέρθηκε 
κυρίως γιά τά Φραγκικά, ό Μεγκώ πρόσεξε 
καί τά Βυζαντινά μνημεία, καθώς καί ό “Εφορος 
Άμμοχώστου κ. Th. Mogabgab καί ό “Εφορος 
τότε καί τώρα Διευθυντής ’Αρχαιοτήτων κ. 
κ. Πορφ. Δίκαιος, μολονότι ό τελευταίος άσχο- 
λήθηκε ιδιαίτερα μέ τή Προϊστορική ’Αρχαιο
λογία τής Κύπρου στήν όποια άποφασιστικά 
συνέβαλε όσον έλάχιστοι σ’ όλον τόν κόσμο 
άρχαιολόγοι. Συχνά οί άρχαιολόγοι μας έμελέ- 
τησαν, άναστήλωσαν καί άνέσκαψαν Βυζαντινά 
μνημεία καί έκαμαν σχετικές δημοσιεύσεις στό 
Δελτίο τοΰ Τμήματος ’Αρχαιοτήτων καί σέ 
ξένα περιοδικά, πού είναι θεμελιώδεις γιά τήν 
άναθεώρηση πολλών άπόψεων τής έπιστήμης. 
“Ετσι τά φρούρια Άμμοχώστου καί Κερύνιας 
δέν ήμποροΰν πλέον νά θεωρούνται μόνο 
Φραγκικά καί Ένετικά, μά έχουν άποδειχθή 
οί άναμφισβήτητες βυζαντινές τους καταβολές 
άπό τίς έρευνες κα άνασκαφές τού Τμήματος 
’Αρχαιοτήτων, πού παράλληλα έφερε σέ φώς 
καί πλεϊστα όσα Βυζαντινά καί Παλαιοχρι
στιανικά Μνημεία.

Παράλληλα άπό τό 1943 καί έδώ άρχίζουν 
νά δουλεύουν καί άλλοι Κύπριοι στά Βυζαντι
νά. Ό κ. Κ. Χατζηψάλτης ώς διευθυντής 
τής Βιβλιοθήκης Φανερωμένης τήν έπλούτισε 
μέ Βυζαντινά κυρίως κείμενα, βιβλία καί 
περιοδικά καί ό ίδιος άσχολήθηκε εποικοδο
μητικά μέ θέματα τών Κυπροβυζαντινών 
σχέσεων καί έφώτισε διάφορα σχετικά προβλή
ματα. Παράλληλα οί κ.κ. Α.Κ. Ίντιάνος, 
Χαρ. Παπαδόπουλος, Ν. Κληρίδης καί Κ. 
Χατζηψάλτης δημοσιεύουν ενδιαφέρουσες άκο- 

120 121

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



λουθίες Κυπρίων ‘Αγίων καί οί κ. Θ. Σοφο- 
κλέους, Κ. Σπυριδάκης καί άλλοι, μολονότι 
βασικά ασχολούμενοι μέ άλλους κλάδους, δέν 
παρέλειψαν νά δώσουν καί μερικές Βυζαντινο- 
λογικές καί μεταβυζαντινές έργασίες, πού 
τονίζουν τήν Ελληνική Βυζαντινή συμβολή 
στήν μεσαιωνική ιστορία.

Οί έργασίες του κ. Κ.Π. Χατζηϊωάννου, 
γλωσσολαογραφικές, δημοσιεύονται κυρίως, 
στό έξωτερικό καί άναφέρονται στήν μεσαιω
νική καί νεώτερη περίοδο, περιλαμβάνουν 
δέ καί τήν Βυζαντινή, ( : π.χ. Περί τών ξένων 
γλωσσικών στοιχείων έν τή μεσαιωνική καί 
νεωτέρα Κυπριακή διαλέκτω, ’Αθήνα 1936). 
'Αλλες γλωσσολαογραφικές έργασίες μέ μερικές 
Βυζαντινές άναφορές παρουσίασαν οί Γ. Παπα- 
χαραλάμπους, Κ. Χρυσάνθης, χρ. Παντελίδης 
κ.ά. Στά περιοδικά «Άπόστ. Βαρνάβας» καί 
«Έκκλησ. Βήμα» τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου καί 
στά γενικά φιλολογικά περιοδικά «Κυπρ. Γράμ
ματα» καί «Πάφος» όχι σπάνια δημοσιεύονται 
Βυζαντινές μελέτες, βιβλιοκρισίες καί ειδήσεις, 
ένώ άπό τό 1947 άρχίζει ή σημαντική έργασία 
τοϋ ζεύγους Στυλιανού καί δή τοΰ κ. Άνδρέα 
Στυλιανού γιά τίς Βυζαντινές έκκλησίες τής 
Κύπρου, τήν άρχιτεκτονικήν καί τήν ζωγρα
φική τους, τήν εικονογραφία καί τίς έπιγρα
φές τους, πού φέρει πλεϊστα νέα στοιχεία σέ 
φώς. Παράλληλα άπό τό 1950-51 στις «Κυ
πριακές Σπουδές» δημοσιεύονται μελέτες καί 
άπό ξένους γύρω στήν Βυζαντινή Κύπρο, 
δημοσιεύονται νέα κείμενα Κυπριακά, όπως 
άπό τόν Γάλλο Darrouzès, καί στά ξένα 
μεσαιωνολογικά περιοδικά ή μεσαιωνική καί 
Βυζαντινή Κύπρος παίρνει όλοένα καί περισσό
τερο χώρο χάρις στήν κίνηση πού δημιουρ- 
γεϊται έδώ στήν ίδια τήν Κύπρο.

Τό βιβλίο Historic Cyprus (1935) τού R. 
Gunnis άποτελεϊ τό έγκόλπιο κάθε ξένου 
τουρίστα τών Κυπριακών μνημείων καί μ’ 
όλες τίς άτέλειές του διδάσκει πολλά γιά τήν 
μεσαιωνική άρχαιολογία τής νήσου. Άφ’ 
έτέρου βασικής σπουδαιότητος γιά τή Κυ
πριακή άρχαιολογία είναι τό βιβλίο τού 
Talbot Rice καί τοΰ R. Gunnis The Icons of 
Cyprus (1927) πού συμπληρώνει μιά πλευρά 
τοϋ έργου τού Γ. Σωτηρίου καί θέτει τίς βάσεις 
γιά νέες μελλοντικές έρευνες.

Οί V. Laurent, R.J. Loenertz, Darrouzès 
στή Γαλλία, ό August Mahr κ.ά. στις Η.Π.Α., 
ό Hubatsch καί άλλοι στήν Γερμανία, ό G. 
Mercati κ.ά. στή Ρώμη, ό Baud Bovy στήν 
Ελβετία, ό Grégoire κ.ά. στις Βρυξέλλες, 
όλοένα καί περισσότερο ένδιαφέρονται γιά 
Κυπριακά μεσαιωνικά θέματα, πού άποδεί- 
χνονται όλοένα καί πιό γόνιμα γιά τήν κατα
νόηση τής σημερινής προβληματικής τοΰ 

Μεσανατολικού χώρου. Οί δημοσιεύσεις κυ
πριακών κειμένων τής φραγκοενετοκρατίας 
σέ ’Ιταλικά περιοδικά συνεχίζονται, ένώ ή 
’Εκκλησία τής Κύπρου στά ίδια έκεΐνα χρόνια 
έλκύει πολλούς μελετητές, καθώς καί οί καλλι
τεχνικές καί πολιτιστικές γενικά έκδηλώσεις 
της. Σημαντική είναι ή έκδοτική έργασία τού 
I. Τσικνοπούλου γιά τόν "Αγιο Νεόφυτο Πάφου 
καί γιά διάφορα μοναστήρια τής Κύπρου, 
(Τροοδίτισσα, Χρυσόστομος κ.λ.π.), πού άκόμη 
συνεχίζεται.

’Εξ άλλου πλήν τού έργου τού August Mahr 
γιά τόν Κυπριακό μεσαιωνικό κύκλο τών (Passion 
Plays), μεσαιωνικών μυστηριακών δραμάτων 
(1947), οί δημοσιεύσεις τών V. Laurent, 
Κ. Χατζηψάλτη, Darrouzès, Th. Mogabgab 
R. J. Loenertz, τού ύποφαινομένου κ.ά. όλοένα 
πυκνώνονται γιά τήν Κυπριακή έκκλησία 
έπί φραγκοκρατίας καί ένετοκρατίας, καί τώρα 
μπορούμε νά πούμε ότι άρχισε νά φωτίζεται 
μέ όλως διάφορον τρόπον παρά όπως 
πριν 20 χρόνια : φάνηκε πιό καθαρά ό 
Ελληνοκυπριακός ρόλος στά μαύρα έκεϊνα 
χρόνα καί ή δύναμη άντοχής τοΰ Έλληνισμοΰ 
διά τής έκκλησίας του, πού έδείχτηκε όχι 
άπλώς ύποταγμένη καί έξόριστη στά χωριά, 
μά παλαίουσα καί στρατευομένη κατά τών 
δυτικών έπιρροών, ‘Ηρακλής μαινόμενος γιά 
τήν συντήρηση τής Βυζαντινής παράδοσής 
μας.

’Επίσης μέ τίς μελέτες τοϋ Baud-Bovy, 
τοΰ Mahr καί άλλων έφάνηκαν έξ άλλου πιό 
άνάγλυφες οί δυτικές πολιτιστικές έπιδράσεις 
έπάνω μας. Παράλληλα οί άνασκαφές τοΰ 
Δικηγοροπούλου στόν Άγιο Έπιφάνιο καί 
στήν Πέγεια, τοϋ Β. Καραγιώργη στήν 
Σαλαμίνα καί τών Αμερικανών στό Κούριο 
καί άλλοΰ έρριξαν σημαντικό φώς στήν πα
λαιοχριστιανική άρχαιολογία μας, καί μαζί 
μέ τίς πρόσφατες (1953 - 1958) έργασίες τών 
Κ. Χ'Ύάλτη, Α. Δικηγοροπούλου καί R. 
Jenkins γιά τήν Άραβοκρατία στήν Κύπρο 
οδήγησαν σέ νέες διαπιστώσεις γιά τήν 
πραγματική φύση τής πρώτης Βυζαντινο- 
κρατίας (330-648) καί τής «Άραβοκρατίας» 
(648-965). ‘Η τελευταία άποδείχνεται δια- 
κοπτομένη καί πολύ πιό περιορισμένης έκτά- 
σεως άπό ό,τι ένομίζαμε πρίν. Σέ μεγάλα 
συνθετικά έργα όπως τοΰ R.S. Lopez (Me
dieval Trade in the Mediterranean 1958), 
τήν Cambridge Medieval History, στις συν
θετικές Ιστορίες τοΰ Cavaignac, τοΰ Pirenne 
κ.ά. ή Κύπρος κατέχει όλοένα καί πιό έξέχου- 
σα θέση. Ταυτόχρονα ώριμάζει καί άπό τό 
1943 ώς τό 1948 έκδίδεται στό Cambridge 
σέ 4 τόμους ή μνημειώδης Ιστορία τής Κύπρου 
τοΰ Sir George Hill.

Ή συνθετική αύτή θεώρησις μ’ όλες τις 
θαυμαστές άρετές της πάσχει άπό τό βασικό 
μειονέκτημα ότι άγνοεϊ ή μερικά μόνο γνωρίζει 
τήν Βυζαντινή Κύπρον καί ρίχνει τό βάρος 
στήν Φραγκική καί Ένετική περίοδο. Γιατί 
αύτή ή παραγνώρισις, δέν ή μπορούμε καί 
δέν θέλομε νά ποΰμε. ‘θύς θεμέλιο άποτελεϊ 
άναμφισβήτητα τεράστια συμβολή χωρίς τήν 
οποίαν δέν νοείται σήμερα Κυπρολογία οίασ- 
δήποτε περιόδου ή κλάδου. Οί έλλείψεις 
της όμως, όπως καί οί έλλείψεις τών έργασιών 
όλων όσοι άσχολήθηκαν μέ τήν βυζαντινή 
καί Μεσαιωνικήν Κύπρο, έπιβάλλουν σέ μάς 
τούς νεώτερους, μεγάλα καί σοβαρώτατα 
καθήκοντα. Πρέπει νά κάμωμεν έδώ στήν 
Κύπρο σοβαρό καί έπιστημονικά οργανωμένο 
Κέντρο ’Ερευνών, πού θά δώση βαρύνουσα 
σημασία στή Βυζαντινή περίοδο καί στήν 
Ελληνοκυπριακή συμβολή σ’ όλη τήν Φραγκο- 
ενετοκρατία. Πρέπει νά μαζευτοΰν όλα τά περί 
Κύπρου χειρόγραφα στήν Κύπρο καί νά 
φέρωμε φωτογραφίες όσων βρίσκονται σέ 
ξένες βιβλιοθήκες, νά κάμωμε συστηματική 
νέα καί πλήρη Κυπριακή βιβλιογροίφία πού 
θ’ άποτελέση τό μοχλό καί τό θεμέλιο κάθε 
μας νέας έργασίας. Νά μαζέψωμε όσο μπο- 
ροϋμε περισσότερα βιβλία καί περιοδικά 
σχετικά στό Κέντρο ’Ερευνών πέραν άπ’ όσα 
ήδη ύπάρχουν στις μεγάλες μας βιβλιοθήκες. 
Νά άξιοποιήσωμε καί λάβουμε όσο γίνεται 
ύπ’ όψει τίς ύφιστάμενες Κυπρολογικές βι
βλιοθήκες ιδιωτών στήν Κύπρο (καί στό έξω
τερικό), (π.χ. τοΰ κ. Μ. Μαραγκού, τοΰ κ. 
Ε. Λοΐζου στήν Αμμόχωστο, τή Δημοτική 
Βιβλιοθήκη καί τήν βιβλιοθήκη τοϋ Γυμνασίου

Άμμοχώστου, τή βιβλιοθήκη τοΰ άοιδίμου 
Λοΐζου Φιλίππου στήν Πάφο, τό βιβλιοπω
λείο ν τοϋ I. Κυκκώτη στό Λονδίνο κλπ.). 
Νά μαζέψωμε καί νά κατανείμουμε έργασία καί 
καθήκοντα έρευνητικά σ όλους τούς όπωσδή- 
ποτε Ικανούς Κυπρίους μελετητές, ώστε νά 
καταστή δυνατή ή κάλυψη όλων τών κυρίων 
τομέων τής Κυπριακής Βυζαντινολογίας άπό 
μάς. Νά καταρτίσωμε άνατολιστάς, πού θά 
μάς εισαγάγουν στούς γειτονικούς λαούς 
καί πολιτισμούς, όσοι σχετίστηκαν μέ μάς 
στόν Μεσαίωνα, ώστε νά γίνη αύτοδύναμο 
τό σύστημα έρευνών μας. Υπάρχει τεράστιο 
άνεξερεύνητο ύλικό καί άλυτα προβλήματα 
κάθε λογής πού περιμένουν τούς έρευνητές των.

Πρέπει νά κατανοήσωμε ότι ή μελέτη τής 
Βυζαντινής Κύπρου άπό μάς τούς Κυπρίους 
είναι κάτι περισσότερο άπό καθήκον. Είναι 
άνάγκη, γιά νά τονίσωμε μέσα μας τίς ‘Ελλη
νικές μας ρίζες καί τήν ‘Ελληνική μας μοίρα 
στήν σημερινή περιπετειώδη φάση τοϋ ίστο- 
ρικοΰ μας βίου, πού πολύ μάς θυμίζει μερικές 
φάσεις τής Μεσαιωνικής καί δή τής Βυζαντι
νής μας Ιστορίας. ‘Η Ελληνική μας συνείδηση 
καί ή Ικανότητά μας γιά προσαρμογή καί 
άντιμετώπιση τών δυσχερών καιρών πού 
έρχονται μόνο μέ βαθειά γνώση τοΰ Βυζαντινοΰ 
κυρίως, μά καί τοΰ άλλου παρελθόντος μας 
ήμποροΰν νά πραγματοποιηθοΰν δημιουργι
κά : αύτή ή γνώση πρέπει νάναι τό ύπόβα- 
θρο, τούλάχιστο σοβαρό τμήμα τοΰ ύποβά- 
θρου τών Ιστορικών καί πολιτικών μας προο
πτικών.

ΚωΣΤΑΣ Π. ΚΥΡΡΗΣ
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ΕΙΡΕΝΑΣΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η ΓΙΑΓΙΑ

’Ήτανε μιά πολύ καλή, μιά χρυσή για
γιά ή κυρία Κατερίνα. Αρκετά μορφωμέ
νη, μέ τή διαύγεια τοΰ νοΰ, τών αύτιών 
καί τών ματιών της έν τάξει, δέν καταν
τούσε ποτέ ένοχλητική παρ’ δλα της τά 
χρόνια. Κάθε άλλο μάλιστα. ‘Η διακριτι
κή της ύπαρξη ήτανε βουλιαγμένη στήν 
πιό βαθειά ήσυχία, άγγιζε σχεδόν τήν άν- 
υπαρξία. Πάντα λιγομίλητη, καθόλου 
περίεργη, δίχως νάναι κι άδιάφορη, περ
νούσε τίς ώρες της πλέκοντας κροσέ σιμά 
στό παράθυρο. Καί τί δέν ήξερε άπ’ τή 
ζωή της κείνο τό διάφανο τζάμι!... Καμ- 
μιά φορά ένοιωθε κουρασμένη, ζαλισμέ
νη. Σταματούσε τότε τόν κροσέ, έβγαζε 
',ά γυαλιά της κι άφηνε τό βλέμμα της νά 
πλάνηθή έξω στόν κήπο. Πόσο τ’ άγαπού- 
σε τό τετράγωνο κάδρο πού τής παρουσιά
ζονταν κάθε τόσο καί διαφορετικό, άνά- 
λογα μέ τά κέφια τοΰ καιρού καί τής έ- 
ποχής! Έκεϊ, στό βάθος, άριστερά, κά- 
"ω άπ’ τήν άψίδα πούκαμνε τό γιασεμί, 
είχε άνταλλάξει, στά δεκαοχτώ της χρό
νια, τό πρώτο φιλί μέ τόν άρραβωνιαστι- 
κό της. Πιό υστέρα, καθώς στεκότανε πί
σω άπό τούτο τό ίδιο παράθυρο καί χαί
ρονταν τόν έρχομό τής άνοιξης, ένοιωσε 
μέσα της γιά πρώτη φορά τό λάχτισμα 
τοΰ παιδιού της. Κάποιο φθινόπωρο τής 
άρρώστησε, σάν ήτανε μικρό, καί τότε, 
μέσ’ άπ’ τό κλειστό τζάμι, έσμιξε τή 
Φουρτούνα τής ψυχής της μέ τόν άνεμο 
πού ταρακούναγε σύγκορμη τή φύση. Καί 
τό χιόνι, στούς βαρειούς μήνες τοΰ χει
μώνα, στάθηκε άργότερα ή πιό καλή πα
ρηγοριά της, σάν έχασε τόν καλό της 
σύντροφο.

Δέν ήταν άνθρωπος άπαιτητικός ούτε 
άπαισιόδοξος ή κυρία Κατερίνα, γι’ αύ
τό καί δέν ένοιωθε δυστυχισμένη. Καί για
τί' νά νοιώση ; ’Επειδή τήν είχε χτυπήσει 
κι αύτήν ή μοίρα; Μά σέ ποιόν είχε χαρι- 
στή γιά νάχη παράπονο; Κι υστέρα, δλα 
σέ τούτο τόν κόσμο πληρώνονται, κι άν 
καθήσουμε νά τά λογαριάσουμε, όσα χτυ
πήματα καί νά μας δώση τό ριζικό, πάντα 
πολύ λιγώτερα θάναι άπ’ τίς εύτυχισμέ-

Δ1ΗΓΗΜΑ

νες ώρες πού περάσαμε σέ τούτο τ’ όμορ
φο ταξείδι πού λέγεται ζωή.

"Ομως νά... ήταν εύαίσθητη ή κυρία Κα
τερίνα, γι’ αύτό καί κάποτε στενοχωριόν
ταν. Είχε ζήσει άπό μικρή μέσα στό ίδιο 
σπίτι, μοναχοκόρη καί πολυαγαπημένη. 
Ξακολούθησε νά ζή μέ τούς γονείς της 
άμα παντρεύτηκε κι ένοιωθαν τόσο εύτυ- 
χισμένοι δλοι μαζί. "Υστερα κείνοι πέθα- 
ναν — κάποτε έπρεπε κι αύτό νά γίνη — 
τής στοίχισε βέβαια, μά όχι πολύ. Είχε τό 
καλό τής μοιρολατρείας. Δέν τής άπόμε- 
ναν ό άντρας της καί τό παιδί της; Τί 
άλλο ήθελε; Δέν μπορεί ό άνθρωπος νά 
ζή αιώνια... Πιό πολύ πικράθηκε σάν έ
θαψε τό σύζυγό της. Μά πάλι έκαμε καρ
διά. Είχε τό παιδί της, θά ζοΰσε γιά κείνο, 
θά τού άφοσιωνότανε σύψυχα. Τ’ άποφά- 
σισε καί τό πέτυχε. Τ’ άνάστησε, τό σπού
δασε, τδκανε παληκάρι ζηλευτό, καμάρι 
τής ίκοινωνίας. Καί μιά μέρα τής ήρθε 
στό σπίτι συντροφιασμένος.

—Μητέρα, είπε, αύτή εΐν’ ή Μόϊρα. θά 
τήν παντρευτώ !

Κι ήταν ή Μόϊρα ψηλή, ξανθογάλανη, 
πεντάμορφη. 'Η κυρία Κατερίνα ένοιωσε 
χαρά μαζί καί θλίψη. Χαρά γιατί είχε 
βρή ό γυιός της τό ταίρι του — μιά γυ
ναίκα δέν τουπεφτε; — θλίψη δμως γιατί 
τήν είχε άφήσει νά τό μάθη τελευ
ταία, σχεδόν σά ξένη. ’Όχι πώς είχε ά- 
παίτηση νά κρίνη τήν έκλογή του, κι άν 
δέν τής άρεσε, νά τού έπιβάλη τή θέλησή 
της. Κάθε άλλο. ’Ήτανε τόσο λεπτός άν
θρωπος, ούτε πού θά μιλούσε καθόλου. 
Μά σά μάνα, θά τής άρεσε νά τήνε λογά
ριαζε λίγο παραπάνω τό παιδί της, θά 
κολακευόνταν νάδει^νε κάποια σημασία, 
στή γνώμη της, κι ας ήξερε κείνη πρώτη 
πόσο τόν άφηνε άνεπηρέαστο. "Ομως δέν 
έδειξε, τήν κράτησε όλότελα έξω άπ’ τό 
μεγάλο σταθμό τής ζωής του καί τής πα
ρουσίασε τή μνηστή του σάν κάτι τελειω- 
μένο. Μιά άστραπή θυμήθηκε τά νειάτα 
της, μέ πόση λογική καί γαλήνη είχε τε
λειώσει τό δικό της συνοικέσιο, όταν, μα
ζί μέ τούς δικούς της, ζύγισαν προσεχτι

κά τό κάθε τί προτού άποφασίσουνε γιά 
τόν άνθρωπο πού θάπαιρνε, καί τά χείλια 
της συσπάστηκαν μέ πίκρα. Μά μόνο γιά 
μιά στιγμή. "Υστερα ήρθε ή άντίδραση. 
«Τί νά γίνη; φιλοσόφησε ή κυρία Κατε
ρίνα. Είναι, φαίνεται, καί τούτο κομμάτι 
άπό τήν πρόοδο τής έποχής!...» Χαμογέ
λασε στή νύφη καί τής άνοιξε τήν άγ καλιά 
της. „

—"Ελα νά σέ φιλήσω, παιδί μου! είπε. 
Πώς είπες πώς λένε... Μαρία;

—"Οχι... ναί, δηλαδή Μαρία μέ βάφτι
σαν, άλλά μέ φωνάζουνε Μόϊρα !... άποκρί- 
θηκε ή νεαρή.

—Καί γιατί στ’ άλλάξανε τδνομα;
—Μαρία είναι, βλέπετε, πολύ μπανάλ!...
Ή κυρία Κατερίνα δέν έβρισκε καμμιά 

μπαναλιτέ στ’ όνομα τής Θεοτόκου. Μά δέν 
άντιμίλησε. Δέν ήτανε στό χαραχτήρα της 
νά συζητά. Υποτάχθηκε στό θέλημα τής 
νύφης της καί κόμπιαζε μά, ώστόσο, κα- 
τάφερνε νά τή φωνάζη Μόϊρα κάθε φορά 
πούθελε νά τής μιλήση. Κι ή ύποταγή 
συνεχίστηκε, δλο καί σέ μεγαλύτερη σκά
λα: στήν άλλαγή τών έπίπλων — κείνα 
ποδχαν εϊταν πολύ σόμπρ καί βαρειά γιά 
τή νύφη — στό διαφορετικό βάψιμο τού σπι
τιού, στή διακόσμησή του μέ πίνακες μον
τέρνας ζωγραφικής καί σ’ άλλα πολλά 
ζητήματα. Ή κυρία Κατερίνα έβλεπε τήν 
προσωπικότητά της νά παραμερίζεται μέ
ρα μέ τήν ή μέρα καί δέν έκαμνε τίποτα 
γιά νά τήν έπιβάλη. ’Ίσως επειδή τήν έ
νοιωθε πολύ μεγάλη γιά νά τά βάλη μέ 
τίς μικρότητες πού τής τύχαιναν. ’Ίσως 
πάλι νά καταλάβαινε καί κάτι άλλο, τήν 
τόση άγάπη τοΰ γυιοΰ της γιά τή γυναί
κα του. θά τοΰ χαλούσε τή χαρά του 
βάζοντάς τα μαζί της; ’Ανατρίχιαζε καί 
πού τό φανταζόταν. Δέν τήν ένοιαζε κα
θόλου, μά καθόλου, πού τό μεγαλείτερο 
μέρος τής καρδιάς του άνήκε τώρα στήν 
άλλη, τήν καινούργια γυναίκα πού μπλέ
χτηκε στή ζωή του. Τήν εύτυχία του ήθελε 
καί τίποτ’ άλλο. "Ομως νά, ήταν εύαί
σθητη καί ικάποτε πικραινόταν. Άλλ’ όχι 
μπροστά ιστούς άλλους, ποτέ μπροστά 
στούς άλλους. Μέσα της, μονάχη της, κεί 
δά πίσω άπ’ τό παράθυρο πουβλεπε στόν 
κήπο, άφηνε πότε-πότε νά κυλά άπ’ τά 
μάτια της κανένα δάκρυ καί ξαλάφρω- 
νε...

"Οταν γεννήθηκε ή έγγονή της ένοιωσε 
εύτυχία άνείπωτη. "Ητανε σά νάχε ξανα
νιώσει ή ίδια κι άπόχτησε καινούργιο 

δικό της παιδί. Άφοσιώθηκε στό μικρό 
πλάσμα μ’ όλη τή ψυχή καί τό κορμί της 
καί, πράμα παράξενο, αύτή τήν πρωτο
βουλία τής τήν άφησαν, κανένας δέ γύ
ρεψε νά τής τήν πάρη. ’Ακούραστη τήν 
έλουζε, τήν τάϊζε, τήν έβγαζε περίπατο, 
ξαγρυπνούσε στις μικροαρρώστειες της. Ή 
μάνα της σπάνια έβρισκε καιρό ν’ άσχολη- 
θή μαζί της. "Ησαν τόσες οί φροντίδες 
γιά τή δική της περιποίηση καί τήν άντα- 
πόκριση στις κοινωνικές της ύποχρεώσεις. 
Ό πατέρας ήταν άκόμα πιό άπασχολημέ
νος σάν έργαζόμενος άνθρωπος καί σά 
συνοδός τής γυναίκας του. "Ετσι δλο τό 
βάρος τής μικρής Κατερίνας έπεσε στή 
γιαγιά, βάρος γλυκό γιά κείνη, πού τό 
όεχότανε μέ τή ψυχή της σά χάδι. Τό ότι 
τήν είχανε βαφτίσει τ’ όνομά της δέν τή 
συγκινούσε διόλου, γιατί τό λόγο τόν ή
ξερε, ή νύφη της δέ θεώρησε άπαραίτητο 
νά τής τό κρύψη. 'Απλούστατα τό προτι
μούσε άπό τ’ όνομα τής δικιας της μητέ
ρας — Φρόσω — πουτανε πολύ πιό μπα
νάλ.

Καί μεγάλωνε ή Κατερίνα καί γινόταν 
όμορφο κοριτσάκι, γεμάτο ζωντάνια καί 
κελαδίσματα. Ή γιαγιά της τήν καμάρω
νε, τή χαιρότανε μ’ όλη της τή γεροντική 
πιά ύπαρξη. Μά κι ή μικρή τή λάτρευε, 
κοντά της περνούσε τίς ώραιότερες ώρες 
της, άκούοντας μ’ άπληστία τά παραμύ
θια της στήν άρχή, τίς χρήσιμες σοφές 
συμβουλές της πιό ύστερα.

Κάποτε, ώστόσο, ή Μόϊρα άρχισε νά 
προσέχη περισσότερο τήν κόοη της. Τήν 
έβγαζε τώρα βόλτα, τήν έπαιρνε μαζί της 
οτά ψώνια, τήν έντυνε μέ τό δικό της 
γούστο. Τό παιδί άγκάλιασε τούτη τήν και
νούργια κατάσταση μέ τόν ένθουσιασμό 
τής μικρής του ήλικίας. Άλλ’ ή εύαίσθη- 
τη καρδιά τής κυρίας Κατερίνας πάλι 
πικράθηκε. "Εβλεπε καθαρά πώς ό σκοπός 
τής νύφης της, άφού πιά είχανε περάσει 
-'ά πιό δύσκολα χρόνια, ήτανε νά τήν ά- 
πομακρύνη άπ’ τήν έγγονή της. Μά πάλι 
5έ μίλησε. "Οπως πάντα, κατάπιε τή στε
ναχώρια της καί δέν είπε τίποτα. Μιά 
μέρα, γυρνώντας άπ’ τό σχολείο, ή μικρή 
πήγε καί τή βρήκε καθώς έπλεκε τόν κρο
σέ της μπροστά στό παράθυρο.

—Γιαγιά, τής είπε, άπό σήμερα θά μέ 
λές Κάτια!

—Γιατί, παιδί μου; άπόρησε ή γρηά 
κυρία.

—Ή μαμά λέει πώς Κατερίνα δέν είναι
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καθόλου σίκ, όπως...
Σταμάτησε ξαφνικά σά νά κατάλαβε 

πώς δέν ήτανε σωστό κείνο πού πή
γαινε νά πή. Ή γιαγιά χαμογέλασε πικρά.

—“Οπως σίκ δέν είμαι ούτε γώ ! άπόσω- 
σε. Αύτό δέν είπε ή μαμά σου;

—Ναι!... μολόγησε ή μικρή κατάπλη- 
χτη. Πώς τό κατάλαβες;

'Η ικυρία Κατερίνα τήν έσφιξε πάνω της 
καί τή φίλησε παράφορα, μέ λατρεία.

—Τό διάβασα μέσα στά ματάκια σου! 
άποκρίθηκε.

"Υστερα τή ρώτησε μ’ άγωνία:
—Έσύ τί λές γιά τή γιαγιά σου;
—Έγώ... έγώ σ’ άγαπώ πολύ, μά νά... 

Κάτια μ’ άρέσει καλύτερα νά μέ λένε!...
Ή κυρία Κατερίνα χαλάρωσε τό σφίξι

μο της. Δέν ένοιωθε συγκινημένη. Μόνο λί
γη πίκρα τής άπόμενε άπό κείνη ποΰχε 
νοιώσει στήν άρχή.

—Καλά, άγάπη μου, είπε, θά σέ λέω 
Κάτια!...

Είχε πιά συνηθίσει νά ύποτάσσεται μέ 
τό πρώτο. Τόσα χρόνια, τάχα, έκαμνε καί 
τίποτ’ άλλο; Κι έτσι τραβήχτηκε κι άπ’ 
'ής έγγονης της τή ζωή σιγά-σιγά, δπως 
είχε τραβηχτή κι άπ’ τή ζωή τοΰ γυιοΰ 
της. Τούς παρακολουθούσε τώρα άπό μα
κρυά — αύτή καθόλου ξένη γιά κείνους, 
οί άλλοι σχεδόν όλότελα ξένοι γι’ αύ- 
ιήν — καί λαχταρούσε δπως πάντα γιά 
τήν εύτυχία τους, άπ’ τή γωνιά όπου τήν 
είχανε λησμονήσει καί πού πάσκιζε νά μα
ζεύεται δλο καί πιο μικρή, γιά νά μή 
τούς ένοχλή. Μονάχα νά, ήταν εύαίσθη- 
τη καί πότε-πότε δάκρυζε πίσω άπ’ τό 
κλειστό τζάμι, καθώς έπλεκε τόν κροσέ 
τΤ1ς· .Μιά μέρα κατάλαβε πως το παιδί της

δέν ήταν εύτυχισμένο. Κάποιο ένοχο γράμ
μα γιά τή νύφη της είχε πέσει τυχαία στά 
χέρια της. ’Ένοιωθε τήν καρδιά της νά 
κομματιάζεται καθώς τό διάβαζε μά βρή
κε, ώστόσο, τό κουράγιο νά τό κάψη, 
οτό τέλος, καί νά φυλάξη μέσα της τό 
μυστικό. Δέν έπρεπε μέ κανένα τρόπο νά 
τό μάθη ό γυιός της, νά χαλάση ή εύ
τυχία του. Καί πόσο πόνεσε σάν, άπό κάτι 
λόγια καί πνιχτές βρισιές άναμεταξύ τους 
ανακάλυψε πώς τάξερε δλα άπό καιρό 
καί κάθε άλλο ήτανε παρά εύτυχισμένος. 
θυμήθηκε καί μιά παράξενη άκεφιά καί 
κάποια χλωμάδα στό πρόσωπο τής Κάτιας 
T0v τελευταίο καιρό, σημάδι πώς δέν ήταν 
άδιάφορη στις διαφορές τών γονιών της 
κι ύπόφερε καί κείνη.

Ή τραγική άνακάλυψη πήγαινε πολύ, 
πάρα πολύ, γιά νά τήν άντέξη ή γέρικη, 
εύαίσθητη καρδιά τής κυρίας Κατερίνας. 
Κι έσβυσε κάποιο χιονισμένο δειλινό, σι
μά στ’ άγαπημένο της παράθυρο. ’Άφη
σε τό στερνό δάκρυ καί τή στερνή πνοή 
της ήσυχα καί διακριτικά, δπως είχε ζήσει 
δλα της τά χρόνια. Τή βρήκανε τό βράδυ 
γερμένη στήν πολυθρόνα της, μέ τόν κρο
σέ άκουμπισμένο στά γόνατά της. ’Έμοια
ζε νά κοιμάται. Μά ήτανε νεκρή.

'0 γυιός κι ή έγγονή της τήν έκλαψαν 
πολύ — ποιος ξέρει μέ τί άνάκατα συναι
σθήματα ! — ‘Η νύφη δέν έχυσε οδτε δά
κρυ. Νά φανερώνη τά πραγματικά της 
αισθήματα ήταν ένα άπό τά λίγα καλά 
της. Είπε μόνο:

—θά μηνύσω στή ξαδέλφη μου τή χήρα 
νά μου δανείση μαύρα ρούχα γιά μιά βδο
μάδα. Δικά μου δέ θά φτιάσω, ή ζωή είν’ 
άκριβή !...

ΕΙΡΕΝΑ 1ΩΑΝΝΙΔΟΥ
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Ή κεντρική αίθουσα τοΰ παλατιού, όπου ό βωμός.

Είναι ή άγάπη μέγα δώρο, Όρέστη.
Μυρίζει άνθό τό στόμα πού τήν κραίνει.
Δέν είναι αυτιά πού νά χορταίνουν 
τά λόγια τής άγάπης.
Στ’ ορκίζομαι στή μνήμη του πατέρα 
τού βασιλιά τών βασιλιάδων, τ’ Άγαμέμνονα, 
πώς θα ν’ ή άγάπη μας παντοτεινή.
Λέξη βαρειά σάν βράχο λέγεις.
Παντοτεινά! Φοβάμαι νά τ’ άκούω.
Διώξε μακρυά τήν κάθε άμφιβολία.
Σέ λίγο θαμαι βασιλιάς σ’ αύτό τόν τόπο.
Μετρώ τίς λέξεις μου. Καί δίνω 
στό καθετί τό βάρος τό πρεπούμενο.
Σέ λίγο θασαι βασιλιάς ;
Τό χρυσαφένιο στέμμα θά στολίζει 
τ’ άγαπητό σου τό κεφάλι, Όρέστη ;
Ό νόμος τό προστάζει, Λευκοθέα.
Σέ λίγο θά περνώ τό σκαλοπάτι 
άπ’ τήν άνεύθυνη ζωή στή φορτωμένη 
ευθύνες καί φροντίδες.
Κι’ ή Κλυταιμνήστρα ή μάνα σου ;
Βαριά τά χρόνια τήν παιδεύουν πιά.
Θά πρέπει άλάφρωση νά βρει άπ’ τούς κόπους.
Δέν είν’ μικρό νά κυβερνάς. Ξοδεύεις 
μισή ζωή.
ΚΓ έγώ θά μπώ πιά μές τή σκιά. ..
Βαρύ φορτίο ή πολιτεία.
Πού νά βρεθεί καιρός γιά μέ τήν ξαδερφούλα ;
Άσκεφτα μίλησες καί μέ πληγώνεις.
Τάχα δέν ξέρεις πλάϊ μου πώς θά ζήσεις, 
μοιράζοντας μαζί μου λύπη καί χαρές!
Σίγουρα άν έχω νοιώσει τό τί λές 
ρήγισσα θαμαι στό πλευρό σου. 
Όρέστη! Σκέφτηκες προτού μιλήσεις ;
Μήν κάνεις σάν πρωτόμαθο δαμάλι, 
πού μόλις δει τό λεύτερο χωράφι 
τά χάνει πρός στιγμής κι’ άναρωτιέται.
Όρέστη, μέ κατέπνιξε ή χαρά.
Καί τώρα τό μοσχάρι όρμά στόν κάμπο, 
τή λευτεριά του νά χαρεϊ καί τή ζωή.
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Λευκοθέα 
Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα

Ό ρ έ στη 5

Λευκοθέα 
Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα

Κι’ δ,τι θελήσω θά γενεί ;
"Ο,τι μπορεί νά γίνει θά γενεί.
Καί στή χαρά μας θά μετέχει κι’ ό πατέρας ;
Είναι τό γέλοιο τοϋ γονιού κι’ ή εύχή 
δεύτερο μάτι τών Θεών.
Είναι άνοιχτός γιά τόν καθένα 
του παλατιού ό πυλώνας. Μόνο 
σά φίλος νά περνά τά σκαλοπάτια. 
Δίβουλος λόγος τούτο μού φαντάζει. 
Ξάστερα πάντοτε μιλώ σάν πρέπει 
ό τίμιος άντρας νά μιλά, 
είτε χωριάτης είναι, είτε 
κορώνα βασιλιά φορεϊ.
Παρηγοριά μού δίνει ή εξήγησή σου.
Γιατί θαρρώ μέ μάτι μίσους 
όλοι κοιτάνε τόν πατέρα σά μιλά. 
Λοξή ματιά παντού μάς ρίχνουν. 
Κι’ όμως κι’ έγώ κι’ αύτός σάν φίλους 
όλους κοιτάμε.
Παρεξηγεϊς τό καθετί.
Όρέστη, άς σβύσουμε τό παρελθόν.
'Η φήμη άπ’ τά παλιά τά χρόνια άς φύγει 
σά διαβατάρικο πουλί.
”Ας είναι μέλι κι’ άνοιξη τό μέλλον.
Πρός τί τά κρίματα παλιών προγόνων 
μαύρο φραγμό νά μένουν στή ζωή μας ; 
Σωστά μιλάς. Τό νιώθω 
ή φύση τής γυναίκας πιό ξεκάθαρη 
τ’ άπλά κοιτάζει τής ζωής.
Όρκίσου, Όρέστη, όρκίσου.
Σ’ έκλιπαρώ νά ξεχαστή τό παρελθόν. 
Καμμιά οπτασία νά μή χωρίσει 
εμάς τούς δυό.

(Γλυστρά καί κρύβεται ή Ήλέκτρα).

Στ’ ορκίζομαι
Σ’ εύχαριστώ. Μού χάρισες μιά ώραία λαχτάρα. 
Πόσο θά νοιώθη τή χαρά κι’ αύτός.
Μά ποιος αύτός ;
Ποιος άλλος είν’ γιά μέ ; Ό Πατέρας. 
Μεγάλη πίκρα τό μυαλό του τυραννεϊ. 
Τή μέρα τόν παιδεύει κάποια σκέψη, 
κΓ είναι θαρρείς πώς κυνηγά χαμένα όνείρατα. 
Τις νύκτες τρομαγμένος ξεπηδά 
άπ’ τόν βαθύ τόν ύπνο κι’ δλο τρέμει 
μ’ όρθές τίς τρίχες καί τά μάτια γουρλωμένα, 
κομένη άνάσα, κάθιδρος σά νάχει 
ώρα πολλή σέ ήλιο καλοκαιρινό δουλέψει. 
Θαρρείς κοιτάζει κάτι τρομερό, 
πού πέρα στόν ορίζοντα προβάλλει 
κι’ άνακινεϊ καλάθια μ’ όχεντρες 
κι’ άλλα πολλά κακά.
Μονάχα έγώ μπορεί νά τόν γυρίσω στή ζωή

μέ λόγια θαρρετά, πού ψιθυρίζω 
άνάμεσα στά κλάματά μου.

Ό ρ έ σ τ η ς : Παράξενο. Τούτα συμβαίνουν καί στή μάνα. 
Λευκοθέα : Κάποια στιγμή γυρνά καί μέ κοιτάζει.

Γέλιο άπαλό στό πρόσωπό του ξεμυτά. 
Πασκίζει κάτι νά μού πεϊ.
Μά σφίγγουνε τά χείλη του πεισματικά, 
θαρρείς γιά νά τού κρύψουν κάποιο μυστικό.

Ό ρ έ σ τ η ς : Παράξενη περιγραφή! ΚΓ ώστόσο 
βεβαίωση δίνω πώς μπορείς νά γνοιάζεσαι 
γιά τόν πατέρα σου δπως θέλεις. 
Είν’ χρέος μεγάλο τού παιδιού 
τό γέρο νά φροντίζει τό γονιό του.
Καί πρώτα οί πρώτοι δίνουν τό παράδειγμα. 

Λευκοθέα : Μ’ εύχαριστεϊ ή βεβαίωσή σου, Όρέστη.
Εύγένεια δείχνεις δίπλα στήν άγάπη.
Καί λογική. Σέ χαίρομαι διπλά.
Άλλά θά πρέπει τοΰ Αϊγισθου νά πώ τό λόγο σου. 
Νά σ’ άγκαλιάσει πρέπει. Καί νά νοιώσει 
περήφανος γιά σένα καί γιά μένα.

Ό ρ έ σ τ η ς : Δέν είναι άνάγκη ή τόση βία. 
Λευκοθέα : "Ο,τι μπορεί χαρά νά δώσει

σ’ ενα γονιό δυστυχισμένο 
γιατί ν’ άργώ νά τό προσφέρω ; 
Πόση είναι κάθε γέροντα ή ζωή ;

Ό ρ έ σ τ η ς : "Ο,τι νομίζεις πράξε.
Φραγμό δέ βάζω στις ώραϊες ιδέες.

(Ή Λευκοθέα φεύγει).
Ήλέκτρα : (Μπαίνοντας) Όρέστη, γυιέ τού δύστυχου Άγαμέμνονα.
Ό ρ έ σ τ η ς : ’Εδώ ήσουν καί κρυφάκουγες, Ήλέκτρα ;

Δέν είναι τούτο πράξη γιά εύγενή.
Τί θέλεις επί τέλους καί γυρνάς μές τά παλάτια 
σάν άλυτη κατάρα ; Κι’ ήσουν πρώτα, 
όσο θυμάται τούτη ή μνήμη μου, 
μιά λατρευτή κορούλα σάν άνθος 
τής λεμονιάς κατάλευκος.

Ήλέκτρα : Ή δυσοσμία πλανιέται μές τά δώματα.
Μαζεύεται καί πνίγει κΓ δλο πνίγει μας. 
’Ανοιχτέ τά παράθυρα νά μπει τό φώς. 
’Ανοιχτέ τά παράθυρα νά μπει ό άγέρας. 
Όλούθε μαύρους άθλους Ιστορούν 
οί τοίχοι καί τά δάπεδα.
’Αγέρα, φώς κι’ άγέρα. Θά πνιγούμε.

Ό ρ έ σ τ η ς : Κακόμοιρη άδελφή, σού τάραξαν τά φρένα.
Ήλέκτρα : Κάλλιο τρελλός, Όρέστη. Κάλλιο τρελλός

παρά τό στήθος νά σού τρώει ή άμφιβολία. 
Είναι φρικτό νά μή μπορείς 
κατάματα σά θέλεις νά κοιτάξεις 
μήτε τό πρόσωπο, μήτε τά μάτια, 
μήτε τά χέρια, ναί! τά χέρια 
εκείνου πού σέ όρίζει ή φύση νά τό σέβεσαι. 
Είναι φρικτό μαρτύριο ή φαντασία 
κηλΐδες κόκκινες αίμάτου
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Όρέστης

Ήλέκτρα

Όρέστης

Ήλέκτρα

Όρέστης

Ήλέκτρα

Όρέστης

Ήλέκτρα

Όρέστης
Ήλέκτρα

κι’ έγκλήματα, τπό ζοφερά καί άπό νυχτιά χειμώνα, 
νά ζωγραφίζει γύρω ...
νά μή μπορεί κι’ ό χρόνος που δλα ξεθωριάζει, 
τούτα νά μή μπορεί νά σβύσει.
’Ανάγκη πάσα νά ήσυχάσεις.
Έχεις τά νεύρα μας έδώ ταράξει 
μέ τίς σκοταδερές κραυγές σου. 
Καί προπαντός τή μάνα μας, πού πιά έχει 
άδυνατίσει άπ’ τά χρόνια καί τό χρέος. 
Τή μάνα!.... Πόσο λεπτή κι’ αβέβαιη 
μές τό παλάτι φαίνεται!
’Άλλοτε θάχε μιάν έξαίσιαν όμορφιά, 
μιάν όμορφιά πλανεύτρα, 
μιάν χάρη θηλυκή, πού θάνατο κερνά 
κάτω άπό στρώμα ρόδα. 
Τόσο λεπτή καί τόσο αίθέρια! 
Κι’ δμως έκείνον δέ λυπήθηκε.
Μά ποιόν έπί τέλους ; Μίλησε ξεκάθαρα.
ΟΙ λόγοι οί σκοτεινοί τά νεύρα σπάζουν 
κι’ ή λογική πιά δέ δουλεύει.
Δέ νοιώθεις τί είναι τούτες οί άϋπνίες ;
Τί τρέμει εκείνος, τί φοβάται ;
Ποιά τύψη φιδομάτα τόν κοιτάζει ;
Γιατί τήν ύποψία θωρεϊ στόν κάθε κρότο ; 
Ή τρέλλα γύρω τόν χορεύει.
ΚΓ ό θάνατος στήν κάθε σκοτεινή μεριά 
καλέσματα φρικτά τοΰ δείχνει.
Τ’ άκουσες. Τώπε ή κόρη του, 
ή Λευκοθέα, πού κέρδισε τήν εύνοια 
τού βασιλιά τού Όρέστη, έσένα. 
"Αν τδβαλες σκοπό τήν τρέλλα σου 
σ’ όλο τό σπιτικό νά μεταδώσεις, 
άρχισε κι’ δλας νά ταράζει 
τά φρένα μας. 2ηγήσου πιό ξεκάθαρα. 
Πόσο θά τώθελα στά δυό μου χέρια 
τή βεβαιότητα νά κρατούσα!
Θά ψήλωνα τό δάκτυλο καί θάλεγα 
«έτούτη τώκανε τό φονικό, 
κι’ αύτός φριχτός συνένοχός της» 
Στήν έξοχή θά πρέπει νά σέ στείλω. 
Στής ’Αρκαδίας τά ψηλοτόπια ό ’Απόλλωνος, 
τής καθαρότητας τό πνεύμα, θά μπορέσει 
τά φρένα σου νά γιάνει. Άλλοιώς 
τούτα τά δώματα θά τά βουτήξεις 
μές τά πλοκάμια τρέλλας.
Θά μείνω έδώ. Ή σκιά του μέ προστάζει 
νά μείνω έδώ νά μάθω.
Νά μάθω καί παντού νά διαλαλήσω 
ποιός έπραξε τό φονικό.
Δέν είναι δύναμη στήν πόλη τούτη 
νά μέ κρατήση άπ’ τό νά μάθω. 
Νά μάθεις τί ; Ποιό φονικό ;
Σπουδάζω κάθε κίνηση καί μελετώ 
τήν κάθε πράξη ή λόγο.

Όρέστης

Ήλέκτρα

Όρέστης

Ήλέκτρα 
Όρέστης

Ήλέκτρα

Όρέστης

Ήλέκτρα 

Όρέστης 

Ήλέκτρα

Όρέστης 

Ήλέκτρα 

Όρέστης

Ήλέκτρα 

Όρέστης 

Ήλέκτρα

Πασκίζω νά μαντέψω τό τί κρύβεται 
κάτω άπ’ τίς μάσκες.
Θά τό πετύχω, Όρέστη, άρκεϊ 
καί σένα νάχω γιά βοηθό μου. 
Μόνη βοήθεια θάναι νά σέ στείλω 
κάπου νά σώσεις τό μυαλό 
κΓ έμάς.
"Ασκεφτα μίλησες. ’Οφείλεις 
βοήθεια νά μοΰ δώσεις.
Ήταν πατέρας σου. Καί κράζει 
άπ’ τά βαθιά τοΰ τάφου νά τοΰ σώσεις 
τό τιμημένο τ’ όνομα 
μέ έκδίκηση.
Πατέρας μου ; Μά πέθανε ό πατέρας 
τόν πιό άγιο θάνατο στό σπίτι του. 
Ποιό φονικό μοΰ ψέλνεις ;
Λάθος φριχτό. Τόν σκότωσαν.
Ποιος θά τολμούσε νά σκοτώσει 
τήν πιό άψηλή κορφή τών Μυκηνών ;
Ή μάνα πρώτη θά τόν δίκαζε 
καί πρώτη θά μιλούσε γιά δλα. 
Μπορεί άν τό μολογοΰσε νάταν κίνδυνος 
γι’ αύτή, μπορεί γιά κάποιον άλλο 
πού άγαπητό τόν είχε 
κι’ άπ’ τά παιδιά της περισσότερο.
Τί λές, ώ βλάσφημη! Φωτιά μού ρίχνεις 
σ’ αύτά τά σωθικά. ΚΓ άν ίσως 
άπόδειξη γερή δέ δώσεις τότε 
τ’ άδερφικό μου χρέος θά λησμονήσω 
καί τιμωρία φριχτή στόν τράχηλό σου 
μέ χέρι άπόνετο θά ρίξω.
Όρέστη, σκότωσέ με καί παντρέψου 
τήν κόρη τοΰ φονιά.
Έτσι άτιμώρητα δέ θά μιλάς 
σέ τοΰτο τό παλάτι.
Τρελλέ, στηρίζεις μιά ευτυχία 
στοΰ άδικοσκοτωμένου σου πατέρα τό αίμα ; 
’Εκδίκηση ζητεί ό πατέρας.
’Απόδειξη ζητώ γιατί μέ πνίγει 
μαύρη νεφέλη πιά ό θυμός.
’Αλλοίμονο! Στά χέρια δέν κρατώ 
ξεκάθαρη μιά άπόδειξη.
Τότε ετοιμάσου νά χαθής.
Άπρεπα λές γιά όσους θάπρεπε 
τό σεβασμό νά δείχνεις.
Τό σεβασμό νά δείξω σέ δσους 
σκοτώσαν τόν πατέρα μας ; Ποτέ!
Μά πρός Θεού πιά τόση έπιμονή.
ΤΙ ξέρεις έπί τέλους, έστω κΓ άσαφές ;
Σέ φώτισε ό Θεός. ΚΓ ή λογική 
τ’ ώραϊο κεφάλι σου γυρίζει. 
Είναι φριχτή, σκοταδερή ή διήγηση.
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Ό ρ έ σ τ η s 
Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ή λ έ κ τ ρ α

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Ό ρ έ σ τ η ς 
Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς

Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς

Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς
Ή λ έ κ τ ρ α

Θ’ ακούσω καί θά κρίνω.
Πήγε ό πατέρας, κεφαλή τών ’Αχαιών, 
στής Τροίας τ’ αμμουδερά ακρογιάλια 
δόξα νά δώσει στήν Ελλάδα.

"Αφησε έδώ γυναίκα καί παιδιά 
γιατί τό χρέος προς τήν πατρίδα 
σάν τό μαγνήτη τόν καλοϋσε πέρα. 
Γνωστή Ιστορία ετούτα.
Άλλά ή γυναίκα πού άφησε εδωνά, 
φυλάχτρα τών παιδιών του καί τού θρόνου, 
άνάξια στάθηκε.
Καθάρισε τό λόγο σου.
Μιά λέξη : δόθηκε στόν Αϊγισθο. 
"ω Θεοί!
Χαρήκανε τό στρώμα τοΰ πατέρα σου 
μέ χάδια μολυσμένα.
"Οπου ή τιμή τοΰ τίμιου γάμου, 

λεύτερος χύθηκε έρωτας.
Μά πέρασαν τά χρόνια κΓ ό Άγαμέμνονας 
γυρίζει πιά στόν τόπο του.
Τό μυστικό δέ θά κρατιότανε.
Θά μάθαινε ό άντρείος πατέρας σου 
τ’ άνομα χάδια τους.
Βαρειά γιά τούς μοιχούς ή τιμωρία.
Κι’ είπαν νά τόν ξεκάνουν μέ μιά άπάτη.
Πού νά τολμήσουν οΐ δειλοί ν’ άντιπαλέψουν 
μέ αύτόν τόν πρώτο τής 'Ελλάδας ; 
Μέ δίχτυ τόν τυλίγουν στό λουτρό 
καί τοΰ μοιράζουν τό κεφάλι μέ πελέκυ. 
Φριχτές όνειροφαντασιές έτοΰτα.
Δέν είναι λογικό μυαλό πού τέτοια θά σκεφτεϊ, 
καί τέτοια θέ νά πράξει.
Καί νά τό λές προσβάλλεις φοβερά 
τή φύση τήν άνθρώπινη.
Πέφτεις φριχτά στή λάσπη 
άν λάχει καί πιστέψεις τα. 
Ή Λευκοθέα ξομολογήθηκε 
τίς τύψεις τοΰ Αίγισθου. 
Μπορεί μιά άρρώστια άλλόκοτη 
τό γέρο συγγενή μας νά παιδεύει. 
Άλλά σάν κάποιος νά σέ σύνδραμε 
νά πλάσεις τέτοια παραμύθια. 
Λέγε, λοιπόν, τόν άλλο σου συνένοχο. 
Δέν είναι τούτα παραμύθια.
Ετοιμοθάνατος μού τά ξεμύστηρεύτηκε.
Λέγε μου, ποιος ;
Στούς πυθικούς σάν έλειπες άγώνες 
βαριά άρρωστα ό παιδαγωγός σου. 
Κι’ όταν έτοιμαζόταν νά κινήσει 
μακρυά άπό τούτη τή ζωή μέ κάλεσε 
καί τό μεγάλο μυστικό μού λέγει. 
Θά τώλεγε σ’ εσένα γιά νά εκδικηθείς. 
Μά πρόσμενε στήν ήλικία νά φτάσεις 
πού θάχες νοΰ καί δύναμη.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Ό ρ έ σ τ η ς

Ή λ έ κ τ ρ α

Ο ρ έ σ τ η ς

Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Ό ρ έ σ τ η ς

Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς

Ή λ έ κ τ ρ α

Ό ρ έ σ τ η ς

Ή λ έ κ τ ρ α

Καί σού είπε ;
Αύτά πού σού είπα.
Φρικτό. Γιατί ό παιδαγωγός 
πλαστές κουβέντες δέν τιμούσε, 
μήτε μυθολογούσε.
Μήπως ή μάνα κΓ ό Αϊγισθος 
άδίκησαν πολύ τό γέρο 
καί τέτοια έκδίκηση τούς φύλαγε ; 
Μά ωστόσο ν άρετή είχε ό γέρος. 
Σωστό δέν είναι νά καταδικάσω 
μήτε τό γέρο, μήτε αύτούς. 
Κάποια βεβαίωση θά ζητήσω.
Εύκολο νά τό λές πώς θά ζητάς 
απόδειξη. Μά ποιος 
ξεσκέπαστην αφήνει τήν ψυχή του ;
Πώς γύρω μου τό παν σκοτείνιασε ; 
ΚΓ ήμουν άπάνω στόν άνθό τής εύτυχίας. 
ΚΓ είπα τί δώρο χρυσαφένιο είν’ ή ζωή! 
ΚΓ όμως έσύ μού τ’ άποκάλυψες αύτά 
καί μαύρο πένθος μέ τυλίγει. 
Είθε ποτέ σου νά μή μίλαγες.
Μήν είσαι τόσο ταπεινός κΓ άδύναμος. 
Δείξε γροθιά πολεμιστή.
Κάποιο καθήκον σέ καλεϊ.
Τί μέ καλεϊ νά πράξω ;
’Εκδίκηση σά μάθεις όλα.
"Αν είναι άλήθεια, στά βαθιά 
τοΰ στήθους τους έκεϊνοι τήν κρατανε 
τήν πάσα άλήθεια! Πώς θά μάθω ;
Χίλιοι’ ναι τρόποι.
"Οταν παιδέψεις τό μυαλό θά βρεις. 
Δέν είναι μυστικό πού άργεϊ 
χωρίς νά βγή στόν ήλιο.
Τό θηλυκό μυαλό γεννά 
τρόπους καί μέθοδες.
Σήμερα, άνήμερα, σκοτώθηκε 
στό δίχτυ τοΰ λουτρού ό πατέρας. 
’Απ’ τό πρωί πετάχτηκε ή μητέρα 
καί σάμπως νά γυρεύει κάτι φοβερό 
γυρίζει μές τά δώματα καί ψάχνει 
καί ψαχουλεύει τίς γωνιές. .. 
τρέμει νά δει τόν κόσμο μές τά μάτια, 
άπάντηση δέ δίνει, κάτι μουρμουρά 
ποΰναι θαρρείς άχός λαχανιασμένης 
άπό τό φόβο άναπνοής.
"Αν είναι άλήθεια τά όσα λές 
ή μέρα αύτή θά μαρτυρήσει.
Καί τώρα φύγε. Βλέπω νάρχεται. 
Φύγε, γιατί άν σέ βρει μαζί μου έδώ 
θά πει πώς γιά τίς πράξεις της μιλάμε.
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Κ λυτ α ι μ ν.

Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν. 
Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κλνταιμν. 
Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν. 
Ή λ έ κ τ ρ α
Κ λ υ τ α ι μ ν. 
Ή λ έ κ τ ρ α

Είναι καχύποπτη πολύ.
Τούς φταΐστες ή υποψία παιδεύει.

(Φεύγει ό Όρέστης. Ή Ήλέκτρα 
κρύβεται. Μπαίνει ή Κλυταιμνήστρα.)

Γιατί μου στέλλεις τέτοια σκέψη ;
’Επίμονα μέ τριγυρνάς σά δίχτυ 
πού πάει νά μέ τυλίξει νά πνιγώ.
’Εκδίκηση ζητάς ; “(ύ! μείνε μές τούς ίσκιους, 
ίσκιε κακέ! A! vai! τώρα θά σέ βρώ 
καί θά κτυπήσω δυό φορές. Τί ;
Πώς μέ κοιτούν τά μάτια σου ;
Γιατ’ είναι γουρλωμένα ; ΤΙ τά κάρφωσες 
σάν πυρωμένα πάνω μου καρφιά ;
ΤΙ μέ κοιτάς άμίλητος ;
Τούτη ή άμίλητη άπειλή πού κατεβαίνει 
άπό τούς τοίχους, γύρω, άπό παντού 
ψαχουλευτά μέ πλησιάζει!
Τί θές νά δεις στά βάθη τής ψυχής μου ;
Ναί! μάθε το. Δικό σου τό κορμί μου 
τώχες δικό σου μιά φορά.
Μά τήν ψυχή, τή δόλια μου ψυχή ποτέ.
Ποτέ! Τ’ άκους ; Καί χώσου πιά στό χώμα.
Στό μνήμα σου χοές θά φέρω. 
Μά τήν ψυχή μου δέ σού δίνω.

(Φανερώνεται ή Ήλέκτρα).
Σάν τί γυρεύεις, κόρη μου, έδώ πέρα ;
Τόν τρόπο σου φοβήθηκα, 
τό παραμιλητό σου.
Βαρύ φορτίο στό νοϋ σου φέρνεις.
Φοβήθηκα γιά σέ.
Τό παραμιλητό μου τ’ ακόυσες ;
Πολύ τόν άγαποΰσες τόν πατέρα.
Μά άλλη τόν χάρηκε.
Καί ποιά’ ναι τούτη ; Σκοτεινή 
κουβέντα τώρα λέγεις. Καί τί ακόυσες 
τοϋ παραμιλητού μου ;
Ή μάνα γή τόν χάρηκε πού δίνει 
τόν πιό μακάριον ύπνο.
Δέν θέλω νά πεθάνω. Πόνο 
δέ νοιώθω γιά τήν πράξη μου. 
Ποιά πράξη σου, μητέρα ;
Πάντα τό πρέπον έκανα.
Κι’ όμως σέ σύντριψε ό χαμός του.
Καί σέ φοβίζει τούτος ό χαμός.
Άλλοιώς γιατί γυρνάς στά δώματα 
κι’ όλο μ’ αύτόν μιλάς ;
θαρρώ πώς κάτι ξέρεις.
Είμαι γυναίκα καί τό νοιώθω.
Σάν τί ;
Τόν πόνο τής συνεύνου ώς χάσει 
σύζυγο άντρεϊο καί διαλεκτό 
σάν τό δικό σου σύνευνο.

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν. 

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

"(ϋριμη σκέψη δείχνεις.
Δέν είναι κοριτσιού οί συλλογισμοί σου αύτοί. 
Μά πότε κι’ δλας άλλαξες ;
Ήμουνα τέτοια άπό καιρό.
Μά εσένα οί μαύρες σκέψεις σού θολώσαν 
τήν προσοχή καί δέν κοιτούσες γύρω.
“Αν καί μικρή πολλές θαρρώ 
γνώσεις άπόχτησες τού κόσμου. 
“Οχι καί τόσες, νάχω σιγουριά 
καί μιά στρογγύλη άπόφαση νά πάρω. 
Μέ τόν καιρό τή σιγουριά θά νοιώσεις 
φτάνει σέ σίγουρα νά πέσεις χέρια 
πού λογικά όδηγάνε.
Μιλάς γιά γάμους, μάνα ;
’Ακόμα δέν τόν σκέφτηκα τό γάμο.
“Αλλα μιλούν τά χείλη κι’ άλλα 
νογά ή καρδιά κΓ άποζητά.
Γιατί άντρας σάν καί κείνον δέν ύπάρχει, 
μήτε στό σώμα, μήτε στήν ψυχή, νά μοιάζει. 
Πέθανε κι’ όμως μιά βαρειά τριγύρω 
μνήμη δική του ζεϊ κι* άς πέρασαν 
τόσα καί τόσα χρόνια.
Δέν είναι στόμα πού δέν καταράστηκε 
κείνη τή μαύρη μέρα πού τόν έστειλε 
στ’ άνήλιαγα πεδία τοΰ κάτω κόσμου. 
■Ήταν ντυμένος νικητής μές τήν πορφύρα του. 
Ψηλά’ χε τό κεφάλι στό ΰψιστο 
τής περηφάνειας σκαλοπάτι.
Λησμόνησε Θεούς κι’ άνθρώπους. 
Κι’ ή Δίκη τότε δίκασε καί πάει 
έτούτος στά σκοτάδια τού θανάτου.
Μιλάς σάν ξένη κι’ όχι ώς όμοκρέβατή του. 
Κι* έσύ θαρρώ στήν περηφάνεια του διπλή 
θάπρεπε νάχεις περηφάνεια.
Δέν πρέπει μιά στιγμή νά λησμονάμε 
πώς είμαστε θνητοί καί πώς οί θεοί 
τήν περηφάνεια τιμωρούν.
Μητέρα, τόν κατηγορείς ;
Λέω μιά άλήθεια. Τίποτε άλλο.
Μόνο πώς τούτος πάντοτε ζητούσε 
νάναι πιό πάνω άπό τό μέτριο.
Ήταν φιλόδοξος. Μά ό άντρας όταν έχει 
μυαλό καί δύναμη, γιατί νά σέρνεται 
σάν τούς κοινούς θνητούς ;
ΚΓ ή σύνευνός του καρτερούσε δέκα χρόνια 
άνάμεσα σέ τρικυμίες καί σέ κινδύνους.
“Ητανε δίπλα σου άξιοι, πού λαμπρά 
βοηθήσανε στό κάθε σου έργο.
“(ύ νάσβυνε μέ μιας τό παρελθόν!
νά μή γυρνάς άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο 
νά σκούζεις, νά γυρεύεις, 
όλα νά φταίνε, πράγματα κΓ άνθρώποι ...
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Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ υ.

Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ V.
Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ήλεκτρα

Κ λυτ α ι μ V. 
Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

Κλυτ α ι μ V.

Ήλεκτρα

Είναι καιρός άλλου νά δώσεις τίς ευθύνες. 
Ή στιβαρή παλάμη τοΰ άδελφοϋ 
θά πάρει τήν άρχή νά δώσει δικαιοσύνη 
σ' έχθρούς καί φίλους.
Δικαιοσύνη ; Μιά λεξούλα κΓ όμως 
βάρος πολύ κρατά.
Δίκιο θαρρώ πώς έχεις. Ποιός μπορεί 
άπ’ τό μαγνάδι της τό μαύρο νά ξεφύγει ; 
Χύνει τόν κρύο Ιδρώτα στόν άδικητή 
κι’ άν είναι βασιλιάς ή ταπεινός ή 
λεύτερος ή δούλος, άντρας ή γυναίκα.
Κι’ ύστερα άρχίζει ή άγρύπνια, ή τύψη, 
τ’ όνειρο τό φριχτό, ό βραχνάς κι’ οί οπτασίες. 
Πού ξέρεις τέτοια έσύ ;
Ζητάνε εκδίκηση οί νεκροί! Δέν είναι ; 
Σηκώνονται άπ’ τό μνήμα καί ζητάνε, 
γουρλώνουν μάτια, ορθώνουν χέρια, 
ζητούν, ζητούν, ζητούν.....
"Α!
Ξυπνάνε τά σκυλλιά τών τύψεων οί νεκροί, 
ζητάει μιά εκδίκηση τό κόκκινο αίμα, 
στράφτουν τά μάτια, γέλια κόκκινα, 
γέλια πνιχτά παντού χυμάνε, 
τρέμουν οί τοίχοι, σειούνται οί πέτρες, 
τρελλαίνονται τά λογικά.
Φριχτό. Σταμάτησε επί τέλους.
Μά έσύ, μητέρα, κάτασπρη συνείδηση έχεις. 
Γιατί τρομάζεις ; Ποιός μπορεί 
γιά σένα τ’ άδικο νά πεϊ ;
Τί κολασμένη ξεσκεπάζεις σκέψη ;
"Οτι είσαι ή μάνα μου ή άθώα τό ξέρω. 
Πάντα μοϋ φεύγει τό βαθύ 
τής σκέψης σου τό νόημα.
Δέν τό νομίζω όρθό άπ’ τή μάνα μου 
τή σκέψη μου νά κρύβω.
Κι’ όμως είν’ μέσα σου ένα κάτι, 
πού δέν τό άναγνωρίζω γιά δικό μου. 
Ναί κάτι άπ’ τόν πατέρα μου έχω. 
ΚΓ ομολογώ πώς θάθελα πολύ 
νά μέ γεννούσες άντρα, νά τοΰ μοιάσω. 
Μπορεί ή γυναίκα σάν τόν άντρα 
άν έχει μέσα της καρδιά πολλά νά κάμει. 
Μά κάτι σκοτεινό μοϋ κρύβει ό λόγος σου. 
Τά μάτια σου σάν κάτι μολογάνε.
ΚΓ όμως δέν έχουν τόλμη νά τό ποΰν. 
"Οτι τριγύρω μου τούς δόλους πλέκουν 
καί σκευωρούν τό ξέρω.
Αύταρχική κΓ όλο ύποψίες 
τής έξουσίας ή δύναμη σέ κάνει.
Τό μέλλον θά τό δείξη. '(ύστόσο 
νά έτοιμαστής νά φύγης άπ’ τήν πόλη. 
Τί μές στό νοϋ σου κλώθεις ;

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.
Ή λ έ κ τ ρ σ

Κ λ υ τ α ι μ V.

Είμαστε σύμφωνοι κΓ εγώ κΓ ό Όρέστης.
Φιλύποπτη είσαι καί σηκώνεις 
μές τά παλάτια κίνδυνους πολλούς. 
"Ολο στό μνήμα τού πατέρα σου σέ βλέπουν. 
Σάν κάτι νά μιλάς μέ τούς νεκρούς.
Θαρρούσα τόν πατέρα μου άγαποΰσες.
Ή τό θαρρείς πώς άξια του δέν είμαι ;
ΚΓ άλλων ό χάρος τό γονιό έχει πάρει.
"Αλλες χρονιές δέν είχες τόση ζέση 
νά τόν τιμάς.
Νά σ’ Ιλαφρώσω θέλω.
Γιατί θαρρείς πώς νιώθω βάρος 
τούς άξιους νά τιμώ νεκρούς ;
Μέ πρόσταξε ό πατέρας.
Αύτός σέ πρόσταξε ;
ΤΗρθε στόν ύπνο καί μέ πρόσταξε.
Τρελλάθηκες ;
Νύχτες πολλές. Μά εψές μέ πρόσταξε 
μέ τό αύστηρό του μάτι.
Τί σοΰ είπε ; Μίλα πιά!
Ήταν φρικτό, μητέρα.
Κάλλιο νά τό σιωπήσω.
Ψέμματα λές. ’Αλλιώς θέ νά μιλούσες, 
νά μάθω πώς ; τί ; ποΰ ;
Τό στόμα του έσταζε αίμα.
"Α!
Μητέρα!
Μή μέ ζυγώνεις. Μοίρα σάν κΓ αύτοΰ 
καί σένα τότε σέ προσμένει.
Είναι, λοιπόν, άλήθεια ;
Τί πράμα ; Τί έννοεϊς ; Τί σοΰ είπε 
πού νά γεννά τίς μαύρες ύποψίες ; 
Τόσο βαρύ' ναι τούτο τό κεφάλι.........  
Τόν άγαποΰσα. Καί τό γυρισμό του καρτερούσα. 
Καί γύρισε, έρωτα μελαχροινό 
άπ’ τήν Τροία του, τήν Κασσάνδρα.
Μεθοκοπούσε κΓ ούτε πιά κοιτούσε 
εμένα πού μαράζωνα πασκίζοντας 
νά διαφεντεύω αύτή τήν πολιτεία 
χρόνια πολλά.
Καί μιά νυχτιά.....
Καί μιά νυχτιά.....
’Απ’ τό μεθύσι κάτω πέφτει καί χτυπά 
στήν αίχμηρή τήν πέτρα καί πεθαίνει.
Μά τέτοιο θάνατο είχε ;
Τέτοιο.
Γιατί τήν Ιστορίαν άπόκρυψες ;
Θάξεραν τότε πώς ήρθεν ό χαμός του.
Τέτοιος χαμένος κΓ άδοξος χαμός 
δέν ταίριαζε σέ νικητή.
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Ήλεκτρα 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλεκτρα 
Κ λ υ τ α ι μ υ.

Ήλεκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλεκτρα 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ό ρ έ σ τ η s 
Κλυται μ ν.

Ό ρ έ σ τ η ς

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης 
Κ λ υ τ α ι μ ν. 
Όρέστης: 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης

Γιά χάρη τών παιδιών μου απόκρυφα 
τόν άδοξο χαμό καί ξήγησα 
πώς τής καρδιάς άρρώστεια τόν ξαπόστειλε 
στοΰ κάτω κόσμου τά λειβάδια.
Ti μέ κοιτάς μέ τέτοιο τρόπο, 
μέ μιά ματιά όχεντρας ;
Ή όμολογία σου μέ πληγώνει.
Μιά παλακίδα του έτρεχε ξοπίσω.
Τοΰ ξέφυγε άπ’ τό έρωτοβόσκητο κρεβάτι. 
Τόν συνεπήρε ή τρέλλα, τό μεθύσι.
Είναι φριχτό.......
Τάθελες τάμαθες. Καί τώρα πιά γκρεμίσου 
μακρυά άπ’ τά μάτια μου, γιατί 
κάτι δικό του άπ’ τήν άνάσα σου ξεχύνεται. 
Μέ σκότωσες διπλά. Γιατί δέν έχω 
τή δύναμη μιά ώραία είκόνα, τήν είκόνα του, 
έτσι μέ μιάς νά τήν ξεσκίσω.
Κρύψου στά σκότη, χάσου.
Τιμή δέν είναι νάσαι τέτοιου άνθρώπου 
βλαστάρι έσύ περήφανο.
ΚΓ αν ταϋτα μάθει ό Όρέστης ;
Κρύψε γιά χάρη του τό μυστικό.
Θά σέ συντρίψει όπως καί μένα πρίν. 
Φύγε άπ’ έδώ. (Φεύγει ή Ήλέκτρα). 
Γυρνάω στά δώματα.
Σάν τί γυρεύω ; Ό πόνος πώς θά βρει 
μιά στάλα άνάσα νά ήσυχάσει ; 
(Μπαίνοντας). Μά τί γυρεύεις, μάνα ; 
Όρέστη, Όρέστη μου ήρθες γιά νά δεις 
ή πονεμένη μάνα σου τί πάσχει 
άπό τά λόγια τής Ήλέκτρας ;
Σάμπως νά μή τή γέννησα καί νάμουνα 
ξένη γυναίκα μές τό σπίτι.
Παρακαλώ σε, Όρέστη, στείλε την μακρυά 
στήν ήρεμία τής έξοχής.
Στά δώματα τούτα ώς φόβητρο 
προβάλλει καί γυρίζει.........
Θά γίνει τό πού θέλησες.
Εύχαριστώ, παιδί μου. Τώρα σοϋ άπαντώ 
στήν πρώτη έρώτησή σου.
Γυρεύω κάτι πώχασα.
Kai στό παλάτι δέν μπορεί κανείς 
τό πούχασες νά βρει ;
Κανείς. Γιατί τό πούχασα δέν ξέρω.
Τό τί γυρεύω, τί ζητώ!
Παράξενα μιλάς.
Γι’ αύτόν πού ξέρει δέ μιλώ παράξενα.
Γιά ποιο μιλάς ;
Θά σοϋ ξηγήσει ή Ήλέκτρα &ν τήν ρωτήσεις. 
Μά κΓ άν τό ξέρεις ποιά' ναι ή ώφέλεια ;
Νά ξέρω νά προστατευθώ.

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης 
Κ λ υ τ α ι μ ν. 
Όρέστης

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης

Ήλέκτρα 
Όρέστης 
Ήλέκτρα 
Όρέστης 
Ήλέκτρα

Όρέστης 
Ήλέκτρα

Όρέστης:

Ήλέκτρα

Όρέστης
Ήλέκτρα

Σωστά μιλάς. Άλλοιώς θά πάθεις 
τά πώπαθεν ή Ήλέκτρα.
Σοϋ μίλησε τούς φόβους της ;
Όλα μοΰ ταπε. Τάχα έσένα τά ίδια 
δέν είπε σπέρνοντας διχόνοια μές τό σπίτι ; 
Είναι τρελλό τό δόλιο μου παιδί.
Είναι στιγμές πού λυώνω άπό τήν πίκρα της.
Ό συκοφάντης πρέπει νά ύποφέρει 
τής τιμωρίας τό βάρος.
Είν’ άδερφή σου. Ή έξοχή μπορεί 
τή σωφροσύνη στό μυαλό της νά χαρίση.
Γιά νά μιλά τήν άτι μία πού σκάρωσε ;
Κρύψε την. Νέες ντροπές στοιβάζει.
ΚΓ έγώ πού πίστεψα, μητέρα! Δέξου 
τήν ταπεινή μου τήν μετάνοια.
Όρέστη! Διώξε πιά τή μαύρη σκέψη.
Ή μαύρη σκέψη πιότερο σκοτώνει 
κΓ άπό τή μαύρη πράξη.

(’Ανοίγει τήν πόρτα).
’Εσύ ; παραφυλάεις στις πόρτες, κρυφακούεις ; 
Πίκρα τά σπίτια γέμισες.
Όρέστη. Δείξε τήν πυγμή σου. (Φεύγει).
Στήν ξενητιά θά ρίξω τό κορμί σου, 
μακρυά στούς βάρβαρους, νά πάψεις πιά 
μέ καταχθόνιες Ιστορίες νά πλημμυρίζεις 
τό γαλανό ούρανό τοΰ τόπου μας.
Ή πρώτη πράξη : ό φόνος τού πατέρα.
Σιωπή! Τή γλώσσα κράτα άλλοιώς.......
Δεύτερη πράξη : τής Ήλέκτρας ή έξορία.
Ποτέ νά μή γυρίσεις.
Τό τέλος ; Φόνος πίσω άπό τό φόνο, 
κΓ άλλα κακά στά τόσα πού περάσαν. 
Αύτό θά πάψει πιά νά σέ σκοτίζει.
Τέτοια ψυχή κακούργα σάν τής μάνας 
τό φώς νά χαίρεται δέν πρέπει.
Στόν ίσκιο τοϋ πατέρα όρκίστηκα 
νά έκδικηθώ τόν θάνατό του.
Λόγια βαριά καί στά στερνά σου ξεστομίζεις.
Τήν τιμωρία δέ νοιώθεις κΓ δλας ;
Σέ ποιό γκρεμό ή κακία σου μ’ δδηγοϋσε!
Γιατί στόν τρόπο τόν πανούργο της σκλαβώθηκες 
κΓ δ,τι σκεφτεϊς σ’ αύτή ξομολογιέσαι.
Kai τούτη μέ καμώματα γυναικεία παρασέρνει σε 
κΓ ή άρετή σου πάει τ’ άγέρα.
‘(ύστόσο πρόσμενε λιγάκι καί θά δεις.
Ή πάσα άλήθεια θά φανερωθεί 
κΓ ας ξέρει έκείνη νά φυλάγεται.
Μ à έσύ πρό όλίγου πρώτη.......
Τό πίστεψα ; Καμώθηκα καμώματα 
γυναικεία σάν τής μάνας μου.
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Ήλέκτρα
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Ήλέκτρα
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Ήλέκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ήλέκτρα 
Ό ρ έ σ τ η ς 
Ήλέκτρα 
Ό ρ έ σ τ η ς

Μάνα ή άδερφή ; Ποιανής τό λόγο νά πιστέψω ; 
Τρέμει μέσ’ τό κεφάλι τό μυαλό μου.
"Οποιος μιά στάλα νοϋ κατέχει 

θά ξέρει πώς βαθιά μές τό σκοτάδι 
ό εγκληματίας τήν πράξη του άποκρύβει. 
Ν’ άφήνουμε τά λόγια πιά! Τά παραχόρτασα. 
’Απόδειξη ζητώ. Σέ λίγο. Άλλοιώς σάν πρέπει 
βαριά τήν τιμωρία θά ρίξω άπάνω σου.
Γιατί άν πιστέψω σ’ δ,τι λέγεις 
θά πρέπει μάνα νά σκοτώσω. Καί τόν Αϊγισθο. 
Κι’ άκόμα τήν άγάπη μου νά ρίξω 
στους πέντε δρόμους όρφανή.
Είν’ εύκολο μέ λόγια άπατηλά 
νά βρίσκεις τρόπο γιά νά κρύψεις 
τή τόση σου δειλία. Θά πεις : άνθρώπινο. 
Σωστά. Μά νά ζητάς μέ μιας τίς άποδείξεις 
όταν ή πράξη σου κι’ ό λόγος μοϋ κατέστρεψαν 
τήν εύκαιρίαν νά βρω τίς άποδείξεις, 
δείχνουν άψιθυμία πολλή, πού δέν ταιριάζει 
σέ σώφρονα.
Μά ποιά άλλη άπόδειξη ζητάς ;
Μόνο πού σ’ έπεισε τήν άδερφή σου νά σκοτώσεις 
άπόδειξη δέν είναι κάποιου φόβου της ;
Ποιός τό κακό δέ σκέφτεται γι’ αυτούς 
πού τό κακό έτοιμάζουν ;
’Εξόν άπό τή μάνα.
Μά έσύ τήν καλοπέραση ζητάς, 
γιατί είναι τούτη πάνω άπ’ τό καθήκον. 
Κι* εύκολη τόσο σάν παιγνίδι παιδικό. 
Θάθελα νάμουν άντρας. Θάβρισκα 
τόν τρόπο νά τήν κάνω νά μιλήσει.
Είμαι γυναίκα ; 'ΰύστόσο θά τήν κάνω 
μονάχη τό κακό νά μολογήσει.
Θά περιμένω. Δρόμο σωτηρίας 
άξίζει νά σού δώσω τί ύποφέρεις 
κι’ άς μάς κακολογάς.
Άσε, λοιπόν τά λόγια. Τά έργα.
Τά έργα γιά μένα. Τούτο έπιθυμώ.
Μείνε, άδερφέ μου έσύ, στά λόγια.
Αύριο Θά πάρω τοΰ πατέρα τήν πορφύρα.
Ναί! Όρέστη. ’Αφού μονάχη έγώ φροντίζω 
τήν πατρική ν’ άναστυλώσω φήμη καί τιμή, 
σ’ έμένα άνήκει τοΰ πατέρα ό Θρόνος. 
Παραλογίζεσαι, Θαρρώ.
Καί τό σπαθί του άκόμα νά ζωστώ. 
Κι’ άν είναι νά πεθάνω πολεμώντας 
γιά τήν τιμήν, τιμή μου νά πεθάνω. 
Είναι φριχτό νά σέ παιδεύει ή τρέλλα.
Κάλλιο μιά τρέλλα παρά ή δειλία.
Βαρέθηκα. Καιρό δέν έχω πιά.
Είχες καιρό γιά νά μέ διαπεμπέψεις.
"Εχω γιά σέ φριχτότερα μές τό μυαλό μου.

Ήλέκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ήλέκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα 
Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Λευκοθέα 
Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Λευκοθέα

Ό ρ έ σ τ η ς

Θά τρελλαινόσουν άπ’ τόν τρόμο άν ακόυες 
τί κλώθω έγώ μές τό μυαλό μου.
Τί σκέφτεσαι χειρότερα νά κάμεις ;
Πίσω νά φέρω τούς νεκρούς καί νά μιλήσουν.

(Γελά καί φεύγει).
Τό δύστυχο μυαλό κακά στοιβάζει 
γι’ αύτή καί γιά όσους γύρω τήν άκοΰνε. 
Τάχα γνωρίζει ή Λευκοθέα τί τριγυρίζει 
τά σπίτια φοβερό κακό ;
(Μπαίνοντας). Συλλογισμένο σέ κοιτάζω, Όρέστη, 
σέ μαύρη συλλογή πλεγμένο.
Συνηθισμένες σκέψεις σέ όσους λάχει 
τής πολιτείας εύθύνη.
Κι’ όμως τό μάτι μου άλλο ξεχωρίζει.
Τάχατε ζήλεια σέ παιδεύει ;
Τά στήθια έμένα ; Όρέστη, πόσο 
γιά μένα σκέφτεσαι πειραχτικά! 
’Εμπιστοσύνη πλημμυρίζει τήν ψυχή μου. 
Μιά δοκιμή σέ πείθει ή τάχα 
ή θηλυκή ψυχή σου τό μαντεύει ;
Γιά τόν πατέρα καλοπροαίρετα έχεις 
σκεφτεϊ καί δέχτηκες στά σπίτια 
τά γονικά σου δίπλα μας νά ζεϊ.
Γι’ αύτό ;
Τί θές νά πεις μέ τούτη τήν κοφτή, 
κάπως πειρακτική σου έρώτηση ;
Θάθελα νά ρωτήσω άν μίλησες γι’ αύτό μαζί του 
κι’ άν δέχτηκε χαρμόσυνα τό λόγο μου.
Πήγε στό μνήμα τοΰ πατέρα σου 
χοές νά χύσει.
'Όλοι στό μνήμα τοΰ πατέρα ;
Τί θές νά πεις ;
"Α! ξέχασα πώς σήμερα είν’ ή μέρα 
πού χάθηκε ό πατέρας.
Κοίτα κι’ ετοίμαζα τούς γάμους μας 
άντί στό μνήμα του νά κλάψω.
Γιά τίς χαρές τών άπογόνων τους 
χαίρουν διπλά οί νεκροί.
Χαίρουν ; Γιατί νά μή λυπούνται, 
νά μή ζητάνε έκδίκηση ; Μήν τάχα 
τών φόνων γίνονται οδηγοί ;
Τά λόγια σου δέ νοιώθω. Σκοτεινά 
μοϋ φαίνονται καί φοβερά.
Κάλλιο ποτέ νά μήν τά καταλάβεις.
Γιατί χλωμιάζεις, Λευκοθέα ;
Κάτι μοϋ κρύβεις φοβερό.
Τάχα δέν είμαι άντάξια σου νά νοιώθω 
τήν πίκρα σου καί νά τήν έλαφρώνω ; 
Τί μοϋ άποκρύβεις ;
Γιατί μέ μιας μέ πίστεψες.....
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Λευκοθέα 
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Λευκοθέα

Μήν τάχατε θά μέ φροντίζεις 
όπως ή μάνα τόν πατέρα μου ; 
Πολύ μέ πλήγωσαν τά λόγια σου. 
Σ’ έκλιπαρώ συγχώριο νά μου δώσεις. 
Τρέξε, λοιπόν, νά βρεις τόν Αϊγισθο 
έγώ νά τοϋ άναγγείλω κάθε ευχάριστο. 
Μέτρα τίς λέξεις σου, γιατί 
μιά άστοχη λέξη θάνατο θά φέρει. 
Άπ’ τή χαρά σου νά πεθάνεις είναι 
δώρο Θεού.
Μά άν είναι άπ’ τό πελέκυ νά πεθάνεις 
κατάρα.
"θύστε κΓ εσύ μισας θανάσιμα 
τό δόλιο μου πατέρα ;
Βλέπω πώς ξέρεις νά σκαλίζεις 
μές τήν ψυχή καί νά μαθαίνεις. 
Λοιπόν βαθιά μου κι’ άλλο βλέπεις ; 
Χρωστώ μιά σκέψη μου στό Δία. 
Ποιά τολμηρή σοϋ μπήκε ίδέα ; 
’Εμένα σκότωσε αν τό πεθυμάς. 
Μά τόν πατέρα μου όχι.
Μήν κακοβάζεις στό μυαλό σου. 
Σά μυγδαλιά π’ ανθίζει τό χειμώνα 
κοιτάζω τή λευκή μορφή σου. 
‘θύστόσο καθαρή σέ βλέπω σά τό χιόνι. 
Ποιο μίσησες έσύ καί ποιος μπορεί 
έσένα τάχα νά μισήσει ;
Μισώ τό μίσος πού μαραίνει 
καί καταστρέφει τούς θνητούς. 
Είμαι κακός κι’ ώστόσο μ’ έχεις πλάσει 
μέ τόν άθώο σου λόγο μαλακό. 
Τρέξε καί πές στόν Αϊγισθο 
πώς φέρνει ή άγάπη άνάσταση, 
τό μίσος καταδίκη.
Τά ξέρει αύτά. Πολλές φορές 
τέτοια μου λέγει τίς νυχτιές 
πού ή άγωνία τόν πνίγει. 
Τότε δέν είναι δυσκολία νά τόν καλέσεις. 
Πήγαινε τώρα. Βιάσου.
Σά νά μέ διώχνεις.
’Απλά σέ σπρώχνω, 
γοργή νά μοΰ τό φέρεις. 
Τ’ άλλα, τά πράγματα θά δείξουν, 
‘θΰστόσο βιάσου. Κάτι έδώ προσμένω. 
Μηνύματα γιά πόλεμο φριχτό ;
Δέν ξέρω. Μόνο οί σκιές τοΰ κάτω κόσμου 
άλήθεια νά μοϋ πουν μπορούν, (φεύγει). 
Βαριά τά λόγια. Κι’ ή ψυχή του 
σά νάχει πίκρα περισσή.
Άς τόν συνδράμουνε οί Θεοί κΓ άς τόν κρατάνε 
στόν ίσιο δρόμο άφοϋ ’ναι 
τής πολιτείας ό μέγας στύλος. (Φεύγει).

Φωνή Κ λ υ τ. 
Ό ρ έ σ τ η ς 
Φωνή Κ λ υ τ.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
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Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α
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Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Βοήθεια. Άναστηθήκαν οί νεκροί.
(Όρμά). Κάποιος φωνάζει. ΤΙ νά τρέχει ;
Βοήθεια. Δέν είναι έδώ 
τοϋ παλατιού οί άνθρώποι ;
Τό δράμα ξαναρχίζει. (Φεύγει πίσω άπό κουρτίνα).
(Μπαίνει καί τήν άκολουθεί ή Ήλέκτρα 

ντυμένη μέ προσωπίδα ώς Άγαμέμνονας).
Παντού μέ κυνηγάς ; Δέν είναι 
στιγμή γιά μένα πιά ήσυχη ; 
Μήν είναι του μυαλού όπτασία ; 
"Οχι. Κινεί τό χέρι. ΤΙ μοϋ δείχνεις ; 
Τι θές ; Βαρέθηκες τόν κάτω κόσμο ; 
Στό χώμα, σ’ έξορκίζω νά γυρίσεις. 
Δέν θές ; Μά τότε πού ναι τό πελέκυ ; 
Γιά δεύτερη φορά μέ τό ίδιο σίδερο 
στόν κάτω κόσμο θά σέ στείλω.

(Πιάνει άπό τήν εστία τό πελέκυ).
Φύγε, λοιπόν. Κρατώ τό πού σέ σκότωσε 
τήν τελευταία φορά. Μήν προχωρείς. 
Τήν τέχνη ξέρω νά σκοτώνω 
μέ χέρι πού δέν ξέρει νά φοβάται.
(Βγάζει τήν προσωπίδα). 
’Εγώ ’μαι, σκύλλα μάνα. 
Τώρα πού τά μολόγησες μπορώ 
χωρίς άμφιβολία νά θέλω τόν χαμό σου. 
Έσύ ’σαι ; Τότε γιά τή φρίκη, 
πού μοϋ προξένησες, θά πρέπει 
μέ τοϋτο τό πελέκυ νά σέ σβύσω.
Έκεϊ πού χτύπησες καί τόν πατέρα ;
Κι’ έσέ τό στόμα σάν κι’ αύτοϋ 
γιά πάντα θά σιγήσει.
Τ’ ομολογείς ;
Γιά περηφάνεια τούτο τό θαρρώ. 
Άθλος κοινός δέν είναι.
Γέννημα μαύρο τής νυχτιάς 
γεμάτο φρίκη, σέ θωρώ. 
Είναι τά λόγια φτώχια καί φοβάμαι 
τούς δισταγμούς.
Στό πρώτο σου κακούργημα θά βάλεις 
δεύτερο έμέ ; Δέν τρέμεις τόν Όρέστη ; 
Είναι έτοιμος τή ξήγησή μου 
μέ λόγια μαλακά ν’ άποδεχτεϊ.
Τή δεύτερή σου κόρη ρίχνεις 
άπόνετα σ’ άγύριστο χαμό ; 
θαρρείς τό μυστικό σου θά κρατήσουν 
οί γύρω τοίχοι ;
Δέν είναι μυστικό πού μένει 
γιά πάντα μυστικό. 
Είναι ψυχροί κΓ άπόνέτοι 
γύρω-τριγύρω οί τοίχοι καί κρατάνε 
φιλάργυρα τά μυστικά.
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Όρέστης
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Κι’ όμως μιά μέρα μόνη σον θά μολογήσεις. 
Μπροστά στόν κόσμο θά ξηγήσεις πώς 
ό ρήγας Άγαμέμνουας σκοτώθηκε.
Δέ θάναι τότε λύπηση στά στήθια κανενός.
Καί μήτε ό "Αδης θά δεχτεί 
μάνα καί σύνευνη κακούργισσα. 
Τώρα δέ θέλω νά πεθάνω.
Μά πρέπει. Μ’ ένα θάνατο 
τόν άλλο θάνατο ξεπλένεις. 
Ή πείρα σου τό λέει ;
Τό Δίκιο.
Θεών ή ανθρώπων Δίκιο ;
Τό Δίκιο καί τών δυό.
”Ε τότε δέξου τό δικό μου Δίκιο.

(Υψώνει τό πελέκυ. Τό άρπάζει ό Όρέστης).
Τό Δίκιο καί τών δυό, μητέρα.
Τούτο κΓ οί δυό σέ λίγο θά τό δείτε.
’Εσύ ’σαι, Όρέστη μου ; "Εφτασες στήν ώρα. 
’Αλήθεια : Τότε συμφωνάμε.
Νά δεϊς μέ τά πικρόχολά της λόγια 
πού μέ κατάντησε, πού ν’ άπειλώ 
μέ τό πελέκυ.
Δέν απειλείς, μητέρα μου, αν μπορεί 
μητέρα νά σέ κράζω. Κι’ δλας 
τήν απειλή σου βάζεις μές τήν πράξη. 
Άκοΰς Όρέστη, τί πικρόχολα 
τήν κατηγορία μελετά ;
Κι’ ακούω καί βλέπω, 
καί μέ τά μάτια καί μέ τήν ψυχή. 
Κι’ έτσι έπιτρέπεις νά μέ βρίζουν : 
Τί περιμένεις πιά ;
Ναί! περιμένω...
Δέ νοιώθω μές τό λόγο σου 
τό σεβασμό γιά σένα.
’Αλλοίμονο.
Τί ;
Ναί. Περιμένω πού θά φτάσει!
Δέν έχει ή αναίδεια όρια.
Μονάχος σου τό βλέπεις.
Τί τρομερό ’ναι νδσαι γυιός τέτοιου γονιού.
Τί λές, Όρέστη ; Δέν τό νοιώθω 
τό βάθος τού τί λέγεις. Μά άν ετούτη 
μοϋ άφησε λίγη σκέψη, πού νά νοιώθω, 
βαρύς ό λόγος σου γιά σένα.
Τούτα τ’ αύτιά μου μοναχά τους 
τ’ ακόυσαν δλα.
Τά συγχισμένα λόγια μιας γυναίκας 
πού τόσο ύπόφερε άπό θανάτους ; 
Λόγια άπό φρίκη πού τό φάντασμα 
στις ίνες καί τά κόκκαλά μου χύνει ;

Όρέστης

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης

Ήλέκτρα

Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης

Κ λ υ τ α ι μ ν. 
Όρέστης 
Κ λ υ τ α ι μ ν.

Όρέστης

Θυμούς άπό μιά μάνα πού τή τυραννά 
ό ίδιος ό βλαστός της μέ ύποψίες 
καί λόγους σάν μολύβι βαρετούς ; 
Τούτα ’ναι μαρτυρίες γιά καταδίκη ; 
Τ’ άκουσα μόνος. Ρίξε πιά τήν προσωπίδα. 
Μάνα δέν είσαι. (Μικρή σιωπή).
"Οταν άκούσεις καθετί, καλύτερα θά ξέρεις 
τό δίκιο πού νά δώσεις.
Μήν τήν άκοΰς, Όρέστη, πιά. 
Ξέρει πολύ τίς γαλιφιές καί ξέρει 
τά γεγονότα νά θολώνει μέ κουβέντες 
κι’ άκόμα ξέρει νά ξυπνάει τόν οίχτο. 
Είναι μαστόρισσα στό καθετί κακό. 
Φοβάσαι μήν τού άλλάξω τήν άπόφαση ; 
”Αν έχω δίκιο, δίκιο νάβρω θέλω.
”Αν άδικο κοντά μας στέκεις καί γροικάς. 
Καί νού καί γλώσσα μοΰ κατέχεις. 
Όρέστη, τ’ άκουσες μού λές.
Μά τί άκουσες ; Μιά τρομερή Ιστορία.... 
Πού δέν άρνήθηκες πώς ήτανε σωστή. 
Μά πούναι ή άπόδειξη ή χρυσή, 
αύτή πού κάνει νά φαντάζει ή άλήθεια ; 
’Αλήθεια δίχα άπόδειξη δέν είν’ άλήθεια. 
‘Απλά μιά τρομερή ιστορία.
Μά τ’ όμολόγησες έσύ. Μάρτυρες τί ζητάς ; 
Τό ξέρεις δά κΓ έσύ πώς είμαι 
μιά παθιασμένη εγώ ψυχή, γεμάτη 
πίκρα καί σκέψεις τρομερές.
Σέ τούτη τήν κατάσταση μπορεί 
τό ξαναμένο μου μυαλό ιστορίες νά πλάθει. 
"Αλλα ν’ άκούσω δέ ζητώ. Μοΰ φτάνουν δσα 
φριχτά τ’ αύτί μου γροίκησε.
Τί καρτεράς ; Τό χρέος σου σέ προστάζει. 
Τήν τιμωρία, Όρέστη, πιά.
Παιδί μου, σ’ έξορκίζω νά μ’ άκούσεις.
Δέν είχα τήν ύγεία στό σώμα καί στό νοΰ. 
Κι’ αύτός χρονιές πολλές μακρυά μου. 
Κι’ δταν στόν τόπο γύρισε δέν ήρθε 
νά μέ κοιτάξει, νά μέ γιάνει.........
Τούς πόθους τοΰ κορμιοΰ μή μοΰ προτάζεις 
τό σφάλμα σου νά κρύψεις.
"Ισως καί τοΰτο θάπρεπε νά πώ.
Πάψε.......
Παντοΰ κί άν ψάξεις, μάρτυρα 
τής ένοχης ζωής μου δέ θά βρεις, γιατί 
άθώα καί τίμια στάθηκα. Μά τοΰτος 
δταν έπέστρεψε άπ’ τήν Τροία κι’ έγώ 
μ’ όλάνοιχτες άγκάλες καρτερούσα 
μήτε μέ κοίταξε καί μήτε λόγον 
επαινετό γιά τήν καλή μου διοίκηση είπε 
κι’ έλυωνα έγώ άπό πόνο κι’ άπό θλίψη 
κι’ άπ’ τήν πολλή του καταφρόνια.
Κι’ έπρεπε νά σκοτώσεις νά εύφρανθείς
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Ήλεκτρα 
Κ λ υ τ α ι μ V.
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Κ λ υ τ α ι μ ν.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ό ρ έ σ τ η ς
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ήλεκτρα
Κ λ υ τ α ι μ V.

κι’ ή καταφρόνια νά σού λείψει ;
Ό λόγος σου προτρέχει. Πρόσμενε 
τήν Ιστορία μου νά τελειώσω.
’Εγώ δέ σκότωσα κανένα!
"Ε τότε ποιός ;
Μήν τήν πιστεύεις, αδερφέ μου.
Ή σκέψη πού βαθιά μου φώλιαζε. 
Αινίγματα δέ δύναμαι νά λύσω, 
μίλα σταράτα σαν πού πρέπει. 
Είχα μισήσει πιά τόν άντρα μου. 
Κι’ ή σκέψη μου βαθιά παρακαλοΰσε 
τόν θάνατό του πιά νά βρει νά λυτρωθώ. 
Τί κρύβει ή κολασμένη σου ψυχή ;
Χάος τοΰ άνθρώπου εϊν’ ή ψυχή. 
Καί πάλαιψα σκληρά μά δέν τήν νίκησα. 
Καί σκότωσες στό τέλος ;
Μονάχα μέ τήν σκέψη σκότωσα. 
“Αν θές, καί μέ τήν πεθυμιά μου σκότωσα, 
‘ίύστόσο ή σκέψη μου τό νίκησε.
Κι’ ήταν έτοϋτος μεθυσμένος ώς τά κόκκαλα, 
βαρύς, μουγγός, γεμάτος θάνατο. 
'Όμως έγώ δέν άγγιξα, δέν άγγιξα.
’Ακόμα παίζεις μές τό ψέμμα σου ;
“Εχω τούς μάρτυρές μου ν’ άποδείξω 
πώς ό,τι λέγω άλήθεια ’ναι σταράτη. 
Οί δούλοι τόν μαζέψανε άπό χάμω. 
Τόν σκότωσες καί κάλεσες τούς δούλους.
Άρνιέμαι. Μά όταν πέθανε ό κακόμοιρος 
τύψη βαρειά μου τυραννάει τά στήθη. 
Δέν έγκλημάτισα. Μά νοιώθω μιά ένοχή, 
γιατ’ είχα εύχή ένοχη γι’ αύτόν καί πιθανό 
ή σκέψη μου θανατερή νά τόν τραβούσε, 
νά του γονάτιζε τις ϊνες του κορμιού, 
νά τοΰ παράλυε φρόνηση καί θέληση....... 
"Υστερα τούτος φάσμα σκοτεινό 
τίς νύχτες τριγυρνοΰσε στό παλάτι κι’ έλαμπαν 
όλο φωτιά τά μάτια του καί μίσος, 
κινούσε μέ άπειλή τά χέρια καί μοΰ τάραζε 
τόν ύπνο τόν ξεκουραστή!
Καί τότε πιά ταράξανε τά φρένα μου. 
Τόν πέλεκυ άρπαζα καί κυνηγοΰσα 
τό μαύρο φάσμα του, τή σκιά του, 
τό μαύρο μου όραμα νά έξαφανίσω. 
’Εγκληματούσα κάθε νύχτα. Γύριζε 
ή ένοχη σκέψη μές’ τό νού μου πιό βαρειά. 
Τούτο ’ναι, γυιέ μου, όλο τό κρίμα μου. 
Παράξενη τού άνθρώπου ’ναι ή ψυχή, 
μυστήριο, χάος άπρόβλεπτο.
Γιά τούτο, γυιέ μου, μή κινήσεις φονικό 
στά μητρικά μου στήθη χέρι.
Δέν είναι μάρτυρες οί σκιές τού κάτω κόσμου. 
Ή τύψη πάντοτε δέν είναι μαρτύριά.
Σκέψου τό στήθος πού σέ βύζαξε,

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ή λ έ κ τ ρ α

Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ήλεκτρα

Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V. 
Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ό ρ έ σ τ η ς 
Κ λ υ τ α ι μ V.

Ή λ έ κ τ ρ α

τά νυχτοξημερώματά μου 
ώσπου νά δώ τό χνούδι, τ άπαλό 
στό μάγουλό σου, γυιέ μου.........  
Γιατί σιωπάς, Ήλέκτρα ;
Τό χρέος σου ξέρεις. Καί τά λόγια δέν γελούν 
αν νοιώθεις τή βαρύτητα τού χρέους.
Στρίγγλα πού σ’ έφερα στόν κόσμο 
μέ τού δικού μου σώματος τόν κίνδυνο.......  
Σκοτώστε με, λοιπόν. ΤΙ καρτεράτε ;
Ποτέ σας δέ θά μάθετε, ποτέ.
Τό ξέρουν οί νεκροί. Καί δέ μιλάνε 
στούς ζωντανούς ποτέ οί νεκροί.
Κι’ όμως μιλούν αν έχει δύναμη ή ψυχή.
Δέν έχει μάρτυρες. Θά γίνεις 
μονάχα μητροχτόνος άπό ύποψία. 
"Ολο τό βίο σου θά συντρίψεις μέ τό χτύπημα 
πού στό κορμί μου τούτο θέ νά δώσεις. 
Μήτε βασίλειο θά γευτείς καί μήτε 
δικό σου σπιτικό θά φτιάξεις.
Τό φάντασμά μου θά σέ κυνηγά 
κι’ όμπρός σου θά στυλώνεται νά σού φωνάζει : 
«κακούργε, μητροχτόνε.»
Πάψε.
Μονάχα ό θάνατος θά σέ λυτρώσει.
Όρέστη, έσύ ’σαι ό βασιλιάς κΓ οφείλεις 
άπόφαση βαρειά νά πάρεις.
“Αν στό δικό σου σπίτι δίκαιο δέ μοιράζεις, 
πώς θ’ άπαιτήσεις άλλοι νά τό πράξουν ; 
Γυναίκα έσύ. Προχώρα.
Πού μέ οδηγείς ;
Στά ματωμένα σου λουτρά, νά έξαγνιστούμε.
Παιδί μου, σκέψου. .. Δέν ύπάρχει 
μετάνοια πιό ύστερα άπ’ τήν πράξη. 
Ή τύψη δέ μπορεί νά συγχωρέσει 
καί μήτε ό παιδεμός.
Προχώρα.
Κοιμήσου είρηνικά.
Γιατί άργησα πολύ τή δίκαιη τιμωρία 
σ’ έσέ νά δώσω ;
’Απάνω ’ναι οί Θεοί. Τά πάντα κανονίζουν.
Μά αν τό θαρρείς πώς θάσαι άμέτοχη 
στήν τύψη τούτη άπ’ τό χαμό μου 
γελιέσαι. ’Απ’ τού δικού μου τού φονιά 
μακάρι θάνατο νά βρεις.
Προχώρα. Δέ φελάνε πιά τά λόγια.
Μά μήτε οί πράξεις πιά φελάνε.
Δέ σώζουν. Ό ένας φόνος άλλο φόνο φέρνει. 
Ή μιά πληρώνει τήν παλιά τήν πράξη. 
Πληθαίνει τό κακό. Κακό....κακό.....
Μικρό ’ναι τό σημερινό κακό..... 
Αύριο θά σέ πνίγει τό κακό. . 
’Εσένα πνίγει τό κακό. Κι’ άκόμα
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έδώ στοϋ τάφου σου τό χείλος 
κακό μονάχα έπικαλεϊσαι.
Κατάρα! Πάντοτε κατάρα νά σέ τρέχει 
κι’ έδώ κι’ άκόμα σάν κατέβεις στις σκιές.
Τοΰτα νά πεις σάν άντικρΰσεις 
τά μάτια έκείνου μές τόν "Αδη. 
Τί καρτεράς Όρέστη ;
Χειρότερά σου όσον αργείς. Δέν ξέρεις 
τί κρύβει ή μαύρη της ψυχή.
ΚΓ άν σέ γελάσει, τούτο θάναι κΓ ό χαμός σου. 
’'Ανθρωπο δέν σκοτώνουν μόνο 
γιά κάποιαν ένοχή του σκέψη.
Τούτο δέν τό ζητά κανένας νόμος.
“Εχω μιά άπόφαση.
Ποιά ;
Λέγε.
Στής φυλακής νά λυώσεις τό σκοτάδι. 
"Ετσι δέ θά λερώσω μ’ αίματα τό χέρι. 
ΚΓ ίσως άκόμα μού δοθεί καιρός νά βρώ 
τίς βέβαιες άποδείξεις.
Φυλάξου, Όρέστη. Στόν ύγρό της τάφο 
άκόμα δύναται δολοπλοκίες νά μελετά. 
Δέν ξέρεις τί μπορείς νά πάθεις.
“Εκρινα.
Στόν τάφο πιά τής φυλακής, μακρυά! 
’Εκεί δέ φτάνει τό καθάριο φώς πού κάθε 
βαρύ σου λογισμό ξεπλένει.
Δέν είναι έκεί τά χρώματα καί άχοί, 
δέν είναι τής ζωής οί τόσες έγνοιες, 
όλα πού σού θαμπώνουν κάθε άμαρτωλή σου σκέψη. 
Καί νάναι έκείνου τ’ όραμα τριγύρω 
νύχτα καί μέρα μέ τά μάτια πεταχτά 
νά μού ζητάνε τήν ψυχή μου.
“Αλλη δέ βλέπω λύση, 
πού νά συμφέρει σέ όλους. 
Καί νά προσμένω έκεί τή σωτηρία 
φερμένη άπό τό θάνατο ; 
Αύτό δέν είναι δικαιοσύνη.
Τά λόγια φτάνουν.
Μά κείνος μ’ ένα χτύπημα μεμιάς 
έχάθηκε χωρίς νά νοιώσει πόνο.
ΚΓ έγώ κάθε στιγμή νά ζώ καί νά πεθαίνω ;
Αύτό μέ πρόσταξε ή συνείδησή μου. 
Τή φρόνηση έχτιμώ.
“Οχι! Τό γρήγορο διαλέγω θάνατο. 
“Αλλαξε γνώμη, Όρέστη.
Στής φυλακής τόν τάφο.
Λοιπόν τόν σκότωσα. Σού δίνω μαρτύριά 
μέ τό δικό μου λόγο. Τώρα ξέρεις.
Χτύπα, λοιπόν, γοργά νά λυτρωθώ. 
Ζήτησες τά πουθάπρεπε νά σβήσουν 
παντοτεινά μές τό σκοτάδι.

Ήλεκτρα 
Κ λ υ τ α ι μ ν.
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Μά θάρθει μέρα πού πικρά 
θά κλάψεις γιά όλα τούτα. 
“Αστοχη μάντισσα γιά τούς δικούς σου. 
Αμάρτημα βαρύ τόν μελλοθάνατο 
νά περιπαίζεις. Θαύμαζε άρετή! 
Τή δάφνη ήρώϊσσας θάπρεπε 
κατά τή γνώμη σου νά δώσω 
στ’ άμαρτωλό κορμί σου.
Προχώρα έσύ γυναίκα.
ΚΓ άλλα δεινά σ’ αύτό θά πέσουν τό παλάτι. 
Συθέμελα θά τρανταχτεί.
Μαύρη μου ζωή τά πουθελες παθαίνεις. 
Κανείς άπ’ τών Θεών τό χέρι δέ γλυτώνει. 
Θά χαίρεται ή ψυχή σου, έσέ νεκρέ ...

(Προχωρεί καί φεύγει μέ τόν Όρέστη). 
(Βλέπει τόν Αϊγισθο).
Στήν ώρα φτάνει ό Αίγισθος, σάν τότε 
πού σκότωσαν συντροφικά τό βασιλιά. 
Τό έργο μας κάποιος θεός βοηθά. 
Καλώς μάς ήρθες, Αίγισθε.
Καλώς σάς βρήκα. Μπα! χαρές ; 
Τό ροδαλό σου χρώμα γύρισε. 
Καλές είδήσεις ; Πούναι ό Όρέστης, 
κΓ οί άλλοι.... Ή Λευκοθέα άπ’ έδώ
Πέρασε. ΚΓ είπε θά ξανάρθει.
Γυρνάς άπό τήν έξοχή ;
Πέρα άπ’ τόν τάφο.
Άπό τόν τάφο τού πατέρα ;
Ναί!
Σέ τάφο μού έπιστρέφεις. 
Τό λόγο σου δέ νοιώθω. 
Στή νέκρα τού σπιτιού. 
Παράξενα μιλάς, 
(άπό μέσα). “Αχ! 
Ποιος μίλησε έτσι ; Μά θαρρώ 
τής Κλυταιμνήστρας είναι. .. 
Χτύπα γερά.
Μά τούς θεούς άνησυχώ μέ τούτα.
Ξεχνάς ή μέρα τούτη ποιά είναι ;
Φανέρωσε τή σκέψη σου.
Σάν τέτοια μέρα σφάχτηκε ό πατέρας.
Βαρειά ή άνάμνηση.... φορτίο.
Ζητά ό νεκρός νά ξεπλυθεϊ 
στό αίμα μέ τρόπους όμοιους.
Στάσου. Θυσία ;
Σωστά μαντεύεις.
Καί ποιά ή θυσία ;
Ταύρος κΓ άγελάδα
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Δέ νοιώθω πια τό λόγο σου. 
Πασκίζεις σύγχιση νά φέρεις. 
Καθάρια μίλησα σάν τό νερό πηγής. 
Σήμερα σφάχτηκε ό πατέρας. Πώς μπορούν 
τή μνήμη νά ξεγράψουν τά παιδιά του ; 
Μοίρα κοινή ’ναι ό θάνατος.
Ό τρόπος τοϋ θανάτου μέ φλογίζει. 
Άπό βαρειές ξεγράφτηκεν άρρώστιες. 
Μοίρα κακή τοΰ δόλιου.
’Αλήθεια λές ; Ξεγράφτηκε άπό πάθος μισητό 
τέτοιο πού δέ χωνεύανε τά στήθη 
μήτε τών φίλων, μήτε τών όχτρών.
(Βλέποντας τόν Όρέστη).
Ό Όρέστης θά ξηγήσει.
Τέλειωσε τ’ άξιο σου έργο, Όρέστη ; 
"Ησυχα. Μά δέν τέλειωσα.
Μά τί είναι τοϋτα τά αίματα στά χέρια ;
Γιατί κοιτάς μέ μάτι φλογερό ;
Στό φώς του αίμάτου λούστηκα 
νά βρώ ένα ρόδινον έξαγνισμό. 
Φόνος βαρύς στά δώματα ;
Σωστά μαντεύεις. Μά ή θυσία 
δέν τέλεψε, άρχοντά μου.
Μά ποιά θυσία ; Τοϋ ταύρου . .
Τής μάνας μου.
Θεοί!
Τί τρέμεις ; Στ’ όνειρο είδε ή μάνα.......
Τό φάσμα τοϋ Άγαμέμνονα ;
καί ζήτησε θυσία νά γίνει.......
Ταύρο γερό καί θραφερή δαμάλα.
Λόγια δυσνόητα σέ ώρα ταραγμένη.
Τί τρέμεις σάν τό φύλλο ;
Δέ μάς άφήνει τών νεκρών ή τυραννία.
Βλέπεις κι’ έσύ τό φάσμα τοϋ πατέρα ;
Μέ μάτια λαμπερά ;
‘θύστόσο τέλεψε ή θυσία ;
Πρωί μέ ξύπνησε ή μητέρα.
Φώναξε τάχα πώς θά πρέπει νά έξαγνίσω 
τή μνήμη τοϋ πατέρα μέ θυσία.
Σωστά τό χρέος σου κάνεις.
Κι’ άπ’ τόν έξαγνισμό τοϋ ονείρου τώρα 
ματοβαμένος έρχεσαι ;
Μισό τό χρέος μου έπραξα.
Άλλ’ αίμα τουδωσα ίσως ήσυχάσει 
τοϋ δόλιου μου πατέρα ή ταραχή 
νά πάψει πιά τΙς πόρτες νά χτυπά 
καί νά ζητάει έκδίκηση.
Μά έσύ πώς χλώμιασες καί τρέμεις ;
Ποιος λόγος μου σού ξύπνησε στά στήθη 
μνήμες κακές ;
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Γι’ άστεϊα δέν είναι ή μέρα, 
'θύστε δέ νοιώθεις τί μιλώ ; 
Δίγνωμα λόγια μέ διπλές έξήγησες. 
Ή Κλυταιμνήστρα ποϋ είναι ;
’Αργά τή μνημονεύει ή γλώσσα σου.
Στόν στοχασμό σου όμως γυρνοΰσε.
Κοιμάται. Πώς κοιμάται!
Κοιμάται τέτοιαν ώρα ;
Κουράστηκε άπ’ τόν κάματο 
χρόνων πολλών, βαριών σάν τό μολύβι. 
Πιό δίγνωμα τά λόγια σου. ’Ανάγκη νά τή δώ. 
"Υπνος βαρύς στά βλέφαρά της.
Ποιός δύνεται τόν ίσκιο νά ξυπνήσει ; 
Μέ τή φωνή μου θά ξυπνήση.
Άπό τό μέρος τοϋτο κοίταξε. Κοιμάται.
Ά! Φρίκη (Φεύγει Αϊγισθος καί Όρέστης).
Οί ζωντανοί νικοΰν τούς πεθαμένους. 
"Ισκιος κι’ οί δυό στόν άλλο πιά ίσκιο, 
στόν ίσκιο τοϋ μεγάλου μου πατέρα, 
λόγο θά δώσουν.
(Άπό μέσα).
Κατάρα! Τάχατε οί Θεοί μέ ξεγελούν ;
Κοιμάμαι σ’ όνειρο μέσα σκοτεινό ;
"Α όχι! νεκρή σέ λίμνη αίμάτου κοίτεται.
Τθύ Κλυταιμνήστρα μου γιά μένα μόνε θησαυρέ. 
’Αφού γιά σένα σκότωσε τόν άξιο σύνευνό της. 
(Άπό μέσα).
Κοντά της πιά δέν τρέμω.
Χτύπα στό σβέρκο ή στήν καρδιά. 
Τή Λευκοθέα, τήν κόρη μου λυπήσου. 
Έσύ κανένα δέ λυπήθηκες 
καί μέ πελέκυ σκότωσες έκείνον.
(Άπό μέσα). Θεοί. ..
(Βγαίνει σέ λίγο).
Τό χρέος πρός τόν πατέρα πλήρωσα.
Τό έγκλημα μ’ έγκλημα έξαγνίζεται. 
Καί μένει ή κόρη άγνή στά χέρια μου, 
σ’ αύτά τά μητροχτόνα χέρια.
"Εχεις πιά σώσει τήν τιμή σου. 
Καί κέρδισες άντρίκια αιώνια έχτίμηση, 
τών λογικών άνθρώπων τήν έχτίμηση. 
Κι’ έχασα τήν καρδιά.
’Αδυναμία τής θέλησης νά λές αύτά.
Κι’ όμως έκείνη τώξερε άπό πείρα.
Πώς τώρα θ’ άγκαλιάζω τή γυναίκα μου, 
όταν μ’ αύτά τά χέρια τόν πατέρα της ξερίζωσα! 
Πώς θ’ άγκαλιάζω τά παιδιά μου ; Ποιά νυχτέρια 
ερωτικά θά μέ δεχθούν χωρίς μπροστά μου 
σύννεφο μαύρο νά χορεύει ό φόνος ;
"Ισως μιά μέρα θά είπωθεϊ τό μυστικό.
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Καί τότε τί ματιά γιά μένα θάχει
πού τήν ξεκλήρησα άπ’ τό θάλπος τοΰ γονιού ;
Ζυγώνει. Σιώπα πιά.
"Οχι! Δέν πρέπει αύτή νά μάθει 
τις άνομές μου πράξεις.
Στό νοϋ σου τί σχεδιάζεις ;
Σιώπα. Καί κρύψου πιά άπ’ τά μάτια μου.
Σάν άδερφή θά παραστέκω στό πλευρό σου.
Άν θά κρατάς τή γλώσσα σου.
Μ’ έσπρωχνε πάντα τό καθήκον 
κι’ όχι τής γλώσσας μου ή άδυναμία. 

(κρύβεται πίσω άπό τήν πόρτα).
Τίύ Λευκοθέα, μέ τί ματιά νά σέ κοιτάξω ;
Μέ τή ματιά πού βγαίνει άπ’ τήν ψυχή.
’Αλλά πώς τρέμεις ; Ποιά σκληρή δουλειά, 
λόγος κακός ή φόβος σ’ έχει κάμει....
Βαρύ καθήκον μ’ αίματα. Όρέστη, μίλησε.
Γυρίζω άπό θυσία εξαγνισμού.
Εύχαριστώ. Στόν τόπο της γυρνά ή καρδιά μου. 
’Αλλά γιατί τούς δούλους σου δέν πρόσταξες ;
Τί χάνεις χρόνο έδώ μπροστά μου ματωμένος 
νά στέκεις ; Πήγαινε.
Τά σφάγια, άλήθεια! τί έχουν δείξει ;
Περίφημα όλα. Μή φοβάσαι.
Τά πνεύματα έξευμενίστηκαν.
Γιά σέ φοβάμαι, Όρέστη. ΤΙ μαντάτα ;
Ποιος λόγος σ’ έσπρωξε σ’ αίματηρές θυσίες ; 
“Αν μ’ άγαπάς ξηγήσου.
’Ακάνθινο στεφάνι ή βασιλεία.
’Αόριστα λόγια πιό βαρύ τόν φόβο φέρνουν.
Μίλησε. Δύναμαι κοντά σου 
νά μοιραστώ τήν πίκρα καί τό βάρος. 
2ενητεμοί μονάχα μέ προσμένουν.
Τούτοι τό βάρος μου θά μοιραστούν.
"Αν είναι λόγοι άνάγκης πού σέ σπρώχνουν 
μακρυά άπ’ τό χώμα τούτο, έγώ 
κοντά σου θά σταθώ άκολουθώντας σε 
στής ξενητειάς τό δρόμο.
"θύ Λευκοθέα, μικραίνω εμπρός 
στήν τόση άγάπη σου.
Ή τύχη μ’ έταξε κοντά σου, 
στόν ίσκιο σου.
Τότε μαζί άς τόν πάρουμε τό δρόμο 
τής έρμης ξενιτειας έκεϊ 
πού μήτε μάτι ή φήμη θά μάς ξέρει. 
Μόνο ή άγάπη μας άς είναι πιά ή ζωή.
Όπου προστάξει ή πεθυμιά σου.
Ή ξενητειά παράδεισος μαζί σου, Όρέστη.
Μόνο ή άγάπη δύνεται νά πλάσει 
εύτυχισμένους κόσμους πά στή γή.
Μά νά! Ή Ήλέκτρα. Πού ήσουνα, άδερφή ;
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Σκιάχτρο τού κόσμου, παραμέρισε.
Χωρίζουν πιά οί ζωές μας.
Πολύ μού στοίχισε μιά τέτοια τόλμη. 
Μακρυά άπ’ τά μέρη τούτα πιά.
Λόγο κακό στήν άδερφή σημαίνει 
πώς πάνω της φυτεύεις μαχαιριά. 
’Αλλά ποιά μπήκε άνάμεσά σας όχθρητα 
καί τόσο άψά μιλάς ;
"Αν ήξερες, ή φρίκη θά σέ τρέλλαινε.
Μήτε ζητώ νά μάθω.
Προβάλλω άνάμεσά σας τήν άγάπη μου. 
Παρακαλώ σας νά ήμερέψετε.
ΚΓ όμως νά μάθεις θάπρεπε.
Τή γλώσσα θά σού κόψω.
Γιατί θυμώνεις, άδερφέ ; Μού ζήτησε 
τή χάρη τούτη ό Αίγισθος καί πρέπει 
τό τί μηνά σ’ αύτή νά πώ.
Πού νάναι ; Τόν γυρεύω τώρα.
Τΰύρες τό σκότος κοίταζε μέ κάτι μάτια 
χαμένα πέρα, σά νά κοίταζε 
ίσκιο βαρύ.
Τόν καρτερούσε άπό τόν ίσκιο.
Άν δέν σιωπήσει αύτό τό στόμα, 
μά τούς Θεούς ...
Τήν άπορία γεννάς, Όρέστη, μέ τό φέρσιμό σου. 
Μηνά ό πατέρας κι’ είν’ ντροπή 
τό μήνυμα νά μάθω ;
Πατέρας σου, άδερφός καί σύζυγος.
Άρρωστος είναι. ΚΓ όλομόναχος.
Μονάχο έγώ παιδί του κΓ άντιστύλι του.... 
”Ελα, σού λέω, στό πλάι μου. Οί νεκροί 
στόν ύπνο τους ας μένουν.
ΚΓ ας θάβουν οί νεκροί τούς άλλους των νεκρούς. 
Πολύ σκληρά μιλάς. Θαρρώ άμαρτάνεις.
Μίλησε, Ήλέκτρα. Ό φόβος 
κι ή άπορία κΓ αυτός άνάμεσά σας ό θυμός 
κάτι κακό μού μολογάνε.
ΚΓ έμένα πού μέ άφήνεις ;
Καθήκον μέ καλεϊ ίερό.
Ή άγάπη ’ναι καθήκον τώρα.
Πρώτα τό σέβας τού γονιού.

(Δοκιμάζει νά φύγη).
Όχι! δέ θά περάσεις.
Μά δέ μπορώ νά καταλάβω 
τήν πράξη καί τό λόγο σου. 
Είθε ποτέ νά μήν τά νοιώσεις. 
’θύστε κακό συμβαίνει στό γονιό μου ; 
ΚΓ είναι μονάχος κΓ άβοήθητος ;
Μέ τήν μητέρα μου κοντά.
Δέν είναι βλέπεις μοναχός του. 
”ΰύ έσείς καταραμένες σκιές....
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Μή μέ ζυγώνεις, μή!
Σοϋ απαγορεύω.
Δέ μέ τρομάζει μιά άπαγόρεψη.
Μά μή φωνάζεις. Δέν άκουν 
μές τό βαθύ τους ύπνο.
Φύγε. Πατέρα ... Κλυταιμνήστρα.....
Άπό τόν τάφο δέ γυρνούνε πιά οΐ νεκροί.

Μή μέ μποδίζεις. *Η ψυχή 
φουντώνει πιά άπ’ τό μίσος 
άν τό καθήκον δέν άφήνεις νά έχτελέσει. 
’Εσύ νά μέ μισήσεις ;
Τότε σκοτώσαμε όλες τίς ψυχές!
Τί λές ; Σκοτώσαμε όλοι τις ψυχές ;
Θεέ μου, τά μάτια του πώς λάμπουν ;
‘Η τρέλλα φούντωσε στό βλέμμα του. 
Ήλέκτρα σώσε με.
Έσέ νά σώσει αύτή ; Μά τούτη 
μάς σκότωσε καί χάθηκε ή ψυχή μας. 
Τί λές ;
Ν’ άπαρνησπεϊς τά μέρη αύτά.
“Αλλη ζωή δική μας πέρα νάτη!
Πώς άνατέλλει κι’ δλας. (Τήν πλησιάζει).
Μακρυά τά ματωμένα σου τά χέρια.
“Ασε την πιά. Νά δει καί νά χορτάσει.
Δέν είναι χρεία νά βλέπουμε δλα. 
’û) Λευκοθέα, σταμάτησε νά θέλεις.
Σκοτώνεις τόν πατέρα της καί θέλεις....
Τόν σκότωσε ; Μέ άπάτη μέ άποκοίμιζε ;
Δέν είχε άγάπη μές τά στήθη ;
Χτήνος, αν πρέπει νά σέ λέω μ’ ένα όνομα, 
βαρύ τό καθετί θά τό πληρώσεις.
Τραβήξου πέρα.
Μήν τήν πιστεύεις, Λευκοθέα. Μή προχωρείς. 
Σου λέω πώς είναι τρέλλα νά περάσεις.
Πατέρα..... (Φεύγει).
τω Λευκοθέα (τρέχει πίσω της).
(άπό μέσα). Πατέρα.....

(λίγη σιωπή).
(Βλέπει τόν Όρέστη πού γυρίζει).
Κι’ αύτή μέ τούς νεκρούς ;
Πήρε τό μαΰρο δρόμο του θανάτου ;
Τά μυστικά σου τήν σκοτώσαν.
Ζητούσες μίσος κι’ έχθρητα κι’ έκδίκηση 
μέ τήν άγάπη καί στοργή νά συνταιριάσεις. 
Κι’ έσύ ζητούσες σέβας τού γονιού 
καί φονικό μαζί νά συνταιριάσεις.
Τή δικαιοσύνη ζήτησα.
Τή δικαιοσύνη μέ σειρά άπό φόνους.
Δέν τέλειωσε ή θυσία, Ήλέκτρα.
Πάμε.
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Γιά πού ; Δέν έχουνε τά λόγια σου νόημα.
Νά βρούμε τούς νεκρούς μας.
Τρελλάθηκες ;
’Εγώ ; Τήν κρίση μου έχω στό κεφάλι.
θά πάμε πρώτα στον πατέρα νά εύλογήσει 
τό μέγα τόλμημά μας.
θά βρούμε τή μητέρα νά φιλιώσουμε.
Ή Λευκοθέα σάν ίσκιος πιά θά καταλάβει 
πόσο σωστά ήταν δ,τι έπράξαμε.
Κι’ έκεϊ πιά ώς ίσκιοι θά ένωθούμε.
’Εσύ νά λείψεις, ό έμπνευστής!
“Ασε τό χέρι μου.
Βλάφτει τό πείσμα τέτοιες ώρες.
’Αγάπη μου άδερφούλα μου, δέ νοιώθεις ; 
Τώρα ξυπνάμε άπό τούς μαύρους ύπνους. 
“Ονειρα μαύρα μας παιδεύανε. Καί τώρα 
ξυπνάμε στή ζωή καί στήν άγάπη. 
Μάς περιμένουν τά χρυσά λειβάδια, 
οί γάμοι οί ροδαλοί καί τά μεθύσια, 
κι’ άκόμα τά όργανα τά μουσικά....
Θεέ μου, χανόμαστε στήν τρέλλα.
(Τήν τραβάει πρός τό δωμάτιο τών νεκρών). 
Χωρίς μιά μαύρη σκέψη ή έγνοια 
ξυπνάμε στή ζωή καί στήν άγάπη....

ΤΕΛΟΣ
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ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ή Κουρκούσα η Κουρκού καί τό Νέον 
Χωρίον Κυθρέας.

‘Ο ’Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, γράφον
τας τήν ιστορία του στά 1788, άναφέρει 
τά έξης σχετικά μέ τον συνοικισμό Κουρ- 
κού.

«’Έτει 1307 ό αμείλικτος Πρίγκιψ 
καί Κυβερνήτης1) ούδ’ ώραν έχων έτι 
άναπαύσεως άπό τάς ύποψίας του, έ
στειλε τόν Κοντοστάπιλον, άλλον ά- 
πάνθρωπον άδελφόν του, 2) νά σηκώ
σουν τόν θεΐόν τους Συνεσκάλκον Ίω- 
άννην άπό τήν Άλαμιννόν καί τόν Βα- 
σίν Ίβελίνον, όντα εις τό χωρίον Κούρ
κου, καί μέ μίαν γαλέραν νά τούς πά
ρουν εις ’Αρμενίαν έξορίστους». 3)

Ό ίδιος ιστορικός έπαναλαμβάνει τό ό
νομα του χωρίου αύτού στήν άφήγηση 
γεγονότων του έτους 1368, τά όποια άκο- 
λούθησαν τή δολοφονία του βασιλιά Πέ
τρου Α', στό έξης άπόσπασμα:

«Άλλ’ ή βασίλισσα ’Ελεονόρα, φέ- 
ρουσα μίσος άσπονδον, κατά του Πρίγ- 
κιπος καί Κυβερνήτου 4) του βασιλείου 
διά τόν θάνατον του άνδρός καί βασι- 
λέως, καί τό δή χείριστον, διατί έβλε- 
πεν έαυτήν έξωρισμένην άπο τήν έξου- 
σίαν του κυβερνάν, ώς τροφός καί έπί- 
τροπος του υιού αύτής καί διαδόχου, 
έτραβήχθη εις τό χωρίον Κουρκού, 
(δπερ ίσως είναι τό Τουρκιστί σήμερον 
Κουρούκιογι) ένθα ήτον παλάτιον βασι
λικόν τής έξοχης. Καί έκεΐ συναυλιζο- 
μένη μετά τών ένδημούντων χάριν ά- 
σπασμοΰ καί συνδιατριβής, δέν έπαυε 
κατηγορούσα τόν Πρίγκιπα, καί φονέα 
αύτόν καλουσα, καί άδελφοκτόνον, έ
κρινε τόν έαυτόν της έκεΐ ώς φυλακω-

1) Πρόκειται περί το6 Άμαλρίχου, ό όποιος έξόρισε τόν βασιλέα άδελφόν του 'Ερρίκο στήν ’Αρ
μενία καί άνάλαβε τήν κυβέρνηση του βασιλείου τής Κύπρου.

2) Άναφέρεται στόν τρίτον άδελφό τοΟ "Αμαλρίχου, που όνομαζόταν Καμερίνος.
3) Δές Άρχ. ΚυπριανοΟ, 'Ιστορία Χρονολογική τής νήσου Κύπρου, έκδ. 1933, σ. 210.
4) ’Εννοεί έδώ τόν Ίωάννην, άδελφόν τοΟ βασιλιά Πέτρου Α*.
5) Δές Άρχιμ. Κυπριανού ένθ’ άνωτέρω, σ. 245.
6) Δές Henrico Giblet, Histori de Re Lousignons, Bolgna, 1647, p. 425
7) Δές «Κυπριακά Χρονικά», ”E. ΙΓ’. σ. 45—55.
8) Δές «Κυπριακά Χρονικά» έ. ά. σ. 53.

μένην, καί τοι ταυτα όλα ό Κυβερνή
της έμάνθανε διά τών κατασκόπων. 
Αϋτη όμως άπεφάσισε, καί έγραψε 
του |Πάπα, ικαί του βασιλέως θείου 
της είς Νεάπολιν, παρακαλουσα αυτούς 
εις έκδίκσιν του αίματος του άνδρός 
της, καί διά τήν έλευθερίαν της, καί 
ύπέσχετο δι’ ιδίων έξόδων νά μισθώση 
άρκετά στρατεύματα. Τά γράμματα έ- 
γράφθησαν διά Νικολάου Νάκου Μαΐ- 
στωρος τής Καγκελλαρίας, καί έδόθη- 
σαν τινί Γενουβέζω Μάρκω Γρίμάλδη, 
έτοίμω δντι είς φυγήν. Τούτου όντος είς 
’Αμμόχωστον, έξάνοιξε τό μυστήριον ό 
Πρίγκιψ, έστειλεν εύθύς, καί κρατή- 
σας τόν Γενοδέζον, έπήρε τά γράμμα
τα, μόλις ώς ξένου γένους, έκείνου λυ- 
τρωθέντος έκ τής άγχόνης, άλλ’ ό Νά- 
κος κατεκρίθη καί έδέθη είς ούράν 
ίππου άγριου καί άπό τήν Πόρταν τής 
Λευκοσίας έδέρνετο ό ίππος, σύρων τόν 
ταλαίπωρον, έως είς τό χωρίον Κούρ
κου, ένθα ή βασίλισσα διημέρευε, καί 
τοιούτον θάνατον έλαβεν δ δύστηνος».5) 

'O Κυπριανός παίρνει τήν πληροφορίαν 
αύτήν άπό τήν ιστορίαν του Henrico Gib- 
let 6), ό όποιος άναφέρει τά άνωτέρω καί 
ονομάζει τό χωριό «Nel Casale Corcou».

Στό χειρόγραφο Λειμονίδα, πού δημο
σιεύτηκε άπό τόν Ν. Κυριαζή στά «Κυ
πριακά Χρονικά» 7), καί περιλαμβάνει κα
τάλογο τών χωριών τής Κύπρου στά τέ
λη του 15ου αιώνα, είναι σημειωμένο τό 
χωριό αύτό μέ τό όνομα Curcusa 8). Στήν 
έπικεφαλίδα: «’Επαρχία Λευκοσί- 
α ς», πού περιλαβαίνεται τό χωριό αύτό, 
είναι σημειωμένα τά όνόματα όλων τών 
χωριών τής περιοχής τής Κυθρέας, μαζί 
μέ προάστεια τής Λευκοσίας καί τό χω
ριό Niochorion, τό όποιον δπως θά δούμε 

πιο κάτω έχει σχέση μέ τόν έκλειπόντα 
συνοικισμό Κουρκού.

2. Ποΰ βρισκόταν ό συνοικισμός Κούρ
κοι) καί γιατί ιδρύθηκε:

Ό συνοικισμός αύτός μέ ιά όνόματα 
Κούρκοι!, Curcusa, καί Κουρούκιο- 
γ ι, ήταν κτισμένος κοντά στόν 6ον μιλιο- 
δείκτη τού δρόμου Λευκοσίας - Κυθρέας 
καί στή δεξιάν πλευράν του δρόμου. ’Α
πλώνεται έκεΐ μιά μεγάλη έκταση όμαλή, 
άλλά πετρώδης, σέ σημείο πού νά μή μπο- 
ρή νά καλλιεργηθή, καί ή οποία στήν 
Κυπριακή γλώσσα όνομάζεται Κ α υ κά λ- 
7 α. “Ολη ή έκταση αύτή περιλαβαίνει 
πολλά άποδεικτικά γιά τήν ύπαρξη συν
οικισμού, καί τέτοια είναι τά θεμέλια 
σπιτιών, τά όποια διακρίνονται τόσο κα
λά, ώστε νά μή έπιτρέπουν καμμιά άμψι- 
βολία πώς πρόκειται περί συνοικισμού.

’Αντίκρυ τών έρειπίων αύτών, καί σέ 
πολύ μικρή άπόσταση άπό τήν άριστερή 
πλευράν τού δρόμου διακρίνεται ένα με
γάλο βαθούλωμα σκαμμένο ξεπίτηδες 
στό μέρος έκεΐνο, γιά άπσθήκευση νερού, 
τό όποιον διοχετευόταν έκεΐ άπό παρα
κείμενο άνατολικότερα ρύακα, ό όποιος 
κατεβαίνει άπό τά βουνά τού Πενταδα
κτύλου. "Ελληνες καί Τούρκοι κάτοικοι 
τού Νέου Χωρίου Κυθρέας βεβαιώνουν ό- 
μόφωνα τήν παράδοση αύτή καί γιά τήν 
ύπαρξη τού συνοικισμού, καί γιά τήν ύ
δρευσή του. Ή περιοχή στήν όποιαν ήταν 
κτισμένος ό συνοικισμός περιλαμβάνεται 
στή κτηματικήν περιοχή τού Νέου Χωρίου 
Κυθρέας. Ή ύπόθεση τού Κυπριανού πώς 
ό συνοικισμός Κουρκού ήταν τό χωριό 
Κουρούκιογι, τό όποιον ύπηρχε στά 
1788 πού έγραφε τήν ιστορία του, άποδει- 
κνύεται βάσιμη, γιατί ύποστηρίζεται άπό 
τήν ντόπια παράδοση.

'Η διαμονή τής βασίλισσας ’Ελεονόρας 
έδώ μετά τόν φόνον τού άντρός της βα
σιλιά Πέτρου Α' άπσδεικνύει πώς ή άρχι- 
κή ίδρυση τού συνοικισμού αύτού όφείλε- 
ται σέ κάποιον άπό τούς Φράγκους βασι
λιάδες τής Κύπρου, ό όποιος θέλησε νά 

ίδρύση έδώ μιά έπαυλη, σάν εκείνη τού 
’Ακάκιού9), καί τής Ποταμιάς10) γιά ά- 
νάπαυση, καί κυρίως γιά κυνήγι, άφού ή
ταν ή πιό κοντινή πρός τή Λευκοσία έ
παυλη, καί ή πιό κοντινή πρός τά βουνά 
τού Πενταδακτύλου γιά κυνηγετικούς 
σκοπούς. ‘Η ίδρυση μιας έπαυλης τότε, 
είτε γιά χρήση τής βασιλικής οικογένειας, 
είτε γιά χρήση ιππότη-φεουδάρχη, ήταν ά- 
παραίτητο νά περιλαμβάνη καί κτίρια γιά 
τή διαμονή τών φυλάκων τής έπαυλης, 
τών καλλιεργητών τής γής, καί πιό πολύ 
γιά τή διαμονή τών σκυλλομάγγων 
(ύπηρετών γιά τά κυνηγετικά σκυλιά) 
καί τών γερακοτρόφων11). Τά 
πρόσωπα αύτά ή σαν μόνιμοι κάτοικοι τής 
έπαυλης καί είχαν τίς δικές τους οικογέ
νειες, ώστε ή έπαυλη νά άποτελή μιά μι
κρή κοινότητα, ένα χωριό σάν καί τήν 
Κουρκού. "Αγνωστη είναι ή έτυμολογία 
τού τοπωνυμίου αύτού. Κουρκού καί 
Κουρκούσα είναι τό ίδιο όνομα καί, άπό 
ό,τι έχω έξακριβώσει, μέ τό όνομα Κουρ
κούσα ύπάρχει άκόμα μιά τοποθεσία στό 
χωριό Μένο ικ ο, στό όποιον ύπήρχεν 
έπαυλη Φράγκου φεουδάρχη 12). Ή το
ποθεσία αύτή βρίσκεται στήν όχθη τοΰ 
ποταμού τού ’Ακάκιού. Νά ύποθέσωμε 
πώς οί τοποθεσίες αύτές πήραν τέτοιο ό
νομα άπό τό πλήθος τών μεγάλων έκεί- 
νων σαυρών πού ζοΰσαν έκεΐ καί οί όποιες 
στήν Κυπριακή ντοπολαλιά Ονομάζονται 
ώς σήμερα κ ο υ ρ κ ο υ τ ά ε ς (οί) ; Δέν 
είναι παράλογο νά λογαριαστή τό τοπω
νύμιο αύτό σάν π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό σέ -ο ύ σ α, 
όπως τό Κ ι σ σ ο ύ σ α, άφού όνομαζόταν 
καί Κουρκούσα.

Τό όνομα Κουρού-κιογι (— ξερό-χω- 
ριό) τού κολλήθηκε άπό τούς Τούρκους, 
είτε άπό παραφθορά τού άρχικοΰ όνόμα- 
τος Κουρκού, είτε γιατί ήταν ξεροχώρι, 
χωρίς πηγαίο ή ύπόγειο νερό. Πώς βρέ
θηκαν όμως Τούρκοι σέ τούτο τό χωριό; 
'Η άπάντηση δέν είναι δύσκολη. "Ολες οί 
Φράγκικες έπαύλεις, σάν καί τήν έπαυλη 
Κουρκού, πέρασαν στά χέρια τών Τούρ
κων άμέσως μετά τήν Τουρκική κατάκτη- 
ση τοΰ 1570 13) καί είναι αύτές πού άπε-

9) Δές Φ. Ζαννέτου, Ιστορία τής νήσου Κύπρου, τόμ. Α'. σ. 788.
10) Δές Άρχιμ. Κυπριανού έ. ά. έκδ. 1902, σ. 243.
11) Άναφέρεται περίπτωση Ιππότη τής Ίόππης, πού είχε 500 λαγωνικά σκυλιά καί κάθε δυό είχαν 

ένα ύπηρέτην, ο όποιος τά φρόντιζε. ΕΙχεν έπίσης ό κάθε Ιππότης 10—12 γεράκια (Φ. Ζαννέτου 
έ. ά. σ. 793).

12) Δές Φ. Ζαννέτου, έ. ά. σ. 788.
13) Δές Κωνστ. I. Μυριανθοπούλου, Χατζήγερκάτζης Κορνέσιος, σ. 112.
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τέλεσαν τά Τούρκικα τσιφλίκια, τά περισ
σότερα τών όποιων δέ μπόρεσαν νά κρα
τηθούν σέ τούρκικα χέρια. ΟΙ κάτοικοι 
τών έπαύλεων αύτών, πού ήσαν δουλοπά
ροικοι στά χέρια τών Φράγκων φεουδαρ
χών, συνέχισαν τή ζωή των στις έπαύλεις 
πού ζοΰσαν καί μέ τό πέρασμα τών χρό
νων σχημάτισαν κοινότητες κι έγιναν Ι
διοκτήτες τών έπαύλεων. Στό χωριό 
Κουρκού—Κουρούκιογι, αύτό άκριβώς έ
γινε. Οί Τούρκοι ιδιοκτήτες τής γής δέ 
δούλευαν. “Ολες τίς γεωργικές έργασίες, 
σποράν, θέρος, αλώνισμα, σόδειασμα, τίς 
έκαναν οί μ ι σ τ α ρ κ ο ί (— μισθωτοί) 
'Έλληνες, καθώς αναφέρει ή ντόπια πα
ράδοση, πού ύπάρχει στό Νέον Χωρίον, 
ανάμεσα σέ γέρους “Ελληνες καί Τούρ
κους. Ή εγκατάλειψη του συνοικισμού 
αύτου έγινε στά τέλη τοΰ 18ου αιώνα. Τό 
Νέον Χωρίον Κυθρέας, πού είναι τό πλη- 
σιέστερο προς τόν συνοικισμό Κουρού- 
κιογι, ύπήρχεν ήδη άπό τόν 15ον αιώνα, 
καί σύμφωνα μέ τήν παράδοση τών Ελ
λήνων κατοίκων του, ύπήρχεν έκεί ναός, 
άφιερωμένος στόν “Αγιον Νικόλαον, ή δέ 
εύφορη γή του έγινε ιδιοκτησία πλουσίων 
Τούρκων, οί όποιοι είχαν κήπους που πο- 
τίζουνταν από τό νερό τής Κυθρέας, ένώ 
αύτοί κατοικούσαν στό Κουρούκιογι. “Ελ
ληνες καί Τούρκοι κάτοικοι αποφάσισαν 
νά μετοικήσουν στό Νέον Χωρίον, έπειδή 
είχαν ανυπέρβλητες δυσκολίες μέ τό νερό 
έξ αιτίας τής άνομβρίας. Τό οικοδομικόν 
ύλικό πού ήταν χρησιμοποιήσιμο μετακο
μίστηκε στό Νέον Χωρίον καί’ χρησιμο
ποιήθηκε στήν άνοικοδόμηση νέων κατοι
κιών. Οί Τούρκοι άγάδες έβαλαν χέρι 
στόν ναόν του *Αγ. Νικολάου καί τόν με- 
τάτρεψαν σέ τζαμί, μέ τήν προσθήκη ένός 
μιναρέ στή δυτική του πλευρά, κι όνόμα- 
σαν τό χωριό αύτό Μιναρελίκιοϊ 
(=ι χωριό του μιναρέ) έπειδή ήταν τό μο
ναδικό χωριό σέ δλην τήν Κύπρο πού 
είχε μιναρέ. Οί “Ελληνες κάτοικοι, καί έ- 

κείνοι πού κατοικούσαν στό Νέον Χωρίον, 
καί έ κείνοι πού ιμετανάστευσαν άπό τό 
Κουρούκιογι, άποφάσισαν νά κτίσουν άλ
λον ναόν γιά τίς θρησκευτικές των άνάγ- 
κες. Καί έκτισαν τέτοιο (βλ. εικόνα 1) 
καί τόν άφιέρωσαν στόν “Αγιον ’Ιωάννη 
τόν Πρόδρομο, του όποιου ή εικόνα σώζε
ται καί’ φέρει χρονολογία αχογ ' (= 1773). 
Ό ναός αύτός είναι ιμονόχωρος, θολωτός, 
καί τό άντίκρυσμα του θόλου του προκα- 
λεϊ κάποια άπορία στόν έπισκέπτη, γιατί 
δεξιά καί άριστερά τής μεσαίας καμάρας 
είναι στερεωμένα έπί τής όροφής άνά 13 
πιάτα, τά όποια συμβολίζουν τόν άριθμόν 
ιών οικογενειών πού μετανάστευσαν έκεΐ 
άπό τό Κουρούκιογι καί έλαβαν μέρος 
στήν άνοικοδόμηση του ναού, σύμφωνα 
μέ τήν παράδοση τών κατοίκων. Του 
παπά τό πιάτο, πού πιθανόν νά ήταν ό 
εφημέριος του ‘Αγ. Νικολάου, τοποθετή
θηκε πάνω άπό τό ήμιθόλιο του ιερού καί 
είναι μεγαλύτερο άπό τά άλλα.

Ή εικόνα του Προδρόμου θεωρείται 
άπό τούς κατοίκους του Νέου Χωρίου, 
Χριστιανούς καί Μωαμεθανούς, πολύ θαυ
ματουργός, καί περισσότερον άπό τούς 
Μωαμεθανούς, μερικοί τών όποιων τιμω
ρήθηκαν δταν έδειξαν περιφρόνηση πρός 
τόν άγιον, ή δοκίμασαν νά σφετεριστούν 
μέρος τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ του. Τό 
άναμμα τής κανδήλας τοΰ άγιου άπό γυ
ναίκες Μωαμεθανών είναι κάτι πολύ συνη
θισμένο καί τακτικό. Καί τό δέσιμο λωρί
δων άπό τά φορέματα πασχόντων, Χρι
στιανών καί Μωαμεθανών, στά σίδερα τοΰ 
παραθύρου τοΰ βορείου τοίχου καί δεσμί
δων άπό τρίχες τής κεφαλής τών γυναι
κών (βλ. εικόνα 2) μέ τή βεβαιότητα πώς 
δένοντας αύτά στό παράθυρο, άφήνουν 
έκεί τήν άρρώστεια πού τίς βασανίζει, εί
ναι έπίσης πολύ συνηθισμένο.

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Είκ. 1

Είκ. 2
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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΤΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΤΩΝ «ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

'Υπό ΑΔ· ΔΙΑΜΑΝΤΗ

“Οταν ή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών μου άνέθεσε νά οργανώσω καί 
διευθετήσω τό Μουσείον Λαϊκής Τέχνης, δέν διέθετα γιά τόν σκοπόν αύτόν κανένα 
άλλο προσόν έκτός άπό τήν γνωστήν άγάπη καί έκτίμησή μου γιά τήν Λαϊκή 
Τέχνη. Ή άγάπη αυτή χρονολογείται άπό τόν καιρόν πού άκόμα μικρό παιδί πα- 
ρεθέριζα στόν Καραβά μέ τήν οικογένεια μου. Τότε ώρισμένο περιστατικό μέ έ
καμε νά προσέξω ένα πελώριο σεντούκι πού έχρησιμοίει κάποιος γιά κρεβάτι καί 
νά θαυμάσω τό διακοσμητικό του πρόσωπο. ’Ενθυμούμαι μάλιστα πώς ό πατέ
ρας μου, πού ήταν μαραγκός, έλεγε πώς ήταν πολύ ώραϊο καί πώς ήταν δου
λειά τού Χαρβατζιούνη (παλαιού γνωστού τεχνίτη). Πολλές φορές έκτοτε έσκέ- 
φτηκα τό σεντούκι αύτό άλλά καί άλλα λαϊκά κατασκευάσματα, όπως καρέκλες, 
σουβάντζες καί σπίτια. Άπό τό 1923 όταν έπέστρεψα στήν Κύπρο άπό τές σπου
δές μου, τό ένδιαφέρον μου γιά τήν Λαϊκή Τέχνη είχε ζωηρέψει καί σέ κάθε εύκαι- 
ρία στις έκδρομές στά χωριά, έσχεδίαζα καί παρατήρουν κάθε τι πού είχε τόν 
λαϊκόν αυτόν χαρακτήρα.

'Η άσυστηματοποίητη αύτή έπαφή, μέ έβοήθησε νά μαζέψω τό κατάλληλο 
υλικό γιά τό μουσείο. Ή μελέτη τού ύλικού άφίνετε στούς ειδικούς πού άρχισαν 
ήδη νά έργάζονται συστηματικά.

Τί είναι Λαϊκή Τέχνη; "Οπως καί τό όνομά της δηλοί είναι ήή Τέχνη τού 
λαού. Τέχνη όμαδική όλου τού κόσμου, κατάλληλη γιά όλους καταληπτή άπό 
όλους. Τέχνη συνδεδεμένη μέ τήν άνάγκη καί τή χρήση. Κάθε τόπος έχει τή δική 
του Λαϊκή Τέχνη πού καθρεφτίζει τόν χαρακτήρα τοΰ τόπου. Τώρα είναι περίοδος 
παρακμής τής Λαϊκής Τέχνης στή δική μας περιοχή. Στήν Ευρώπη αιτία τής 
παρακμής της ύπήρξε ή Βιομηχανική Επανάσταση.

‘Η ’Επανάσταση πού έφερε ή βιομηχανία πού άρχισε περί τά τέλη τού 19ου 
αίώνος καί πού έξακολουθεΐ νά συντελεϊται. Δηλ. ή μηχανή άντικατέστησε τόν 
άνθρωπο. Κάμνει έπιπλα, υφαντά, άσημικά, κεντήματα, πού πριν ό άνθρωπος τά 
έκαμνε μέ τά χέρια. Ή βιομηχανική έπανάσταση στήν Εύρώπη έπληξε καί τή 
δική μας Λαϊκή Τέχνη. 'Η σημασία τής μηχανής γιά τόν σύγχρονο κόσμο, τά καλά 
καί τά κακά της, είναι ζήτημα πολύ γενικό. ’Εδώ προσπαθούμε νά έξηγήσουμε 
τήν καταστροφή πού έχει γίνει έξ αιτίας τής μηχανής καί τήν άναστολή τής δη
μιουργίας λαϊκών έργων καί’ βιοτεχνημάτων.

Γιά τήν ώρα ή μηχανή έσκότωσε, άφήρεσε τήν ψυχή τοΰ άνθρώπου άπό τά 
δημιουργήματά του. Τουλάχιστον αύτό έφάνη ότι έκαμε στήν άρχή. ’Άν ή βιο
μηχανία στήν έποχή μας θά ξαναδώσει στά δημιουργήματά της κατά τόν ένα 
ή τον άλλο τρόπο αύτό πού έχει άφαιρέσει θά τό δείξει τό μέλλον.

'Η μηχανή άντικατέστησε τόν Κύπριο τεχνίτη καί άν τά βιομηχανικά προϊ
όντα έκφράζουν κάτι, όπως προσπαθεί τώρα νά κάμη ή βιομηχανία, έκφράζουν 
τόν χαρακτήρα καί τήν αισθητική τού τόπου πού τά παράγει, έτσι πού τά σπίτια 
μας είναι γεμάτα άπό Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ’Ιταλία, Αμερική κτλ. Τό 
ντύσιμό μας, τά έργαλεΐα μας, τά σκεύη μας, άντανακλουν κατά κάποιον τρό
πον τούς τόπους άπό τούς όποιους προήλθαν. Πολλές φορές τά είσαγόμενα είναι 
φθηνά καί κακότεχνα, άλλοτε είναι έκλεκτά είδη, ιδίως τελευταίως πού ό άνερ- 
χόμενός μας τιμάριθμος τείνει νά έξισώσει τήν άγοραστική μας ικανότητα μέ 
έκείνην τών πλουσίων χωρών τού έξωτερικου. Μπορούμε νά πούμε πώς ή αισθη
τική άξια τών είσαγωμένων αύτών βιομηχανικών προϊόντων είναι άσχετη μέ τήν 
άκρίβειά τους.

’Έτσι τήν λαϊκή μας ντόπια τέχνη τήν άντι κατέστη σε ή είσαγωμένη βιο
μηχανική παραγωγή πού μάς επέβαλε καί τήν αισθητική της.

"Οσοι άπό μάς άρέσκονται στά καλά πράματα έπιπλα, χαλιά, γυαλιά κ.λ.π. 
ξέρουν πώς στις βιομηχανικές χώρες τά χειροποίητα έχουν πάντα άκριβώτερες 
τιμές καί ό κόσμος πού τά άγοράζει πληρώνει άκριβά γι’ αύτό τό άρωμα πού 
αποπνέουν, γιά τήν άμεσώτερη σ’ αύτά παρουσία τού άνθρώπου.

Στή σημασία επομένως τής Λαϊκής μας Τέχνης γιά μάς, πρέπει νά λογα
ριάσουμε καί αύτόν τόν παράγοντα: τήν σημασία δηλ. πού έχει κάθε τι πού είναι χειροποίητο.

Μελετώντες τήν λαϊκή μας Τέχνη ένδιαφερόμεθα γιά τόν τόπο μας, γιά 
τήν παράδοσή του, γιά τήν έρευνα τού έαυτού μας όπως κάμνουμε όταν ερευνού
με κάθε γνησία έκφραση τής ιστορίας μας καί τού πολιτισμού μας. Άπό τή με
λέτη αυτή θά μάθουμε τις ίκανότητές μας καί τις έλλείψεις μας. Πάνω στά συμ- 
περάσματά μας θά βασίσουμε τήν δημιουργία τού μέλλοντος.

Στήν έποχή μας ή αισθητική έρευνα τού πολιτισμένου κόσμου κατευθύνε- 
ται σέ πολλούς άνεξερεύνητους πριν τομείς. Τήν τέχνην τού προϊστορικού άνθρώ
που (όχι μόνον σάν άρχαιολογική μελέτη) τήν τέχνην τού πρωτογόνου άνθρώ
που, τήν τέχνην τού παιδιού, τήν λαϊκή τέχνη τών διαφόρων λαών. Εμείς κά- 
μνοντες τήν μελέτη τής δικής μας Λαϊκής Τέχνης προσφέρουμε συγχρόνως μέ 
τή σημασία πού έχει, γιά μάς, καί μιά μικρή συμβολή στήν παγκόσμια αύτή αισθη
τική έρευνα τού πολιτισμένου κόσμου.

Πρό 50, 100, 150 χρόνια έκτίζαμε σπίτια μέ τά δικά μας ύλικά καί σχέδια 
σύμφωνα μέ τήν άνάγκη τής ζωής μας, τό κλίμα, τήν νοοτροπία, τήν κοινωνική 
μας άρθρωση, τά έφωδιάζαμε μέ τά άναγκαΐα έξαρτήματα τής δικής μας κατα
σκευής, έντυνόμαστε μέ ύφάσματα πού ύφαίναμε σέ δικά μας σχέδια καί έκατα- 
σκευάζαμε έργαλεΐα δικής μας έφευρετικότητος πολλές φορές.

"Ολα αύτά καλοφτιαγμένα ή μή έχρωματίζοντο κατά κάποιον τρόπο άπό 
τόν έαυτό μας — άντανακλούσαν τήν σοφία, τήν τεχνική, τήν έπιδεξιότητα, τήν 
έφευρετικότητα καί τήν αισθητική μας μέ δυό λόγια (άντανακλούσαν τόν νούν 
καί τήν ψυχή μας. Αύτά όλα έχουν παύσει νά γίνωνται στήν έποχή μας.

ΓΓ αύτόν άκριβώς τόν λόγο ή Εταιρεία τών Κυπριακών Σπουδών άγωνί- 
στηκε καί θ’ άγωνισθή νά συμπληρώση καί νά παραδώση στόν τόπο τό Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης Κύπρου πού θά διαφυλάξη, είς τόν δικό του τομέα, τήν ιστορία 
καί τό πνεύμα τού λαού μας.

Τό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου πού στεγάζεται πρός τό παρόν σέ δυό 
μόνον δωμάτια τού παλαιού κτιρίου τής Αρχιεπισκοπής είναι περιουσία τής Εται
ρείας τών Κυπριακών Σπουδών καί άνοιξε τό 1951.

"Οσοι έπεσκέφθησαν τό Μουσεΐον έχουν σχηματίσει μιάν ιδέα τού ύλικού 
πού μεζεύεται συνεχώς. Ό χώρος είναι ήδη πολύ μικρός ύπάρχουν όμως καλές 
έλπίδες έπέκτασης του διά καλυτέραν έκθεση καί διά τόν πλουτισμό του καί 
είς άλλους τομείς όπως στά έργαλεΐα καί τές μεγάλες κατασκευές παντός είδους. 
Γό Μουσεΐον όπως είναι τώρα είναι συγχρόνως καί’ έκθεση καί άποθήκευση. *Η 
καταλόγηση καί ή ταξινόμηση θά άκολουθήσουν.

Πολλά άπό τά ώραΐα πράγματα πού έχουν γίνει άπό τούς λαϊκούς τεχνίτες 
έχουν καταστραφεί καί έχουν φυγαδευθεΐ άπό τόν τόπο. Έν τούτοις έχουμε συγ
κεντρώσει θαυμάσια είδη όπως: Σεντούκια, σουβάντζες, άρμάρια, πόρτες, ένα 
κρεβάτι, άργαλειούς, γουδιά, άλατέρες κλπ. γιά νά άναφερθώ μόνο στής ξύλινες 
κατασκευές. Είναι νά θαυμάζει κανείς τήν εντέλεια καί τήν άγάπη μέ τήν όποιαν 
έχουν κατασκευασθή, καί νά έντρυφήση είς τόσες παραλλαγές τών ξυλογλύπτων 
μέ τής χαρακτηριστικές διαφορές τών περιοχών όπου έχουν έκτελεσθή άπό τά 
χρωματισμένα σκαλιστά τής Άκανθούς έως τά έπιδέξια ξυλόγλυπτα τής Λαπήθου 
καί γενικά τής ’Επαρχίας Κυρηνείας καί άλλα πού έχουν τό χαρακτήρα τής 
ξυλογλυπτικής τών έκκλησιαστικών τέμπλων. Τά μοτίβα τους είναι, τό παλάτι ή 
ή εκκλησία, τά πουλιά, τά κυπαρίσσια, ή γλάστρα μέ τά λουλούδια καί τά γεω
μετρικά σχέδια — όλα τά αιώνια πανελλήνια θέματα. — Είς τό Μουσεΐον θά 
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βρήτε έκθέματα σέ ολους τούς κλάδους όπως στά υφαντά μέ μετάξι, λινό, βαμβάκι 
καί μαλλί πλούσια σχέδια καί χρώματα καί τεχνοτροπίες. Πρέπει νά έχουμε ύπ’ 
όψη πώς τά περισσότερα είναι ύφασμένα άπό γυναίκες γιά τήν δική τους προί
κα, απαλλαγμένα άπό οίανδήποτε εμπορικό χαρακτήρα, μέ δλην τήν έπιμέλειαν 
καί τήν φροντίδα. Τό ίδιο συμβαίνει καί στά κεντήματα τά ύφαντά κεντήματα τά 
γνωστά ώς τής «Φύτης», πού ύφαίνονται παντού στήν Πάφο, τά θαυμάσια τετράφυλ
λα σεντόνια μέ τά κοφτά κεντήματα, άπ’ οπού προήλθαν τά γνωστά λευκαρίτικα 
καί τά ξεφτυστά άσπροπλούμια, αί σταυροβελόνες καί τόσα άλλα μέ καταφανείς 
έπιδράσεις πού διατηρούν όμως έμφανή τόν Κυπριακό τους χαρακτήρα. Ενδυμα
σίες γυναικείες, σάρκες καί μεταξωτά φουστάνια ή σαγιές μέ τά κεντημένα 
ποδηνάρια καί τό διπλωμένο στή μέση τριγωνικά μαντήλι ή στολή πού παρ’ δλο 
τόν ανατολικό της χαρακτήρα αποπνέει μιά χάρη δοσμένη άπό τήν έμφυτη αφο
μοιωτική ικανότητα τού Κυπρίου τεχνίτη, ποικιλίες άπό σαγιές καί ζιμπούνια 
ανδρικά καί γυναικεία καί μονοκόμματα φουστάνια, ή τελευταία έξέλιξη τής 
χαρακτηριστικής Κυπριώτικης γυναικείας στολής. Σ’ αύτά δλα θά προσθέσουμε 
τά ασημικά, τές ιερατικές μπούκλες καί τίς γυναικείες, τά σκουλαρίκια καί τές 
θήκες, τά βραχιόλια καί τά περιδέραια καί τά τόσα κοσμήματα σέ ασήμι, ή 
χρυσό ή επίχρυσα. Τέλος τά καλάθια, τούς τσέστους, τές σκαρκές, τά πήλινα άγ- 
γεία τά πιδκιαύλια, οί βούρκες, καί τά σ’ όλους γνωστά κολότζια μέ τίς παραστά
σεις των, τήν γοργόνα, τό καράβι, τό κυνήγι, τούς ήρωες τοΰ 21 κλπ.

Μέ τήν σύντομη αύτή απαρίθμηση έδώσαμε μιά πολύ γενική ιδέα τοΰ πε
ριεχομένου τοΰ Μουσείου. Μιά έπίσκεψη στό Μουσείο θά σάς δώση μαζί μέ τή 
γνώση καί μιά αισθητική χαρά.

Διά τούς μελετητές παραπέμπουμε στις σπουδαίες καί έξαντλητικές έργα- 
σίες τής ’Αγγελικής Γ. Πιερίδου αναφορικά μέ τήν Κυπριακή Λαϊκή Υφαντική καί 
γενικά γιά τά κεντήματα Πάφου, Σολέας, Μαραθάσας καί τά λευκαρίτικα, όλες 
δημοσιευμένες στούς τόμους τών Κυπριακών Σπουδών.

'Η προσπάθεια όμως γιά τήν συμπλήρωση αύτή είναι άνάγκη νά προέλθη 
άπό ολους. 'Ολόκληρος ό έλληνικός Κυπριακός κόσμος πρέπει νά καταλάβη 
πώς τό Μουσείον Λαϊκής Τέχνης Κύπρου είναι τό κατ’ έξοχήν Εθνικόν μας Μου- 
σεΐον. Αύτό θά δείξη σ’ όλους, τόν πρόσφατόν μας πολιτισμόν πού έζησε καί 
έκαρποφόρησε μέ τόσο άπλα μέσα, κάτω άπό τήν ξένη κατοχή καί δουλεία, ένα πο
λιτισμό πού δείχνει τήν όμογένειά του μέ τόν λοιπόν Ελληνικόν Λαϊκόν πολιτισμόν, 
δπως τήν είδαν σοβαροί μελετηταί καί δπως τήν διεπίστωσε τό Κυπριακό περί
πτερο Λαϊκής Τέχνης στήν Πανελλήνιο ’Έκθεση Λαϊκής Τέχνης καί Βιοτεχνίας 
τό 1950 στό Ζάππειο.

Είναι άνάγκη έπομένως ολόκληρος ό Έλληνικός Κυπριακός λαός νά άγα- 
πήση τό Μουσείο του καί νά βοηθήση μέ κάθε τρόπο γιά τόν πλουτισμό του. Νά 
μας πληροφορεί συνεχώς γιά κάτι πού ύπάρχει άκόμα καί πού διεσώθηκε καί νά 
μάς βοηθήση γιά τήν άπόκτησή του. Γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ σκοπού αύτοΰ 
πρέπει νά έκπαιδευθοΰν δλοι, δχι άπλώς νά κατανοήσουν τήν χρηματικήν άξίαν 
τοΰ γνησίου λαϊκού έργου άλλά νά νοιώσουν τήν ένδότερή του όμορφιά καί ση
μασία καί τήν τδ-χνική του άρτιότητα.

Μπορείτε νά κάμετε καί σείς μιά μικρά συλλογή άπό γνήσια λαϊκά δη
μιουργήματα νά τά άγαπήσετε καί νά ύπερηφανεύεστε γι’ αύτά. ’Έτσι θά δη
μιουργήσετε φανατικούς έργάτες τής ιδέας. Είναι ντροπή, μεγάλη ντροπή ή κατα
νόηση τής άξίας τής Λαϊκής μας Τέχνης νά προέρχεται κυρίως άπό τούς ξένους 
πού έμάζεψαν καί μαζεύουν μέ βουλιμία δτι καλό βροΰν. Γιατί δχι έμείς; Είναι 
παρηγοριά τό γεγονός δτι ώρισμένοι άπό μάς έχουν κάμει τέτοιες συλλογές. 
’Αναφέρω μόνο τήν Καν Μαρίαν Ελευθερίου Γκαφιέρο πού πρώτη άρχισε νά μα
ζεύει μέ άγάπη καί άφοσίωση καί κόπους καί χρήματα καί κατώρθωσε νά κάμη 
τήν άρχαιότερη καί σπουδαιότερη ιδιωτική συλλογή Λαϊκής Τέχνης. Είναι δείγμα 
πολιτισμού ή ύπαρξη τής συλλογής αύτής καί είναι άξιοι εύγνωμοσύνης διά τάς 
έθνικάς ύπηρεσίας πού παρέσχον εις τόν τόπον δλοι οί ίδιώται συλλέκται πού συν- 
ετέλεσαν ώστε πολύτιμοι θησαυροί τής λαϊκής μας Τέχνης νά μείνουν στον τόπο. 

’Ακόμα έπαινετή είναι ή προσπάθεια τού Δήμου Λεμεσού μέ τήν άπόφασή του νά 
ίδρύση Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στήν πόλη τους. Μέ χαρά έχουμε διαβάση δτι 
κάτι άνάλογο σκέπτεται καί ή Πόλις Χρυσοχού. Πιστεύομεν εις τήν ίδρυση πολλών 
τοπικών Μουσείων λαϊκής Τέχνης. Αύτά θά μπορέσουν νά μαζέψουν ειδικά τές 
ντόπιες τεχνοτροπίες καί νά τίς παρουσιάσουν σέ δλη τους τήν έκταση. Ή Κερύ- 
νεια, ή Μεσαορία, ή Πάφος, τό Καρπάσι καί μεγάλα κέντρα δπως ή Λάπηθος, ή 
Άκανθού, τό Λευκόνοικον, ή Άθηαίνου, ή Γιαλούσα οφείλουν νά φτιάσουν δικές 
των συλλογές.

Εκατοντάδες σεντούκια διελύθησαν γιά νά μετατραπούν σέ άρμάρια καί 
ένδυμασίες γιά νά συγχρονισθούν. Είναι άπειρες οί περιπτώσεις. Εις τό Μουσείον 
εκτίθεται κομμάτι κεντήματος πού έμάζεψα άπό ένα ορνιθώνα καί ένα σεντούκι 
πού ήταν γεμάτο άκαθαρσίες, άπό ένα σταΰλο.

Τή διαφώτηση αύτή πρέπει νά τήν άναλάβουν οί εκπαιδευτικοί καί μέ τά 
λόγια άλλά καί μέ τά έργα. Τό σχολείο κάθε χωριού θά μπορούσε νά γείνη τό 
κέντρο συγκεντρώσεως τέτοιου ύλικού άπό τό ίδιο τό χωριό καί τήν περιοχή. Τί 
καταλληλότερο μπορεί νά χρησιμεύση γιά τήν διακόσμηση τού σχολείου καί τί 
μάθημα καλαισθησίας καί αύτοσεβασμοΰ γιά κάθε παιδί; Αύτά δλα είναι δίκαιο 
νά τά περιμένει κανείς άπό δλους μας. 'Η δέ πολιτεία είναι καιρός πλέον ας είναι 
καί άργά, νά νομοθετήσει κάτι. γιά νά έμποδίσει τήν φυγάδευση τόσων έργων 
λαϊκής τέχνης, δυσαναπληρώτων πολλές φορές. Τουλάχιστον νά δώση τό δικαίω
μα σέ έξουσιοδοτημένους οργανισμούς νά άποκτήσουν γιά τήν συλλογή των δτι 
τούς χρειάζεται άπ’ αύτά πού θά έξαχθοΰν.

Αί ιδιωτικές συλλογές καί τά τοπικά Μουσεία δέν άντιστρατεύονται ένα 
κεντρικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. "Οπως είπαμε ένδιαφερόμεθα κυρίως 
νά μείνουν δλα αύτά στον τόπον νά διασωθούν άπό τήν καταστροφήν καί νά άξιο· 
ποιηθούν μέ τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση δλων μας δείγματα τής εύαισθησίας 
καί τοΰ πολιτισμού τοΰ τόπου.

Πλατύ καί έκτεταμένο είναι τό θέμα άκόμα τής Λαϊκής ’Αρχιτεκτονικής. 
Πόσα δείγματα άπαραμίλλου Λαϊκής οικοδομικής καταστρέφονται κάθε μέρα. 
Είναι άναμφισβήτητα ένα είδος προοδευτικού πνεύματος καί άνάγκης πού ισοπε
δώνει τό παν άδιακρίτως γιά νά κτίσει παντού έκμεταλλεύσιμες κατασκευές μέ 
μπετόν. Αύτό είναι ζήτημα πού δέν θίγεται κάν σέ λίγα λεπτά — είναι δμως ένα 
πρόβλημα άμεσα συνδεδεμένο μέ τήν λαϊκή μας τέχνη καί πρέπει καί αύτό νά 
άντιμετωπισθή πριν είναι πολύ άργά άπό τούς ειδικούς καί τές άρχές.

Δέν θέλω νά νομίσετε δτι άνήκω στήν ύστερικήν έκείνην τάξιν τών άνθρώ- 
πων πού νομίζουν πώς πρέπει νά έπιστρέψουμε στά πλιθάρια, στές ξύλινες κατα
σκευές καί στά χειροποίητα βιοτεχνήματα. 'H μηχανική άλλαγή είναι μιά πραγμα- 
τικότης πού πρέπει νά τήν άντιμετωπίσουμε δπως πρέπει. Πιστεύω δμως δτι χρειά
ζεται έκπαίδευση καί άγώνας καί προστασία γιά νά διατηρηθή καί μελετηθή δτι 
θαυμαστό έχει γίνει άπό τό λαό μας σέ κάθε τομέα, κατά τήν πρόσφατη προβιο
μηχανική έποχή. 'Η διατήρηση τού ύλικού αύτού θάναι ένα ζωντανό δείγμα τού 
πολιτισμού τού λαού μας καί ένα θαυμάσιο παράδειγμα διά τό μέλλον.

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ραδιοφωνική 'Ομιλία στήν «'Ώρα τών Κυπριακών Σπουδών».
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Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΜΕΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
(’Απόσπασμα άπό μυθιστόρημα)

Είχε άρκετή δυστροπία ό κ. Παύλου. “Ενας πού δέν τό συναναστράφηκε 
πολύ χρόνο δέ θά μπορούσε νά καταλάβη τί διαμάντι ήταν ή ψυχή του.^Μά μόλις 
τόν ένοιωθες ή δυστροπία του γινόταν μιά άξιαγάπητη πτυχή. Δυστυχώς τώχουν 
πολλοί άνθρωποι νά μή δείχνουν τί σόϊ πράμμα είναι στή πρώτη ματιά.

Ή γυναίκα του ήταν επιπόλαιος μά καλωσυνάτος τύπος. Διατηρούσε μιά 
φινέτσα του παλιού καλού καιρού. Είχε όμως καί τίς εύαισθησίες της πού μέ τό 
παραμικρό καταλήγανε σέ πύρινα δάκρυα.Σήμερα πρωί - πρωί τό σπιτικό τού ζευγαριού πλάνταζε στό μπουρίνι. Κάτι 
τό ασυνήθιστο προπαρασκευαζόταν κι’ ύπήρχε κίνηση έξαιρετική σάν παραμονή 
πολέμου.—Τήν τελευταία στιγμή θυμηθήκατε τίς κομπόστες; Πού διάβολο νά τρέχω 
πρωί-πρωί νά βρω άνανά; Τούτος ό θεός δέν έφτιαξε άλλο φρούτο; Μονάχα τόν 
ανανά εύλόγησε; φώναζε μέ μάλλον κωμικό ύφος ό κ. Παύλου.

—'Υπομονή, άντρούλη μου, ν’ άκούσης. Νά ξηγηθώ, μάτια μου. Οί σημειώ
σεις πού σού δίνω κάθε πρωί γιά ψώνια πού πετιούνται, παρακαλώ; “Οταν άλλά- 
ζης τό κοστούμι σου βρίσκω ένα μάτσο σημειώσεις, παραγγελίες άκάμωτες, τού 
άπαντούσε ή κ. Παύλου μ’ ένα σωρό εξαρτήματα στό κεφάλι της γιά νά σιάξουν 
τά μαλλιά της.—Εύτυχώς, πού δέν είναι τά γενέθλιά μου, γιατί θάβριζα τόν παπά πού 
μέ βάφτισε.—Δόξα σοι ό θεός πού σέ άρπαξα σήμερα. “Ωστε μοΰ κρύβεις εύαίσθητες, 
λεπτές σκέψεις; Τίς ζής μοναχός σου χωρίς νά τίς άνακοινώνης στή γυναικούλα 
σου; "Ω ! αγάπη μου, συγκινούμαι πού σήμερα αισθάνεσαι τί μεγάλο γεγονός 
είναι τούτη ή μέρα στή ζωή μας.Ό κ. Παύλου καμώθηκε στήν άρχή τόν άχάπαρο. ’Έκανε μάλιστα μερικές 
κινήσεις πού τάχατε δίνανε τήν έντύπωση τής αδιαφορίας.

"Υστερα σκούπισε μέ το δάχτυλο τή μύτη του καί τό δάκρυ έτρεξε στά μά
γουλά του.—’Αγάπη μου, νά μού ζήσης, τής λέει ένώ έπαιρνε στις δυό του παλάμες 
τό κεφάλι της.—ΚΓ έσύ νά μού ζήσης, άντρούλη μου. Πάνε κΓ όλας είκοσιπέντε χρόνια 
άπό τότε.—Είκοσιπέντε χρόνια εύτυχισμένης ζωής. Σ’ εύχαριστώ, χρυσή μου, γιά 
τίς χαρές πού δοκίμασα κοντά σου. Γιατί πρέπει νά τ’ ομολογήσουμε πώς ό γάμος 
μας ύπήρξε κυρίως γιά μένα εύτυχισμένο γεγονός.

—Μή λές ανοησίες, άντρούλη μου, τέτοια μέρα. 'Ο χρόνος πάντοτε δείχνει 
πώς δ γάμος είναι συνδυασμός πολλών αισθημάτων κΓ όχι άπλώς άπαιτήσεων 
τού κορμιού. Δέ λέω κΓ αύτές έχουν τήν αξία τους, κΓ άναστέναξε μέ διάκριση.

—Μά κοίταξε έδώ !
Ό κ. Παύλου έβγαλε ένα μικρό κουτάκι άπό μαύρο βελούδο. Τό χάϊδεψε 

μιά - δυό φορές προσπαθώντας νά μην τού τό άρπάξη ή γυναίκα του. “Υστερα μέ 
μιά άδέξια κίνηση (τάχα ταχυδαχτυλουργού) άνοιξε τό κουτί.

—’Ώ ! Τί ώραΐο δαχτυλίδι! Τί έξοχο διαμάντι!
—Σάν τήν καρδιά σου...!
— Σ’ εύχαριστώ, άντρούλη μου. Κάθε μέρα ξεσπεκάζω καί καινούργιες άξιο- 

λάτρευτες πτυχές σου.Πήρε τό δαχτυλίδι μέ κάποιο δέος καί τό πέρασε στό δάχτυλό της. “Υστερα 
τώφερε κοντά στά μάτια της πού λάμπανε άπό εύτυχία.

Τούτες οί ξαφνικές χαρές τών άντρογύνων δίνουν μιά ξέχωρη βαρύτητα 
στό γάμο. Παύει τούτος νάναι άπλό μυστήριο ή ύψηλή κοινωνική μορφή. Είναι καί 
μιά δοκιμασία χαραχτήρα κι’ ένα έργαστήρι ψυχικής κατεργασίας.

ηαφνικά ό κ. Παύλου θυμήθηκε πώς έπρεπε νά φύγη γιά τό γραφείο. Ξα- 
ναφουρκίστηκε πάλι, γιατί τάχατε τό ψώνισμα τού άνανά θά τόν καθυστερούσε.

Φίλησε τή γυναίκα του μέ τό τυπικό άπό είκοσιπενταετίας φίλημα στό με- 
σόφρυδο καί κατέβηκε τά σκαλοπάτια τής εισόδου γιά νά χυθή στό πολυτελές 
αύτοκίνητο πού τόν καρτερούσε.

* * *

Ή άναμονή τών ξένων είναι γιά τή νοικοκυρά σωστό βάσανο. ‘Η άλλη 
προετοιμασία γεμίζει όνειρο κα’ έλπίδες τήν ψυχή τής νοικοκυράς, θά δείξη μ’ όλο 
τούτο τό θησαυρό, πού έτοίμασε, τή νοικοκυρωσύνη. θά τήν κολακεύσουν. Καλέ, 
αύτό είναι τυπικό. Μά θά σχολιάσουν άργότερα στό σπίτι τους τά πάντα μέ πολύ 
θερμά λόγια. "Υστερα θά πληροφορήσουν τόν εύρύτερό τους κύκλο.

Μά ή άναμονή τών ξένων ξυπνά τήν άγωνία μήν τάχατε παρατηρηθούν έλ- 
λείψεις, συμβούν παρεξηγήσεις ή άλλα άναπόφευχτα.

Μονάχα ό νοικοκύρης αισθάνεται άνετα. Τούτος τραβάει τή μπόρα προκα- 
ταβολικώς. Τώρα θά χαρή τούς φίλους, τίς ιστορίες τους, τά σχόλιά τους.

—’Αργούνε; λέει ή κ. Παύλου, σιάχνοντας γιά εικοστή φορά ένα άνθοδο- χείο μέ τριαντάφυλλα.
—Μπά ! έχουμε είκοσι λεπτά άκόμα, άπαντά ό κ. Παύλου, θάθελα όμως 

νάρχονταν λιγάκι πιό ένωρίς. Δέ μ’ ένθουσιάζουν οί τυπικότητες.
—ΚΓ όμως έσύ άργείς πάντοτε όπου θά πάμε.
—Μά τότε... δέν περιμένω, άν δέν άπατώμαι.
—'Ωραία ταχτική, μά τό θεό.
—Είκοσιπέντε χρόνια τήν άκολουθώ χωρίς νά μού συμβή τίποτα τό δυσάρεστο.

* * *

—Είναι κλασσική κοινοτοπία αύτό πού πιστεύετε, φίλοι μου. Τό κράτος, ό 
πολιτισμός, τό έθνος δέ μπορεί νά στηρίζονται σέ μεμονωμένους σεβασμούς. Τί 
θά πή «δικαιώματα τού άτόμου» καί «έλευθερία τού άτόμου» λέει ό κ. Κοσμίδης. 
έπιχειρηματίας καί πολιτευόμενος, στον κ. Γεωργιάδη.

Ό κ. Γεωργιάδης ρούφηξε μιά σταλιά κοκταίηλ κΓ άπάντησε.
—Μά αύτό είναι βάση όλων τών άστικών συνταγμάτων. Καί τού συντάγμα- 

τός μας. Νομίζω εϊσαστε άπό τούς πρώτους πού τό ύποστηρίξατε. Στήν έκλογική 
σας περιφέρεια ύπεραμυνθήκετε τής άπόψεως αύτής καί κέρδισε ό ύποψήφιος τοΰ 
κόμματός σας.

—Πραγματικώς μέ κάνετε ν’ άπορώ, λέει ό κ. Κοσμίδης, βάζοντας τό πο
τήρι του σ’ ένα τραπεζάκι άπό μαχόκανι, πού είχε στό κέντρο ένα ώραΐο κρύσταλλο 
γεμάτο ρόζ τριαντάφυλλα. Τόσο έξυπνος άνθρωπος καί δέν ξεχωρίζετε τίς «κα- 
ραμέλλες»;

—Αύτά είναι «καραμέλλες» ; άπάντησε έκπληκτος δ κ. Γεωργιάδης.
—’Ασφαλώς, φίλτατέ μου. Τά διάφορα ιδεολογικά συνθήματα είναι οί... έκλο- 

γικές καραμέλλες. Έδώ, φίλε μου, ύπάρχει τό έθνικό συμφέρον μπροστά στό ό
ποιον πρέπει νά έξαλείφεται τό άτομικο, έστω κΓ άν αύτό όνομάζεται άτομική 
έλευθερία καί τά λοιπά.

—Τό όποιον έθνικό συμφέρον, κ. Κοσμίδη, διαμοιράζεται άνισοβαρώς στά 
διάφορα άτομα. Έδώ είναι τρυφή καί εύμάρεια καί έκεΐ φριχτή άθλιότητα.

Ό κ. Γεωργιάδης, ένας ώς σαράντα χρονών άνύπαντρος μέ περιποιημένη 
έμφάνιση καί μέ μάλλον άγαθό ύφος, έτόνισε ιδιαιτέρως τά τελευταία αύτά λόγια. 
’Ένοιωθε πραγματικά ένα αίσθημα φρίκης γιά τίς νέες αύτές πικρές διαπιστώσεις. 
Δέν είχε πολιτευτή ποτέ. Ούτε νόμιζε πώς είναι κατάλληλος γιά τέτοια ένασχό- 
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ληση. Είχε όμως τό πολιτικό του ένδιαφέρον καί κάποιες πολύ ρομαντικές από
ψεις για τήν κοινωνία, τό κράτος καί τούς πολιτικούς.

Ό κ. Κοσμίδης γέλασε λίγο δυνατά, δείχνοντας τά κάτασπρά του δόντια. 
Οί λίγες ζαρωματιές τής ήλικίας του πήρανε μιά έκφραση άγκαθιοΰ κι’ ανάμεσα 
σ’ αύτό ξεπήδησε ή είρωνία. Έξ άλλου οί τολμηρές του επιχειρήσεις, πού πάντοτε 
πηγαίνανε μπροστά, κείνο τό πολιτικό του όσφραντήριο νά βρίσκη παντού τούς 
«άνθρώπους» του, τοΰ δίνανε μιά σκληρότητα καί μιά αύτοπεποίθηση στήν κου
βέντα. "Οπου βρισκόταν κυριαρχούσε όσο κι’ άν άντιδροΰσες. Πολύ τό βοηθούσε 
καί τό ολόισιο παράστημά του, παρόλα τά χρονάκια του, τό έπιβλητικό ντύσιμο, 
κείνο τό πλατύτατο μέτωπό του μέ τά λαμπερά σάν ήλιος μάτια πιο κάτω.

—Κι’ όμως αν βασίλευε στις σχέσεις μας ή Χριστιανική αγάπη θά γινόταν 
μιά πιο δίκαιη κατανομή τών άγαθών, πρόσθεσε σέ λίγα λεπτά ό κ. Παύλου, μέ 
τά πρόωρα ασπρισμένα μαλλιά, πού παρακολουθούσε τόση ώρα τή συζήτηση μ’ 
ένα ΰφος εύγενικό. Τό ύφος τοΰ νοικοκύρη πού δίνει σημασία στά λεγάμενα τών 
προσκεκλημένων του.—Αύτό πιστεύω κι’ έγώ, συμπληρώνει ή κυρία Παύλου. Ό Χριστιανισμός, ό 
άληθινός Χριστιανισμός, είναι ή λύση τοΰ προβλήματος.

— Σέβομαι τήν άποψή σας, κυρία μου, λέει ό κ. Κοσμίδης. Καί τήν έχτιμώ. 
’Αλλά είναι μάλλον αισθηματική. Δέ νομίζετε; "Οπως δά πρέπει νάναι άφοΰ εΐσα- 
στε μιά φιλάνθρωπη καί εύγενική κυρία. ’Αλλά τό γενικόν έθνικόν συμφέρον μάς 
έπιβάλλει κάποιες έλαστικότητες.— Πέστε το καθαρά, κ. Κοσμίδη. ’Ελαστικότητες στήν ήθική, παρεμβαίνει 
ό κ. Γεωργιάδης μέ σαφή έξαψη.— Δέν έ'χουν σημασίαν οί λέξεις, άπαντά ό κ. Κοσμίδης. (Παίρνει τό ποτήρι 
του άπό τό τραπεζάκι καί πίνει λιγάκι). Τά πράγματα έχουν βαρύτητα.

— Κι’ όμως θά ήταν τόσο ταιριαστό μέ τήν ανθρώπινη φύση, κύριοι μου, μιά 
δίκαιη κατανομή τών άγαθών. Παντού βάση ή Χριστιανική ήθική, λέει κουνώντας 
καί τά δυό χέρια ώς σέ συμπέρασμα ό κ. Παύλου.

— Σάς λέω σέβομαι τήν άποψή σας. ’Αλλά θέτω ύπεράνω όλων τό έθνικό 
συμφέρον. "Αν αυτό συμπίπτει μέ τή Χριστιανική ήθική τόσο τό καλύτερο καί γιά 
τά δυό. "Αν δχι; Έδώ ύπεισέρχεται ή προσωρινή έλαστικότητα, λέει πάλιν ό κ. 
Κοσμίδης μ’ ένα τόνο πού δήλωνε πώς ή συζήτηση πρέπει νά σταματήση.

Τούς διέκοψε όμως ή καμαριέρα άναγγέλλοντας τήν άφιξη τοΰ γιατροΰ Δρος 
Πούλου καί τής κυρίας του.

* * *

Τό ρολόι τοΰ τοίχου στον προθάλαμο χτυπούσε τις έξη καί τέταρτο. Τό 
κοκταίηλ τών 6% μιά καινούργια συνήθεια πού μπήκε τελευταίως στον τόπο, ήταν 
μιά έξοχη κοινωνική έμφάνιση, χωρίς πολλά έξοδα καί χάσιμο πολλής ώρας.

Ό κύριος καί ή κυρία Παύλου γιορτάζανε σήμερα τήν εικοστή πέμπτη έπέ- 
τειο τών γάμων τους. Είχαν τήν πρόνοια νά παντρευτοΰνε πολύ νωρίς. Δυστυχώς 
ή προνοητικότητα αύτή δέν άπέδοσε. Μείνανε χωρίς παιδί. Καί έτσι τό πρώτο 
τους αίσθημα μετάλλαξε σέ τρυφερότητα καί διοχετεύτηκε σέ άλλες έκδηλώσεις 
ζωής, σέ κείνη πρός τή φιλανθρωπία, σέ κείνο πρός δ,τι άφορά τόν χριστιανισμό. 
'0 χριστιανισμός δμως τοΰ κ. Παύλου δέν είχε κανένα μυστικιστικό χαραχτήρα. 
'Απλώς μιά μανία συλλογής βιβλίων, παλαιών έκδόσεων ιερών κάί έκκλησιαστικών 
βιβλίων, άναπαραστάσεων έργων μέ ιερά θέματα, παλιών εικονισμάτων καί τών τέ
τοιων. Μέ τήν εύκαιρία, τής εικοστής πέμπτης έπετείου καλέσανε τρεις - τέσσερεις 
στενούς φίλους νά περάσουνε άργά τ’ άπόγευμά τους.

Ό κ. Κοσμίδης ήταν παλιός παιδικός φίλος καί προστάτης σέ αρχικά στά
δια τών έπιχειρήσεων τοΰ κ. Παύλου. Ό κ. Γεωργιάδης ήταν ό μοναδικός μακρυ- 
νός συγγενής τής κ. Παύλου. Ό γιατρός δρ Πουλος ήταν ό οίκογενιακός τους 
γιατρός καί ή οίκογένειά του είχε παλιές φιλίες μέ τήν οικογένεια τοΰ κ. Παύλου. 
'Ο κύριος Γλαύκος Τεμέσης καί ή κυρία ’Ανθούλα ήταν παλιοί γείτονες τό καλο
καίρι στήν έξοχή. Άπό τις καλοκαιρινές μάλιστα αύτές φιλίες προσελήφθηκε ό 

κ. Γλαύκος Τεμέσης ώς νομικός σύμβουλος τών έπιχειρήσεων τοΰ κ. Παύλου.
Ή αναγγελία τής άφίξεως τοΰ γιατρού καί τής γυναίκας του έδοσε ένα 

αίσθημα άνακουφίσεως στό σαλόνι. Ή κυνικότητα τοΰ κ. Κοσμίδη καί ή έξαψη 
τοΰ κ. Γεωργιάδη άναταράξανε τό άπογευματάκι παρ’ δλη τή συγκατάβαση τοΰ 
κυρίου καί τής κυρίας Παύλου.

—’Αγαπητέ μου, γιατρέ. ’Αγαπητή μου, λέει μέ ειλικρίνεια ή κυρία Παύλου 
μόλις άντίκρυσε τό ζευγάρι νά μπαίνη.

—’Αργήσαμε λίγο, έ; Μέ συγχωρείτε, λέει ό γιατρός. Χάρηκα. Επέτειος 
γάμων, έ; Νά ζήσετε, αγαπητή μου. Νά σάς φιλήσω.

Ό γιατρός φίλησε στά μάγουλα τήν κυρία Παύλου μέ χαρακτηριστική λε
πτότητα αλλά μέ πραγματική φιλική θέρμη. "Υστερα γύρισε πρός τόν κ. Παύλου 
σφίγγοντας θερμά τό χέρι του.

'Η κυρία Γλαύκη, ή γυναίκα τοΰ γιατρού, φίλησε τήν κ. Παύλου εκφράζον
τας ένα σωρό εύχές. "Υστερα έσφιξε τό χέρι τοΰ κ. Παύλου.

—’Αγαπητέ μου, νά ζήσετε. Είσαστε τό πρότυπο σεβαστού συζύγου.
—Μέ ηθικότατες βάσεις. 'H χριστιανική άγωγή βλέπετε, άπαντά ό κ. Παύλου μέ κάποια αύταρέσκεια.

— Τις θερμές μας εύχές, ξαναλέει ό γιατρός.
— Καί... νεότητα, προσθέτει ό κ. Κοσμίδης.
— Καλύτερα ύγεία, λέει ό γιατρός.
— Καί οικογενειακή προσήλωση, ξεστομίζει ή Κα Παύλου μέ άθωότατο ύψος 

γιά νά προσδώση μιά θερμότητα στήν άτμόσφαιρα.
— Τού τή διαμφισβητείτε; ρωτά μέ κάποια προσποιητή έκπληξη ό κ. Κοσμί

δης. Δέν ξέρω άν ύπάρχη γυναίκα πού νά μήν ήταν ικανοποιημένη μέ τή συζυγική 
προσήλωση καί έντιμότητα τού φιλτάτου μου...

— Δέν είναι παράπονο, έπεμβαίνει ή κ. Παύλου. Είναι προειδοποίηση.
"Ολοι γελάσανε. Είχε πή ή κ. Παύλου μέ τόση χάρη τήν προειδοποίηση αύτή.
Ό κ. Παύλου πήγε στό γωνιακό τραπέζι νά έτοιμάση δυό κοκταίηλ γιά 

τούς νέους έπισκέπτες. Στό μεταξύ ανάμεσα στούς καλεσμένους έγιναν κοινότυπες 
άνταλλαγές χαιρετισμών καί έρωτήσεων.

'Ο κ. Κοσμίδης ήπιε λίγο κοκταίηλ καί ξανάβαλε τό ποτήρι του στό τρα
πεζάκι μέ τά ρόζ τριαντάφυλλα. Ή κυρία Γλαύκη κάθησε άνετα στή γωνιακή πο
λυθρόνα δίπλα σ’ ένα μεγάλο πίνακα μέ κόκκινες άνεμώνες. Φορούσε μιά άσπρη 
τουαλέττα σέ στύλ έλληνικό πού τής χάριζε μιά άθωότατη έκφραση. Τά χρυσά 
της μαλλιά δεμένα γύρω στό κεφάλι μέ μιά έξαίσια γραμμή δίνανε στό λεπτό 
πρόσωπό της μέ τά μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια μιά άνοιχτοσύνη. Ό γιατρός πλη
σίασε τόν κ. Κοσμίδη, πού πάντοτε συνήθιζε νά στέκεται καί νά κουνά πολλές 
φορές τό δεξί του πόδι.

— Γιατί, γιατρέ μου, ύγεία καί δχι νεότητα; ρωτά άνοίγοντας διάπλατα τά 
μάτια του ό κ. Κοσμίδης. Είναι μιά δίκαιη απορία ταχτικού σας πελάτη.~

—Γιατί τό μεγαλύτερο καί συνολικό άγαθό είναι ή ύγεία, άπαντά μέ τόν 
συνήθη ήρεμο καί σταθερό του τόνο. 'Η νεότητα είναι άπλώς ένα περαστικό τμήμα 
τής όλης ύγείας. Εννοείται πώς άν μέ τόν δρο «νεότητα» εννοείται τό ύγιές σφρί
γος σώματος καί πνεύματος.

—Νομίζω...
—Μά αύτό ακριβώς είναι ή ύγεία. Σφρίγος σώματος καί πνεύματος.
—Μέσα στον ήθικό κύκλο, τό χριστιανικό, προσθέτει ό κ. Παύλου πλησιά

ζοντας μ’ ένα ποτήρι γιά τό γιατρό.
— Στόν όποιονδήποτε κύκλο, άπαντά ό κ. Κοσμίδης.
—Νομίζω, κύριε Κοσμίδη, πώς θά συμφωνήσω μέ τόν κ. Παύλου. Δέν ήθικο- 

λογώ. Μά έξω άπό τόν κύκλο τής ήθικής, πού τήν έχουν σφυρηλατήσει ή πείρα 
αιώνων, άρχίζει ή παρέκκλιση. Στήν ιατρική είναι παρέκκλιση καθετί πού είναι 
πέραν είτε τοΰ ανώτερου είτε τοΰ κατώτερου φυσιολογικού σημείου.

— Σωστά. Μπράβο, γιατρέ, ξεσπά ένθουσιασμένος ό κ. Παύλου. Οί απόψεις 
σας πάντοτε μάς είναι άποκαλυπτικές.
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—"Οταν συμφωνούν μέ τις άπόψεις μας, λέει μέ ύφος ειρωνικόν ό κ. Κοσμίδης.
—Είναι τολμηρό τό ύπονοούμενό σας, παρατηρεί ή κ. Παύλου.
—”Ω ! μέ συγχωρείτε. Είμαστε τόσο φίλοι δλοι έδώ καί σέ τόσο άγαπητό 

περιβάλλον, πού τολμούμε μερικά καλής πίστεως γλυστρήματα.
Ή κ. Γλαύκη κοιτάζοντας μάλλον άπό τό άντικρυνό παράθυρο τόν κήπο 

συλλογιζόταν πριν πεντέξη χρόνια, πού ό κ. Κοσμίδης, φίλος του πατέρα της κομ
ματικός τήν είχε ζητήσει σέ γάμο, θά μπορούσε τάχα νά ζήση δίπλα σ’ ένα τέτοιο 
κυνικόν άνθρωπο; "Ενα μικρό ρίγος τής τρύπησε τήν πλάτη μέ τή σκέψη αύτή. 
Είχε τότε άντισταθή μέ μεγάλο σθένος. Είν’ άλήθεια πώς άγαποΰσε τό γιατρό. 
Τούτο τό αίσθημα τής έδινε μιά δύναμη ν’ άντισταθή.

Ή κ. Παύλου μέ λεπτότητα ύπέδειξε στούς άντρες πώς θάπρεπε νά μιλή
σουν γιά κάτι πού νά ένδιαφέρη καί τις γυναίκες. Υπόβαλε μάλιστα ώς έπιχείρημα 
τήν ισοτιμία τών φύλων. Ό κ. Κοσμίδης εύστροφος πάντοτε στήν έπιλογή θεμά
των καί ζωηρός συζητητής άρπαξε τό θέμα αύτό. Διατεινόταν πώς ή ισοτιμία τών 
φύλων ήταν μιά έκλογική «καραμέλλα» του αντίπαλου συνδυασμού. Είχε προσ
κρούσει δμως στό χαμόγελο τής κ. Γλαύκης. ΚΓ έτσι σιγά-σιγά άλλαξε τό θέμα 
φέρνοντάς το πρός τήν άδυναμίαν τού κ. Παύλου τις άνατυπώσεις έργων μέ ίερά 
θέματα.Μιά μικρή παύση σκορπίστηκε στό σαλόνι. Μά τά δυό παράθυρα πού κοι
τούσανε στό κήπο φέρανε μέσα τήν άνοιξη. Κείνη ή ζωή πού ξυπνά στά φύλλα καί 
άναρριγά στό κάθε φύσημα, κείνο τό πρωτοξεμύτισμα τού πρώτου άνθού πού άνε- 
μίζει τό κεφαλάκι του σά σημαία, κείνος ό ξέχωρος παλμός στά λαρύγγια τών 
πουλιών πού τραβούσανε γιά τό νυχτερινό τους όνειρο, ώρμησε καί κάλυψε τό 
καθετί, μπήκε στά στήθια καί μεταγράφτηκε σέ αναίτιο αναστεναγμό.

Ό κ. Γεωργιάδης άσυναίσθητα τράβηξε πρός τό παράθυρο. Κοίταξε έξω 
γιά μιά στιγμή. ΚΓ ύστερα γύρισε πρός τις κυρίες λέγοντας.

—’Εφέτος θάχουμε άνοιξη. Πέρισυ μεμιάς πηδήξαμε άπό τό χειμώνα στό 
καλοκαίρι. Νά κράτηξε δέκα - δεκαπέντε μέρες ή άνοιξη; Μόλις πού χαρήκαμε 
τά τριαντάφυλλα.

—Μακάρι, άπαντά ή κ. Γλαύκη. Λατρεύω τήν άνοιξη. ΚΓ δμως λίγο κρατά...
—"Οπως δλα τά ώραΐα πράγματα, συμπληρώνει ή κ. Παύλου.
—ΚΓ δμως ή ανάμνησή της καί ό πόθος νά ξαναγυρίζη δίνουν ενα ιδιαίτερο 

νόημα στήν καρδιά μας, λέει σά νά μιλούσε στόν ίδιο τόν εαυτό της ή κ. Γλαύκη.
— Συμφωνώ, κ. Γλαύκη, λέει ό κ. Γεωργιάδης καί τήν πλησιάζει μέ αργά 

βήματα. Νομίζω πώς ό χαρακτηρισμός σας είναι ύπέροχος. Δέν συμφωνείτε, κύριοι;
—Απολύτως. Ή γυναίκα μου έχει μιά ξεχωριστή δύναμη στό νά βρίσκη 

χαρακτηρισμούς.
* * *

Τό ζεύγος Τεμέση έφθασε άρκετά άργοπορημένο.
—ΚΓ δλας ανησυχούσαμε, τούς λέει ή κ. Παύλου.
—’Ά ! μάς συγχωρείτε. Ό Γλαύκος είχε μιά έπείγουσα δουλειά, πού τόν 

κράτηξε στό γραφείο περισσότερο. Κύριοι μου... Νά ζήσετε, άγαπητή μου, λέει ή 
κ. Άνθούλα Τεμέση. ’Αγαπητή μου, κύριε Παύλο, τις έγκάρδιες εύχές μου.

Είχαν ανταλλαγή οί συνήθεις χαιρετισμοί μέ δλους. Ή ατμόσφαιρα τού σα
λονιού γέμισε μέ τό δυνατό άρωμα καί τήν όμορφιά τής Άνθούλας. Φορούσε μιά 
ρόζ τουαλέττα πού τόνιζε τό πάθος τής μελαχροινής έκφρασής της μέ κείνα τά 
αινιγματικά μεγάλα μάτια, τά πλαισιωμένα μέ μεγάλα μαύρα ματοτσίνορα. 'Η 
νωχελική της κίνηση χτυπούσε γύρω τόν άγέρα σάν τό πρωτοβρόχι κΓ έκανε τό 
καθετί νά ξυπνά καί νά πάλλη. Ή θέρμη τής κοντράλτα φωνής της μάγευε καί 
μετάτρεπε τό σαλόνι σ’ ένα πολύ θερμό τροπικό τοπείο.

Κάθησε δίπλα στήν πολυθρόνα τής κ. Γλαύκης. Οί δυό γυναίκες άνταλλά- 
ξανε ένα συγκρατημένο χαμόγελο. Τό άσκημένο μάτι θά ξεχώριζε κάποια νευρι
κότητα μές τό χαμόγελο αύτό τό πολύ τυπικό.

*Ο Γλαύκος πλησίασε τόν δμιλο τών άντρών λιγάκι πιο πέρα κοντά στό 

πιάνο ακριβώς δίπλα στό μεγάλο άμπαζούρ μέ τό ρόζ λεπτό κάλυμα.
—Τά νέα μας, κ. Τεμέση; ρωτά ό κ. Κοσμίδης.
—Τά νέα μας είναι τό διάχυτο άντιαποικιακό πνεύμα.
—Κομμουνιστικής έμπνεύσεως...
—Κάθε άλλο. Είναι αποτέλεσμα τών άργοπορημένων έθνικών ξυπνημάτων. 

Οί λαοί δέ δέχονται πιά τό πρόσχημα τής κηδεμονίας. Καί νομίζω πώς θάχουμε 
παντού συγκρούσεις. Στό κάτω - κάτω δέν είναι δίκαιο άπό κάθε πλευρά;

—Δέ συμφωνώ, απάντησε ό κ. Κοσμίδης. Ό άποικισμός είναι μιά μορφή 
οικονομικής άνόδου γιά τόν άποικο καί τόν ιθαγενή. Ό άποικος μέ τό ύψηλό έπί- 
πεδό του ξέρει νά έκμεταλλευτή τόν έπιτόπιο φυσικό πλούτο. "Ετσι ή περιοχή άξιο- 
ποιείται. ’Από τήν άξιοποίηση αύτή κερδίζει καί ό ιθαγενής. Σιγά-σιγά κΓ αύτοΰ 
τό έπίπεδο ανυψώνεται σέ δλους τούς τομείς.

—Αύτή είναι ή οικονομική άποψη. ’Αλλά ό κόσμος έχει καί άλλα αιτήματα. 
Τά ήθικά, Σήμερα φουντώνει ή ιδέα τής έλευθερίας. «Ελευθερία τού άτόμου» 
παντού μά κατ’ επέκταση φυλετική καί έθνική άνεξαρτησία, λέει ό κ. Τεμέσης.

—Δυό πόλεμοι μέ τόσες θυσίες αύτό προσπαθήσανε νά έπιτύχουν, έπεμβαίνει 
ό κ. Παύλου.

—Καραμέλλες, άπαντά ό κ. Κοσμίδης καί χαμογελά. Οί «καραμέλλες» τών 
αποικιακών μάλιστα κρατών. ’Ή διαφωνείτε κ. Γεωργιάδη;

Καί ενώ οί άντρες συνεχίζανε τή συζήτηση πάνω στό (άντιαποικιακό πνεύμα, 
οί γυναίκες σχολιάζανε τά τελευταία κοσμικά γεγονότα, τήν μόδα καί τις φιλαν
θρωπικές κινήσεις. Στό μεταξύ δμως πλησιάσανε κΓ οί άντρες γιά νά πιούνε ομα
δικά τό εύχητήριο ποτηράκι γιά τις χαρές τών οικοδεσποτών.

—Έπί τή εύκαιρία νά σάς συγχαρώ γιά τό θείο σας δρα Δέλιο. Είναι πολύ 
μεγάλη ή δωρεά του, λέει ή κ. Γλαύκη στή κ. Άνθούλα.

—Δηλαδή; έπεμβαίνει ό κ. Κοσμίδης.
—Ό δρας Δέλιος έχει πληρώσει δλα τά έξοδα παραμονής — ένα όλόκληρο 

μήνα — τής πρώτης αποστολής, έξηγεί ή Γλαύκη. Γιά τήν παιδική έξοχή μιλούμε.
—Ποιας περιοχής; ’Ά ! περιττό, χαμογελά ό κ. Κοσμίδης. Εκεί πού προτί- 

θεται νά θέση ύποψηφιότητα. Τά μάθαμε τώρα...
— Σάς παρακαλώ, κ. Κοσμίδη, μή εϊσαστε...
—Κυνικός. Δυστυχώς είμαι φιλαλήθης, τούλάχιστον στούς ψηφοφόρους μου, 

άπαντά ήρεμα ό Κοσμίδης στήν παρατήρηση τής κ. Παύλου.
Μέ εύστροφία δμως ή Άνθούλα ^ιετάθεσε τό θέμα τής συνομιλίας. Ρώτηξε 

τήν Γλαύκη άν θά θέλη νά έγγραφή στο «Σύλλογο πρός Διάδοση τού Λογοτεχνι
κού Βιβλίου». 'Η κ. Παύλου έχει πιά έκλεγή καί ώς αναπληρωματικό μέλος τού 
συμβουλίου. Ό κ. Κοσμίδης ζήτησε έξηγήσεις γιά τό νέο αύτό σύλλογο, τόσο 
άπό άγνό πνεύμα συζητητή δσο καί άπό κομματική ύστεροβουλία. Ή Άνθούλα 
τού έξήγησε. Τά μέλη τού συλλόγου αύτοΰ δίνουν μιά γλίσχρα μηνιάτικη συνδρο
μή καί παίρνουν κάθε δυό μήνες ένα δόκιμο λογοτεχνικό βιβλίο στή μισή σχεδόν 
τιμή. Μέ τόν τρόπο αύτό βοηθούν τήν πώληση τού λογοτεχνικού βιβλίου. Στό 
μέλλον ό ίδιος σύλλογος θά άναλαμβάνη μέ τά δικά του περισσέματα τήν έκδο
ση έργων φτωχών συγγραφέων. Εννοείται πώς τά βιβλία, τόσο έκείνα πού διανέ
μουν στά μέλη τους δσο καί κείνα πού θά έκδοθοΰν στό μέλλον, περνούν άπό μιά 
τριμελή κριτική έπιτροπή, πού τήν απαρτίζουν ένας δημοσιογράφος, ένας κριτικός 
καί ένας φιλότεχνος.

Ό κ. Κοσμίδης μή άντέχοντας στήν προκλητική πρόταση τής Άνθούλας 
προθυμοποιήθηκε νά γίνη μέλος τού συλλόγου καί νά φροντίση στό μέλλον νά 
έγγράψη αρκετούς άπό τόν κύκλο του.

Στήν πρόταση τής Άνθούλας ή Γλαύκη εύχαρίστως δέχτηκε νά έγγραφή 
’Εξάλλου, δπως ή ίδια είπε, τής είχε κάποτε προταθή νά γίνη ιδρυτικό μέλος. 
Μά είχε άποφύγει γιά νά μή παρεξηγηθή. 'O άντρας της ήταν μυθιστοριογράφος, 
έστω κΓ άν ήταν δόκιμος πιά, δικαίως θά μπορούσε ένας νά τήν κατηγορήση. 
Φέρανε ένσταση οί άλλοι. Δέ θά ύπάρχη τόσο έπιπόλαιος άνθρωπος πού νά κατη
γορήση γιά ύστεροβουλία τήν Γλαύκη.

—Νομίζω πώς θάχετε τήν περιέργεια νά δήτε τις νέες μου συλλογές μέ 
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χριστιανικά θέματα, λέει μέ ένα κρυφό καρδιοχτύπι ό κ. Παύλου.
—Πώς! Εύχαρίστως. Τό μεράκι σας, τό μεράκι του συλλογέα μου είναι 

πολύ αγαπητό, άπαντά ό κ. Γεωργιάδης. ,
—Πώς! Παρόλο πού δέν χωνεύω τήν Τέχνη. ’Αποσπά τόν άνθρωπο απο την 

ένεργό πραγματικότητα, λέει λίγο μουδιασμένος δ κ. Κοσμίδης.
—Μά τόν κάνει άνθρωπο μέ τήν ανώτερη σημασία του δρου, έπεμβαίνει ό 

γιατρός.
—Μπορεί. Στό κάτω - κάτω όπως τό αντιλαμβάνεται ό καθένας.

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Γ. Σφήκα: Τοπείο 1961
(λάδι)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εϊτε άπό ένστικτο, είτε άπό έσωτερική άνάγκη, ό άνθρωπος θάναι πάντοτε 
περίεργος νά γνωρίση τί προϋπήρξε του ίδιου του τού εαυτού. ’Ίσως ή γνωριμία 
μέ τό χθές κάνει πιο εύκολη τήν άντιμετώπιση τής άβεβαιότητος τής αυριον. Είναι 
άπ’ αύτό τό ένστικτο, αύτή τήν έφεση, πού ξεκίνησε νά γράφη ό ‘Όμηρος τήν 
Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσεια γιά νά μάς γνωρίση τά «κλέα άνδρών» τής Μυκηναϊκής 
'Ελλάδος καί λίγο-πολύ νά γνωρίση ατούς ίδιους τούς ‘Έλληνες τής έποχής του 
τήν παληά τους δόξα. Ό Ηρόδοτος, θαμπωμένος μπροστά στά μυστήρια τής ’Ανα
τολής, άρχίζοντας νά γράφη τήν ιστορία τών Περσικών πολέμων, άφησε τόν 
έαυτό του νά περιπλανηθή μέσα σέ κόσμους έξωτικούς, νά γνωρίση τήν παληά 
ιστορία δλων τών λαών. Περιγράφοντας «έργα μεγάλα τε καί θαυμαστά» δέν πα
ραλείπει άπό τού νά μιλήση μέ θαυμασμό γιά ένα άγαλμα, γιά ένα άρχαΐο ναό, 
γιά ένα άρχαΐο έθιμο. Κι’ έρχεται ό Θουκυδίδης, μέ τό έπιστημονικό μυαλό, νά 
έρευνήση μέ μέθοδο τήν προϊστορία, άν μπορούμε νά πούμε, τής ’Αρχαίας Ελλά
δος, καί νά γράψη, μέ τό πρώτο βιβλίο τών ιστοριών του, τό πρώτο άρχαιολογικό 
εγχειρίδιο πού γράφτηκε ποτέ. Άπό τότε, δσο πιο σοβαρή κι’ έπιστημονική γίνεται 
ή μελέτη τής ‘ιστορίας, τόσο πιο πολύ έπιτακτική προβάλλει ή άναγκαιότης τής 
άρχαιολογίας, πού συμπληρώνει τά πορίσματα τής ιστορίας καί διευκρινίζει σκο
τεινά των σημεία.

Ή ιστορία βέβαια θά καλύψη τή χρονολογική περίοδο πού άρχίζει μέ τήν 
εμφάνιση τής γραφής. Γιά τούς πιό παληούς χρόνους, τήν προϊστορία, θά μάς 
μιλήση ή άρχαιολογία. Μέ τήν μελέτη τών υλικών λειψάνων ή προϊστορική άρχαιο- 
λογία προσπαθεί νά διερευνήση τόν τρόπο ζωής τού προϊστορικού άνθρώπου, τής 
προϊστορικής κοινωνίας σάν σύνολο, καί τά μεγάλα γεγονότα πού έπέφεραν άλλα- 
γές στόν ρυθμό τής ζωής, σάν πόλεμο, καταστροφές άπό φυσικά αίτια, καί άλλα. 
Κι’ δταν έλθουμε στήν ιστορική περίοδο, ή άρχαιολογία πάλι διαδραματίζει σπου
δαίο ρόλο. Μάς άποκαλύπτει τόν ύλικό πολιτισμό πού ζωντανεύει τήν εικόνα τής 
ζωής τών προτέρων άνθρώπων — πού ζούσαν, πού καί πώς λάτρευαν τούς θεούς 
των, τί είδους τέχνη είχαν, μέ ποιούς λαούς είχαν έμπορικές καί πολιτιστικές συν
αλλαγές, καί χίλια δυό άλλα.

Είναι άλήθεια πώς στήν Ελλάδα, άκόμη καί στήν Ιταλία, έστω καί χωριίς 
τήν άρχαιολογία, θά γνωρίζαμε άρκετά γιά τόν πολιτισμό τών δυό αύτών χωρών, 
άπό τά γραπτά μνημεία πού διεσώθησαν. ’Αλλά φαντασθήτε πόσο άτελής θά ή το 
ή ιδέα μας γιά τάς ’Αθήνας τού 5ου αίώνος π.Χ. άν μάς έλειπε ό Παρθενών, τά 
γλυπτά τής ’Ολυμπίας ή τά άττικά άγγεΐα.

Στήν Κύπρο, ό ρόλος τής άρχαιολογίας είναι άκόμη σπουδαιότερος. Πολύ 
λίγοι άρχαΐοι ιστορικοί άναφέρονται στό νησί μας, κι’ ιστορία του είναι πολύ 
άτελής άπό τά άρχαΐα κείμενα. Τά λίγα λόγια πού μάς λέει ό Ηρόδοτος γιά 
τήν ήρωϊκήν άντίσταση τών Κυπρίων έναντίον τών Περσών ή οί πληροφορίςε τού 
Ίσοκράτους σχετικά μέ τήν πολιτεία τού Εύαγόρα άποτελούν μέρος μόνο μιας 
σελίδος τής Κυπριακής ιστορίας. Γιά νά συνδέσουμε τίς σκόρπιες Ιστορικές πλη
ροφορίες καί νά δημιουργήσουμε μιά συνεχή έξιστόρηση τής ζωής τής Κύπρου διά 
μέσου τών άρχαίων χρόνων πρέπει νά καταφύγουμε στήν άρχαιολογία. Χωρίς 
τήν άρχαιολογία δέν θά ξέραμε γιατί είμαστε σήμερα “Ελληνες, πώς νά έξηγή- 
σουμε αύτό τό φαινόμενο πού άπό γεωγραφικής άπόψεως τούλάχιστο φαίνεται 
κάπως παράδοξο. Τό δτι μιλούμε Ελληνικά δέν είναι άρκετό. ‘Η άρχαιολογία μέ 
τά άδιάσειστα τεκμήριά της θά μάς πή πώς πριν δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ήρθαν 
καί κατοίκησαν σ’ αύτό τόν τόπο ’Αχαιοί άπ’ τήν Ελλάδα, έγιναν κυρίαρχοι τού 
νησιού, μετεφύτευσαν έδώ τόν Ελληνικό πολιτισμό καί τήν Ελληνική παράδοση. 
Ή άρχιτεκτονική έξέλιξις τού άνακτόρου τού Βουνιού θά μάς μιλήση εύγλωττα 
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γιά τήν έμμονή τών Κυπρίων στήν Ελληνική παράδοση καί τήν αντίθεσή τους 
στον ξένο δυνάστη.

"Οπως καί σ’ όλες τις άλλες χώρες μέ άρχαίο πολιτισμό — τήν Ελλάδα, 
τήν ’Ιταλία, τήν Αίγυπτο — ή άρχαιολογία άρχησε σάν μιά ακαθόριστη ικανο
ποίηση περιεργείας πού συχνά ώ'δηγοΰσε στήν θησαυροθηρία. Αύτή τήν μανία τήν 
γνώρισε ό τόπάς μας άπό πολύ νωρίς καί' πλήρωσε ακριβά. Άπό τήν έποχή του 
Cesnola ώς σήμερα χιλιάδες αρχαίοι τάφοι συλήθηκαν, Ιερά κατεστράφηκαν. Εύτυ- 
χώς όμως πού ύπήρξαν καί οί λίγοι φωτισμένοι άνθρωποι πού έργάστηκαν γιά 
τήν γνώση της μόνο, κι’ έτσι μέ τις έρευνές τους έθεσαν τίς βάσεις τής Κυπριακής 
αρχαιολογίας. Ξένοι καί κύπριοι έπιστήμονές επί ένα ολόκληρο σχεδόν αιώνα 
προσπαθούν νά βγάλουν μέσ’ άπό τά σπλάχνα τής γής τήν ιστορία του νησιού 
μας. Ή δική μας ιστορία θά βγή άπ’ τήν γή, άπ’ τόν πηλό τών αγγείων, άπ’ τίς 
πέτρες τών ναών καί τών δημοσίων κτιρίων, άπ’ τήν υλη πού άψηφόντας τόν χρόνο 
έπέζησε ίσα μέ σήμερα γιά νά μιλήση μέ τήν δική της γλώσσα, γιά τήν έποχή της. 
Κι’ αύτυχώς ή γλώσσα αύτή δέν μας είναι άγνωστη. ’Ήδη ή αρχαιολογία μάς 
μιλά γιά οκτώ χιλιάδων έτών Κυπριακή ζωή, άπό τίς νεολιθικές καλύβες τής έκτης 
χιλιετηρίδος μέχρι τών Βυζαντινών έκκλησιών καί τών Μεσαιωνικών κάστρων.

Ή έφεσή γιά ιστορική καί αρχαιολογική έρευνα σέ κάθε χώρα γίνεται πιο 
έντονη σέ κρίσιμες στιγμές. "Οπως οί άνθρωποι έτσι καί τά έθνη όρμώμενα άπό 
έσωτερική ανάγκη κάνουν ένα ιστορικό απολογισμό γιά νά βρουν μιάν αφετηρία 
καινούργιας έξόρμησης.

Λαμπρό είναι τό παράδειγμα τής γειτονικής χώρας του ’Ισραήλ. Στις κρί
σιμες στιγμές πρύ προσπαθεί νά σταθή στά πόδια του τό νέο κράτος, βλέπουμε 
μιά αφάνταστη προσπάθεια έπαφής μέ τό παρελθόν. Μικροί^καί μεγάλοι βρίσκονται 
σέ συναγερμό όταν πρόκειται νά άποκαλυφθή ή ιστορία τής Παλαιστίνης. Μέ την 
Παλαιό Διαδήκη καί μέ τήν σκαπάνη προσπαθούν νά βρούν τίς ρίζες τής φυλής 
τους στήν γή, γιά νά δικαιώσουν τρόπον τινά τήν έπσιτροφή τους στήν^ γή τής 
’Επαγγελίας. Καί στον τόπο μας αρχίζει τώρα μιά καινούργια εποχή. Δέν θάναι 
κανείς πού ν’ άρνηθή ότι ό ιστορικός απολογισμός σ’ αύτή τήν έποχή είναι^ κάτι 
τό έπιβεβλημένο. Πού νά κτίσουμε; ’Έχουμε θεμέλια στιβαρά σ’ αύτή τή γή καί 
βαθειές ρίζες. Ή γνωριμία μέ τήν άρχαία Κύπρο ασφαλώς θά μάς γεμίση, μέ 
αύτοπεποίθηση καί θάρρος γιά ν’ αντιμετωπίσουμε αντιξοότητες όπως τίς αντι
μετωπίσαμε καί στό παρελθόν, θά νοιώσουμε οί ίδιοι αξιοπρέπεια κι’ ύπερηφά- 
νεια γιά τόν τόπον αύτό τόν πανάρχαιο. Αυτό είναι τό πρωταρχικό, ύπάρχουν ό
μως κι’ άλλοι λόγοι, κι’ αύτοί σημαντικοί, πού καθιστούν τήν αρχαιολογία στήν 
Κύπρο αναγκαία καί χρήσιμη. Ή Κύπρος, λόγω τής θέσεώς της έγνώρισε τούς 
πολιτισμούς καί τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως. Στά χώματα τής Κύπρου πλου
τίστηκε ό πολιτισμός τού Αιγαίου άπό τήν σοφία τής ’Ανατολής, κι’ εδώ πάλι ό 
πολιτισμός τής ’Ανατολής λέχτηκε τήν λάμψη τού Μυκηναϊκού πολιτισμού. Γι’ 
αύτό καί σήμερα οί μελετητές τόσον τού αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού όσον 
καί τού ’Ανατολικού πολιτισμού στρέφουνται προς τήν Κύπρο γιά τήν λύση πολλών 
προβλημάτων. ΚΓ είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στούς ξένους νέους μελε
τητές τής αρχαίας Κύπρου άλλοι μέν ξεκίνησαν άπό τήν ’Ανατολή γιά νά κατα
λήξουν στήν Κύπρο, κΓ άλλοι άπό τήν Ελλάδα. ΚΓ αύτή τήν ιδιαίτερη θέση τής 
Κύπρου πρέπει νά τήν έκμεταλλευτούμε γιά νά καταστήσουμε τήν Κύπρο τόν 
όμφαλό τών Μεσογειακών μελετών. Τίς δυνατότητες τίς έχουμε. "Ενα έξαιρετικό 
Μουσείο, θαυμάσια αρχαία μνημεία. Είναι όμως καί ή πρακτική πλευρά τοΰ ζη
τήματος. Οί άρχαιολογικές έρευνες θά φέρουν σέ φώς καινούργια μνημεία, νέους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς πού θά πλουτίσουν τά μουσεία μας. ΚΓ όλα αύτά θά 
θέλξουν τόν ξένο έπισκέπτη. Ό ξένος περιηγητής θά χαρή βέβαια τήν δροσιά καί 
τήν χάρη τού κυπριακού βουνού καί τής κυπριακής ακρογιαλιάς, άλλά θά νοιώση 
ιδιαίτερη εύχαρίστηση, καί ίσως μονιμώτερη, άπό τήν έπίσκεψη ένός αρχαιολογι
κού χώρου. Μ’ αύτό τόν τρόπο θά ικανοποίηση μιά περιέργεια καί θά νοιώση τήν 

χαρά έκείνη πού έρχεται μαζί μέ τήν έξαψη τής φαντασίας στό άντίκρυσμα του άρχαίου.
Γιά μάς τούς Κυπρίους ή εισροή ξένων περιηγητών δέν θάναι μόνο μιά ύπο- 

λογίσημη πηγή πλούτου. Κοίθ’ ένας άπ’ αύτούς θά γίνει κΓ ένας ένθερμος κήρυ- 
κας τής Κύπρου. Καί σήμερα στήν μεγάλη οικογένεια τών έθνών ή Κύπρος στά 
πρώτα της βήματα, έχει άνάγκη καλών φίλων.

ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μπορεί, δέν τ’ άποκλείω, νά γινόσουν 
(όπως κι έσύ διατείνεσαι) 
ένας ύπεράξιος στρατιωτικός 
καμάρι καί τιμή γιά τήν πατρίδα σου. 
"Ομως πού έμεινες ένας απλός 
«βοηθός γραφεύς» στό τμήμα ’Εσωτερικών Προσόδων!
Τώρα, τουλάχιστον, 
πάνω άπό κρύες πράξεις λογιστικές 
καί ξένες έγνοιες
θά ’χης γεμάτο πάντα τό κεφάλι μέ όνειρα: 
Σχέδια στρατηγικά καί νίκες, 
τόσα σχέδια καί τόσες νίκες πού ίσως κανένας 
άλλος νά μή μπόρεσε 
νά πραγματοποιήση στή ζωή.
Μόνος έσύ άπ’ τή δειλή
γωνιά τού σιωπηλού γραφείου σου 
θά διευθύνης τοΰ μυαλού σου τούς στρατούς 
πάντα όδηγώντας τους στήν δόξα καί τόν θρίαμβο.
Ποιος ξέρει, 
ποιος θά μπορούσε, άλήθεια, νά σέ διαβεβαιώση 
ότι καί στήν πραγματικότητα 
θά ήσουν τόσο «έδραιωμένης φήμης» 
μ’ έπιτυχίες λαμπρές στό ένεργητικό σου;
Μπορεί, στό κάτω - κάτω, ν’ άποτύγχανες 
άπό τά πρώτα βήματα τής σταδιοδρομίας σου 
(είδαμε τέτοιες περιπτώσεις) 
καί τότε τί θά σού ’μενε σκοπός γιά τήν ζωή, 
τί θά μπορούσε έτσι στητό νά σέ κρατή 
στ’ άμείλικτα χτυπήματα τής μοίρας;

ΦΟΙΒΟΣ ΣΤ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 
Ό πρώτος Κύπριος διηγηματογράψος.

Ή λογοτεχνική παράδοση στήν Κύπρο, 
πού άπ’ τά αρχαιότατα χρόνια είχε ακο
λουθήσει βήμα προς βήμα τήν Έλλαδική 
ώς στή Βυζαντινή εποχή κ’ είχε διατηρή
σει μερικές συνδετικές κλωστές κατά τήν 
πρωτοφραγκική περίοδο, κόβεται πια ο
ριστικά στά στερνά τής Λουζινιανοκρατίας 
καί τό νησί βυθίζεται μέσα σ’ ένα βαθύ 
καί μακραίωνο σκοτάδι πνευματικής νάρ
κωσης. Θάταν έπομένως πολύ νά περιμέ- 
νη κανείς μιά γρήγορη άνθηση τής λογο
τεχνίας μέ τήν πρώτη έμφάνιση κάποιου 
άμυδροΰ φωτός ελεύθερης σκέψης, που 
πρόσφερε ή Βρεττανική κατοχή τό 1878. 
Κι όμως, σέ είκοσι μόλις χρόνια, έμφανί- 
στηκε ό πρώτος εκπρόσωπος τοΰ Κυπρια
κού διηγήματος, ενα παλικάρι πού μόλις 
είχε βγάλει τό σχολειό, ό Δημοσθένης 
Σταυρινίδης, πού έπρόκειτο, σέ πολύ σύν
τομο χρονικό διάστημα, χαλαρώνοντας τόν 
εναγκαλισμό μέ τή Μούσα νά περιπτυχθή 
τή θέμιδα καί νά γίνη ό άριστος δικηγό
ρος καί πολιτικός καί ό πρύτανις τών Κυ
πρίων δημοσιολόγων.

'Ο Σταυρινίδης έκανε τήν εμφάνισή του 
πολύ σεμνά, μ’ ένα μικρό τομίδιο άπό δέ
κα σύντομες ίστοριούλες άπ’ τή ζωή τού 
τόπου μας, τά «Κυπριακά Διηγήματα», 
πού τυπώθηκαν τό 1898 στά τυπογραφεία 
τής «Φωνής τής Κύπρου». Τά «Κυπριακά 
Διηγήματα», έλεγε σ’ ένα σύντομο προ- 
λογικό του σημείωμα, «δέν σκοπούσι νά 
προσθέσωσί τι είς τήν σύγχρονον Ελλη
νικήν φιλολογίαν. 'Απλώς μόνον έγράφη- 
σαν πρός έξεικόνισιν τοΰ χαρακτήρος καί 
τής ζωής τών κατοίκων τής δυστυχούς πα
τρίδας μου... καί... εύχαριστημένος θά εί
μαι έάν έγραψα άνεκτόν κάπως έργον, 
έάν κατώρθωσα νά δώσω έστω καί άμυ- 
δράν ιδέαν τού τρόπου τής ζωής καί τής 
άτμοσφαίρας μέσα είς τήν όποιαν δρώσι, 
σκέπτονται, άγαπώσι καί πάσχουσιν οί 
Κύπριοι, τόσον οί κάτοικοι τών πόλεων ό
σον καί οί ζυμωμένοι μέσα είς τούς νυ- 
χθημερίους κόπους άγρόται».

Αύτήν άκριβώς τή σεμνή φιλοδοξία του 
πέτυχε νά ζωντανέψη ό Σταυρινίδης, εισ
χωρώντας βαθιά μέσα στά άδυτα τής 
Κυπριώτικης ψυχής, πού τή γνώρισε άπό 
κοντά, τή μελέτησε καί τήν άνάταμε άπ’ 

αυτή τήν πρώτη του νεότητα. Γιατί, δέν 
ήταν άπό πλούσια οικογένεια, κ’ έχοντας 
τό σκουλήκι τής γνώσης καί τής άνόδου 
νά τόν κεντρίζη, γύρναε καβάλλα στό 
εύτελές εύαγγελικό ύποζύγιο τις πόλεις 
καί τά χωριά τού νησιού, γιά νά είσπράτ- 
τη τις συνδρομές τής «Φωνής τής Κύπρου» 
καί νά παίρνη μιά μικρή προμήθεια, μέ 
τήν όποια νά μπορή κατόπι — βοηθούμε- 
νος κι άπ’ τό μεγαλύτερο άδερφό του, 
τόν Κύρο — νά συνεχίζη τις σπουδές του.

Τήν άφήγησή του δέ ζητά νά τήν κάνη 
ήρωϊκή, πομπώδη κ’ έπιδεικτική, πράγμα 
πού θά τήν έμφάνιζε κρύα καί 
δυσάρεστη, άλλ’ ούτε καί προσπαθεί νά 
τής δώση θέρμη μέ όχλαγωγική δημοκο- 
πία. Λέει άπλά καί καθαρά δ,τι είδε μέ 
τά ύλικά του μάτια ή μέ τά μάτια τής ψυ
χής του, δσα άκουσε μέ τά φυσικά του 
αυτιά ή μέ τ’ αύτιά τού μυαλού του. Δίνει 
τή σκέψη του φυσική κι άβίαστη, όπως 
τήν έδινε κι δταν μιλούσε μέ τούς φίλους 
του, τούς φίλους τούς πολλούς πού τόν 
θυμούνται πάντα καί νοσταλγούν τήν ά- 
νεκτίμητη συντροφιά του, άλλά καί χωρίς 
ποτέ νά ξεπέφτη στήν κενή φλυαρία. Πα
ρουσιάζεται τεχνίτης τού άφηγηματικού 
λόγου πολύ εύπαθής στις συνήθεις διαθέ
σεις τών συνήθων άνθρώπων κάθε κοινω
νικής τάξης καί σοφία οί ήρωές του έχουν 
εκείνη τού κοινού κόσμου καί αίσθημα τό 
καθολικό. Οί χαρακτήρες του είναι περισ
σότερο άπό άπλές προβολές ώχρών δη
μιουργημάτων μιας άφηγηματικής φαντα
σίας· τούς δίνει ζωντάνια, παίρνοντας άπ’ 
τή ζωή χρώματα γιά τό σχεδίασμά'τους, 
καί τούς κάνει νά ξεπετιοΰνται φυσικά 
μέσ’ άπ’ τή διήγηση καί ν’ άποπνέουν τήν 
πραγματικότητα τόσο, πού νά μάς κά
νουν ν’ άναζητοΰμε μέ τή σκέψη μας τό 
πρωτότυπό τους. Κι δπου έπίσης χρειά
ζονται βοηθητικοί τύποι, δέν βρίσκονται 
συμπτωματικά γιά νά έπεκτείνουν τό πε
δίο τής άφήγησης, άλλά έκλέγονται γιά 
νά συμπληρώνουν τό γενικό κλίμα, ώστε 
νά μή μένουν άτμοσφαιρικά κενά.

"Οπως είπα καί στήν άρχή, δέκα είναι 
τά διηγήματα πού άποτελοΰν τό τομίδιο. 
Τό πρώτο, μέ τόν τίτλο «Αιώνιον δίλημ
μα», μιλά γιά κάποιο νέο πού γιά πρώτη 

φορά νοιώθει τόν έρωτα, κι ώσπου νά τού 
μιλήση ή καρδιά του καί νά τού πή άν 
εκείνο πού ένοιωθε ήταν ή άγάπη, χάνει 
τήν άγαπημένη του. Τό διηγη ματάκι αύ- 
τό, μέσα στό όποιο βρίσκεται καί’ μιά πο
λύ ζωντανή περιγραφή Λευκωσιάτικου 
περιπάτου, έχει κάτι άπό τήν τρυφεράδα 
καί τήν ποιητική περιπάθεια πού έχει τό 
«Παράπονο πεθαμένης» τοΰ Μαρκορά.

'Η «Έλέγκω» παρουσιάζει τό δράμα 
μιας φτωχής κόρης, πού δουλεύει στον 
άργαλειό μέρα καί νύχτα καί βλέπει τήν 
όμορφιά της νά μαραίνεται, χωρίς ελπίδα 
ν’ άποκατασταθή. Σ’ αύτό, δ διηγηματο
γράφος μας είδε τούς άνθρώπους τοΰ 
λαού σάν άβουλα πιόνια στό τραπέζι προ
νομιούχων παικτών κ’ έδωσε δλο τό τρα
γικό ξέσχισμα τών ψυχών πού βλέπουν 
δλες τις προσπάθειές τους νά ματαιώ
νονται άπ’ τή μοίρα.

Τά «Ξηρά άνθη» άποτελοΰν σελίδες 
ήμερολογίου. Κάποιος ξενητεύεται γιά 
νά θεραπευθή άπό άτυχο νεανικό έρωτα, 
πού τήν άνάμνησή του συντηρούν μερικά 
ξεραμένα φύλλα λουλουδιών. Στό μετα
ξύ, ή κόρη, ύποκύπτοντας στήν πατρική 
θέληση, παντρεύεται κάποιον πού δέν ά- 
γαπά, γιά νά βρή κι αύτό τό δεύτερο δρά
μα έπιστρέφοντας ό ξενητεμένος καί νά 
τοΰ σχιστή χειρότερα ή καρδιά. Ό διηγη
ματογράφος μας δέν φοβήθηκε ν’ άντι- 
μετωπίση καταστάσεις πού ήταν έξω άπ’ 
τήν κοινή άντίληψη τής εποχής καί νά θέ
ση ψυχολογικά προβλήματα, πού ήταν ά- 
νάγκη πιά ν’ άναζητήσουν λύση, μιά κ’ 
ελειψε τό κλείσιμο στό σπίτι, πίσω άπ’ τό 
πυκνό καφάσι τοΰ παραθύρου τοΰ λαϊκού 
σπιτιού.

"Ενα διήγημα πατριωτικού περιεχομέ
νου είναι τό «'Ολόγυρα στή φωτιά», πού 
μέσα στή διήγηση τοΰ παππού διοχετεύε
ται δλη ή πίστη — δέν πρέπει νά λησμο
νούμε πώς τά διηγήματα γιά τά όποια 
μιλούμε τυπώθηκαν ενα χρόνο μονάχα με
τά τόν άτυχο πόλεμο τού 97 — πώς ό 
Ελληνισμός θά νικήση άργά ή γρήγορα 
καί θά έπεκταθή.

Στον «Φιλάργυρο», μιά ιστορία γεμά
τη «πόνον καί άποστροφήν πρός τόν κό
σμον τόν κακόν τόν άρεσκόμενον είς τήν 
κακογλωσσιάν», μάς δίνεται ή ζωή ένός 
άνθρώπου πού πέθανε πάφτωχος, γιατί 
είχε δώσει δ,τι είχε στούς φτωχούς χωρίς 
κανένας νά τόν παίρνη είδηση, ένώ δλοι 
τόν θεωρούσαν σάν ένα φιλάργυρο τοκο

γλύφο καί τόν καταριόνταν. Στό διήγη
μα αύτό ό Σταυρινίδης έδειξε πόσο επι
τήδειος ήταν στό νά διαλέγη καίριες άν- 
θρώπινες στιγμές καί νά τις προβάλλη.

’Ακολουθούν «Οί δύο φίλοι», πού μιλά
νε γιά δυό νέους πού, ένώ συνδέονται άπό 
παιδιά μέ τήν πιο στενή φιλία, γίνονται 
άσπονδοι έχθροί μόλις άντιλαμβάνονται 
πώς άγαπούν κ’ οί δυό τήν ίδια νέα. Τούς 
ένώνει κατόπι ό πόλεμος, γιά νά τούς 
χωρίση δμως σέ λίγο ό σκοτωμός τού έ- 
νός άπ’ τούς δυό. ’Έπειτα ένα άλλο μι
κρό διήγημα, ή «Φλώρα», ή σκυλίτσα κά
ποιου κατά τά φαινόμενα άσπλαχνου φι
λάργυρου, άλλά στήν πραγματικότητα 
γεμάτου εύγενικά αισθήματα άνθρώπου, 
πού πεθαίνει πάνω στον τάφο τοΰ κυρίου 
της’ έρχεται κατόπι ό «Είσπράκτορας», 
πού δίνει τήν τραγωδία μιάς φτώχιάς γυ
ναίκας, πού τής πουλά τά οικιακά σκεύη 
ό κυβερνητικός είσπράκτορας, γιατί δ 
άντρας της δέν έχει νά πληρώση τούς φό
ρους’ κ’ υστέρα τό «"Ενα μυστήριο», πού 
διηγείται τό γάμο τοΰ φτωχού άχθοφόρου 
Νικολοΰ μέ μιάν ύπηρέτρια, τήν Κατίνα.

Τελευταίο διήγημα στό τομίδιο είναι 
«'Η Κατάρα». Ή παπαδοπούλα ή Ούρα- 
νία παντρεύεται τό Γιαννακό, μά δέν τε
κνοποιεί καί γι’ αύτό ή συμβίωση τοΰ ζευ
γαριού γίνεται μαρτυρική, ώσπου, δταν 
κάποτε ό Γιαννακός σηκώνει χέρι άπάνω 
της, έκείνη τόν καταριέται νά τόν κάψη 
τό άστροπελέκι. Σέ μιά καταιγίδα πέφτει 
κεραυνός καί καίει τό Γιαννακό, κ’ ή 
Ούρανία τρελαίνεται. Είναι άξιοπρόσε- 
κτος ό τρόπος, μέ τόν όποιο δημιουργεί- 
ται στον άναγνώστη μιά προσωρινή σύγ
χυση καί’ κάποιο άμφιρρόπημα τής σκέ
ψης του μεταξύ δυό καταστάσεων, γιά νά 
έπακολουθήση έντεχνα ή έξαγωγή άπ’ 
τήν άμφιβολία, πράγμα πού άποδείχνει 
ύπερεκλεπτυσμένη ψυχολογική παρατηρη
τικότητα καί δύναμη τοΰ συγγραφέα στό 
νά κατευθύνη πρός τή δημιουργία τοΰ έ- 
πιδιωκόμενου συναισθήματος.

Δέν θάταν έντούτοις πλήρης μιά μελέ
τη — όσοδήποτε σύντομη — γιά τό διη
γη ματογραφικό έργο τοΰ Δημοσθένη 
Σταυρινίδη, άν δέν γινόταν λόγος γιά 
κάποιο άλλο διήγημά του, πού έχει τόν 
τίτλο «'Η έξομολόγησις τοΰ μοναχού», 
πού δημοσιεύθηκε στό «Εθνικόν Ήμερο- 
λόγιον» τοΰ Σκόκου, τοΰ 1905. "Οπως μά
λιστα βλέπουμε στό 'Ημερολόγιο «τό διή
γημα τούτο έπηνέθη έν τώ τελευταίω 
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διηγηματικώ διαγωνισμό του «Πανιωνίου 
Συλλόγου» ύπό τής κριτικής έπιτροπής 
άποτελεσθείσης έκ τών κ. κ. Ν. Γ. Πολί
του, Γ. Δροσίνη καί Κ. Παλαμα είσηγη- 
τοΰ». Σ’ αυτό, ό πάτερ Δανιήλ, δόκιμος 
στό μοναστήρι τής Χρυσοσπηλιώτισσας, 
στέλνεται στην πόλη νά συμπληρώση τις 
σπουδές του· έκεϊ, έρωτεύεται τήν κόρη 
τής σπιτονοικοκυράς του καί γυρνώντας 
πίσω στή μονή βασανίζεται τόσο πολύ απ’ 
τόν αμαρτωλό του έρωτα, πού γιά νά λυ- 
τρωθή παίρνει φαρμάκι καί πεθαίνει. Οί 
ήθικές περιπλοκές στό αφήγημα αύτό εί
ναι τόσο έξω άπ’ τό συνηθισμένο, ώστε νά 
ζαλίζουν, ποτέ όμως δέν έρχονται σέ σύγ
κρουση μέ δ,τι ή σοφία κ’ ή λογική μπο
ρούν νά δεχθούν* κι δ,τι συμβαίνει μ’ αύ- 
τές, τό ίδιο συμβαίνει και μέ τά αισθήμα
τα τής συμπάθειας, τής άγάπης, τής αη
δίας, πού προχωρούν μέχρι τού νά δημι
ουργήσουν κρίσιμες καταστάσεις, πού δ- 
μως πάντοτε βρίσκουν τήν πρέπουσα συν
αισθηματική άνταπρόκριση, πού βοηθά 
ώστε αύτόματα νά λύνωνται ο*ι κόμποι.

Ό Σταυρινίδης είναι βαθύς ψυχολόγρς' 
παίζει μέ τή ψυχή τού άναγνώστη δπως 
παίζει μέ τή ψυχή τών ήρώων του καί δ
πως σ’ έκείνους τεντώνει τούς σπόγγους 

πού τούς κινούν στή σκηνή τής άφήγησης 
ως έκεϊ πού θά ισορροπήσουν άλλά δέν 
θά σπάσουν, έτσι σ’ έμάς τεντώνει τά 
νεύρα ώς στό άκρότατο σημείο άντοχής 
γιά νά μάς γαληνέψη μέ μιά έπιτυχή άν- 
τικλίμακα μετά τό άποκορύφωμα τής έν
τασης.

Γενικά, τά διηγήματα τού Δημοσθένη 
Σταυρινίδη παρουσιάζουν δυο ειδών τύ
πους- άπ’ τή μιά έκείνους πού, κλεισμένοι 
στον έαυτό τους έγωϊστικά, άγωνίζονται 
πώς νά κάνουν τή ζωή τους πιο βασανι
στική, κι άπ’ τήν άλλη έκείνους πού, πε
τυχαίνοντας νά ξεπεράσουν τά δρια τού 
έγωτισμού, βρίσκουν τή γαλήνη. Καί στή 
μιά και στήν άλλη περίπτωση μπορούμε 
νά πούμε αδίστακτα πώς μάς άναγκάζει 
νά τούς κοιτάξουμε μέ τά δικά του μάτια* 
κι άν συγγραφέας δέν εϊν’ έκείνος πού 
γράφει όμορφα λόγια, άλλά πού ξαίρει 
πώς κι άπό ποΰ νά κυτάξη τήν περιγυριά 
του καί ν’ άναγκάση καί τούς άλλους νά 
δούν τά ϊδια πράγματα μ’ αύτόν άπ’ τήν 
ίδια σκοπιά, άσφαλώς ό Σταυρινίδης εί
ναι συγγραφέας άπ’ τούς πιο διαλεχτούς 
καί τούς πιο ενδιαφέροντες.

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΠΙΕΡΙΔΟΥ

ΦΥΤΙΚΕΣ ΒΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΑΤΚΗ ΤΕΧΝΗ1

(1) Ή μελέτη αύτή δέν πρέπει νά θεωρηθή ώ$ τελική. θά ύπάρχουν σίγουρα κΓ άλλα φυτά, πού τά 
χρησιμοποιούσανε στή βαφική τέχνη καί πού θά μπορούσαν νά συμπεριληφθοϋν σ’ αυτό τόν κατάλογο. Άλλ’ 
αύτή θά είναι δουλειά πιό ειδικού μελετητοϋ

Έκτος άπό τό βαμβάκι καί τό μετάξι, 
πού ήσαν προϊόντα μέ μεγάλη φήμη γιά τήν 
καλή τους ποιότητα, στήν Κύπρο καλλιεργού
σανε καί τό ρ ι ζ ά ρ ι, πού ήταν εξ ίσου 
πολύτιμο προϊόν γιά τή χρησιμοποίησή του 
στή βαφική τέχνη καί στήν τοπική αγορά 
καί στό εξωτερικό.

Άπό τή Μεσαιωνική περίοδο ή Κύπρος 
ήταν γνωστή γιά τήν έξαγωγή στήν Εύρώπη 
τής κόκκινης βαφής, τοϋ ριζαριοϋ, “Robia di 
Cipri” όπως τό ονομάζανε (W. Heyd, Η i s t ο i 
re du Commerce du Levant en 
Moyen Age, vol II, σ. 618) πού ήταν 
παραγωγή τοΰ νησιού ή προερχόταν άπό 
γειτονικές χώρες (Συρία) καί εξαγόταν άπό 
τήν Κύπρο.

Τόν 18ον αιώνα τό έμπόριο τοΰ ριζαριοϋ 
βρισκόταν σέ μεγάλη άκμή. Τό Κυπριακό 
ριζάρι εξαγόταν στήν Άλεξανδρέττα καί 
Χαλέπι (Pococke, CI. Cobham, Excerpta 
Cypria, σ. 268), γιά νά μεταφερθή άπό 
κεϊ στήν Περσία, όπου ήταν άπαραίτητο γιά 
τήν κατασκευή τής κόκκινης βαφής γιά τά 
βαμβακερά υφάσματα. ’Αλλά καί στήν Εύ
ρώπη ήταν περιζήτητο καί συνήθως εξασφά
λιζε καλές τιμές. ΤΗταν σέ ποιότητα άπό τά 
καλύτερα τής ’Ανατολής μετά άπό κείνο, πού καλ
λιεργούσανε στή Σμύρνη. Στή Γαλλία χρησι
μοποιούσανε Κυπριακό ριζάρι (Al. Gaudry, 
Recherches Scientifiques en 
O r i e n t............. , σ. 167) γιά βαφή, άλλ’ ή 
έξαγωγή του ήταν περιορισμένη, διότι με
γάλες ποσότητες έμεναν στό νησί γιά τή βαφή 
τών βαμβακερών υφασμάτων. Ή έξαγωγή 
του άπό τήν Κύπρο έφθανε τούς 250 τόνους 
τόν χρόνο. (Drummond, Excerpta Cy
pria σ. 281).

Μεγάλες εκτάσεις γής άπό τίς πιό εύφορες 
σέ διάφορα μέρη τής Κύπρου, στήν πεδιάδα 
τοϋ Μόρφου, γύρω άπό τή Σαλαμίνα, Άγιο 
Σέργη καί Αμμόχωστο, κοντά στό Κίτι καί 
στήν Πύλα στήν επαρχία Λάρνακας ήταν 
καλλιεργημένες μέ ριζάρι. Στήν Κύπρο τό 

ονομάζανε π ο γ ι ά ή λ ι ζ ά ρ ι καί χρησι
μοποιούσανε τίς ρίζες του γιά τήν έξαγωγή 
τής σκούρας κόκκινης βαφής γιά βαμβακερά 
υφάσματα “παννία κόκκινα άπό βαφήν ριζα- 
ρίου” όπως άναφέρει κΓ ό Αρχιμανδρίτης 
Κυπριανός (σ. 540). Ό Mariti (travel s.... 
........... σ. 55) γράφει, ότι στή Λευκωσία 
βάφανε ενα είδος ύφάσματος τό bucassini 
μέ βαφή κόκκινη άπό τίς ρίζες τοΰ ριζαριοϋ 
ανακατεμένη μέ αίμα βοδιοϋ, πού μ’ αύτό τόν 
τρόπο τό χρώμα γινόταν πολύ στερεό καί 
ούδέποτε ξέβαφε. Σ’ άλλα μέρη στήν Ανατολή 
χρησιμοποιούσανε τή βαφή τοϋ ριζαριοϋ μέ 
τό αίμα τοϋ προβάτου. Επίσης ή βαφή τοϋ 
ριζαριοϋ ήταν χρήσιμη γιά τό σταμπάρισμα 
τών βαμβακερών ύφασμάτων, τών πασμάδων, 
σ τ ά πασματζίδικα τής Λευκωσίας.

Όμως άπό τά μέσα τοϋ 19ου αιώνα ή 
χρήση τοΰ ριζαριοϋ ώς βαφικοΰ ύλικοΰ είχε 
άρχίσει νά περιορίζεται, μέχρις δτου σταμά- 
σταμάτησε έντελώς. Ό Sir Samuel Baker 
(Cyprus as I saw it in 1879, σ 162) 
γράφει, ότι ή βαφή τοΰ ριζαριοϋ άρχισε νά 
παραμερίζεται στήν Κυπριακή άγορά άπό 
μιά νέα φθηνότερη χημική ούσία τήν Alizarine 
καί γι’ αύτό τό λόγο τό ριζάρι δέν καλλιερ
γείται πιά στήν Κύπρο. Ή γή στήν Αμμόχω
στο καί στοΰ Μόρφου έχασε πιά τήν άξια της 
καί ή Κύπρος μιά άξιόλογη τοπική βιοτεχνία.

’Εκτός άπό τό ριζάρι στήν Κύπρο βγάζανε 
κόκκινη βαφή καί άπό τούς σπόρους τής 
Π ε ρ ν ι ά ς, ένός δασικοΰ θάμνου. Φαίνεται 
ότι ή χρήση τοΰ σπόρου αύτοϋ ώς βαφικοΰ 
ύλικοΰ χρονολογείται άπό τή Μεσαιωνική 
περίοδο ίσως καί άρχαιότερα άκόμα. Στόν 
κατάλογο τών Κυπριακών προϊόντων πού 
ήσαν γιά τό έμπόριο καί πού περιλαμβάνονται 
στις Relatione del Regno di 
Cipro, 15ος αιώνας καί 1540, (Μ a s Latrie, 
Histoire de 1’ île de Chypre.......  
Documents vol. II σ. 493 καί 498 άναφέ- 
ρεται καί ό βαφικός σπόρος (grana) γιά τήν 
παραγωγή τής κόκκινης βαφής.

Γιάννη Καράσαββα: Πορτραϊτο 
(κάρβουνο)
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Ό Est. Lusignan (D escription de 
t o u t e 1 ’ île de Chypre.....................  
Paris 1580 σ. 158 καί 226) αναφέρει ότι ή 
ζωηρή κόκκινη βαφή παραγόταν άπό τούς 
σπόρους ενός δασικού δένδρου. ’Αργότερα 
ό Pococke ε.ά. σ. 269) τήν περιγράφει ώς 
βαφή κατάλληλη γιά τά μάλλινα υφάσματα 
καί προσθέτει ότι εξαγόταν, μετά άπό ορισμένη 
κατεργασία, άπό τούς σπόρους τού Alkermes2 
ή όπως τό ονομάζουνε οί βοτανολόγοι illex 
coccifer (Γενναδίου, Λεξικόν Φυτο- 
λογικόν σ. 489 άναφέρεται ώς Coccus, 
ilicis). Ό Κυπριανός έπίσης άναφέρει στό 
κεφάλαιο Περί χρωμάτων (σ. 544) 
γιά τήν κόκκινη βαφή «άπό τάς ρίζας τό ρι- 
ζάριον καί τό περνοκόκκιν άπό ταϊς περνιαΐς» 
καί όταν μιλά γιά τά δασικά δένδρα άναφέρει 
“περνικαϊς όπου κάμνουν τό κόκκινο χρώμα 
τό περνοκόκκιν”.

Φαίνεται ότι στήν Κύπρο ή παραγωγή 
τοΰ περνοκόκκου ήταν άρκετά μεγάλη, γιά 
νά γίνεται ή εξαγωγή τόν 18ον αίώνα στή 
Βενετία καί Μασσαλία. Ή εξαγωγή συνε
χίστηκε καί πολύ άργότερα καί στήν Πάφο 
άκόμα πριν 50-60 χρόνια μεγάλες ποσότητες 
άπό περνοκόκκι προορίζονταν γιά εξαγωγή 
στις Μεσογειακές χώρες κυρίως στήν ’Ιταλία. 
Μαζί μέ τό περνοκόκκι κάνανε άπό τήν Κύπρο 
έξαγωγή στήν Εύρώπη (Γερμανία) καί βαλα
νιδιών, διότι άπό τούς φλοιούς τους παραγό- 
ταν βαφική ούσία (σέ χρώμα κανελλί), πού τήν 
χρησιμοποιούσανε καί στήν Κύπρο σέ πολλά 
μέρη.

Ή χεννά (Lawsonia alba Γενν. σ. 561) 
ήταν φυτό πού εύδοκιμοϋσε στήν Κύπρο καί 
σ’ όλη τήν ’Ανατολή καί τό φυτεύανε ειδικά, 
γιά νά κατασκευάσουν άπό τά λουλούδια του 
άρωματικό λάδι2 καί άπό τά φύλλα του βαφή 
σέ σκούρο πορτοκαλλί χρώμα. Ή χρησιμο
ποίηση τών φύλλων της ώς βαφικής ούσίας 
είναι πολύ παλαιά. Ό Est. Lusignan (σ. 224) 
ονομάζει τό φυτό Cypre4 καί άναφέρει ότι 
άπό τή βαφή πού έβγαζαν άπό τά φύλλα του, 
είτε όταν ήταν ξηρά είτε φρέσκα, οί εύγενεϊς 
έβαφαν τις χαίτες καί τις ούρές τών άλογων 
καί τών σκύλλων τους. Τήν χρησιμοποίησαν 

(2) Ή λέξη κ ε ρ μ ί ζ t γιά τό κόκκινο χρώμα διατηρείται ίσαμε σήμερα στήν Κύπρο. Λένε κυρίως τό κόκκινο 
πού παράγεται άπό τό cochineal, τό βαφικό έντομο. Άπό τήν εποχή τοΰ Mariti εΐσαγόταν κι’ αύτό στήν Κύπρο 
καί τό χρησιμοποιούσανε ώς βαφική ουσία. 'Εκατόν οκάδες cochineal (Mariti σ. 150) ξόδευαν κάθε χρόνο στήν 
Κύπρο γιά τήν παραγωγή τής κόκκινης βαφής. Ή χρησιμοποίηση του ώς βαφικού ύλικοϋ έξακολουθεϊ ώς σήμερα»

(3) “Κύπριον έλαιον τό πάλαι” κατά Γεννάδιον σ. 561.
(4) Είναι γνωστή ή άποψη, πού άποδίδει τήν παραγωγή τού ονόματος τής Κύπρου άπό τό φυτό αύτό (Γεωρ- 

γιάδης Κ.Κ σ. 3, Hill σ. 82).
(5) ΤΙς περισσότερες πληροφορίες γιά τίς βαφικές ούσίες, πού χρησιμοποιούσανε στήν Κύπρο τά τελευταία 

χρόνια είχαν τήν καλωσύνη νά μοϋ τίς δώσουν ό κ. Όρφανίδης καί ό κ. Εύριπίδης Μιχαήλ Μαντηλάρης άπό τή 
Λευκωσία.

κι’ οί γυναίκες ώς κοσμητικό. “Εβαφαν μ ’ 
αύτή τά μαλλιά, τις παλάμες καί τά νύχια, 
γιατί πίστευαν ότι κάνει τό σώμα δροσερό. 
Τή χρησιμοποιούσανε όχι μόνο οί γυναίκες 
τών Τούρκων άλλά καί μερικές Έλληνίδες, 
όπως γράφει ό Mariti (σ. 15). Καί στήν 
περιγραφή πού δίνει ό Clarke (Τ ravels 
in various countries of Europe 
Asia and Africa (1813 σ. 337) τών 
Κυπρίων γυναικών καί τής ενδυμασίας τους, 
ιδιαιτέρως τονίζει ότι τά μαλλιά τους, πού 
έπεφταν στις πλάτες σέ πολλούς βοστρύχους 
ήταν βαμμένα μέ ώραϊο καστανό χρώμα άπό 
τά φύλλα τής χεννάς. Σήμερα άκόμα οί 
γυναίκες χρησιμοποιούνε τά φύλλα τής χεννάς 
γιά τόν ίδιο σκοπό.

Άπό τήν εποχή τού Άρχ. Κυπριανού 
(18ος αιώνας) μεταχειρίζονταν στήν Κύπρο καί 
κίτρινη βαφή πού έβγαζαν άπό τή χ έ μ ε ν η 
(Reseda Orientalis) πού τή μάζευαν άπό 
άμμώδη μέρη κοντά στή Λεμεσό, Χρυσοχού 
κ.ά. (Jehns Holmboe, Studies on the 
vegetation of Cyprus, Bergen 
1914 σ. 92) γιά νά βάφουν τά μάλλινα ύφάσ- 
ματα καί σκούρα πράσινη βαφή άπό τούς 
σπόρους ενός φυτού πού τ’ ονομάζανε ά λα
κ ι χ έ ρ ι ο ν.

Τό άλακιχέριν ή κεχρ'ιν5 εΐσαγόταν στήν 
Κύπρο άπό τήν ’Ανατολή (Άνεμούρι) ίσαμε 
τά τελευταία χρόνια καί χρησιμέυσε γιά τό 
βάψιμο βαμβακερών νημάτων γιά τις άλατζιές.

Άπό τήν ’Ανατολή είσήγαν άκόμα καί τό 
μ α ζ ί ν βαφικό σπόρο μεγαλύτερο άπό τό κε- 
χρίν γιά τό κίτρινο χρώμα τών βαμβακερών νη
μάτων. Είσήγαν έπίσης στήν Κύπρο τό πακ- 
κ ά μ ι ν (κομμάτια ξύλου) γιά νά βάψουν 
μαύρα μεταξωτά φορέματα καί μεταξωτά 
νήματα γιά τά κεντήματα.

Όλες αύτες τις βαφές τίς χρησιμοποιού
σανε κι’ οί μαντηλάρηδες γιά τή βαφή καί 
τό σταμπάρισμα τών μαντηλιών

’Επειδή όμως όλα αύτά τά βαφικά ύλικά 
στοίχιζαν πολύ άκριβά, ό Κύπριος τεχνίτης 
προσπάθησε νά βρή τοπικά φυτά γιά ν’ άντι- 
καταστήση τίς ξένες ούσίες. Γι’ αύτό χρησι
μοποίησε τ ό ρ ο ύ δ ι ν, τό γνωστό βυρσο- 

δεψικό φυτό (Rhus coriaria κατά Γεννάδιον) 
πού τό χρησιμοποιούνε ίσαμε σήμερα οί μαντη
λάρηδες ώς βαφικό γιά τό τύπωμα τών 
μαντηλιών. Τό έβραζαν γιά νά βγάλουν τό 
κίτρινο χρώμα καί μετά πρόσθετον καλα
γκάθι (θειϊκό σίδηρο) γιά νά κατασκευά
σουν τήν γκρίζα καί τή μαύρη βαφή ή καλι- 
β ά ρ δ ι (χημική ούσία) γιά τό σκούρο 
κόκκινο χρώμα.

Οί γυναίκες (οί σχιαλάραινες), πού έβαφαν 
στό Κοιλάνι τά περίφημα μεταξωτά σιάλια, 
μεταχειρίζονταν τόν κορμό καί τά φύλλα ένός 
φυτού τού χρυσόξυλου (φυτό πού 
άνήκει στήν ίδια οικογένεια μέ τό ρούδιν, 
Rhus Cotinus κατά Γεννάδιον σ. 797) γιά τήν 
παραγωγή τής κίτρινης-χρυσαφιάς βαφής. 
"Ήταν φυτό άγριο, πού φύτρωνε στήν περιοχή 
τοΰ χωριού. Τό χρώμα πού έβγαζαν άπό τό 
φυτό ήταν χρυσάφι καί μ’ αύτό έβαφαν ολό
κληρο τό σιάλι προτού χρησιμοποιήσουνε 
τά κ ε ρ μ ί ζ ι α γιά νά δώσουνε στό σιάλι 
τόν σκούρο κόκκινο χρωματισμό του.

Σέ διάφορα μέρη τής Κύπρου χρησιμο
ποιούν άκόμα γιά τή βαφή νημάτων καί 
ύφασμάτων διάφορες φυτικές ούσίες. Μέ τούς 
φελλούς τών πεύ κων βάφουν στό 
Καρπάσι άσπρα βαμβακερά νήματα σέ χρώμα 
σκούρο καφέ γιά νά ύφάνουν τά κοτζινο- 
π ά μ π α κ α, ύφάσματα γιά τίς καθημερινές 
γυναικείες ενδυμασίες. Μέ τά κ ρ ο μ μ υ ά
φυλλα καί τούς φελλούς τών (εύ) καλύπτων 
βάφουν τό κ α μ η λ ί (άνοικτό καφέ) βαμβά
κι όταν τό χρώμα του δέν είναι πολύ βαθύ 
γιά νά ύφάνουν τά κ α μ η λ ι ά πανιά 
γιά σεντόνια καί άνδρικά παντελόνια. Τά 
κρεμμυδόφυλλα καί τ’ άθασόφυλλα (τό εξω
τερικό φλούδι τοΰ πράσινου καρπού) τά χρη
σιμοποιούσανε καί γιά τό βάψιμο τών μετα
ξωτών ύφασμάτων καί τό τσάι γιά τίς σ α τ- 
τακρούτες τίς Λευκωσιάτικες.

Στις Πιτσιλιές παράγουν άκόμα κίτρινη 
Βαφή γιά νήματα άπό τίς ρίζες καί τό ξύλο 
τής Περπερισιάςθ (berberis) ένός 
άγκαθωτού θάμνου, πού φυτρώνει σ’ εκείνα 
τά μέρη, όπως καί σ’ άλλα βουνά γύρω άπό 
τό Τρόοδος (Holboe, έ. ά. σ. 82).

Σέ πολλά μέρη βγάζουν κίτρινη βαφή 

άπό τ’ άνθη τής ζ α μ π ο υ κ ι ά ς (Sambucus 
Γεν. σ. 35) γιά τά βαμβακερά ύφάσματα καί 
νήματα καί άπό τά άνθη τού χαμομηλιού 
καί τού σ ι μ ι λ ι ο ύ (λαζάρων).

Τέλος άπό τίς φλούδες τών ροδιών καί 
τών φρέσκων καρυδιών βγάζουν μαύρη βαφή. 
Τά ροόφυλλα όπως ονομάζουνε τίς 
φλούδες τών ροδιών τά μεταχειρίζονταν 
κυρίως οί πογιατζήδες μαζί μέ τό indigo όταν 
βάφανε τίς β ρ ά τ ζ ι ε ς (τμήμα άνδρικής ενδυ
μασίας) γιά νά κάνουνε τό μπλέ χρώμα πιό σκού
ρο καί πιό στερεό. Μαζί μέ τίς βράτζιες βάφανε 
καί βαμβακερά ύφάσματα γιά φουστάνια ηλικιω
μένων γυναικών. Πολλές φορές μέ τά φύλλα τής 
ροδιάς βάζανε καί ρούδι γιά νά γίνη τό χρώμα 
άκόμα πιό σκούρο καί γιά νά πετύχουνε τόν 
χρωματισμό πού ήθελαν.

Χρησιμοποίησαν άκόμα καί τ’ άνθη τού 
σκουρούπαθου (Acacia farnesiana) γιά 
νά κατασκευάσουν χρώμα σκούρο μπλέ γιά 
τίς βράτζιες όταν ήταν δύσκολο νά είσαχθή 
τό indigo στον Πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Εισηγμένο φυτικό βαφικό ύλικό είναι καί τό 
indigo πού κατασκευάζεται άπό τά φύλλα 
ένός θάμνου (indigofera tinctoria βλ. Η. 
Pecheux, Les conleurs, les matiè
res colorants, les mordants en 
teinture Paris, 1920 σ. 31) πού εύδο- 
κιμεΐ στις ’Ινδίες, Κίνα, ’Αμερική κ.άλ. Μ’ αύτό 
έβαφαν, όπως άναφέραμε προηγουμένως, τίς 
βράτζιες μαζί μέ τά φύλλα τής ροδιάς καί τού 
ρουδιού. Ό Mariti (σ. 150) μάς πληροφορεί 
ότι είσήγαν στήν Κύπρο 200 όκ. indigo άπό 
τήν ’Αμερική.

’Εδώ θά πρέπει νά προσθέσομε ότι στήν 
Relatione τού 1540 (Mas Latrie, ε.ά. vol 
II σ. 535) άναφέρεται καί Ε n d e g ο ώς 
παραγωγή Κυπριακή. Πιθανώτατα θά ήτο 
είδος βαφής, πού τήν κατασκεύαζαν στήν 
Κύπρο γιά νά βάφουν μαύρα ή μπλέ ύφάσ
ματα καί πού θά ήταν άπαραίτητη, έφ’ όσον 
ξέρομε πόσο άνεπτυγμένη ήταν ή βαφική 
τέχνη στήν Κύπρο σ’ όλη τή Μεσαιωνική 
περίοδο.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΙΕΡΙΔΟΥ

(6) Ό Γεννάδιος (σ. 174) αναφέρει, ότι ή βερβερίς έχρησιμοποιεϊτο πρός βαφήν τών έρίων καί τής μετάξης. 
I ις πληροφορίες για τις βαφές στήν Πιτσιλιά τίς πήρα από τό ζωγράφο Τηλέμαχο Κάνθο.
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ΚΑΣΣΙΑΝΗ
’Αργά Μουσική ύπόκρουση: Κ. Κασινοπούλου.

ΚΑΣΣΙΑΝΗ

Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά, 
πολλά, θολά, βαριά τά κρίματά μου. 
Μά, ώ Κύριε, πώς ή θεότη Σου μιλά 
μέσ’ στην καρδιά μου.

Κύριε, προτού Σε κρύψ ή έντάφια γή 
άπό τή δροσαυγή λουλούδια πήρα 
κι’ άπ’ τής λατρείας τήν τρίσβαθη πηγι 
Σου φέρνω μΰρα.

Οίστρος μέ σέρνει ακολασίας... Νυχτιά 
σκοτάδι αφέγγαρο, άναστρο μέ ζώνει, 
τό σκοτάδι τής άμαρτίας· φωτιά 
μέ καίει, μέ λιώνει.

’Εσύ πού άπό τά πέλαα τά νερά 
τά ύψώνεις νέφη, πάρε τα, έρωτά μου, 
κυλάνε, είναι ποτάμια φλογερά 
τά δάκρυά μου.

Γύρε σ’ έμέ. Ή ψυχή μου πώς πονεί! 
Δέξου με. ’Εσύ πού δέχτηκες καί γείραν 
άφραστα ώς έδώ κάτω οί ούρανοί 
καί σάρκα έπήραν.

Στ’ άχραντά Σου τά πόδια, βασιλιά 
μου Έσύ θά πέσω καί θά στά φιλήσω 
καί μέ τής κεφαλής μου τά μαλιά 
θά στά σφουγγίσω.

Τ’ άκουσεν ή Εΰα μέσ’ στό άποσπερνό 
τής παράδεισου φώς ν’ άντιχτυπάνε, 
κΓ άλαφίασμένη κρύφτηκε... Πονώ, 
σώσε, έλεος κάνε.

Ψέχοσώστα, οί άμαρτίες μου λαός* 
τ’ άξεδιάλυτα ποιος θά ξεδιαλύνη ; 
’Αμέτρητό Σου τό έλεος, ό θεός! 
’Άβυσσο ή κρίση.

Μετ.: Κ. ΠΑΛΑΜΑ
Σ ΗΜ.—Τά πρώτα 5 μέτρα της Μουσικής παίζονται ώς Είσαγωγή καί κατόπιν άκολουθεϊ ή 

’Απαγγελία.
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1960
(Λογοδοσία εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν 15.1.1961)

Αξιότιμα μέλη του Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου,
Τό έργον του Ε.Π.Ο.Κ. έσυνεχίσθη καρποφόρον κατά τό διαρρεύσαν έτος 

1960 καί δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ύπό τό φώς τής νέας καταστάσεως τής ανεξαρ
τησίας τής Κύπρου ύπήρξε περισσότερον έντατικόν ή προηγουμένως.

θά έκθέσω τούτο δι’ όλίγων κατωτέρω, αν καί είναι γνωστόν εις έκεΐνα των 
μελών, τά όποια παρηκολούθησαν τούτο έκ τού σύνεγγυς. 'Η πρώτη πραγματο- 
ποιηθεΐσα καινοτομία είναι ή έκδοσις τού Δελτίου τού 'Ομίλου ύπό τήν μορφήν φι
λολογικής έκδόσεως φερούσης τό όνομα «Φιλολογική Κύπρος». 'Η έκδοσις αύτη 
έπετεύχθη είς σύντομον χρονικόν διάστημα καί έσχε πολλήν έπιτυχίαν κριθείσα 
εύμενώς έν Κύπρω καί έν Έλλάδι. Προσπάθεια κατεβλήθη, ώστε ή έκδοσις τής 
Φιλολογικής Κύπρου νά λάβη εύρυτέραν διάδοσιν, διά τούτο έστάλη τιμής ένεκεν 
εις πολλά πρόσωπα καί όργανισμούς, έδόθη δε ώς βραβεΐον είς τά σχολεία τής 
μέσης έκπαιδεύσεως.Έπεδιώχθη περαιτέρω ή αύξησις τού άριθμού των μελών, πράγμα τό όποιον 
έπετεύχθη είς ικανοποιητικόν βαθμόν, πολλών νέων μελών προσελθόντων είς τάς 
τάξεις μας. Σκοπός μας είναι ή συμπερίληψις είς αύτάς πάντων έκείνων τών στοι
χείων, τά όποια δύνανται νά βοηθήσωσι τό έργον μας καί νά ώφεληθώσι καί ταύτα 
έκ τούτου. 'Η συνένωσις τών πνευματικών δυνάμεων τού τόπου είναι σήμερον εϊπερ 
ποτέ καί άλλοτε άναγκαία. Διότι οί πνευματικοί άνθρωποι έχουν νά διαδραματί
σουν σημαντικώτατον ρόλον είς τήν νέαν ζωήν τής άνεξαρτήτου Κύπρου, είς τήν 
οποίαν είσήλθομεν άπό 5 μηνών.

Έπί τή εύκαιρία τής σημερινής συγκεντρώσεως, ή όποια γίνεται 10 έτη 
μετά τό δημοψήφισμα τής 15 Ίανουαρίου 1950 θά ήθελον νά μνησθώ τής μεγάλης 
συμβολής, τήν όποιαν παρέσχον οί πνευματικοί άνθρωποι τής νήσου είς τόν μέγαν 
απελευθερωτικόν άγώνα. Δύναμαι νά διαβεβαιώσω ότι, όπως ύπήρξε σημαντική 
ή συμβολή τούτων είς τόν κατά τής αποικιοκρατίας άγώνα, όμοια θά ύπάρξη ή 
συμβολή αύτών καί είς τόν ειρηνικόν άγώνα τής άναδημιουργίας καί τής άξιοποιή- 
σεως του ένόπλου καί τού γενικού κατά τής άποικιοκρατίας άγώνος.

Ό ήμέτερος "Ομιλος μεθ’ ίκανοποιήσεως παρατηρούμεν ότι έπεδόθη μέ 
πολλήν ζωτικότητα είς τό έργον τής άναδημιουργίας, άφ’ ότου ήδη ύπεγράφησαν 
αί συμφωνίαι Ζυρίχης καί’ Λονδίνου, αί όποίαι διήνοιξαν νέον τρόπον ζωής, πολι
τικής καί πνευματικής είς τήν Ελληνικήν Κύπρον. ‘Έν έκ τών μέσων, τά όποια 
οδτος έχρησιμοποίησεν ύπήρξεν ή όργάνωσις πολλών διαλέξεων, έσωτερικών συγ
κεντρώσεων καί άλλων άναλόγων έκδηλώσεων πρός πνευματικήν καθοδήγησιν καί 
διδασκαλίαν τού λαού. Δέν δύναμαι νά είπω ότι ή προσπάθεια αύτη τού 'Οιμίλου 
εύρε πάντοτε πρόθυμον άνταπόκρισιν. Διά τούτο παρετηρήθη ή είς μέγαν βαθμόν 
αποχή τών έκπαιδευτικών άπό τάς τοιούτου είδους πνευματικός έκδηλώσεις καί 
προσπάθειας, ή όποια έμβάλλει είς πολλάς σκέψεις. Έν τούτοις ή προσπάθεια θά 
συνεχισθή μέ τήν βεβαιότητα ότι έν τέλει τά λιμνάζοντα νερά θά κινηθούν καί ή 
κίνησις θά άποδώση περισσοτέρους καρπούς. Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονίσω τήν 
μεγάλην σημασίαν τής συμμετοχής είς πνευματικός έκδηλώσεις τών νέων, οί ό
ποιοι πρέπει νά γίνουν οί πρωτοπόροι τής πνευματικής κινήσεως καί νά διαδε
χθούν τούς σύν τώ χρόνω άπερχομένους έκ τού προσκηνίου τής πνευματικής ζωής 
παλαιοτέρους. Μερικά παρήγορα σημεία, άλλ’ ώς αί χελιδόνες, ήδη διαφαίνονται 
καί έλπίζομεν νά μή είναι ταύτα, ώς ή έπίσκεψις τών άποδημητικών πτηνών.

Πλήν τών διαλέξεων, τάς όποιας έδωσαν μέλη τού ‘Ομίλου, πρέπει νά άνα- 
φέρω διαλέξεις δοθείσας ύπό τήν αιγίδα αύτοΰ ύπό τών διακεκριμένων καθηγη
τών τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ί. θεοδωρακοπούλου καί κ. Κ. Σπετσιέρη καί τού δια
κεκριμένου έκπαιδευτικού κ. Εύ. Παπανούτσου είδικώς μετακληθέντων διά τήν 
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παροχήν μαθημάτων είς τούς διδασκάλους καί καθηγητάς κατά τό θέρος, ώσαύτως 
δε τής διακεκριμένης λογοτέχνιδος καί ζωγράφου κ. Άθ. Ταρσούλη. Έτελέσθη 
έπίσης φιλολογικόν μνημόσυνον τού έκλιπόντος μεγάλου Έλληνος ήθοποιού Β. 
Λογοθετίδη μέ κύριον όμιλητήν τόν σκηνοθέτην κ. θ. Σακέταν. Καλλιτεχνικά 
μνημόσυνα τού διαπρεπούς "Ελληνος μουσουργού Δημήτρη Μητροπούλου καί τού 
μεγάλου πολωνογάλλου συνθέτου Σιοπέν έτελέσθησαν ώσαύτως, ταύτα μέ σύμ- 
πραξιν τού διακεκριμένου "Ελληνος πιανίστα κ. Μ. Λάσκαρη. 'Ο "Ομιλος έπανη- 
γύρισεν ώσαύτως τήν μετακομιδήν είς Ελλάδα τών λειψάνων τού μεγάλου "Ελλη
νος ποιητού Άνδρέου Κάλβου έν συνδυασμώ μέ τόν έορτασμόν τής έθνικής έπε- 
τείου, τής 25ης Μαρτίου. "Ετεροι φιλοξενούμενοι ύπό τού 'Ομίλου πλήν τών άνω- 
τέρω εύγενών όμιλητών συνεπλήρωσαν τό όλον πρόγραμμα διαλέξεων τών μελών 
αύτού. Υπήρξαν οδτοι ό Γάλλος Μορφωτικός ’Ακόλουθος κ. Ρ. Μιλλιέξ, ό αντι
πρόσωπος τού Γερμανικού ’Ινστιτούτου Γκαίτε κ. Φρ. Πομμερένκε καί ό απεσταλ
μένος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών διά τήν συλλογήν λαϊκού μουσικού ύλικού κ. Σ. 
Καρακάση.

Είς ταύτα πρέπει νά προσθέσω τάς φιλολογικός συγκεντρώσεις, καθ’ άς 
πλήν τών όμιλιών έγένοντο έκτελέσεις μουσικών έργων άπό δίσκους, έπιδείξεις 
ζωγραφικών πινάκων καί άνάγνωσις θεατρικών έργων, ιδιαιτέρως δέ τήν έκθεσιν 
έργων ζωγραφικής έκ τών συλλογών τού ‘Ομίλου, τού Γραφείου Ελληνικής Παι
δείας, καί τού Παγκυπρίου Γυμνασίου, ή όποια προεκάλεσε πολύ ένδιαφέρον. ’Επι
θυμώ έπί τή εύκαιρία ταύτη νά εύχαριστήσω τόσον τούς εύγενείς όμιλητάς, ξένους 
καί μέλη τού 'Ομίλου, διά τήν εύγενή των προσφοράν καί τήν λίαν σημαντικήν 
συμβολήν των είς τό έργον καί τούς σκοπούς τοΰ 'Ομίλου, όσον καί τά ιδρύματα, 
τά όποια έθεσαν είς τήν διάθεσιν αύτού τάς αίθούσας των ή τάς συλλογάς των. 
’Ιδιαιτέρως εύχαριστώ τόν Πρώτον Λειτουργόν ’Αρχαιοτήτων κ. Π. Δίκαιον, τόν 
πρ. διευθυντήν τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας κ. Φρ. Βράχαν, τόν διευθυντήν τού 
Έλενείου κ. Σ. Συμεωνίδην, τόν πρ. Πρώτον Εκπαιδευτικόν Λειτουργόν κ. Κλ. 
Γεωργιάδην καί τήν σχολικήν έφορείαν Λευκωσίας διά τήν παραχώρησιν ταύτην.

Παραλλήλως ώργανώθησαν τιμητικά γεύματα χάριν τών εύγενών καί δια
πρεπών έξ Ελλάδος όμιλητών, κ. Ί. θεοδωρακοπούλου, κ. Ήλ. Βενέζη, κ. Εύ. 
Παπανούτσου, κ. Κ. Σπετσιέρη, κ. Κ. Χωρέμη, κ. Γ. Σπυριδάκι καί κ. Σ. Καρα
κάση. Τούς τιμωμένους προσεφώνησεν είς πάσας τάς περιπτώσεις ό Πρόεδρος τού 
'Ομίλου, οδτοι δ’ άπαντώντες έξήραν τήν σημασίαν τής άναπτύξεως στενών πνευ
ματικών δεσμών μεταξύ Κύπρου καί Ελλάδος καί διεδήλωσαν τήν χαράν των διά 
τήν έν τή άνεξαρτήτω Κύπρω παρουσίαν των ύπό τάς νέας πολιτικός συνθήκας ζωής αύτής.

Ό "Ομιλος έσυνέχισε τόν πλουτισμόν τής συλλογής του έργων Κυπρίων 
ιδία, άλλό καί Ελλήνων ζωγράφων έκθετόντων έν Κύπρω έργα των. 'Ως γνωστόν 
ή προσπάθεια αύτη τού ‘Ομίλου τού καταρτισμού μικρός πινακοθήκης ύπήρξεν 
ή πρώτη καταβληθεισα έν Κύπρω μετ’ εύχαριστήσεως δέ παρατηρεί ό "Ομιλος 
ότι ταύτην έμκμήθησαν δήμοι καί άλλοι όργανισμοί. Ουτω ή έκτίμησις πρός τήν 
τέχνην καλλιεργείται παρ’ ήμΐν βραδέως καί άσφαλώς. Νέα έργα προσετέθησαν 
είς τήν συλλογήν τού 'Ομίλου δΓ άγορός ένός πίνακος τής κ. Άθ. Ταρσούλη, ένός 
τού έν Άθήναις δρώντος Κυπρίου ζωγράφου κ. Γ. Μαυροΐδη, ένός τού κ. Φραγκου- 
λίδη καί ένός τού νεαρού Κυπρίου ζωγράφου, μαθητού ακόμη έν τώ Παγκυπρίω 
Γυμνασίω, Γ. Σφήκα. Δυστυχώς τά οικονομικά τού ‘Ομίλου δέν έπιτρέπουσιν είς 
αύτόν νά πλουτίση μέ γοργότερον ρυθμόν τήν συλλογήν του καί νά συμπεριλάβη 
είς ταύτην έργα περισσοτέρων Κυπρίων ζωγράφων καί περισσότερα τών γνωστο- 
τέρων έξ αύτών. Είς τό σημείον τούτο έπιθυμώ νά έκφράσω θερμοτάτας εύχαρι- 
στίας πρός τήν Α.Μ. τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κύριον Κύριον Μακάριον Γ' διά τήν 
ήθικήν καί ύλικήν βοήθειαν έκ £200. χάρις είς τήν όποιαν έπετεύχθη καί ό πλου
τισμός τής συλλογής πινάκων καί ή έκδοσις τής «Φιλολογικής Κύπρου». ’Άνευ τής 
τοιαύτης ένισχύσεως τό έργον τού 'Ομίλου θά ήτο άναμφισβητήτως πολύ περισσό
τερον περιωρισμένον.

Σημαντικόν έπίσης έργον, τό όποιον άρξάμενον ήδη θά προωθήται κατά 
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τό νέον έτος, είναι ή συνεργασία μετά τού Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου πρός 
ύποκίνησιν περισσοτέρων πνευματικών ένδιαφερόντων παρά τω λαω καί διαφω- 
τίσεως αύτοΰ ύπό μελών του Όμίλου έπί φλεγόντων πνευματικών ζητημάτων καί 
ζητημάτων πολιτικής άγωγής, ή οποία είναι σήμερον περισσότερον επιβεβλημένη 
πρός όρθήν τοποθέτησιν αύτών μέσα εις την σημερινήν ζωήν τής νήσου.

Τελευτών έπιθυμώ νά έκφράσω τήν χαράν μου διά την μετά ένός έτους α
πουσίαν εις ’Αμερικήν έπάνοδον τής κ. Κ. Καραγιώργη εις Κύπρον καί τήν συμ
μετοχήν της εις τό διοικητικόν συμβούλιον τού Όμίλου, ιδιαιτέρως δέ τόν Γραμ
ματέα του δ.σ. κ. Κ. Χρυσάνθην διά τήν ύπ’ αύτοΰ άναπτυχθεΐσαν δραστηριότητα, ή 
όποια έπέτρεψεν ώστε τό έργον του Όμίλου νά είναι κατά τό λήξαν έτος τόσον 
έκτεταμένον καί καρποφόρον. Εύχαριστίας απευθύνω καί πρός πάντα τά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου διά τήν παρασχεθείσαν συνεργασίαν καί συμβολήν εις τήν 
προσπάθειαν έπιδιώξεως πραγματοποιήσεως τών σκοπών του Όμίλου, ιδιαιτέρως 
δέ πρός τόν προσωρινόν ταμίαν κ. Χρ. Κυπριανού.

Εΰχομαι, όπως τό νέον έτος φέρη περαιτέρω πρόοδον εις τάς εργασίας του 
Όμίλου, τό δέ νέον διοικητικόν συμβούλιον, τό όποιον θά έξέλθη έκ τών σημερι
νών έκλογών άναλάβη ένεργότερον ρόλον εις τήν πραγματοποίησιν τών ύψηλών 
καί εύγενών έπιδιώξεων αύτοΰ.

Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ
Πρόεδρος

Τ. Φυλακτού: ’Ανθισμένο Χωριό 
(λάδι)

ΚΩΣΤΑ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Ή συγκέντρωσις καί διαφύλαξις τού γραπτού λόγου ήρχισεν πολύ ένωρίς, 
σχεδόν μέ τήν έμφάνησιν τής γραφής έπί τής γής.

‘Όλαι αί συλλογαί του γραπτού λόγου έφυλάττοντο εις ειδικούς τόπους 
τάς βιβλιοθήκας. Μνημονώνται δέ άρκεταί βιβλιοθήκαι εις τήν αρχαιότητα, ώς 
αί βιβλιοθήκαι τού Πεισιστράτου, Πλάτωνος, Άριστοτέλους καί άλλαι ίδιωτικαί, τής 
’Αλεξάνδρειάς γνωστή ώς ή μεγάλη βιβλιοθήκη, τής Περγάμου καί άλλαι, δημό
σιοι βιβλιοθήκαι. Κατά τόν μεσαίωνα αί βιβλιοθήκαι παρήκμασαν. *Η μεγάλη ά- 
νάπτυξις τών βιβλιοθηκών άρχίζει άπό τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας καί τής 
άναγεννήσεως τών γραμμάτων. Σήμερα εις Εύρώπην, ’Αμερικήν καί Ρωσσίαν ύ- 
πάρχουν βιβλιοθήκαι μέ έκατομύρια τόμους βιβλίων. Τά βιβλία πρέπει νά είναι 
τακτοποιημένα καί ταξινομημένα μέ τέτοιον τρόπον εις τάς βιβλιοθήκας οΰτως 
ώστε νά είναι χρήσιμα εις τούς μελετητάς καί έρευνητάς.

’Έχουν έπινοηθή αρκετά συστήματα τακτοποιήσεως καί ταξινομήσεως τών 
βιβλίων εις τάς βιβλιοθήκας. Τό πλέον έξυπηρετικόν καί τό πλέον απλόν σύστημα 
άπό δλα τά συστήματα βιβλιοθηκονομίας, είναι όχι μόνο κατά τή γνώμη μου, 
αλλά καί κατά τή γνώμην όλων έκείνων πού τό χρησιμοποιούν τό ΔΕΚΑΔΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ταξινομήσεως ή σύστημα Ντίουϊ. ’Ονομάζεται Δεκαδικό, διότι χρη
σιμοποιεί δεκαδικάς ύποδιαιρέσεις. Ό Μίλβιν Ντίουϊ, διευθυντής τής Δημόσιας 
βιβλιοθήκης τής Νέας Ύόρκης τό 1876, είναι ό πρώτος ό όποιος έπινόησε καί 
έχρησιμοποίησε τό Δεκαδικό Σύστημα. Ό Ντίουϊ έμελέτησε τήν ταξινόμησιν τών 
γνώσεων δπως τή συνέλαβε ό ’Αριστοτέλης, ό Μπέικον, ό Λόκ καί άλλοι φιλόσοφοι, 
καί βασισθείς έπί αύτών, έπινόησε τό σύστημα τής δεκαδικής κατατάξεως τών βι
βλίων. Εις τήν κατάταξιν αύτών αί έννέα κύριαι κατηγορίαι τής άνθρωπίνης γνώσεως 
άριθμούνται άπό τό 100 έως τό 900. Μία άλλη κατηγορία, ή οποία καλύπτει έργα 
γενικά μή περιλαμβανόμενα εις τάς έννέας άλλας κατηγορίας, ώς έγκυκλοπαιδείαι 
καί λοιπά έντυπα γενικού περιεχομένου, σχηματίζουν ίδικήν των όμάδα ύπό τόν 
αριθμόν 000, καί προηγείται τών άλλων.

(1) Π1ΝΑΞ
000 ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ
100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ — ΘΕΟΛΟΓΙΑ
300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
400 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ — ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1

500 ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
600 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ—

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
700 ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
900 ΙΣΤΟΡΙΑ — ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

(2) Πίναξ περαιτέρω διαιρέσεων δεικνύον τήν ταξινόμησιν τών βιβλίων έν 
τή βιβλιοθήκη κατά τό Δεκαδικό σύστημα Ντίουϊ: 

000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

010 Βιβλιογραφία.
020 Βιβλιοθηκονομία.
030 Γενικαί Έγκυκλοπαιδείαι.
040 Γενικαί συλλογαί δοκιμίων.
050 Γενικά περιοδικά.

500 ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

510 Μαθηματικά.
520 ’Αστρονομία.
530 Φυσικά.
549 Χημεία.
550 Γεωλογία.
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060 Γενικού Έταιρεϊαι, Άκαδημίαι, 
Σύλλογοι.

070 ’Εφημερίδες, Τύπος.
080 Γενικά! συλλογαί.
090 Χειρόγραφα, Σπάνια βιβλία.

100 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

110 Μεταφυσική.
120 Μεταφυσικά! θεωρίαι.
130 Κλάδοι ψυχολογίας.
140 Φιλοσοφικά συστήματα.
150 Γενική ψυχολογία.
160 Λογική.
170 ’Ηθική.
180 ’Αρχαία, Μεσαιωνική φιλοσοφία.
190 Νεότεροι φιλόσοφοι.

200 ΘΡΗΣΚΕΙΑ — ΘΕΟΛΟΓΙΑ

210 θεολογία, Φυσικά! θρησκείαι.
220 Βίβλος, Εύαγγέλιον.
230 Δογματική θεολογία.
240 Πρακτική θρησκευτική, Ψυχοφελή 

βιβλία.
250 Ποιμαντορική.
260 'Η Εκκλησία.
270 ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία.
280 ’Εκκλησία κα! Χριστ. αιρέσεις.
290 θρησκείαι μή Χριστιανικαί.

300 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

310 Στατιστική.
320 Πολιτική έπιστήμη.
330 Πολιτική οικονομία.
340 Δίκαιον.
350 Διοίκησις, Διοικητικόν δίκαιον.
360 Ύπηρεσίαι Κοινωνικής Προνοίας.
370 Έκπαίδευσις.
380 Έμπόριον, Μεταφοραί—Έπικοινωνίαι.
390 ’Ήθη, Ένδυμασίαι.

400 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ — ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

410 Συγκριτική Γλωσσολογία.
420 ’Αγγλική γλώσσα.
430 Γερμανική γλώσσα.
440 Γαλλική γλώσσα.
450 ’Ιταλική γλώσσα.
460 'Ισπανική γλώσσα.
470 Λατινική γλώσσα.
480 Ελληνική γλώσσα.
490 ’Άλλαι γλώσσαι.

560 Παλαιοντολογία.

570 ’Ανθρωπολογία, Βιολογία.
580 Βοτανική.
590 Ζωολογία.

600 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑ1 ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ— 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

610 ’Ιατρική.
620 Μηχανική.
630 Γεωργία.
640 Οικιακή οικονομία.
650 Έμπόριον.
660 Βιομηχανική χημεία.
670 Βιομηχανίαι.
680 Βιομηχανίας Βιοτεχνίαι.
690 Οικοδομική.

700 ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

710 Τοπεϊον—’Αρχιτεκτονική.
720 ’Αρχιτεκτονική.
730 Γλυπτική.
740 Σχέδιον, Διακόσμησις.

750 Ζωγραφική.
760 Χαρακτική.
770 Φωτογραφική.
780 Μουσική.
790 Ψυχαγωγία.

800 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

810 ’Αμερικανική Λογοτεχνία.
820 ’Αγγλική Λογοτεχνία.
830 Γερμανική Λογοτεχνία.
840 Γαλλική Λογοτεχνία.
850 ’Ιταλική Λογοτεχνία.
860 'Ισπανική Λογοτεχνία.
870 Λατινική Λογοτεχνία.
880 Ελληνική Λογοτεχνία.
890 Λογοτεχνία άλλων Γλωσσών.

900 I ΣΤΟΡΙΑ — ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

910 Γεωγραφία, Περιηγήσεις.
920 Βιογραφίαι.
930 ’Αρχαία ‘Ιστορία.
940 'Ιστορία Εύρώπης.
950 'Ιστορία ’Ασίας.
960 'Ιστορία ’Αφρικής.
970 Ιστορία Β. ’Αμερικής.
980 'Ιστορία Ν. Άμερικής.(
990 'Ιστορία ’Ωκεανίας κα! Πολικών 

περιοχών.

Ε’ις τό Δεκαδικόν Σύστημα κάθε θέμα έχει όρισμένον αριθμόν ό όποιος έχει 
όρισθεϊ έκ τών προτέρων άπό ειδικούς. Ο! αριθμοί εύρίσκονται εις τούς Πίνακας 
κα! τά θέματα είς τό Εύρετήριον του Δεκαδικού Συστήματος. Τό Εύρετήριον μάς 
στέλλει είς τούς Πίνακας, καί οί Πίνακες μας καθοδηγούν είς τήν ευρεσιν ένός 
βιβλίου έκ τών θηκών τής βιβλιοθήκης.

Ή πρακτικότης του Δεκαδικού Συστήματος διεδόθη ταχέως καί έκτος τής 
’Αμερικής, είς τήν Εύρώπην, ’Ασίαν, ’Αφρικήν καί Αύστραλίαν. Μετεφράσθη πλήρως 
ή μερικώς είς τά Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλλικά, Γερμανικά, ’Ιταλικά, Εβραϊ
κά, Τουρκικά, Κινέζικα, Ίαπωνέζικα καί σέ πολλάς άλλας γλώσσας. Είς τήν Ελ
ληνικήν γλώσσαν έγινε μερική μετάφρασις του Δεκαδικού Συστήματος ύπό τής 
δεσποινίδος ’Ιούς Δεκουλάκου, κα! έξεδόθη ύπό τής ’Αμερικανικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, Άθήναι, 1956.

Τό Δεκαδικό Σύστημα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τό κυριώτερον δμως τών 
πλεονεκτημάτων του Δεκαδικού Συστήματος, είναι ή χρήσις τών ’Αραβικών ’Αριθ
μών, τών άπλουστάτων αύτών συμβόλων, γνωστών είς ολους τούς άνθρώπους μέ 
τή συνήθη αριθμητικήν των άξίαν. Οί αριθμοί είναι ένας τών κυριωτέρων παρα
γόντων τής έπιβολής σχεδόν παγκοσμίως του Δεκαδικού Συστήματος άνεξαρτήτως 
τόπου και γλώσσης.

Τό Δεκαδικό Σύστημα έφαρμοζόμενο δύναται νά λύση ολα τά προβλήματα 
και τά λεπτότερα άκόμη, τά παρουσιαζόμενα είς τήν βιβλιοθηκονομίαν. 'Ένα άπό 
τά προβλήματα αύτά είναι ή Νέα Ελληνική Λογοτεχνία. Ένώ τό Δεκαδικό Σύ
στημα έχει θαυμάσιον διαχωρισμό διά τήν άρχαίαν Ελληνικήν λογοτεχνίαν, ή 
όποια έχει μελετηθή πολύ άπό ξένους, δέν έχει άνάλογον διαχωρισμόν διά τήν 
Νέαν Ελληνικήν Λογοτεχνίαν. Μέ τήν εύχέρειαν όμως πού μάς παρέχει τό Δεκα
δικό Σύστημα μάς έπιτρέπει τήν περαιτέρω πρόσθεσιν άριθμών διά τήν Νέαν Έλλ. 
Λογοτεχνίαν πού έξυπακούεται δτι γίνεται σύμφωνα μέ τούς βασικούς κανόνας 
του Δεκαδικού Συστήματος. Α'ι ύποδιαιρέσεις του Δεκαδικού Συστήματος διά τήν 
Νέαν Ελληνικήν Λογοτεχνίαν είναι α'ι ακόλουθοι:

889.1 Ποίησις
889.2 Δράμα
889.3 Μυθιστόρημα
889.4 Πεζογραφία
889.5 Ρητορική
889.6 Έπιστολα!
889.7 Σάτιρα
889.8 Διάφορα.

Αί περαιτέρω προσθέσεις άριθμών τάς όποιας ήτοίμασα είναι^ α! ακόλουθοι 
μόνον διά τήν ποίησιν. Κατ’ άναλογίαν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν κα! είς τάς 
ύπολοίπους ύποδιαιρέσεις άναλόγως.

889.1 Νεοελληνική ποίησις γενικώς.

889.11 Διγενής ’Ακρίτας, Άκριτικός κύκλος, Προδρομικά, Περιπε
τειώδεις ιστορίες.

889.12 Κρητική λογοτεχνία.
889.13 Δημοτικό Τραγούδι.
889.14 Προσολωμικο! Ποιηταί.
889.15 Σολωμός και οί σύγχρονοί του.
889.16 Φαναριώται.
889.164 Παλαιά ’Αθηναϊκή Σχολή.
889.17 Παλαμάς καί οί σύγχρονοί του.
889.18 Μεταπολεμικοί Ποιηταί.
889.19 Σύγχρονοι Ποιηταί.
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Λεπτομερώς αί ύποδιαιρέσεις αυταί έχουν ως έξης.
889.11 Πρώτη καί' δεύτερα περίοδος 10CO — 1453 μ.Χ.

889.111 Διγενής ’Ακρίτας καί Άκριτικός Κύκλος.
889.112 Προδρομικά, Σπανέας.
889.113 ’Έμμετραι περιπετειώδεις Ιστορίες, 'Ιστορίες ζώων.

889.12 Κρητική λογοτεχνία.
889.121 Έρωτόκριτος.
889.122 Ή θυσία του ’Αβραάμ.
889.123 Έρωφίλη.
889.124 Βοσκοπούλα ή έμορφη.

889.13 Δημοτικά Τραγούδια.
889.14 Προσολωμικοί Ποιηταί.
889.141 ’Ιωάννης Βυλαράς.
889.142 Χριστόπουλος ’Αθανάσιος.
889.143 Ρήγας.
889.144 Κωνσταντίνος Καισάριος, καί άλλοι.

889.186 Σημηριώτης.
889.187 Παπαντωνίου, καί άλλοι.

889.19 Σύγχρονοι ποιηταί κατ’ αλφαβητική σειράν.

’Εννοείται πώς ή άνωτέρω ύποδιαίρεσις διά τήν ποίησιν τής Νέας Ελληνι
κής Λογοτεχνίας έπιδέχεται τροποποιήσεις καί διορθώσεις.

Ώς προς τό ζήτημα τής Ελληνικής πεζογραφίας καλόν είναι νά ταξινομη
θούν ολα τά βιβλία τής Ελληνικής πεζογραφίας εις τό 889.3 κατ’ άλφαβητικήν 
σειράν συγγραφέως. Εις τό μέλλον έάν κανείς θελήση νά ταξινομήση τό τμήμα αύτό 
τής βιβλιοθήκης διαφορετικά, αρκεί νά προσθέση τούς καταλλήλους άριθμούς μετά 
άπό τό 3. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν θά έπηρεάση καθόλου τόν βασικόν αριθμόν 
889.3.

Σκοπός τής μελέτης μου αύτής είναι νά δώση κάποιαν ιδέαν τής χρησιμο- 
ποιήσεως του Δεκαδικοί! Συστήματος εις τήν βιβλιοθηκονομίαν, καί νά συμβάλη 
εις τήν καλυτέραν κατανόησιν του έ'ργου τών βιβλιοθηκών. Τό Δεκαδικό Σύστημα 
ύποβοηθεΐ εις τήν καλυτέραν διοργάνωσιν, επιμέλειαν καί διοίκησιν τών βιβλιο
θηκών, πρός καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών αναγνωστών.

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
889.15 Σολωμός κι οί σύγχρονοί του.
889.151 Σολωμός.
889.152 Πολυλάς.
889.153 Μαρκοράς.
889.154 Τερτσέτης.
889.155 Λασκαρατος.
889.156 Μαβίλης.
889.157 Κάλβος.
889.158 Βαλαωρίτης, καί άλλοι.
889.16 Φαναριώται.
889.161 Σουτσος, Ραγκαβής.
889.162 Ζαλοκώστας, καί άλλοι.
889.164 Ή Παλαιό ’Αθηναϊκή σχολή.
889.1642 Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος.
889.1643 Βασιλειάδης Σπύρος.
889.1644 Βικέλας.
889.1645 Βιζυηνός.
889.1646 Προβελέγγιος, καί άλλοι.
889.17 Παλαμάς κι οί σύγχρονοί του (Νέα Σχολή).
889.171 Παλαμάς.
889.172 Δροσίνης.
889.173 Πολέμης.
889.174 Σουρής.
889.175 Κρυστάλλης.
889.176 Πάλλης.
889.176 Έφταλιώτης, καί άλλοι.
889.18 Μεταπολεμικοί ποιηταί.
889.151 Γρυπάρης.
889.182 Χατζόπουλος Κ.
889.183 Μαλακάσης.
889.184 Πορφύρας.
889.185 Καβάφης.

1. Dewey, Melvil.
Decimal classification and relative Index. 16th edition, Lace Placid Club, N.V. 

1958, σελ. 77, 78.
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...Ο ΑΡΧΔΙΟΠΤΕΡΥΓΑΣ...Ι
’Ακόμη δεν μπορώ νά καταλάβω πώς 

συνέβηκε νά πάθουμε κι’ οί τρεις μας α
μνησία. Τώρα πού άρχισα νά έπαναβρί- 
σκω λίγο τή μνήμη μου μονάχα γιά 
μένα μπορώ νά σάς μιλήσω κάπως συγ
κεκριμένα, μά γιά τά γεγονότα πού θά 
σάς αφηγηθώ, δε θά δυνηθώ νά σάς δώ
σω καμμιά βεβαίωση πώς πραγματικά 
άνταποκρίνονται μέ τήν άλήθεια τών δια- 
τρεξάντων. Γιά τούς άλλους δυό — άλλο
τε αχώριστοι κι απαραίτητοι φίλοι μου, 
τι νά σάς πώ πού χάθηκαν γιά πάντα μέ
σα στή χαμένη μνήμη μου; Ούτε τά όνό- 
ματά τους πιά δε θυμάμαι. Πολλές φορές 
στήν απελπισία μου, κλείω τά μάτια μου 
καί γέρνω τό μέτωπό μου μέσα στις φού
χτες μου. Καί τό μόνο πού βλέπω είναι 
τό κομμένο κεφάλι του ’Ιωάννη τοΰ Προ
δρόμου μέσα στο πιάτο μέ τά άχνιστά 
γαίματα. Χρόνια τώρα αναζητώ τόν χα
μένο μου έαυτό. Λέω χρόνια γιατί έτσι 
ύποθέτω. ’Έχω χάσει τήν αίσθηση τοϋ 
χρόνου. ” I σως νάναι μονάχα άπό χτές. 
Καμμιά φορά λέω νά σταματήσω τούς 
ανθρώπους καί νά τούς ζητήσω πληρο
φορίες γιά τόν έαυτό μου. "Οπως — νά 
πούμε — γιά τούς αγνοουμένους τοΰ πο
λέμου. Μά ποιος θά μπορούσε νά μου δώ
σει πληροφορίες πού άφοροΰν έμένα; Τόν 
μόνο άνθρωπο πού τόλμησα νά ρωτήσω 
ήταν κάποιον πού συνάντησα κοντά σέ 
μιά βιτρίνα μέ πολύχρωμα φώτα. Γιά μιά 
στιγμή μάλιστα νόμισα πώς ήταν ένας 
άπό τούς δυό χαμένους μου συντρόφους. 
Έκ τών ύστέρων άποδείχθηκε πώς τίπο
τα δέν ήξερε κι’ αύτός γιά τόν έαυτό του, 
καί γιά τό μόνο πρόσωπο πού μιλοΰσε 
ήταν σέ μένα όλότελα άγνωστο.

’Ήτανε βέβαιο — καί μή ξεχνάτε τή 
βεβαίωση ένός ανθρώπου πού πάσχει ά
πό άμνησία — πώς κι’ οί τρεις μας συνα- 
παντιόμαστε σ’ ένα συνοικιακό καφενείο. 
Ρουφούσαμε ήσυχα-ήσυχα τόν καφέ μας 
καί κουβεντιάζαμε καθισμένοι στο στενό 
πεζοδρόμιο γέρνοντας πίσω τό κορμί 
μας καί τις χοντρές χωριάτικες καρέ
κλες. ’Αντίκρυ μας ήταν ένας παραμελη- 
μένος κήπος μέ άποξηραμένα δέντρα καί 
μερικές χουρμαδιές, πού, σάν φυσούσε, 
τά σπαθωτά φύλλα τους έβγαζαν ένα τέ
τοιο άνατριχιαστικό θόρυβο πού έμοιαζε 

μέ αδέξια φτερούγα προϊστορικού που
λιού πού δέν μπόρειε νά πετάξει. «’Άκου 
τα πάλι αύτά τά άπαίσια πουλιά», προ
λάβαινε κι’ έλεε ένας άπό τούς τρεις 
μας, καί τότε βλεπόμαστε φοβισμένοι στά 
μάτια καί πλησιάζαμε πιο κοντά ό ένας 
στον άλλο τις καρέκλες μας. Καθό
μαστε ώρες πολλές κουβεντιάζοντας. 
’Άλλες φορές σιωπούσαμε καί μάς 
έπερνε ό ύπνος έτσι πού είμαστε γερμέ
νοι στον τοίχο.

Λίγο πριν άπό τά ξημερώματα, άνοιγα 
τά μάτια, κοιτούσα τ’ άστέρια πούλα- 
μπαν διάφανα καί' ύγρά σάν τά δάκρυα 
πονεμένης κοπέλλας, ξυπνούσα τούς συν
τρόφους μου καί τούς έλεα: «είναι και
ρός, πάμε».

Άργοκινούσαμε κι’ οί τρεις μας περι- 
διαβάζοντας τις σκιές τής λουφαγμένης 
πόλης πού τήν ρήμαξαν οί φωτεινές δια
φημίσεις, τραβούσαμε έξω άπό τήν πόλη, 
κατά τά ψηλώματα, καί χωνόμασταν βα- 
θειά μέσα στις σήραγγες τών λατομείων. 
Στριμωχνόμαστε μέσα στήν πιο βαθειά 
λαγκούφα καί περιμέναμε τήν έπιστροφή 
τών νυχτερίδων. Καί τότε καταλαβαίνα
με πώς ξημέρωνε.

’Άλλη σκέψη δέν είχαμε, παρά πώς νά 
προστατέψουμε τούς έγκατελειμμένους 
έαυτούς μας άπό τις έγχρωμες φωτεινές 
διαφημίσεις, πού έζωναν όλοΰθε τήν πό
λη καί' σκαρβάλωναν ώς τις πιο άψηλές 
στέγες τών πολυόροφων σπιτιών, σάν τούς 
βάρβαρους πολιορκητές.

«’Άς δεηθοΰμε τώρα πού φορτώσαμε 
τά ιδανικά μας άπάνω στον άρχαιοπτέ- 
ρυγα», έλεγε ό ένας μας, «ας δεηθοΰμε 
τώρα πού στέγνωσαν τά χείλη μας τραγου
δώντας τά νοσταλγικά τραγούδια τής κου
ρασμένης πατρίδας μας, άς δεηθοΰμε, άς 
δεηθοΰμε μέσα στήν αποξηραμένη κοίτη 
τών χειμάρρων».

«θά συντρίψω τή μοίρα μου άπάνω στό 
λιθόστρωτο» έλεγε ό άλλος μας, ό πιό ρω
μαλέος, «χωρίς μοίρα καί χωρίς πεπρωμέ
να θάναι ή μοίρα μας, αύτόβουλη καί 
χωρίς τροχιά ή πορεία μας».

Κι’ ό τρίτος μας, έγώ δηλαδή, σιωπού
σα καί δέν έλεγα τίποτα, σιωπούσα καί 
φοβόμουνα σάν τόν προπάτορά μας πού 

παραμόνευε μέσα στά δάση κρατώντας 
στά χέρια ένα χοντρό ρόπαλο γιά νά 
σκοτώνει τούς φόβους του.

’Έτσι τούς είπα, στά προπατορικά χρό
νια, θά κάθουνταν τρεις κοντά σέ μιά 
λίμνη. ’Έτυχε νά καθρεφτιστεί ό ένας, 
σκέφτηκε-σκέφτηκε μέ πολλή κόπο, ξά
φνου πετάχτηκε άπάνω, μύρισε τόν 
αγέρα καί τούς είπε «έγώ», «έσύ», «αύτός».

Χαρά πού θά κάνανε, θά πέταξαν χάμω 
τά ρόπαλά τους καί θά χόρευαν σάν τή φωτιά.

’Ίσως νά μή συνέβηκαν επακριβώς όπως 
τά λέω, μά δέν άφίσταμαι πολύ άπό τήν 
αλήθεια. Μαύρη θολούρα σκιάζει τούς χώ
ρους τής μνήμης. ΊΊ πραγματικότητα πολ
λές φορές εισχωρεί μέσα στούς κόσμους 
του μή ύπαρχτοΰ. Δέν μέ νοιάζει άν γελάσετε.

Κι’ όμως πολλές φορές έγώ κι’ οί σύν
τροφοί μου προσκρούσαμε άπάνω στά νοη
τά σημεία. Μιά φορά μάλιστα, τώρα τό 
θυμήθηκα, μέσα στις ατέλειωτες περιπλα
νήσεις μας, περιπλέχτηκαν τά πόδια μας 
πάνω στον άξονα τής γής.

Μέ πολλή κόπο καί πολλά κενά θά συ- 
νεχίσω τήν αναζήτηση τοΰ χαμένου μου 
έαυτοΰ, μ’ δλο πού ξέρω πώς δέν θά 
φτάσω ποτέ τήν τελείωσή μου, γιατί οί 
σύντροφοί μου πού άπωλέσθηκαν γιά πάν

τα ήταν τό συμπλήρωμά μου. ’Άν πιστέψω 
στά λόγια τοΰ ρωμαλέου, πρέπει νά ξέρω 
πού βρίσκεται τώρα. Μά είναι τόσο μακρυά 
πού μου είναι αδύνατον νά τόν φτάσω. 
Πριν άπό τήν μοιραία νύχτα τόν άκουα 
συχνά νά μάς λέει πώς άνακάλυψε μιά 
ήσυχη γωνιά κοντά στήν περιοχή τοΰ α
στερισμού τοΰ Ώρίωνος. Έμεΐς βέβαια γε
λούσαμε κι’ απορούσαμε πώς γινόταν κεί
νο τό άτσαλοδεμένο κορμί νάχει στήν κορ
φή του ενα εύφάνταστο κεφάλι ποιητή. 
Τοΰ άρεσκε νά μάς λέει ιστορίες άπό 
τήν Παλαιό Διαθήκη, μάς απάγγελλε τρα
γούδια άπό τό ’’Άσμα Ασμάτων καί τό 
μεγάλο του όνειρο ήταν νά γίνει Αργοναύ
της. Ακόμα πίστευε στον νεραϊδόκοσμο.

Μά ή μοιραία νύχτα έπήλθε, όταν μιά 
βραδυά έκει πού καθόμαστε κι’ ακούαμε 
τήν φτερούγα τοΰ άρχέγονου πουλιού, ξά
φνου άναψαν τά φώτα μιάς διαφήμισης. 
Μιά κραυγή ξέφυγε άπό τά στήθεια μας, 
κλείσαμε τά μάτια μας μέ τά χέρια μας — 
είναι άπό τότε πού βλέπω δαρκώς τόν ά- 
ποκεφαλισμό τοΰ ’Ιωάννη τοΰ Προδρόμου 
— καί' φωνάξαμε: τούτο τό φώς είναι 
χειρότερο κι’ άπ’ τό σκοτάδι.

Κι’ άπό τότε, μεταμορφωμένος σέ άρχέ- 
γονο πουλί', πασκίζω νά πετάξω.

ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
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ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ

A. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

(ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ)

'Η άνθολόγηση αυτή έγινε μέ κριτήρια καθαρώς καλλιτεχνικά. Λάβαμε 
ύπ’ δψη τα κατά τή γνώμη μας, βιώσιμα στοιχεία πού περιείχε ένα ποίημα κι όχι 
τή διάθεση του ποιητή ή τόν ένθουσιασμό του. Πολλές φορές άποσπάσαμε ένα ή 
περισσότερους στίχους από ένα ποίημα, πού σά σύνολο δέ διατηρούσε πιθανώς τήν 
ποιότητα αύτών των στίχων. *Η άνθολόγηση αύτή δέ μπορεί νάναι οριστική. Δέν 
άμφιβάλλουμε πώς οί ποιητές μας δέν είπαν τόν τελευταίο τους λόγο γιά τόν 
αγώνα, οί παληοί πού μίλησαν κι δλας, είτε οί νέοι πού ακόμα δέν πρόσφεραν 
τόν καλύτερο έαυτό τους. "Ο,τι δόθηκε μέχρι τώρα παρουσιάζει πολύ ένδιαφέρο 
καί πιστεύουμε πώς μερικοί άπό τούς στίχους πού γράφτηκαν μέ θέμα τόν άγώνα 
θά μείνουν γενικώτερα στήν Ελληνική λογοτεχνία.

Ή άνθολόγηση έγινε μόνο άπό τό έργο Κυπρίων καί τά ποιήματα πού 
ανθολογήθηκαν είναι παρμένα άπό τις ακόλουθες συλλογές ή περιοδικά:

Γ λ. Άλιθέρση 
Σ. Κωσταντή 
Σ. Λαζάρου 
Ξ. Λ υ σ ι ώ τ η 
Κ. Μ © V τ η

» »

X ρ. Παπαχρυσ©στ©μ©υ 
Α. Παστελλάς
Α. Π ε ρ V ά ρ η
’Αχ. Π υ λ ι ώ τ η
®. Στυλιανού 
Δ. Χαμπουλίδη 
Κ. Χρυσάνθη

» »

«Προσμαρτυρία», ’Αλεξάνδρεια, 1958.
«Ποιήματα», Λευκωσία, 1959.
«Ένδοσκόπιο», Κύπρος, 1961.
«Ωδές τού Νότου», Κύπρος, 1959.
«Στιγμές», Λυρική Κύπρος, Λευκωσία, 1958. 
«Συμπληρώματα των στιγμών'», Λυρική Κύ
προς, 1960.
«Αίμα καί πΰρ», Κύπρος, 1959.
«Καιροί τής Κύπρου», 9 ’Απριλίου, 1960.
«’Έλεγοι καί Παιάνες». Κύπρος, 1959.
«Φωνή μέσ’ άπ’ τή γή μας», Κύπρος, 1959.
«Ποιήματα», Λευκωσία, 1959.
«Τής ζωής καί τής πατρίδας», Κύπρος, 1959. 
«Πρισματικός Όκτώβρης», Λυρική Κύπρος, 
Λευκωσία, 1958.
«Πάθος γιά ενα λεύτερο ούρανό», Λυρική Κύ
προς, Λευκωσία, 1959,
«Πνευματική Κύπρος», I960, τόμ. 1, σελ. 115.

ΠΡΟΣΜΑΡΤΥΡΙΑ 
13

Τίποτε άπόψε’ μιά καμπύλή ό όρίζων 
κλειστή, σάν τοίχος φυλακής

Ψυχία 
λόγου ύποτονθορίζουν τά ωχρά χείλη 
κι’ άνασυνθέτουν — ένα — «Κύριε Έλέησον!». 
Κι είναι, νά πούμε άπόψε, ή προσευχή μας. 
— Έλέησον Κύριε! έλέησον τις ψυχές μας 
άθλιες ψυχές στήν έξαχρείωσή μας — 
Έλέησον Κύριε !

... Μιά καμπύλη ό όρίζων 
κλειστή καμπύλη.

Φυλακές. 
’Αγχόνη !

ΑΠΟ ΣΠΑΣ MATA

"Αχ ! νάμουν νέος νά σκοτωθώ στήν Κύπρο !

...— ώρα καλή σου Διγενή !
Νά ξαίρης 

πώς είμαι άπλός στρατιώτης, σύντροφός σου, 
καθώς καί τότε, πού φεγγάρια κι’ ίσκιοι 
μές στά στενά τής λυπημένης Μνήμης 
πού τήν τραγούδησε ό Μυστράλ τής Κύπρου 
ένα είχαμε καημό: Ν’ άγωνιστούμε 
γιά τή μόνη μας θεά, τήν "Αφτερη μας, 
τού Αισχύλου καί τού Ρήγα τού Φεραίου. 

Καί «μάντυς αίμ’ έσθλών άγώνων», Γρίβα! 
Κι ώρα καλή! πού σέ ξανανταμώνω!

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΕΛΕΓΕΙΟ

Πάνω στήν άσφαλτο έγραψε τ’ όνομα σου ό πατρικός σου ήλιος
Παιδί πού γύρευες τή φυλακισμένη παιδούλα τών παντοτεινών όνείρων
Μέσ’ τούς βυθούς μιας ξένης νύχτας πού έφτασε
Κρυμμένη κάτ’ άπό τή φτέρνα τής γερασμένης άλβιόνας
Κρυμμένη μέσα σέ μιά ζεστή στιγμή πού σέ κτύπησε χωρίς νά τό καταλάβεις.

Πάνω στήν άσφαλτο πλάι στ’ όνομα σου άφήσαμε νά λαμποκοπά τήν πανοπλία 
τής καρδιάς σουΜέ τις άνάγλυφες εικόνες τής χαρούμενης πίστης

Μέ τις άρχαγγελικές καμπάνες τής προσδοκίας σου
Παιδί μέ τά δεκαοχτώ γαρούφαλλα
Εκείνα τά πλατύφυλλα γαρούφαλλα πού ύψώθηκαν
Πάν’ άπό τήν άσφαλτο εύλογη μένος ήσκιος τής παρουσίας σου
Άπ’ δπου άντλουμε τή δροσιά τού όνείρου σου πού φτερουγίζει
Στόνούρανό τής καρδιάς μας

Πάν’ άπό τά σκότη
Μιά άνάσταση.

192 193

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ο ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ

"Ενα χρυσό ποτήρι
Στην πλάτη τ’ ουρανού 
Ό ήλιος ό άποβροχάρικος 
Χυνόταν ξόμπλια 
Στό στήθωμα της γης 
Σέ δέντρα καί ποτάμια 
Χρυσά ποτάμια.

‘H πεταλούδα κυνηγώντας τό φτερό 
Τήν πεταλούδα κυνηγώντας τό φτερό 
Φτάσαν τό φως στ’ άγκύλια 
Των συρματοπλεγμάτων
Μέ τις βροχόσταλες σά χάντρες κρεμασμένες. 
Τό αίμα τερέριζε κυκλοφορώντας 
Στ'ις άδειες φλέβες 
Ξύνοντας τις πληγές.

Είπα νά περιμένω τό φεγγάρι 
"Ομως ματώσαν τό κορμί μου 
Σέ μιά χαράδρα του Όλύμπου. 
θ’ αργήσουν οί πληγές νά κλείσουν. 
Σέρνω τόν ήλιο 
Σέρνω τή βροχή.

"Ενα χρυσό ποτήρι
Στήν πλάτη τ’ ούρανοΰ 
'0 ήλιος ό άποβροχάρικος 
Χυνόταν ξόμπλια 
Στό στήθωμα τής γης 
Σέ δέντρα καί ποτάμια 
Χρυσά ποτάμια.

Τό κίτρινο φύλλο χαράσσοντας 
"Ηχους καί νούμερα θεατρικά 
Στό φθινοπωρινό του 
«Σάλτο μοράλε» 
θά ’ψελνε τό τραγούδι 
του ήλιου καί τής βροχής 
Τής πεταλούδας 
Τό τραγούδι
Των στιγμών πού κυλούν καί φεύγουν 
"Οπως τά κύματα τής θάλασσας. 
"Ομως, τό αίίμα κυκλοφορώντας 
Τερερίζει στις άδειες φλέβες 
Ξύνοντας τις πληγές.

θ’ άκολουθήσουμε τό τερέρισμα
‘Ως έκεί πού φτάνει ό ήχος τής φωνής του 
‘Ως τήν άκρη τού νησιού 
Πού ’ναι σάν τό χρεμέτισμα τ’ άλόγου 
Πού νεύριασε άπ’ τό σπιρούνιασμα.

Τό φως, ή πεταλούδα κι ή βροχή 
Δέθηκαν στ’ άγκύλια 
Των συρματοπλεγμάτων.
Ποιος τά είδε;
θά μπορούσε νά τό δή
Τό χαμόγελο τής άγάπης
"Ενα πουλί από ψηλά βουτώντας, διαβατάρικο 
Δυό γιορτιάτικα μάτια.
Ποιος τά είδε;
Ό κρατούμενος 
Καί τερερίζει 
Στις άδειες φλέβες του τό αίμα.

ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΜΥΛΩΝΑ

’Απόψε, τό σκοτάδι ’ναι πηχτό 
Κι ό νιος άνηφορίζει τό βουνό 
Σιγά, κλεφτά περνώντας 
Άμόλαγες βουνοποριές.
Είναι φθινόπωρο καί τά βουνά κρυώνουν.
.Η μάννα άμίλητη, κάνει πλεχτό
Κι ό κύρης στή φωτιά, σκυφτός διαβάζει.
Άπάψε, τό σκοτάδι ’ναι πηχτό 
Κι ό νιος άνηφορίζει τό βουνό.

Παράτησε ό άντάρτης τή σκοπιά 
Τό χρώμα ντύθηκε τής προδοσίας. 
Βάζει στά πόδια του τόν άνεμο 
Τόν άνεμο βάζει στήν καρδιά του 
Καί τρέχει στή σπηλιά, τό σύντροφο σκοτώνει. 
Μέ τήν όρμή καί τήν όργή τού άνέμου 
‘Ο άντάρτης στή μπασιά, φυλάγει τής σπηλιάς. 
Τό νιό τό δεκαεφτάχρονο μέ τό βουργί στόν ώμο 
Φαί γιομάτο, πού ’φερνε γιά τούς άντάρτες συντρόφους του 
Πού ή σαν ή λατρεία κι ή άγάπη του 
Πού ήσαν τό θάρρος κι ή ’Ελπίδα τής πατρίδας 
Προδοτικά κι αύτόν σκοτώνει.

Στή λαβωμένη του καρδιά, ό νιός φέρνει τό χέρι
"Αχ ό θεός δέ βοηθεί στά πόδια νά σταθή
Λυγοΰν τά γόνατα καί πέφτει
Δίχα βοήθεια καμμιά.
Στό αίμα πού έχυσε ή καρδιά
Τό ματωμένο σώμα —
"Ολα τά ρόδα τής Σολιάς, όλα τά δέντρα 
Κι ό άγέρας' δλα τά όνειρα
Οί φίλοι, τά τραγούδια, τό σκολειό κι ή γαλάζια πατρίδα.

Ψιχαλίζει
Τώρα ψιχαλίζει
Τό ματωμένο σώμα μούσκεψε 
Τό ματωμένο σώμα πόσο θά κρυώνη.

Ψιχαλίζει’
’Αργά'
’Αργά, ό φονιάς προδότης
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Μές στό σκοτάδι περπατεί 
Μέσα στό κρύο βαδίζει 
’Αργά βαδίζει στόν έχθρό 
Νά πουληθή
Τό τίμημα νά ε’ισπράξη 
Της προδοσίας.

Ξ, ΛΥΣ1ΩΤΗΣ

«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ» 
( ’Απόσπασμα)

Βουνά πλατειά, βουνά άψηλά 
βουνά μέ τις σκληρές σας τίς πατούσες 
του τύραννου έκρατήσετε 
τή λυγερή άναπνιά 
μακρυά άπ’ τίς δικές σας τίς άγκούσες.

Λόγγοι, σπηλιές των άγριμιών
Στ’ άθόλωτα, στ’ αρρενωπά σας στήθια 
όνείρατα ανθοβόλησαν 
παιδιών, περιστεριών.
’Ώ Παναγιά Τροοδίτισσα, βοήθα!

Ξέρουν τι μαύρη εΐν’ ή σκλαβιά, 
τί βράχια είναι παντού γι’ αύτούς στημένα. 
Μά θολωμένα μέτωπα 
δέ σκιάζουν τά βουνά!
Γιά κλέφτικα τραγούδια είν’ γεννημένα.

Τραγούδα μου άνοιξη γλυκειά, 
τραγούδα μας εύλογη μένη νειότη. 
Πάρτε ψηλά τό μήνυμα 
βουνά πλατειά, βουνά γοερά ! 
Στό τάνανο θά δρέψουν αίωνιότη.

θάνατε ώραϊε! δοξαστικά 
τάνυσε τίς λευκές λευκές φτερούγες. 
Των Ήλυσίων σκορπάτε άνθοί.
Τρόοδος, Σόλοι, Μαχαιρά, 
βουνά Ιερά, ματοβαμμένες ρούγες.

«ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» 
( ’Απόσπασμα)

’Αμυγδαλιά,
Χιονάτη άμυγδαλιά, 
σάν τ’ όνειρό σου 
πά στόν τάφο σου θ’ άνθίσει... 
θεία καρδιά 
μάς φέρνεις τά κλειδιά 
ν’ άνοίξουμε γιά νάμπη ή Λευτεριά.

Κ. ΜΟΝΤΗΣ

«ΣΤΙΓΜΕΣ» 
(Κομμάτια)

Τά όνειρα μας έφυγαν κρυφά 
στις μύτες των ποδιών τους, 
τούς όρίζοντές μας τούς τετραγώνισαν 
τά κάγκελλα τής φυλακής.

Πόση άνοιξη μπορείς νά δής 
μέσ’ άπ’ τά κάγκελλα τής φυλακής, 
πόση άνοιξη μέσ’ άπ’ τά κάγκελλα τής φυλακής 
μπορείς νά τραγουδήσης;

ΤΙ μπορεί νά κάνη 
μιά χούφτα άνθρώπινη καρδιά 
μικρότερη άπό μιά χειροβομβίδα;

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΡΦΟ ΜΑΣ 
(Απόσπασμα άπό ένα σχέδιο)

Νά πάρουμε μιά σταγόνα άπ’ τό αίμα σου 
νά καθαρίσουμε τό δικό μας, 
νά πάρουμε μιά σταγόνα άπ’ τό αίμα σου 
νά μπολιάσουμε τό δικό μας, 
νά πάρουμε μιά σταγόνα άπ’ τό αίμα σου 
νά βάψουμε τό δικό μας 
νά μή μπορέση πιά ποτές 
νά τό ξεθωριάση ό φόβος.
Νά πάρουμε τό τελευταίο σου βλέμμα 
νά μάς κυτάζη μήν ξεστρατίσουμε, 
νά πάρουμε τήν τελευταία σου έκπνοή 
νάχουμε όξυγόνο ν’ άναπνέουμε 
χιλιάδες χρόνια, 
νά πάρουμε τίς τελευταίες σου λέξεις 
νάχουμε νά τραγουδάμε 
άνεξάντλητα έμβατήρια γιά τή λευτεριά. 
Μήν πέση σκιά στόν τάφο αύτό 
ούτε άπό γιασεμί στό φεγγάρι. 
'0 τάφος αύτός είναι γιά νά παίζη 
μέ ξίφη Αύγουστιάτικων ήλιαχτίνων 
καί νά στέλνη διπλούς ήλιους 
πίσω στόν ήλιο.
ΚΓ άκόμα όχι, ό τάφος αύτός 
δέν είναι γιά ν’ άντανακλα τόν ήλιο, 
ό ήλιος είναι γιά ν’ άντανακλα τούς ήλιους του.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

*Η σφαίρα πού σέ σκότωσε 
πέρασε δίπλα άπ’ τήν καρδιά μου, 
δίπλα άπ’ τήν καρδιά μου έπεσες νεκρός, 
δίπλα άπ’ τήν καρδιά μου σ’ έθαψαν, 
άπάνω στόν τάφο σου χτυπά.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

'Απλώστε τήν όμίχλη 
μην πέση σήμερα στά στάχυα του 
ή άναπόφευχτη χαρά τών κορυδαλλών.

ΤΡΕΙΣ ΑΓΧΟΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Που τρέχουν όλοι αύτοί, 
γιατί τόση άναταραχή 
για νά σκοτώσουν τρία παιδικά χαμόγελα; 
Γιατί φοβούνται πώς είναι τόσο δύσκολο 
νά σκοτώσουν αύτά τά χαμόγελα;

ΑΔΕΡΦΕ ΤΗΣ ΑΓΧΟΝΗΣ...

’Αδερφέ τής αγχόνης, 
τί μας έκανε αύτή ή νύχτα, 
τί μάς πήρε καί τί μάς έδωσε !

ΚΡΑΤΗΤΗΡ1Α

Σκέψου πώς δέ μάς έμεινε άλλο όνειρο 
παρά νά βγούμε άπό μιά πόρτα.

ΔΥΟ ΑΤΙΤΛΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τί θά γίνη τελοσπάντων ή Γαλλική επανάσταση, 
τί θά γίνη, λέω, ή Ελληνική ’Επανάσταση 
μ’ αύτά τ’ άσυλλόγιστα παιδιά;

Πίσω άπ’ τό τραγούδι σου 
δέν τολμούσε νά στεγνώση τό μελάνι, 
έπειτα άπ’ τό τραγούδι σου 
δέ γύριζε ή σελίδα.

ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΗΤΟ ΤΟΥ MAXAI P A
"Ηρώα, πού νερό καί γή δέν έδωκες στο βάρβαρο, 
σκύβει τό βράδυ καί ρωτά γιά σένα,~
καί σιγοτραγουδά τ’ άγέρι τοΰ βουνού τό θρύλο σου 
κι ή Παναγιά τού Μαχαιρά τό δάκρυ μύρο 
σκορπάει στον τάφο σου τριγύρω.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΚΛΑΒΩΝ
"Ηλιος καί χρώματα κι άέρας έξω καί πουλιά, 
καί μέσα στή τζικομπαράγκα πρόσωπα μουγκά 
καί σκότος καί κατήφια κι όδύνη.
Τών Άγγλοτούρκων σκλάβοι δέονται μέσα στήν παγερή γαλήνη.

Χριστούγεννα. Μέσα στή τζίγκενη έκκλησιά
— ένα τραπέζι, μιά κουβέρτα κι ένα Εύαγγέλιο τή στολίζουν — 

γιά κάποιο φώς τής Γνώσεως ακόυσαν, γιά κάποιον "Ηλιο 
Δικαιοσύνης πού γεννήθηκε νά φέρη τή γαλήνη.
«Δόξα στον Πλάστη τ’ Ουρανού, καί έπί γής Ειρήνη»
τ’ ’Αγγελικό τραγούδι άντιλάλησε στο σκλαβωμένο τους βασίλειο. 
Μές στήν μπαράγκα πρόσωπα μουγκά, οί τρομοκράτες, 
πεινούν, προσεύχονται, πιστεύουν καί σταυροκοπιούνται.
Δακρύζουνε τά μάτια, μά ή ψυχή
άδάμαστη πανύψηλα πετά. «Χριστός γεννάται» 
αδέλφια, λένε καί φιλιούνται.

"Ηλιος καί χρώματα κι άέρας έξω καί πουλιά, 
καί μέσα στή τζικομπαράγκα πρόσωπα μουγκά, 
κάποιοι ’Άτλαντες, κάποιοι Τιτάνες, 
προσεύχονται σιωπηλά, ορκίζονται 
καί λυτρωμένοι άποκοιμιοΰνται.

ΑΠΟ ΣΠΑΣ MATA

ΛΑονάχα ! μονάχα μές στον κάμπο ήλιος καί χρώματα κι άέρας 
έχουν πεθάνει, κι ούτε πουλί άπλώνει τά φτερά.

'Ως καί τό χώμα 
ξερνάει λάβα έκεΐ πού πάει νά πέση, 
μήν τύχη καί δεχτή τού Κάϊν τό σώμα.

Μούσα στό μάρμαρο 
τήν άρετή σας θά σκαλίσω 
στά έγγόνια μου τή δόξα σας 
άθάνατη ν’ άφήσω.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1956
I

Ό ούρανός άναλύει τή μελαγχολία του σέ χοντρές στάλες βροχής. 
Στούς δρόμους, στά σπίτια κάθεται ή Σιωπή.
Ή λευτεριά δουλεύει μέσα στή Σιωπή.
Μιά σημαία κυματίζει παράνομα. 'Η λευτεριά έρχεται! 
"Ενας θάνατος. Ή λευτεριά έρχεται!
Πίσω άπό τούς φράχτες τών συρματοπλεγμάτων 
καί ταύτόματα 
άπονέμεται «χωρίς φόβον καί πάθος» 
ή πατροπαράδοτος άγγλική δικαιοσύνη. 
Ή Βία διατηρεί τά προσχήματα.
Φοράει τήν άσπρη περούκα της, 
κΓ άγωνίζεται μήν τήν άρπάξει ό άνεμος, 
ό άνεμος πουγινε διαδήλωση, πετροπόλεμος, προκήρυξη, αντάρτικο. 
Ύπό τήν σκέπην τών δύο λεόντων 
πού μάταια άγωνίζονται νά στηρίξουν 
τό ακάνθινο στεφάνι πού φόρεσαν στούς λαούς τής γής 
άπονέμονται οί εις θάνατον καταδίκες, 
όπως τά φλυντζάνια τοΰ τσαγιού 
σ’ ένα κοσμικό πάρτυ στό Γιορκσάϊαρ
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ατούς άμφιβόλου φύλου 
εύγενείς τής Αύτοκρατορίας 
Ό νέος δέν έχει νά προσθέσει τίποτε, 
δταν έρωτηθή, 
στό μεγάλα Ναι τής παρουσίας του. 
Ή μάνα δέ λιγοθυμά 
δέ δακρύζει 
μονάχα φωνάζει: κουράγιο ! στό σπλάχνο της 
κι’ ή λευτεριά γίνεται ένας άγγελος 
μ’ άσπρες φτερούγες, 
πού δρασκελίζει πάνω άπό τά ρημαγμένα 
άπό τά μπλόκα καί τις συλλήψεις χωριά, 
πάνω άπό τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως 
καί τούς θαλάμους βασανιστηρίων, 
πάνω άπό τά χιονισμένα βουνά τής κλεφτουριάς 
καί τάδεια θρανία, 
χαμηλώνει 
πάνω άπ’ τό κατώφλι 
δπου στέκεται ή μάνα τού Μούσκου 
μέ τά χέρια σταυρωμένα στό στήθος 
κι’ άγναντεύει πέρα τόν άδειο δρόμο 
κι’ ëva τεράστιο ουράνιο τόξο γράφεται στον ουρανό 
δπως ëva παράνομο πανώ σέ κεντρική όδό: 
ή λευτεριά έρχεται !

ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ

Γέροντα, μέ τό μαΰρο σου μαντήλι στό λαιμό, 
τό μαύρο τριμένο σου παλτό 
καί τό μαΰρο καϋμό σου στήν καρδιά 
πατέρα τού Άντρέα Τσιάρτα.
Στεκόσουν άτάραχος, δρυς άπ’ τά βουνά μας, 
κάπνιζες σιωπηλός εξω άπ’ τό νεκροτομείο 
καί περίμενες τό νιό γαμπρό 
πού σήμερα θά παντρευότανε 
τή Λευτεριά, 
τό γυιό σου.

ΔΕΙΛΙΝΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΙΟΥ

’Εδώ πού άλλοτε άντηχούσαν οί θρήνοι τού τυφλωμένου Ο’ιδίποδα 
κι’ ή όρχήστρα γέμιζε άπ’ τήν άπόφαση τής ’Αντιγόνης 
βαθειές ρυτίδες έχει άνοίξεί ό καιρός στή γής 
κι’ ή θάλασσα κάτω μακρυά 
κρατάει γεμάτη σιωπή 
τόν άντίλαλο άπό τόν πόνο τής άνθρώπινης μοίρας 
δπως τότες.
Μαύρα κοράκια, 
ή φυγή μπροστά στά τείχη τής Άμαθούντας, 
πού προσπαθώ νά τή ξεχάσω, 
κρώζουν στούς κλώνους κάποιας χαρουπιάς. 
Κάθομαι σέ μιά πέτρα 
πού οί αιώνες έχουν χαράξει τάρχικά τους, 
— Καλώς ήρθες, γυιέ μου.
Είμαι τόσο βαρειά γιά νά μέ φορτωθείς.

Κι’ όμως αύτές τις πέτρες τις σηκώσαμε 
καί στρώσαμε τά νέα άλώνια 
δπου παλεύει ό Διγενής, 
αύτές τις πέτρες 
πού σήμερα τις στεφανώνει ή καινούργια "Ανοιξη 
κΓ άπάνω τους σκαλίσαμε τάλφαβητάρι 
πού θά διαβάζει ή νέα γενιά.

ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ

'Ο Μοντεσκιέ σιωπά
κρατώντας σφιχτά στό στήθος του 
τό πνεύμα τών νόμων
κι’ ή Γαλλική ’Επανάσταση έχει έναποτεθεΐ 
στό μουσείο τού Λούβρου.
Άπό τόν Ίωάννην τόν Άκτήμονα 
πήραν τό μόνο κτήμα ποδχε, 
τή Μεγάλη Χάρτα.
Στήν Κομεντί Φρανσαίζ παίζεται ή κωμωδία 
«Τά δικαιώματα τού άνθρώπου», 
λαϊκή άπογευματινή, 
καί τραγουδά τή μασσαλιώτιδα 
ή χορωδία τού Συμβουλίου τής Εύρώπης, 
Αύριο πρεμιέρα πανηγυρική: 
«Ό νόμος καί ή τάξις» 
μέ άρχιμουσικό — κοινή συναινέσει — 
τόν ύψηλό βαρώνο, άλλοτε στρατάρχη σέρ Τζών Χάρτινγκ. 
Χιλιάδες Λονδρέζων δέν κοιμήθηκαν 
γιά τό δράμα ένός σκύλου, 
Μέσα στήν πρωϊνή ομίχλη 
πάνω άπό τις μαυρισμένες καμινάδες τών πολιτειών 
αίωρούνται κρεμασμένοι οί άμετανόητοι τρομοκράτες τών άποικιών, 
χορωδίες τών σκοτωμένων μαύρων παιδιών τής Κένυας 
τραγουδάν τά κάλαντα
Καί τό Big Ben σημαίνει τό τέλος ένός κόσμου.

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

I

Μετά τής κουστωδίας
Ό ούρανός, τάστέρια μιά καλύβη γιασεμιά
κΓ ένας μικρός Χριστός πορεύονταν στό δρόμο τού χωριού.
Μέσα στά μάτια του άνέβαινε δ ήλιος τής αύγής 
καί στό καμπαναριό 
δυό σημαίες χτυπούσαν λεύτερα τά φτερά τους 
καί μπερδεύοταν τό γαλάζιο τους 
μέ τό γαλάζιο πανηγύρι τούρανοΰ. 
(θά ξημερώση ή μέρα!) 
"Ενας μικρός Χριστός 
είχε ëva γαρούφαλο στό στήθος 
καί πορεύοταν...
Τάσπρο πουκάμισο τής Κυριακής
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κρεμόταν στη γωνιά 
μύριζε γιασεμί κα'ι τόν περίμενε. 
Ή λάμπα άκουε σοβαρή 
τό τσουκάλι στη φωτιά πού τραγουδούσε 
κι’ ή μάνα του τόν μελετούσε.

"Ομως
έκεΐ στην πόρτα
δυό όήματα άπ’ τη μάνα του 
ή ώρα τόν περίμενε σά βόλι, 
ώρα πικρή, ώρα μεγάλη.
Ή «τάξις» κι’ ή «άσφάλεια» τόν περίμενε.

Μιά Παναγιά μέ μαύρο μαντήλι στά μαλλιά 
στηθοχτυπιότανε καί φώναζε:
— Πού μού τόν παίρνετε; Πού μού τόν παίρνετε; 
καί κυνηγούσε ταΰτοκίνητο.

II

Έν κρανίου τόπω
"Ενα άηδόνι σπαρταράει στά σίδερα 
μέ τις πλευρές σπασμένες μπηγμένες στά πνεμόνια του, 
ένα άηδόνι σπαρταράει στά σίδερα 
μέ πληγωμένους τούς γυμνούς κροτάφους του.
Ρωμαντικοί- ποιητές! Στις Πλάτρες δέν τραγουδάει πιά τ’ άηδόνι. 
Ξεψύχησε στά χέρια των άνθρώπων.
Παλληκαράκι των δεκαοχτώ χρόνων 
μέ τό στεφάνι τού μαρτυρίου καρφωμένο στά μηνίγγια σου, 
σέ φίλησε ή λευτεριά στά σφραγισμένα χείλη σου. 
Στήν κόγχη των παγωμένων σου ματιών 
δυό κόμποι δάκρυ σταμάτησαν, 
στήν κόγχη των μεγάλων σου ματιών 
πού μέσα τους βασίλεψε ό χρόνος, 
ποιοι ώμοι θά σηκώσουν τό βαρύ φορτίο σου;

ΑΔΕΙΑ ΘΡΑΝΙΑ

Διάβασα τόν κατάλογο καί σείς λείπατε, 
γράφατε τήν όρθογραφία σας στούς τοίχους. 
Διάβασα τόν κατάλογο 
καί σεις βρισκόσαστε στά όδοφράγματα.
Διάβασα τόν κατάλογο 
καί σείς γράφατε στις φυλακές 
στά μικρά σας γόνατα 
τήν Ιστορία τού ’Ανθρώπου, 
κι’ έγραψα στόν κατάλογο: δλοι παρόντες! 
καί πλάι τό βαθμό τού καθενός σας: άριστα !

Α. ΠΕΡΝΑΡΗΣ

ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Μικράκι σέ κάθιζα 
καθενυχτίς στά γόνατά μου· 
κ’ έσύ, σάν έβλεπες τή σελήνη νά σκαρφαλώνη στά κλώνια 
των λεύκων τού Κλάριου 
καί νά παίζη μαζί τους τόν άσημοχορό, 
μού ζήταες νά σού τραγουδήσω 
τό «Φεγγαράκι μου λαμπρό...» 
Τότες — ίσως κάτι νά διαισθανόταν ή ψυχούλα σου — 
δάκρυζες καί πάαινες νά κρύψης τό μουσούδι 
μές στής γιαγιάς σου τήν ποδιά.

Παιδάκι μου, όντας στή θύμησή σου φέρνω 
τά καμώματα τής παιδιάστικης ζωής σου, 
τώρα, πού ή Μοίρα σού φόρεσε στεφάνι, 
άναρωτιέμαι άν ύπήρξες κα^μιά φορά παιδί 
καί νοιώθω μές στής καρδιας τά βάθη 
χαρά καί θλίψη άξεχώριστα νά ζούνε. , 
Κλαίαμε τότες τού πολέμου τή φουρτούνα 
κοιτάζοντάς σε στ’ άγνωρα ματάκια, πού άποροΰσαν 
γιά τήν άγάπη πού ήταν γύρω, 
μά πού δέν ήταν ούτε μάνας ούτε πατέρα στοργή γιά πόνος.

Κάποτε ρέμβαζες, παιδάκι μου, γιά ώρες, 
κ’ έλεα τι νάναι τούτο πού στρουφλίζει 
τό μυαλουδάκι σου, τό άγίνωτο άκόμα. 
Καί βγαίνοντας άπό τούς ρεμβασμούς σου έρώτας: 
«σέ ποιο ρημοκκλήσι δασκάλευε ό παπάς τ’ άγόρια, 
όντας όχτρού ποδάρι έπάταε τήν πατρίδα; 
στου Τίμιου Σταυρού τό έκκλησάκι 
γιά στού Ποδύθου έκει τό μοναστήρι;» 
(Τά μάτια τών εικόνων είχες δή κειπέρα 
βγαλμένα καί σού μάτωσε ή καρδούλα).
Κ’ έλεα, πώς μιά τέτοια σκέψη 
γίνεται άγίνωτο μυαλό νά βασανίζη ;

Παιδάκι μου, άντρώθης στις φουρτούνες' 
τό κάλεσμα σέ βρήκε έτοιμασμένο.
Πρωτοσυνάχτης γίνι^κες 
τού πόνου τής γενιάς σου· 
πρωτοπαλλήκαρο τού πρώτου πολεμάρχου. 
Μές στο στενό κελλί τής φυλακής σου 
τώρα ή πλατειά θά σπαρταράη ψυχή σου. 
Σίγουρα, στ’ άτσαλόπλεχτο κλουβί σου 
θά πλέκης τό νέο τραγούδι τής ζωής σου.

ΑΠΟ Σ ΠΑ Σ MATA

...Κάτω έμείς στά σκοτεινά κελλάρια τών μουχλιασμένων ύπολογισμών 
άναβλέψαμε νά ίδούμε τά όνειρά σας, 
τά όνειρα πού χώρεσε ή άπέραντη καρδιά σας ή πυρφόρα...
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...θάλασσα κι αντιφέγγισε τόν ήλιον ή ψυχή σου...

Κρεμάσαμε τις δοκιμασίες περιδέραιο στο λαιμό μας. 
Χορτάσαμε συλλήψεις, μαστιγώματα, λακτίσματα, πεντοθάλ. 
Ή αόρα πιά δωπέρα δέν τραγουδοί* 
άχνοστενάζει μόνο ένώ — μικρές πλανταγμένες ψυχές — 
σιγοτρεμίζουν τά φύλλα.
Μάτωσε τό κορμί μας άπ’ τις πληγές, 
μάτωσε ή καρδιά μας περιμένοντας τή Μάνα 
νά σκύψη απάνω μας καί νά κλάψη...

...Ποιός είπε πώς δέν έχει ψυχή ό νερόμυλος, 
πώς δέν έχει ψυχή τό κύμα πού σπάει στ’άκρογιάλι, 
άφού μέσα τους ρέει ή ψυχή τού υγρού στοιχείου τής φύσης; 
Δέν ώφελεΐ νάναι κανένας πέτρα ασάλευτη, 
άστατο άγέρι νάν’ δέν κάνει.
Χρεία, νά ρεύση μέσα μας ή όρμή τού ύγρού στοιχείου τής φύσης, 
νά δεχτούμε τό χειμώνα μές στά στήθια μας 
γιά νά σοδειάσουμε τό καλοκαίρι.

...Τή χαρά δέν τή νοιώθει 
οποίος δέν ένοιωσε τήν όδύνη.
Κ’ είν’ ή όδύνη πού ώδήγησε τά τριμμένα τους ποδήματα, 
τίς τριμμένες τους άπαντοχές, 
τίς τριμμένες τους έλπίδες 
στό χωνευτή ρι των παθών
κ’ έβγαλε μέσαθέ του καμινιασμένο τό θάρρος καί τήν άπόφαση.

Κοιμήθηκες μέσα στή σκόνη τού ανεμόδαρτου κάμπου 
καί ξύπνησες στις αιθέριες κορφές τής αθανασίας.

...'Αλυσίδα ατέλειωτη τά δάκρυα πού σκορπήσανε 
καί πού σκορπάνε, 
καί τή δένουνε κόμπο
καί’ παίζουνε μαζί της άσκεφτα κι ανέμελα.
Μά, όταν δένη κανείς κόμπο τήν αλυσίδα των δακρύων 
πού χύνει άπ’ τό πρωί ώς στό βράδυ ένας λαός, 
έτοιμάζει θηλειά γιά τό λαιμό του.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΥΛ1ΩΤΗΣ

ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ

Σού είπα:
Σήμερα θά χτυπήσουν Χριστίνα 
νά φυλαχτείς.
Σ κέψου σού εΐπα, 
ή μητέρα δέ θ’ άντέξει ένα καινούργιο χτύπημα.

Φοβούνται αυτή τή μέρα Χριστίνα.
Είναι κάτι μές τόν αέρα της 
πού τούς τρομάζει 
είναι κάτι μές τόν άέρα της 
πού δέ σωπαίνει: 
μιά κραυγή.
Βγαίνει μέσ’ άπ’ τά χιόνια τής Κλεισούρας 
έρχεται άπό τίς κορφές τής Ρούμελης 
πέταξε τραγουδιστή άπό τά έλατα 
δραπέτευσε άπό τά κελιά τής Κέρκυρας.

Φοβούνται αύτή τή μέρα Χριστίνα.
Ξαίρουν:
Γιορτάζουμε τήν αύγή τής ’Αντίστασης 
τραγουδάμε τό άτέλειωτο τραγούδι της. 
Φυλάξου λοιπόν 
θά χτυπήσουν.

Καί έσύ μοΰ είπες: 
’Αδελφέ μου 
άν έγώ φυλαχτώ 
άν οί φίλες μου φυλαχτούν 
τότε πώς θά τής δώσουμε τό άληθινό της όνομα 
πώς θά τήν τιμήσουμε καθώς ταιριάζει 
πώς θά τήν στολίσουμε 
μέ τό λουλούδι τής καρδιάς μας;

(Πού έμαθες νά μιλάς έτσι άδελφή 
πού έμαθες αύτά πούπρεπε νά σουλεγα 
-μεγάλωσες πολύ Χριστίνα).

ΚΓ ά ή λαχτάρα μου σά μάς χτυπήσαν 
σάν είδα τά μαλιά σου ν’ άνεμίζουνε 
σάν είδα τά μαλιά σου ένα μέ τή σημαία μας 
ä ή λαχτάρα μου Χριστίνα 
σάν έσφιξες τό χέρι μου καί χύθηκες 
μέσα στούς καπνούς 
μέσα στούς όλοφυρμούς τών τρομαγμένων μητέρων 
μέσα στις σφαίρες.
’Έλεγα: μητέρα.
’Έλεγα: Χριστίνα.

Κι’ όμως ήταν καλά, 
ήταν καλά άδελφή μου 
πού πρόταξες τά χρόνια σου
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206

πού πρόταξες δεκατέσσερεις ανθισμένους μάηδες 
νά παλαίψουν μέ τούς μισθοφόρους 
για νά μή μείνουμε μέσα στό δρόμο 
χωρίς σημαία.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗ 
("Απόσπασμα)

"Ομως
δσο μαύρη κι’ αν είναι ή νύχτα 
πάντα θ’ άφήνει τη θέση της στήν αύγή 
τούτο μην τό ξεχνάς άγαπημένη 
θάρτει τό δίχως άλλο.

"Ενα κλαδί- άνθισμένο 
ένα γέλιο 
μια ανοιχτή καρδιά 
ό ήλιος μας 
κ’ έμείς δλοι αγκαλιασμένοι 
κι’ ολοι έμείς έλεύτεροι τραγουδάμε 
καί νάτηνα την άνοιξη 
νά μας φιλά τά μέτωπα 
νά δένει τις πληγές μας 
νύ ύψώνει τή σημαία μας 
νά ψάλει τόν ύμνο τής λευτεριάς.

θάρτει άγαπημένη. 
'Ετοιμάσου.

"Ω ΓΗ ΜΟΥ 
(’Απόσπασμα)

’Εδώ μάζεψα τις πρώτες μαργαρίτες
έδώ πρωτοκυνήγησα πεταλούδες κΓ άγριοπερίστερα’ 
έδώ σέ πότισα γη μου μέ τόν πρώτον ιδρώτα του παιγνιδιού 
έδώ σέ ζύμωσα μέ τόν πρώτον ιδρώτα του μόχθου.

Κι’ αν χρόνια δίσεχτα καί σκληρά μας χώρισαν 
έγώ πάντα λαχταρούσα τούτη τή συνάντηση.

Μά τώρα.....

Τί^ είναι τούτα τά καρφιά πού σέ σταυρώνουν; 
πώς δέχεσαι τούτο τό συρμάτινο πλοκάμι 
πάνω στό ματωμένο σου κορμί;

ΚΓ ώ γη μου 
πώς τό δέχτηκες νά γίνεις φυλακή 
πώς τό δέχτηκες νά γίνεις φυλακή μου.;

Τίναξε γη μου μητρική τό κορμί σου 
σάν άφρισμένο αδάμαστο άτι 
ρίξε τον μακρυά τόν ξένο καβαλάρη 
πέταξε τούτα τά σύνεργα τής σκλαβιάς 
καί λυτρώσου.

ΦΩΝΗ ΜΕΣ’ ΑΠ’ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ 
(’Απόσπασμα)

Μιά σειρά μαύρα κυπαρίσια 
έξω άπ’ τις πόρτες τών φυλακών 
μιά σειρά μαύρες μαντήλες -οί μητέρες μας. 
Φούχτωσαν τήν καρδιά τους 
μέσα στή ροζιασμένην άπαλάμη τους 
έσφιξαν τήν καρδιά τους οί μητέρες μας 
νά μή κλάψουν μπροστά στά παιδιά τους 
νά μήν ίδουνε τό δάκρυ τους 
οί μελλοθάνατοι.

Μά τώρα 
ξανάγιναν πάλι μητέρες 
δπως δλες οί μητέρες τού κόσμου 
τώρα ξεχείλισε ή λάβα τής αγάπης τους 
ξεχείλισε ή καρδιά τους 
τώρα φωνάζουν: 
«γιέ μου».

Τι έγινε γιέ μου τό γέλιο σου 
τί έγινε τό χρυσό σου όνειρο 
τι θά κάνω γιέ μου τά βιβλία σου 
πού γέμισαν τό σπίτι.

θ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

’Αδελφοί μου
’Ακριβοί άγαπημένοι μου άδελφοί
’Εσείς πού πέσατε ταμπουρωμένοι στις έπάλξεις 
Καλότυχος πού λέγεται άδελφός σας
Έσεΐς πού νιώσατε τήν άξια τής θυσίας 
τήν ούσία τής σκοπιμότητας 
κΓ είπατε.

"Ενας άντρας, μιά γυναίκα, ένας φίλος 
μπορούν νά περιμένουν
’Ακόμα κΓ ένας έρωτας μπορεί νά περιμένει 
Μά είναι τά σκλαβωμένα χώματα
ΚΓ είναι άβάσταχτος ό πόνος τής σκλαβωμένης γης 
ΚΓ ή κάθε πατούσα τού κατακτητή 
μιά μαύρη πλάκα στά στήθεια μας...
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Δ. ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΟΙ ΠΑΛΗΟΙ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣ

Οί παληοί Δημογέροντες καιροί 
του Κυπριώτικου ούρανού, 
πού άλλοτε βουτοΰσαν τις σφραγίδες τους 
μέσα στις μελανίες των φθινοπωρινών συννέφων, 
παραιτήθηκαν πιά'
Δώσανε τη θέση τους σ’ έκείνους τούς Καιρούς 
πού βουτάνε τή σφραγίδα τους 
μέσα στα σπλάχνα των ανθών, 
για νά έκδώσουν τα ισόθεα Πιστοποιητικά 
πού ισχύουν πιο πολύ κι απ' την αιωνιότητα.
Τούτο μαρτυράνε τά λουλούδια τών κάμπων τής Κύπρου 
κι οί Μαχαιριώτικοι μυγδαλανθοί !

ΧΟΡΟΣ

"Ενα κύμα άπό μαυροπούλια
— ή Λεβεντιά καί το Πένθος τής Κύπρου — 
χορεύει λυγερώτατα κι άπελπισμένα 
πάνω άπ’ τις άπόκρημνες κορφές 
τών κυπαρισσιών
τό χορό τού Ζαλόγγου!

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΤΥΜΠΟΥ

Ξυπνάτε νά ίδήτε
πώς οί γκλίτσες τών βοσκών 
γενήκανε Σταυροί.

ΛΙΓΟ ΧΩΜΑ

"Οσοι άπ’ τούς έλεύθερους λαούς τής Γής 
θέλουν νά πλουτίσουν σέ περηφάνεια, 
άς έρθουν νά πάρουν λίγο χώμα Κυπριακό, 
νά τό ανακατώσουν μέ τή χόβολη τής παληάς τους δόξας 
κι ύστερα ας τό κρεμάσουν χαϊμαλί 
στο αγέρωχο στήθος τών προμαχώνων τους.
Είναι ζυμωμένο τό χώμα τούτο 
μέ αίμα, δάκρυα κι άνθούς αμυγδαλιών. 
Κοπιάστε, ώ έλεύθεροι λαοί τής Γής- 
«Δωρεάν λάβετε δωρεάν δότε».

Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ
I

Είχε μιά νιότη σάν άνθό στ’ αύτιά του, 
μιά ρωμαλέα, λιτή κορμοστασιά, 
πάθος χρυσών καιρών μές τή ματιά του 
καί στό μειδίαμα παιδική καρδιά, 
μΓ άγροτική γραμμή στήν όμορφιά του, 
στά στήθη του πανέρι γιασεμιά.

Μιά αύγή τό πρόσταγμα στήν άκοή του 
άπό χρυσή πατρίδα άντιχτυπά.
Παίρνει στά χέρια τή λιτή ζωή του 
καί στά βουνά την κρύβει χαρωπά. 
Τόν πόλεμο διαλέγει γιά στρατί του 
κι’ ή άνταρσία βελόνι τόν τρύπα.

Πόσοι περάσαν μήνες μές τά δάση;
Ποιές τόν δεχτήκανε βαθειές σπηλιές;
Τά χιονισμένα πλάγια έχει περάσει 
κΓ ήπιε βαθειά του τις ξεροβοριές. 
’Έχει σέ απάτητες κορφές κουρνιάσει 
κι’ έχει συρτά .σταυρώσει λαγκαδιές.

Δέν ξέρει ένέδρες πόσες είχε στήσει. 
Μέ βόλια κέντησε πολλές φορές.
Είχε συχνά αρμυρό τό δάκρυ χύσει 
δταν μέ άντρεία ξερίζωνε ζωές. 
Μά ήταν τής λευτεριάς τό πάθος βρύση 
πού ξάνθαινε τις νεανικές ορμές.

Είχε μιά νιότη σάν άνθό στ’ αύτιά του, 
μιά ρωμαλέα, λιτή κορμοστασιά, 
πάθος χρυσών καιρών μές τή ματιά του 
καί στό μειδίαμα παιδική καρδιά, 
μι’ άγροτική γραμμή στήν όμορφιά του, 
στά στήθη του πανέρι γιασεμιά.

Π
Είναι τραχύ τ’ άντάρτικο, μιά πλάση 
μέ νεύρο δυνατό σάν τό κρασί.
“Υπνος δέν είναι γιά νά τόν χορτάση, 
ένάρετη θωπεία νά τή χαρή.
Τόν κόπο ποιά πηγή θά ξεδιψάση 
καί ποιο πιοτί τή μαύρη προσμονή;

Σ’ ένα χωριό έτοιμάζουνε τό στάρι.
Σ’ άλλο ζεστό μαλλί γιά ρουχικά.
Σέ τούτο κουβαλάνε τό γομάρι 
μέ τά κρυμένα φλόγινα ύλικά. 
Κι’ δπου τό ριψοκίνδυνο κλωνάρι 
καί μιά φρουρά φυλάει πεισματικά.
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Μά αύτό το λεύτερο ψηλά παιγνίδι 
τί μέταλλο σου δείχνει είν’ ή τιμή. 
Δεν . είναι ή λευτεριά χρυσό στολίδι 
σέ τράχηλο ανοιχτό, μια καλλονή. 
Μήτε νά ζής σαν κάμπια στό γρασίδι: 
τό μέγα αξίζει νόημα στη ζωή.

Κατάματα τό θάνατο κοιτάζουν 
καί γίνεται κι’ αυτός ό νους σπαθί. 
Σάν τόν άσβεστη ώς άπραχτούν χοχλάζουν, 
την άπαγοήτεψη έχουνε στυφή.
Κι’ όταν νικούν σά φοβισμένοι μοιάζουν 
γιατ’ είν’ ή υπεροψία καταστροφή.

Κάποτε μέρες γιορτινές ανθίζουν 
τις ποδβρε ό άνθρωπος γιά νά ξεχνά. 
Τόν άνεμο ώς λαγωνικά μυρίζουν, 
μά τό καθήκον δίπλα ξαγρυπνά.
Στή σιγουριά τής στέρησης γυρίζουν 
πού τό μεγάλο πάθος τους κινά.

Είναι τραχύ τ’ αντάρτικο, μιά πλάση 
με νεύρο δυνατό σάν τό κρασί.
"Υπνος δεν είναι γιά νά τόν χορτάση, 
ένάρετη θωπεία νά τή χαρή.
Τόν κόπο ποιά πηγή θά ξεδιψάση 
καί ποιο πιοτί τή μαύρη προσμονή ;

ΠΙ

Στής Γαληνής τ’ άνήφορα άγρυπνάει 
μ’ ένα τριαντάφυλλο φαιδρό στ’ αυτί, 
στής Γαληνής τ’ άνήφορα άγρυπνάει 
τού Μούσκου ή συντροφιά κΓ ή άσπρη όρμή, 
στής Γαληνής τ’ άνήφορα άγρυπνάει 
ή λευτεριά ξανθή με τό σπαθί.

Στής Γαληνής τά βράχια σκαρφαλώνει 
ό ξένος μ’ ένα βόλι βλοσυρό, 
στής Γαληνής τά βράχια σκαρφαλώνει 
τό μάτι μες τό πάθος του άρμυρό, 
στής Γαληνής τά βράχια σκαρφαλώνει 
τό βόλι μας, καρφώνει τόν έχθρό.

Στής Γαληνής τούς τόπους ξαστοχάει 
στή μέθη τ’ αύγινό του τό μυαλό, 
στής Γαληνής τούς τόπους ξαστοχάει 
καί ξέγνοιαστα κοντεύει τόν έχθρό, 
στής Γαληνής τούς τόπους ξαστοχάει 
καί μιά ριπή τόν ξάπλωσε νεκρό.

Στής Γαληνής τ’ άνήφορα γυρνάει 
τού Μούσκου ή σκιά σάν πόθος νεανικός, 
στής Γαληνής τ’ άνήφορα γυρνάει 
ό νοΰς γιά τέτοιο θάνατο πικρός,

στής Γαληνής τ’ άνήφορα γυρνάει 
τό πρώτο λάθος μά κΓ ό πρώτος θεός.

IV

"’Ήταν παλάμη ή δάφνη εύχαριστίας 
—τό πάθος της τό ξέρουν οΐ καρδιές. 
Λαμπαδιαστό μερσίνι τής θωπείας 
είχε τό φώς σάν πρόωρες μυγδαλιές. 
ΚΓ ό χώρος ούρανός τής έκκλησίας 
σάν τις άδάμαστες άητοφωλιές.

Στό μαύρο του σεντούκι άναπολούσε 
γαρύφαλλα ή μελανωπή θωριά.
Τό πλήθος πού έκπληχτο στό πλάϊ περνούσε 
τ’ άσήμι θαυμασμού μές τή ματιά 
κΓ ύμνο φλογάτου κρίνου πώς κρατούσε 
σάν εύλογίαν άπό μΓ άρχαία χρονιά !

Είναι μιά ξέχωρη ήδονή ή θυσία. 
Μονάχα τούτη πείθει τήν καρδιά. 
'Η πείρα στή στεγνή της ιστορία 
ξεκάθαρη με στάρια πανεριά 
δεν πλάθει τούς θεούς στή φαντασία, 
μήτε κινεί γιά πράξη άρχοντικιά.

Κρατήσαμε στή μνήμη τή γενναία 
σάν τοκετός πολύζωη σου ζωή. 
Χαρά μεγάλη ποδχε μές τά ώραϊα 
γιά σέ μιά θέση τόσο θαλερή. 
Υπόγραψες στό χρόνο νάναι νέα 
πάντα ή γενιά σου καί παντοτεινή.

Μούσκο, τούς ήρωες θέλει τό τοπίο 
γιά ν’ άσφαλίση μιά χρονιά λιτή. 
Οί πείρες στό βαρύθυμο βιβλίο 
τήν εύκολη μάς πλάθουνε ζωή.
Μά έμεις διαμάντι θέλουμε στό βίο 
τή δύσκολη, λιτή ώς παιδί, άρετή.

Σέ προβοδούμε με τόν ύμνο άγώνα 
δταν κοντάρι ειρηνικό πέτα
κΓ ό δίσκος λάμπη ώς ήλιος τόν χειμώνα 
καί τό λιθάρι πέφτη καί γλυστρά
κΓ ή χαρωπή ώς στοργή σκυτάλη άπ’ τώνα 
στ’ άλλο τό χέρι γιά άμιλλα περνά.

V

Είχε μιά νιότη σάν άνθό στ’ αύτιά του, 
μιά ρωμαλέα, λιτή κορμοστασιά, 
πάθος χρυσών καιρών μές τή ματιά του 
καί στό μειδίαμα παιδική καρδιά, 
μΓ άγροτική γραμμή στήν όμορφιά του, 
στά στήθη του πανέρι γιασεμιά.

210

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΝΕΚΡΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ

Τήν έξοχη μορφή αρχαγγέλου 
μάς πρόσφερες στη γη 
μέ πράξη κι’ άποψη γενναία. 
"Υψωσες μιά φτωχή παράδοση. 
Τό σκλαβωμένο χώρα σέ καλύπτει. 
Μά φύτεψες τόν σπόρο 
τήν ώρα πού ήταν έτοιμη κι’ ή γη.

Τή γραφική σου νιότη δέ θά κλαΐμε. 
Γέμισε τόσο τή ζωή έδώ πέρα 
πού αν δεν έ κάλυπτε τή γη μας 
μοίρα δέ θάχαμε στον ήλιο. 
ΓΓ αύτό κρατάω στεφάνι 
δίχως τό ρόδο, δίχως καί τή δάφνη: 
μέ τήν εύχαριστία μονάχα τής καρδιάς.

Είχαμε τόσο πεθυμήσει 
μιά λεύτερη στιγμή.
Τό γρήγορό της όνειρο έγραψες 
στά μάτια μας έδώ. Σ’ εύχαριστουμε.

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ

Τό μήνυμα τής φέρανε μ’ ένα κλωνάρι δάφνης. 
Δίπλωσε τή στοργή μές τό σεντούκι 
κι’ άνοιξε στο τραπέζι όλάσπρη μαντήλια 
του σεβασμοί) τήν κλίση.

’Εμείς τής στρώσαμε καρδιές. 
"Ενας άητός τό χρέος ξεπέταξεν 
άπ’ τό στρογγύλο δάκρυ 
τή δωρική νά ύφάνη λέξη: 
«άς έχει ή γή τό σώμα του 
κι’ άς έχω έγώ τή δάφνη».

Τό βράδυ άνοίγει τό σεντούκι της 
καί ξεδιπλώνει τή στοργή.
Τή βάζει έμπρός στά μάτια της άντήλιο: 
κόβει τό θαυμασμό.
Καί τρέχει δάκρυ ανθρώπινο, 
χυμός κλαδιού κομένου 
στήν πρώτη κίνηση του Μάρτη.

Τά δέχεται ό θεός μέ σεβασμό.

ΤΟ ΠΑΡΑΛΥΤΟ ΧΕΡΙ

Είχε ένα χέρι έαρινό 
πού πρόσφερνε πουλιά. 
Μιά νύχτα έπαναστάτησε κΓ άπώλεσε 
τό γραφικό του άγέρα.
Τό πύρινο βελόνι σφαίρας τό έραψε 
κΓ έμεινε τώρα δείξη

ταριχεμένης όμορφιάς.
Συχνά τό δάκρυ περπατά 
στό νεκρωμένο μήκος: 
«’Αγάπη μου; Τής δάφνης φύλλο 
σέ κεφαλή άθηναία λιγοθυμάς; 
Τ’ άπρόβλεπτο άν σέ νίκησε, 
κλωνί ούρανός σέ σκέπει. 
Τήν νύχτα κλαίω τήν κίνηση. 
Στόν ήλιο; Δείχνω θάρρος...» 
Είχε ένα χέρι έαρινό...

Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ

Είχε μιά νύχτα ξεπαγιάσει 
μές τό χειμώνα τής ψυχής. 
Σ’ ώρα καλή βογγοΰσε ή πλάση 
κΓ ή γειτονιά στή θέα μιας έξοχης.

Μιλήσαμε γιά τήν ειρήνη τής έλιάς. 
έστω κΓ άν έβρεχε τριγύρα. 
Τούτος κοιτούσε φώς θηλιάς 
στούς ίσκιους γύρα.

Σέ μιά στιγμή τόν κάλεσε ή βαρειά ώρα 
σέ δείξη φωτεινή.
Χαμήλωσε τό βλέμμα ή χώρα 
καί τούδειξε χοντρό σκοινί.

Πήρε σά θεία τήν έντολή 
κι’ άπό άνοιξης καμπύλα 
κρεμάστηκε σάμπως στολή 
στου περβολιού τά κοίλα.

Τόν βρήκαμε μΓ αύγή νά στάζη 
στήν προδομένη του τή γή. 
Ξεράθηκε τό δέντρο καί φαντάζει 
σάν πληγωμένη αύγή.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

’Αράδα περπατάν συλλογισμένα: 
λεύτερα χώματα κΓ άν σκλαβωμένα!

...Κάθε μεγάλη νίκη 
κρύβει βαθειά τήν ήττα.

...Σ’ έμάς, στή γή πλανιέται ή καχεξία. 
Μά έχει ή ψυχή μιά φλόγα παρρησία.

...Πίσω του χόχλαζε τό γέλοιο άπό παιδί 
κΓ άπ’ τή γυναίκα του φιλί 
μέ τό πανί του πειρασμού. 
Καί τούτα ’ναι άρετή, μά άπάνω 
του φώναξε ή φυλή μ* ένα σπαθί...
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...Ή πράξη δεν κρεμιέται από τό βάρος. 
Δίδαξε πρώτα νάχουμε τό θάρρος.

φώναξε πίστη στη φυλή 
καί στο θεό μονάχα των Ελλήνων.

...Τότε μπροστά στά μάτια του λαού 
u’ όλόγυμνο τό πικραμένο στήθος 
έτσι γιά νά δεχτή τό βέλος 
ή μόνη αν ήτανε ποινή

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

(σέ έργο τοΰ Φώτου Χατξησωτηρίου)

‘H αντρεία σου χνούδιζε ούρανό 
σάν τής στοργής τόν ούρανό, τριγύρω, 
στις αιχμηρές ματιές των γυναικών 
νωπά καμένες άπ’ τό μάτι.

Χλωμέ νεκρέ γιά μιά παλάμη ιδέα, 
τόν κόρφο στρώσαμε μέ χνούδι άπό κροτάφι 
βρέφους ξανθού σά μύθον αττικό 
σέ βύσινα γραμένο αγγεία.

Πανέρι δάφνη καί κρασί ζωής 
στά χέρια ή μνήμη θά θωπεύει 
νάσαι μαστός μέ γάλα περηφάνειας 
καί μέλι άντρειωσύνης.

Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ

Είχε μιά τίμια πράξη συνεπή 
σάν τό ξανθό μετάξι στά μαλλιά του. 
Τό λυκαυγές βασίλευε στή ζωή του 
μέ κείνη τή χλοερή του έντύπωση. 
Μιά μέρα θέλησε νά δει τόν ήλιο 
στο γαλανό πανί του καρφωμένο. 
Τόν εΐδε νά ζυγώνει μ’ ενα μάτσο φώς 
κι’ όλόϊσια στή ματιά του πιά νά μπαίνει. 
'0 στοχασμός μεμιάς άντίγραψε τή μπόρα. 
Δίψα πολλή στις νέες του άνησυχίες. 
Τό βάρος τής μυλόπετρας βογγούσε 
σάν άλεθε σειρά συλλογισμούς 
νά βρει καθάριο άλεύρι.
Τό φώς δέν έχει, θεέ μου, βιβλικότητα.
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